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3 Toegevoegde waarde

er zijn grote veranderingen op til in het Vlaamse kunstenbeleid. op 15 maart gaf 
de Vlaamse regering haar goedkeuring aan de Conceptnota ‘Vernieuwing van 
het Kunstendecreet en beleidskader Kunsten’ van cultuurminister schauvliege. Bij 
het sluiten van de redactie wordt de discussie over deze nota volop gevoerd in 
de cultuurcommissie van het Vlaams Parlement. als de timing die de nota naar 
voor schuift gehaald wordt, stemt het parlement eind dit jaar het vernieuwde 
Kunstendecreet.

net als andere actoren levert Vti een bijdrage aan de beleidsherziening. tijdens 
het najaar van 2012 liepen we een interactief traject waarbij in verschillende 
sessies werd nagegaan wat goed en minder goed werkt in het huidige Kunstende-
creet. daarnaast werden mogelijke verbetervoorstellen opgesomd. het resultaat 
van deze denkoefening was een nota die bediscussieerd werd tijdens december 
dance en nadien gepubliceerd op www.vti.be. een aantal inzichten werd mee-
genomen in een synthesenota die de belangenbehartigers en vakbonden op 14 
december 2012 voorstelden in desingel.

de Conceptnota bevat heel wat elementen die voortkomen uit de oefening van 
de verschillende steunpunten, belangenbehartigers en andere stakeholders. een 
aantal ingrepen speelt in op de in de Vti-nota beschreven manco’s, terwijl een 
aantal andere ingrepen de sterktes van het decreet kunnen versterken. 

Zo erkent de nota de noodzakelijke versterking van het strategisch beoordelingska-
der: vanaf nu zal een cultuurminister aan het begin van de legislatuur de krachtlijnen 
voor het kunstenbeleid van de toekomst expliciteren. ook het principe van zelfprofi-
lering van projecten en structuren (‘dna’) is heel positief. het erkent en versterkt één 
van de belangrijkste sterkten van het decreet: de openheid voor nieuwe initiatieven 
vanuit de praktijk. de mogelijkheid van meerjarige projecten en beurzen sluit aan 
bij een vraag uit de podiumkunstenpraktijk. Via de ‘matrix’ van functies en discipli-
nes wordt onderzoek/ontwikkeling meer nadrukkelijk erkend als een functie in een 
dynamisch kunstenlandschap. en het genoemde impulsbeleid ‘Kunstenlandschap 
2020’ kan een piste zijn om een aantal kwesties die bottom- up te weinig worden 
opgenomen, bijvoorbeeld de interculturele dimensie, te stimuleren. 

desalniettemin zijn er ook een aantal vragen en noodzakelijke voorwaarden die 
van belang zijn voor de verdere uitwerking. de Conceptnota staat of valt bij 
gratie van haar verdere uitwerking en verfijning. Binnen de gehanteerde timing 
is dat heel precair. Weliswaar gaven tijdens de parlementaire hearings zowel 
de belangenbehartigers als de steunpunten uit de kunstensector aan dat de nota 
voldoende positieve elementen bevat om hier volop aan te willen meewerken. 

ook voor de kunstensteunpunten houdt de herziening van het beleidskader een 
grote verandering in. de nota wil dat Vti, BaM en Muziekcentrum Vlaanderen 
samensmelten tot één kunstensteunpunt, met als belangrijke nieuwe opdracht een 
bijdrage aan de ontwikkeling van de strategische beleidsvisie middels een land-
schapstekening. 

wooRd 
vooRaf 

Joris Janssens

http://www.vti.be
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Nikol Wellens

laatste week van maart: drukke dagen want dead-
line van deze Courant waarin we de relatie ‘kunst 
en economie’ willen openplooien. intens mailen en 
bellen met auteurs en collega’s: over de deadline 
halen of net niet, over de inhoud, de toon, schrap-
pen en aanvullen … tegelijk het nieuws van de 
dag: dat de banken in Cyprus eerst wel, dan nog 
niet en dan toch opengaan, dat een voorstel om 
een nieuwe, coöperatieve bank op te richten op 
een paar dagen meer dan twintigduizend mensen 
mobiliseert, dat alle regeringen in het land sleutelen 
aan hun begroting alvorens op paasvakantie te ver-
trekken. het uitzonderlijke van de situatie was dat 
het thema van Courant aansluit op deze actualiteit. 

‘Kan je als kunstensector de financiële crisis aan-
grijpen om een artistiek discours te ontwikkelen 
dat daartegenin gaat, dat daar alternatieven voor 
zoekt, dat op zoek gaat naar oplossingen?’ 

tijdens de Crossroadsconferentie (30 augustus 
2012) besloot moderator franky devos (Kunsten-
centrum Buda) de workshop ‘alternatieve econo-
mische modellen’ met deze vraag. Vti voelde zich 
aangesproken en verkent hier de verbindingen tus-
sen podiumkunsten en economie, voorbij het cliché 
van de tegenstelling tussen autonomie en instru-
mentalisering. Maat schap pelijke evoluties inspire-
ren kunstenaars, kunstenorganisaties onderzoeken 
alternatieve modellen voor samenwerking en finan-
ciering; deze processen van reflectie en verande-
ring willen we ruchtbaarheid geven én voeden. We 
wisten meteen zeker dat we veel aandacht wilden 
besteden aan kunstenaarsprojecten. daarnaast 
presenteren we graag drie interessante onderzoek-
strajecten naar nieuwe zakelijke en sociale prak-
tijken die podiumkunstenorganisaties ontwikkelen. 
We signaleren ook twee engelstalige publicaties 
om onze kijk te verbreden. in totaal volgen na deze 

ook dat is een positieve zaak. BaM en Vti hadden al de intentie om te fusioneren 
en ook met de andere steunpunten ontwikkelen we al een tijdje initiatieven om een 
aantal kernfuncties – gegevensverzameling, veldanalyse, internationale communi-
catie – meer gezamenlijk aan te pakken. het nieuwe steunpunt moet sterk inzetten 
op de gemeenschappelijke thema’s zoals diversiteit of kunsteducatie en het bouwen 
van bruggen met onderwijs, media, erfgoed en andere sectoren.

tegelijk moet het kunstensteunpunt ook disciplinespecifiek blijven werken en 
herkenbaar en aanspreekbaar zijn en blijven voor de verschillende disciplines, 
werkvormen ... de kracht van een steunpunt ligt precies in zijn verankering in de 
realiteit van heel diverse disciplines. de ploeg van Vti blijft vandaag en in de toe-
komst het engagement opnemen om zijn sectorspecifieke podiumwerking continu 
te herdenken en aan te scherpen.

heel concreet betekent dat op korte termijn dat er binnen het organogram opnieuw 
ruimte wordt gemaakt voor een (deeltijdse) internationale medewerker. dit nummer 
van Courant laat zien hoe kunstenaars en organisaties bezig zijn nieuwsoortige 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. er worden in de podiumkunsten ander-
soortige economische praktijken ontwikkeld, niet alleen of in de eerste plaats vanuit 
financiële overwegingen, maar vooral om de nieuwe maatschappelijke betekenis-
sen en relaties die deze praktijken kunnen ontwikkelen. de titel van dit dossier, 
‘toegevoegde waarde’, krijgt hier dan ook een niet-financiële invulling. 

ook voor de internationale samenwerking, die in dit nummer minder aan bod 
komt, ligt hier een grote uitdaging. er bereiken ons veel vragen van kunstenaars 
en organisaties om internationale activiteiten meer gezamenlijk te ontwikkelen. 
tegelijk laat de cultuurpolitieke situatie in steeds meer buitenlanden zien dat onze 
huidige manier van internationale netwerking in de podiumkunsten – gebaseerd 
op internationale, hoofdzakelijk financiële coproducties – onder toenemende druk 
staat. het is een uitdaging voor Vti om in deze verschuivende context zijn inter-
nationale activiteiten te herdenken en ook hier ‘toegevoegde waarde’ te creëren.

Reset – tristero (foto: Mirjam devriendt) 
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In economisch barre tijden dreigt de samen-
leving de kunsten in vraag te stellen en de 
rug toe te keren. Er heerst een soort legiti-
miteitscrisis. We missen draagvlak. En we 
missen middelen. Hoe moeten we daarmee 
omgaan? In onze schulp kruipen en wach-
ten tot het overwaait? Luid roepen? Staken? 

De kunstensector kan zich eigenlijk alleen 
legitimeren vanuit zijn maatschappelijke 
meerwaarde. Dat is zijn sterkte. En die moet 
de sector ook ten volle uitspelen. Naar alle 
geledingen van de maatschappij toe. Maar 
dan moet de sector zich hoeden voor het 
zelfgenoegzaam terugplooien op zichzelf. 
Vandaag zijn we te veel bezig met onszelf. 
(We zijn goed bezig! We staan internatio-
naal aan de top! De zalen zitten voller dan 
ooit!) Er is te veel groupthink. We moeten 
dringend naar buiten. There’s a whole world 
out there. En die kan ons draagvlak (en mis-
schien zelfs een beetje geld) opleveren.

HEBzuCHT

Winter 2009. ik fiets de 700 meter van huis naar 
de repetitie in de Molens Van orshoven in leuven. 
ik kom dan voorbij de centrale van een niet nader-
genoemde biergigant. op dat ogenblik branden er 
vuurmanden. staan kwaaie mannen te protesteren 
tegen het ontslag van 800 collega’s. Ze hebben 
krantenknipsels uitvergroot opgehangen aan de 
verkeersborden: een lachende ceo die het glas heft 
op de succesvolle overname van een concurrent en 
daarbij een bonus opstrijkt van 800 miljoen euro. 
lees die zin nog eens. 800 miljoen euro bonus. 
800 ontslagen werknemers. de gelijkenis tussen 
beide getallen is frappant. het lijkt alsof de bonus 
overeenkomt met een miljoen euro per ontslagen 
werknemer. Mijn brein begint te tintelen. 

hoe lang kan je een arbeider van pakweg 45, 50 
of 55 jaar in dienst houden met 1 miljoen euro? 
dat blijkt zowat 20 jaar te zijn. de veertigers had-
den dus kunnen werken tot aan hun pensioen. de 

inleiding negen bijdragen met de bedoeling om 
het thema via zo veel mogelijk frisse invalshoeken 
te belichten: innovatief, coöperatief en/of sociaal 
ondernemen, vrijwilligerswerk, complementaire 
munten, samenaankoop, duur zame ontwikkeling, 
kennisdeling …

Vrees niet, het klassieke refrein dat meer onder-
nemerschap en beter management de kunsten in 
barre tijden zullen redden, gaan we hier niet herha-
len. in de jaren 1950 ontwikkelde psycholoog leon 
festinger het wetenschappelijke begrip ‘cognitieve 
dissonantie’: mensen lossen tegenstrijdigheden tus-
sen overtuigingen en waarnemingen op door een 
nieuwe interpretatie te geven aan die feiten die 
botsen met de overtuigingen waaraan ze het meest 
gehecht zijn. Mensen willen hun meningen over-
eind houden door feiten en ervaringen die ermee 
in tegenspraak zijn, weg te filteren of te herdefinië-
ren. de Britse politiek filosoof John Gray ziet hierin 
een verklaring voor de groeiende ongelijkheid in 
de Verenigde staten (want de amerikaanse droom 
geeft toch iedereen gelijke kansen) en roept het 
vooruitgangsdenken uit tot een mythe. statistische 
gegevens kunnen inzicht geven in voorbije ontwik-
kelingen, ze kunnen echter de toekomst niet voor-
spellen. Wetenschappelijk kennis neemt toe, terwijl 
de menselijke irrationaliteit onveranderd blijft. 

Weinig economen zagen de internationale financi-
ele crisis aankomen, de zonderlingen die wel over 
problemen spraken en schreven werden als doem-
denkers weggezet. economen, politici, journalisten 
en wij allemaal willen toch steeds weer op alles een 
cijfer plakken. een wanhopige poging om greep 
te krijgen op complexe problemen die ons mach-
teloos maken? het bewijs dat we vrezen voor onze 
toekomst? economische en financiële indicatoren 
zoals het bbp (bruto binnenlands product: de som 
van alle monetaire transacties) dicteren momenteel 
de westerse regeringen hoe de schuldencrisis aan 
te pakken en negeren sociale, ecologische, educa-
tieve, artistieke, emotionele … waarde totaal.

laat dat net de ‘kernopdracht’ van de kunstensector 
zijn: artistieke, maatschappelijke, sociale waarden 
bepalen er de missie. de heldere formulering van 
deze doelen komt eerst, voor de keuze van de mid-
delen om ze te kunnen realiseren. arjo Klamer, de 
nederlandse professor in de economie van kunst 
en cultuur aan de erasmus universiteit rotterdam, 
introduceerde een cultureel-economisch perspectief 
dat aandacht voor en realisatie van waarden cen-
traal plaatst. Bij de vaak besproken tweedeling tus-
sen de markt en de overheid, plaatst hij de sociale 
sfeer en de persoonlijke sfeer of oikos. elke sfeer 

heeft een eigen logica, ook financieel. op de markt 
biedt een producent aan particulieren of bedrijven 
een herkenbaar product aan voor een goede prijs 
met een klantgerichte aanpak. de verdeling van 
middelen door de overheid wordt gestuurd door 
politiek beleid, regels en procedures en werd vanaf 
de jaren 1960 steeds belangrijker voor de financie-
ring van de kunsten. de sociale sfeer is informeel, 
gestuurd door de logica van de wederkerigheid, 
zonder contracten of duidelijke afspraken. Mensen 
bouwen relaties op en af, zijn interactief, delen en 
wisselen uit, vaak buiten de markt om en zonder 
rechtstreekse tussenkomst van de overheid. deze 
sfeer steunt op de oikos, de directe persoonlijke 
omgeving en van oudsher een belangrijke financie-
ringsbron voor de kunsten (de spreekwoordelijke 
family, friends and fools). 

Passen we dit denkkader bij wijze van voorbeeld 
toe op het fenomeen van de crowdfunding, waarbij 
vele kleine bijdragen van particulieren via een inter-
netplatform het startkapitaal voor een nieuw project 
leveren. de autoriteit voor financiële diensten en 
Markten (fsMa, sfeer van de overheid) spreekt 
vooral vanuit de logica van de marktsfeer over dit 
investeringsmodel en stelt regels en voorwaarden 
om het publiek te beschermen tegen te hoge finan-
ciële risico’s. in de conceptnota Crowdfunding, de 
volksinvestering voor meer kunst en cultuur zien 
een aantal leden van het Vlaams Parlement (ook 
sfeer van de overheid) er een mogelijkheid in om 
de persoonlijke sfeer of oikos van een kunstenaar 
te verbreden tot de sociale sfeer.

de sociale sfeer wordt ook wel civil society genoemd, 
een term die we eveneens horen in debatten over ruim-
telijke ordening en duurzame ontwikkeling, waarbij 
men aan het begrip ‘maatschappelijk middenveld’ 
een hedendaagse invulling wil geven. ook op die 
fora zoeken overheden, bedrijven en burgers een 
‘derde weg’ om sociaaleconomische dynamieken 
te bespreken en kunstenaars zijn daar steeds vaker 
van de partij. in dit dossier willen we de rekening(en) 
van elk van de sferen niet opmaken. onze definitie 
van toegevoegde waarde is een andere dan de klas-
sieke uit de economische wetenschap die alleen de 
samenvoeging van kapitaal en arbeid via financiële 
transacties verrekent. schoonheid, reflectie, persoon-
lijke ontwikkeling, menselijke betrokkenheid en inter-
actie laten zich nooit volledig vatten in een cijfergra-
fiek. Wel bieden we een staalkaart van verschillende 
praktijken in de podiumkunsten. Met dank aan alle 
auteurs en gesprekspartners omdat we het verhaal 
van hun zoektocht mogen delen met de sector en het 
beleid, om zo het gesprek in de sociale sfeer van de 
kunsten te voeden. 

Hebzucht – Braakland/ZheBilding (foto: freek Verdonckt)

EEn maaTScHaPPELIjK 
dIvIdEnd?

Stijn Devillé
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vijftigers hadden kunnen doorbetaald worden tot 
hun 70ste. dag aan dag fietste ik voorbij het sta-
kerspiket en las in het gelaat van de arbeiders hun 
appel aan de voorbijgangers, aan de maatschap-
pij, aan mij.

het deed me stilstaan bij hoe onze maatschap-
pij omgaat met mensen, werk en geld. en wat de 
verhouding is tussen die drie. Mensen halen niet 
alleen hun inkomen uit hun werk, maar ook hun vol-
doening, een stuk zingeving, hun plek in de maat-
schappij. ons werk vormt mee wie wij zijn. als een 
‘werkgever’ zijn mensen dan zomaar op straat zet, 
dan worden evenwichten uit balans gehaald. daar 
wou ik een stuk over maken. Vanuit dezelfde ver-
ontwaardiging als de stakende arbeiders, had ik 
meteen de titel klaar. dat zou Hebzucht worden.

ik besloot me in te lezen. schafte me boeken aan 
over management. over geld. over de beurs. de 
banken. ik wou nadenken over de mechanismen 
waarin wij meedraaien. over de morele kruispun-
ten die we dagelijks glimlachend en onbekommerd 
oversteken. naarmate de tijd vorderde, hoe meer 
ik me inlas en hoe langer de crisis duidelijker om 
zich heen greep, raakte ik ervan overtuigd dat 
mijn verhaal over de banken moest gaan. over de 
manier waarop wij omgaan met ons geld. omdat 
daar de kiem zat van alles: hoe de hebzucht van 
de markt ook onze eigen hebzucht werd. 

Hebzucht werd een stuk over waarden. over wat 
we op het spel zetten: ons geld of ons leven. en 
over hoe snel we foute keuzes maken. Wat is iets 
waard? We schijnen die vraag alleen nog in eco-
nomische maatstaven te kunnen uitdrukken. in geld. 
Werknemers zijn geen medewerkers meer, maar 
fte’s, voltijdse equi-valenten. Gelijkwaardigen. 
Zelfs nu, op een moment dat de dystopie van de 
vrije markt zijn gelaat laat zien, meten we alles 
nog steeds af aan die economische maatstaf. Time 
is money. stilstaan is achteruitgaan. het aloude 
credo van de financiële wereld. Concurrentie bete-
kent immers ‘samen lopen’, almaar vooruit. 

Maar stilstaan betekent ook net nadenken. ergens 
bij stilstaan. Kijken welke kant het uit moet. dat 
heeft de wereld de afgelopen decennia nauwelijks 
nog gedaan.

GESprEk

theater maken is voor mij een manier om naar de 
wereld te kijken. om dingen te begrijpen. ik trek 
daar graag een jaar voor uit om materiaal te verza-
melen en mijn research te doen. ik hou ervan om na 
het werken in de eenzaamheid van mijn schrijfka-
mer het nieuwe stuk voor te leggen aan een stevige 
groep spelers en muzikanten en samen met hen een 
voorstelling te maken. samen zien we meer dan ik 
alleen. op het moment dat we voor het publiek gaan 
staan hebben we iets te vertellen. dat is voor mij het 
wezen van theater maken. iets te vertellen hebben.

het theater is voor mij één van de weinige plekken 
waar je nog met mensen in dialoog kan gaan. Waar 
je na een goed gefundeerde voorzet (de voorstelling 
zelf) een repliek kan verwachten van toeschouwers 
en critici. dus kunnen we van die anderhalf uur dat 
een voorstelling duurt beter gebruikmaken om met 
dat levende publiek een gesprek aan te gaan over 
dingen die ons allemaal aanbelangen, hier en nu. 
samen. in deze theaterzaal.

nooit eerder waren bij een voorstelling van me de 
reacties van het publiek zo inhoudelijk en zo heftig 
als bij Hebzucht. Werd er in de foyer na afloop 
over de thematiek gesproken, meer dan over de 
acteerprestaties of over de kleur van de kostuums. 
Waren er ook mensen in de zaal die anders niet 
komen. Mensen met partijkaarten van alle kleuren. 
Bankdirecteurs. Beleggers. de partijvoorzitter van 
de PVda en de Coo van uplace op dezelfde 
avond. avond na avond kregen wij het gevoel dat 
de voorstelling midden in de wereld stond. 

kAASSCHAAf

ironisch genoeg viel de hele conceptie van 
Hebzucht samen met het kaasschaafbeleid van de 
Vlaamse regering. de crisis diende zich dus niet 
alleen aan als thematiek voor ons artistiek werk, 
maar boorde zich ook ongenadig in de kern van 
onze werking als klein structureel gezelschapje. de 
minister maande inmiddels de sector aan om ook 
op zoek te gaan naar alternatieve financiering. 
elders in europa, met nederland op kop, werd er 
nog zwaarder bespaard, en kwam het hele maat-
schappelijke draagvlak voor de kunsten op de hel-
ling te staan. ik vond het een interessante spanning. 

toen we met Braakland/ZheBilding (BZB) in deze 
periode een nieuwe zakelijk leider moesten aanwer-
ven, bleek de beste kandidate een eind jonger dan 
onze vorige zakelijk leider. dat was een budget-
taire meevaller. ik besloot van het verschil gebruik te 
maken om iemand twee dagen per week te engage-
ren om het inhoudelijke debat verder aan te zwen-
gelen, om verbindingen tot stand te brengen tussen 
BZB en de rest van de maatschappij, en als het goed 
was, te kijken of we daar ook alternatieve financie-
ring voor konden vinden. Zo is – sinds 1 januari 
2010 – Christel dusoleil bij BZB aan de slag als 
‘medewerker externe relaties’. in die functie draagt 
ze ons artistiek werk uit naar zoveel mogelijk publie-
ken en (maatschappelijke) partners. en probeert ze 
precies daar ook geld voor binnen te halen.

als we het theater beschouwen als een dialoog tus-
sen kunstenaar en publiek, dan kunnen we onze 
toeschouwer duidelijk maken dat hij onmisbaar is. 
Zonder zijn bijdrage is er geen kunst. hij is belang-
rijk voor het wezen van het theater. en heeft een 
bijdrage te leveren. heeft er een aandeel in.

Hebzucht – Braakland/ZheBilding (foto: freek Verdonckt)
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en dan zitten we meteen in een harde commerciële 
logica. het lijkt me geen heilzame weg om de kun-
sten in die richting te blijven legitimeren, omdat die 
commerciële benadering algauw abstractie maakt 
van het fenomeen van marktfalen dat cruciaal is 
in het economische leven van een (gesubsidieerd) 
kunstenlandschap. niemand zal het in zijn hoofd 
halen om onderwijs of zorg vanuit een economi-
sche benadering te legitimeren. Maar wel vanuit 
hun maatschappelijke noodzaak.

de echte legitimiteit van de kunsten ligt in hun 
maatschappelijke meerwaarde. hun sociale meer-
waarde. transcendentale. Persoonlijke. We wor-
den er meer mens van. Completer. Kritischer soms. 
Mooier misschien. We bekijken de werkelijkheid 
vanuit een ander perspectief. eén dat diepte biedt, 
of opening. Kunst niet als kers op de taart, maar als 
gist, iets wat borrelt en doet rijzen. Zeventienduizend 
jaar geleden schilderden opgeleide kunstenaars 
de tekeningen op de wanden van de grotten van 
lascaux. Zij werden jarenlang door hun gemeen-
schap vrijgesteld en onderhouden om hun opleiding 
te krijgen en de schilderingen te voltooien. 

omdat kunst enerzijds niet (voluit) te vermarkten 
valt (marktfalen), en omdat de gemeenschap het 
anderzijds te waardevol acht om te laten verdwij-
nen, geeft ze er subsidies aan. 

DELEN

op het moment dat Christel dusoleil voor BZB aan 
de slag ging, stelden we ons de vraag hoe we ons 
zakelijk beleid konden laten sporen met ons artis-
tiek beleid. artistiek-inhoudelijk snijden we met BZB 
altijd maatschappelijke thema’s aan. Maar in onze 
zakelijke werking was dat (als klein gezelschap 
voornamelijk bezig met overleven) geen prioriteit. 
Boven water blijven, was zowat de houding. dat 
zullen veel (kleine) organisaties herkennen. toch 
stelden we ons de vraag hoe we het maatschap-
pelijk engagement dat inhoudelijk zo sterk in ons 
werk aanwezig is, konden vertalen op organisato-
risch en zakelijk vlak. 

We maakten een scherp onderscheid tussen de 
‘kern’ van onze werking (het artistieke werk, de 
teksten, de muziek, de voorstellingen) en de ‘peri-
ferie’: alles wat errond komt, zowel wat betreft ons 
eigen personeelsbeleid, als onze communicatie, 
publiekswerving, onze plaats in de wijk …

BZB besloot een publieksonderzoek op te starten en 
contacten aan te knopen met verschillende spelers 
in de stad en in de wijk: culturele organisaties op 
kop (Museum M, stuK, het depot, 30CC, biblio-
theek tweebronnen), de Kuleuven, de studenten-
kringen, het lemmensinstituut, de sociaal-artistieke 
organisaties Cie tartaren en de factorY, organi-
saties voor mensen met een beperking, blindenor-
ganisaties, amateurverenigingen, buurtwerkingen, 
scholen, de sociale economie, bedrijven, tot en met 

Voka, uniZo en flanders dC toe. als we een spe-
ler willen zijn die meetelt op het maatschappelijke 
forum, dan moeten we ons verankeren in de stad. 
dan moeten we voortdurend verbindingen maken. 
dan moeten we ervoor zorgen dat mensen ons ken-
nen en naar ons luisteren. 

Wij gaan ervan uit dat we iets te vertellen hebben 
in en over deze wereld. We houden vast aan ons 
eigen verhaal (en onze artistieke autonomie wordt 
dus niet aangetast) en nodigen ons publiek uit om 
met ons in gesprek te gaan. (in die zin was ik eigen-
lijk altijd blijer als er bij Hebzucht meer n-Va’ers en 
open Vld’ers in het publiek zaten dan PVda’ers, 
want dat zorgde voor een pittiger wederwoord.) 

als we met onze voorstellingen daadwerkelijk het 
debat met ons publiek willen aangaan, moeten 
we dat ook letterlijk naar hen durven communice-
ren. Meer nog, dan moeten we op zoek naar een 
publiek dat met ons dat debat wil aangaan. hoe 
meer we ons artistieke verhaal, onze kunst kunnen 
delen, hoe groter het belang ervan zal worden. 

Zo ontstonden de Vrienden van BZB. een groep van 
inmiddels 120 mensen die onze voorstellingen bij-
wonen en nadien met ons in debat gaan, op zo’n 
7 à 8 avonden per jaar. Ze komen naar ons, en 
wij nemen hen op onze beurt ook mee naar onze 
culturele partners in de stad. deze Vrienden zijn niet 
alleen onze grootste ambassadeurs, ze vergroten 
het maatschappelijk draagvlak van BZB (en steunen 
ons bovendien ook nog elk via lidgeld). Ze leveren 
een bijdrage, hebben een aandeel in onze werking.

Parallel daaraan (en ook uit noodzaak om een 
project als ‘de Vrienden van BZB’ rond te krijgen) 
bouwden we onze vrijwilligerswerking uit. hadden 
we drie jaar geleden hooguit tien ouwe, getrouwe 
vrijwilligers, dan is die groep de jongste seizoenen 
uitgegroeid tot een kleine veertig mensen, die in 
uiteenlopende taken (van zaalwacht tot fotografie, 

HANGIJzEr

opeens bevinden we ons in het midden van een 
heet hangijzer. de verbinding tussen podiumkun-
sten en economie. op dat gevaarlijke vlak waar 
de autonomie van de kunstenaar dreigt aangetast 
te worden, en waar de kunst riskeert geïnstrumen-
taliseerd te worden. 

de instrumentalisering van de kunst was al een 
issue onder het ministerschap van Bert anciaux. 
hij wou de kunsten inzetten als middel tegen de 
verzuring van de maatschappij, als cement, als 
maïzena voor een betere wereld. de sector vond 
dat de minister zo voorbijging aan de intrinsieke 
waarde(n) van kunst en hij integendeel de kunsten 
recupereerde als ideologische tool. ook de hele 
participatiegedachte die anciaux hartstochtelijk uit-
droeg werd zo door de kunstensector maar lauw 
onthaald (en dus nooit werkelijk in een programma 
omgezet). Zelfs op de jongste jaarvergadering van 
oKo (het overleg van de professionele kunstenorga-
nisaties) verschool de sector zich nog achter termen 
als ‘vervlakking’ enerzijds en ‘internationale waar-
dering’ anderzijds toen luc delrue van Museum M 
de legitimiteitscrisis waarin de kunsten beland zijn 
aankloeg en opriep tot een verbreding van de wer-
king om haar het hoofd te bieden.

ik vind de defensieve houding van de kunstensector 
tegenover deze maatschappelijke vragen en evo-
luties een gemiste kans, een bedreiging zelfs, een 
uiting van onzekerheid en intellectuele luiheid.

in de jaren van economische groei hebben we ons 
de stijging van cultuursubsidies als iets vanzelfspre-
kends laten welgevallen. als iets wat ons toekwam. 
Manna uit de hemel. er werden niet veel vragen bij 
gesteld. natuurlijk was de stijging ook een brood-
nodige correctie op een povere situatie. ik geloof 
niet dat er ooit te veel geld naar deze sector ging, 
maar toch. de middelen kwamen er gewoon. en 
dus dachten we ook dat we er geen maatschap-
pelijke verantwoording voor hoefden af te leggen. 

dat lijkt me een wezenlijk probleem. in een demo-
cratische context lijkt het me logisch dat we verant-
woording afleggen aan de maatschappij over wat 
we met het gemeenschapsgeld aanrichten. (en ik 
heb het niet over een financiële rapportage, maar 
over de fundamentele vraag hoe we ons gemeen-
schapsgeld aanwenden.) 

Maar toen de conjunctuur naar beneden ging, 
schrok de kunstensector wakker, en bleken we plots 
te beseffen dat het manna niet zomaar uit de hemel 
valt. dus gingen we roepen. tegen die hemel. dat 
het onrechtvaardig was.

ik vind het problematisch dat de verenigde kunsten-
sector zich quasi enkel laat horen als zijn eigen 
centen in het geding zijn. de onverkwikkelijke opi-
niestukken afgelopen voorjaar in de kranten, heb-
ben er echt niet toe bijgedragen het maatschappe-
lijke draagvlak van de kunsten te vergroten. terwijl 

de sector zeker de potentie heeft om opiniemaker 
te zijn. Vanuit een zelfbewuste visie. en niet als 
calimero.

op een moment dat hele landen aan de rand van 
het bankroet staan, lijkt het me niet vreemd dat een 
maatschappij de balans opmaakt van zijn kosten 
en baten. dat is de logica zelf. de kunst is dan te 
kunnen argumenteren waarom de kunsten belang-
rijk zijn, en niet zomaar poneren dát ze belangrijk 
zijn. Want op die manier strooien we onszelf zand 
in de ogen. de groeiende verrechtsing, het terug-
plooien op zichzelf is in grote mate een gevolg van 
de financiële crisis. Mensen zijn bang te verliezen 
wat ze hebben. in die context is het des te belang-
rijker de positie van de kunsten te bespreken. 

Bij de uitreiking van de Cultuurprijs Podiumkunsten 
aan BZB eind augustus 2011, deed ik in mijn 
dankwoord een voorstel (mij ingefluisterd door 
rector Mark Waer van de Kuleuven) aan minis-
ter schauvliege om het cultuurbudget te koppelen 
aan het bbp (bruto binnenlands product): stijgt de 
conjunctuur, dan stijgt ook het cultuurbudget; daalt 
de conjunctuur, dan dalen de subsidies navenant. 
als er – net zoals de lissabon-norm voor onder-
wijs en onderzoek – een europese 2%-norm zou 
gekoppeld zijn aan het bruto binnenlands product, 
dan zouden alle europese cultuurministers elkaar 
indringend moeten aankijken voor ze het aandur-
ven van de gezamenlijke norm af te wijken en zou 
niet elke subsidiestijging of -daling publiek moeten 
bevochten worden. het zou de zaak voor de sec-
tor en voor de politiek objectiveren. Bovendien zou 
zo’n 2%-norm het voor de publieke opinie duidelijk 
maken dat kunstenaars géén subsidieslurpers zijn 
en dat cultuursubsidies echt niet het grote gat in de 
begroting slaan. 

GEMEENSCHAp VAN koLEN EN STAAL

Waarom zijn de kunsten nodig? ik heb me ook een 
tijdje bezondigd aan het gebruiken van een econo-
misch discours rond de kunsten. in de trant van: de 
taal van het geld, dat begrijpen ze wel. de kunsten 
proberen te legitimeren in termen van werkgelegen-
heid, terugverdieneffecten, het genereren van een 
eigen markt, de positieve invloed van de kunsten op 
het aantrekken van bedrijven, aan de hand dus van 
hun aandeel in het bbp van het land. richard florida 
heeft het afgelopen decennium de positieve economi-
sche effecten van de kunsten afdoende beschreven.

Maar tegelijkertijd beschrijf je zo de kunsten 
alweer alleen in hun ‘economische meetbaarheid’. 
Zo reduceer je uiteindelijk de kunsten tot een indus-
trie, zoals eender welke andere industrie. auto’s. 
Kolen. staal. dingen waar je maar beter niet meer 
in investeert. de weg ligt ook breed open om de 
kunsten gemakshalve in te delen bij de creative 
industries, met het reële gevaar dat ze dan ook zul-
len afgemeten worden aan de parameters uit die 
creative industries, als het gaat om return, growth. Hebzucht – Braakland/ZheBilding (foto: freek Verdonckt)
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financiën ten goede zou komen, blijkt dus te klop-
pen. Je werk uitdragen, en daar geld voor vragen. 
dat is, grof geschetst, ons model. 

Grosso modo is het geen goudmijn. We zijn er de 
eerste twee jaar ongeveer in geslaagd break-even te 
draaien: de investering in het loon van Christel haal-
den we er min of meer uit. het afgelopen jaar draai-
den we een kleine winst. de echte meerwaarde zit 
voorlopig in het vergroten van het draagvlak. 

het is bovendien zeker dat onze visibiliteit gegroeid 
is. Meer mensen dan vroeger weten nu beter dan 
vroeger waar wij mee bezig zijn en waar wij voor 
staan. Ze hebben ook echt het gevoel dat ze eraan 
deel-nemen. een aandeel in hebben, een bijdrage 
leveren. in de komende maanden willen we dat 
nog meer uitwerken. We spelen met het idee om 
‘maatschappelijke aandelen’ uit te geven die men-
sen kunnen kopen om ons werk mogelijk te maken. 
Ze krijgen er niets tastbaars voor in ruil. Maar ze 

weten dat ze een bijdrage leveren. het dividend is 
een maatschappelijk dividend: dat de voorstelling 
er komt en er een gesprek uit volgt. en dat een 
maatschappij er deel aan heeft.

er zijn veel kanttekeningen bij dit werk te maken. 
dat niet iedereen dit kan of wil doen. dat het niet 
aansluit op ieders werking. dat het niet (genoeg) 
oplevert. dat het te veel inspanning vergt … in het 
geval van BZB lijkt het ons zinvol. We hebben dit 
hele parcours bovendien uitgezet zonder dat we 
één toegift hebben moeten doen op onze artistieke 
werking. de voorstelling is de voorstelling. daar 
raken we niet aan. Maar we zijn wel uit ons kot 
moeten komen, om het de mensen te laten weten.

Stijn Devillé is theatermaker, auteur en artistiek lei-
der van het muziektheatergezelschap Braakland/
ZheBilding (BZB).

van flyering tot catering en technische assistentie) 
ons werk verlichten en dus goedkoper maken. 
Maar dat vrijwilligers niet alleen het werk lichter 
maken, maar ook een enthousiasmerende repre-
sentatieve rol opnemen (en dus je draagvlak ver-
groten) hebben huizen als de roma en rataplan 
al ten overvloede bewezen. daar is de vrijwilligers-
werking zo fundamenteel dat ze het maatschap-
pelijk draagvlak van beide Borgerhoutse huizen 
letterlijk overeind houdt.

NoG VEEL TE LErEN

onze meest in het oog springende (en ook wel tot 
de verbeelding sprekende) actie is allicht de work-
shop rond leiderschap en motivatie die Christel 
adriaan Van aken en ikzelf (aanvankelijk met een 
bang hart) liet geven aan de toplui van kleppers 
als eternit, sabena technics, tiense suiker, harol, 
aveve … het uitgangspunt was niet minder of niet 
meer dan om de klassieke boutade ‘de cultuursec-
tor kan nog heel wat leren van de bedrijfswereld 
qua management’ regelrecht om te keren tot de 
boude stelling ‘de bedrijfswereld kan nog heel wat 
leren van de cultuursector … qua management’. 
stelling die, tegen onze stoutste verwachtingen in, 
ook nog bleek te kloppen en bevestigd werd door 
de aanwezige bedrijfsleiders. 

het bekijken van je ‘werknemer’ als mede-werker, 
als mens en niet als ‘loontrekkende’ of als ‘fte’. het 
durven inspelen op onverwachte situaties; het toe-
staan en zelfs aanmoedigen van het constructieve 
conflict; het uitgaan van de dynamiek van de ‘korf-
intelligentie’ (de intelligentie van een bijenkorf in 
zijn geheel blijkt groter dan de som van de intel-
ligentie van alle bijen afzonderlijk; dat is ook zo 
in creatieve en artistieke processen), denken in 
talenten in plaats van in functies, intrinsieke moti-
vatie (‘wil’) hoger inschatten dan extrinsieke moti-
vatie (‘geld’): het bleken allemaal dingen die we 
dagelijks toepassen in een artistiek (repetitie)pro-
ces, terwijl ze op een klassieke werkvloer in veel 
gevallen afwezig of marginaal geworden zijn. de 
opmerking ‘als je bedrijf er alleen maar toe dient 
geld te maken, moet je als baas niet verbaasd zijn 
als ook je werknemers alleen maar komen om geld 
te maken’ blijkt telkens opnieuw revelerend en in 
veel gevallen zelfs choquant.

Wat ik zelf belangrijker vind dan dat bedrijfsleiders 
bij artiesten interessante ideeën opdoen om hun 
bedrijven nog beter te runnen, is de quasi instant 
vorm van respect die groeit bij mensen die even 
voordien artiesten nog beschouwden als bohe-
miens, als steuntrekkers, zeg maar subsidieslur-
pers. aan het eind van de middag is de blik op 
wat de kunstenwereld is, behoorlijk gewijzigd. en 
dat vind ik – ten overstaan van een publiek dat toch 
voornamelijk van blauwe, gele of roomse signatuur 
is – niet onbelangrijk. ’s avonds nemen we deze 
bedrijfsleiders mee naar de voorstelling. en zien ze 
(in veel gevallen) een wereld die ze nog niet eerder 
zagen. We moeten de kunsten niet injecteren met 
economische modellen, we moeten de economie 
injecteren met artistieke modellen.

MAATSCHAppELIJk DIVIDEND 

alle acties die we met BZB de voorbije jaren aan 
‘externe relaties’ hebben ondernomen, gingen 
altijd uit van ons artistieke werk; ze waren er als 
het ware de vertaalslag van. dat leek ons de enige 
manier die te verantwoorden was. We hadden 
geen zin om ‘alternatieve financiering’ binnen te 
halen als ze niet uitging van dezelfde maatschap-
pelijke betrokkenheid als bij onze voorstellingen.

deze inspanningen hebben in elk geval ons publieks-
bereik en ons maatschappelijk draagvlak in leuven 
(en daarbuiten) vergroot.

de return on investment van al onze inspanningen 
op vlak van ‘externe relaties’ valt wel cash te bere-
kenen. het Vrienden- en bedrijvenwerk leverde 
ons in 2012 cash 20.000 euro op, en daarnaast 
(en dat is een raming) een 6.000 euro in natura 
(recepties, drank, it, drukwerk, huishoudappara-
tuur …). onze ticketverkoop bij voorstellingen in 
eigen beheer steeg van 30.000 euro in 2011 naar 
48.000 euro in 2012. onze overtuiging dat wer-
ken aan ons maatschappelijk draagvlak ook onze 

opEk

het voornaamste samenwerkingsverband waar BZB 
deel van uitmaakt, is uiteraard oPeK, het openbaar 
entrepot voor de Kunsten. al in 2005 had BZB 
samen met jeugdtheatergezelschap faBuleus en 
de kunsteducatieve organisaties Wisper, Mooss en 
artforum een huisvestings-vzw opgericht: zo ston-
den we sterker bij onze (gezamenlijke) huisbaas 
in de Molens Van orshoven, maar ook sterker in 
onze zoektocht naar huisvesting op langere termijn. 
Zowel bij de stad, de provincie als de Vlaamse 
Gemeenschap konden we als uit één mond spreken. 

in 2009 werd duidelijk dat we algauw de Molens 
Van orshoven zouden moeten verlaten en de stad 
leuven bood ons als alternatief het leegstaande 
entrepotgebouw aan. een monumentaal pand, met 
drie verdiepingen open ruimte: 6.500 m2 leegte in 
totaal. het gebouw moest volledig ingericht wor-
den, er zou uiteindelijk een budget nodig blijken 
van 1,5 miljoen euro. tijd om dat geld via subsi-
diekanalen bijeen te zoeken, was er niet. en de 
conjunctuur, met een om zich heen graaiende crisis, 
was er niet naar om privégelden bijeen te brengen. 
Geen enkele bank wou een lening met ons afsluiten.

door ons met vijf afzonderlijke vzw’s (gesubsidieerd 
onder drie verschillende decreten) borg te stellen, 
konden we bij de stad leuven een renteloze lening 
én een erfpacht op het gebouw bedingen. en door 
alle expertises van elke organisatie samen te leg-
gen en bij alle teams alle hens aan dek te roepen, 
konden we op een jaar tijd (!) een kunstencentrum 
uit de grond stampen met een levendig café, een 
grote theaterzaal, twee kleine zalen, twee repetitie-
boxen en vier beeldende of technische ateliers. alle 
hens aan dek mag je letterlijk nemen: de bouw van 
de eerste theaterzaal in stro-en-leem in europa ging 
gepaard met het handmatig stapelen van 1.500 
strobalen. elk van de ruim 50 medewerkers in oPeK 

heeft daar dus een kleine 30 balen van versleept. 
Qua teambuilding (en besparing op het bouwbud-
get) kan dat tellen.

Maar interessanter dan het financiële verhaal is ook 
hier de inhoudelijke meerwaarde. door het samen-
brengen van zeven verschillende partners vullen we 
elkaars werkingen aan en wisselen we publieken 
uit. twee professionele theatergezelschappen, drie 
kunsteducatieve organisaties, een opleiding drama 
(luca arts) en een sociaal-artistiek atelier brengen 
elk hun eigen dynamiek en publiek met zich mee. 
repetities, voorstellingen, workshops, opleidingen 
… We focussen op ‘zien & doen’.

op het praktische en logistieke vlak kreeg elke orga-
nisatie in oPeK een werkruimte toebedeeld die een 
aantal punten vertegenwoordigt. leen je je ruimte 
uit, dan bouw je een krediet aan punten op; gebruik 
je de ruimte van iemand anders, dan betaal je een 
aantal punten. dit puntensysteem willen we in de 
toekomst nog verder uitwerken naar diensten en 
materialen toe. 

uiteraard vraagt deze vorm van samenleven en 
samenwerken een permanent overleg en een goed 
aanvoelen van elkaars gevoeligheden. dat is niet 
altijd rozengeur en maneschijn. Maar – al is het te 
vroeg voor een definitieve financiële balans – in elk 
geval is duidelijk dat elke organisatie in oPeK van-
daag voor quasi hetzelfde jaarbudget als vroeger 
een belangrijke upgrade van zijn huisvesting heeft 
gekregen. een besparing is dit samenhuizen zeker 
niet, de return on investment binnen oPeK valt niet 
meteen in cash te berekenen. Maar dat die return 
er wel degelijk is, ervaart al wie dagelijks even het 
gebouw binnenloopt: de meerwaarde die oPeK op 
logistiek, praktisch, inhoudelijk, communicatief en 
zelfs strategisch vlak oplevert is er direct voelbaar.

Hebzucht – Braakland/ZheBilding (foto: freek Verdonckt)
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We voelden ook een grote interesse naar open-
heid – letterlijk en figuurlijk. letterlijk: de ruimte 
werd nog te vaak als een gesloten bastion gezien. 
Mensen vallen binnen tijdens weekdagen, drui-
pen teleurgesteld af wanneer blijkt dat er die dag 
niets op het programma staat. de nood aan figuur-
lijke (inhoudelijke) openheid voelen we vooral in 
het grote aantal externe voorstellen van creatieve 
ideeën en aanvragen voor culturele activiteiten. 

ons ideaalbeeld: Vrijstaat o. is een kruising tussen 
een kunstencentrum pur sang en een cultureel volks-
huis. door de uitbouw van een enthousiaste vrijwil-
ligersgroep, een breiclub (maandelijks op post), een 
uitgebreid café met culturele extra’s en participatieve 
projecten werd al sinds het ontstaan van het kunsten-
centrum aan zulke mengvorm gewerkt. het coöpera-
tieve idee was dus van bij het begin al (sluimerend) 
aanwezig, zij het niet als economisch model. 

in 2010 nam het coöperatieve verhaal ineens een 
grote vaart richting realiteit. toen kregen we name-
lijk de kans om te onderzoeken of we zo’n nieuwe 
vorm (inhoudelijk én zakelijk) effectief konden uit-
tekenen tot een werkbaar model. Met de steun van 
Cera en een subsidie vanuit het kabinet Werk & 
sociale economie startten we een tweejarig onder-
zoek op: ‘het kunstencentrum van de toekomst als 
cultuurcoöperatie – pilootproject Vrijstaat o.’. 

De coöperatieve zoektocht

de coöperatieve filosofie was een belangrijke 
beweegreden voor de opstart van het onderzoek, 
maar de zoektocht naar een nieuw model vertrok 
ook vanuit een tweede beweegreden. naast een 
inhoudelijke honger naar een opener huis, was 
er namelijk een economische reden. de tijdsgeest 
noopt de cultuursector tot zoeken naar eigen/
extra middelen, naar andere manieren van orga-
nisatie en financiering, naar een grotere graad 
van zelfredzaamheid los van subsidiënten. in dat 
opzicht leek een cultuurhuis dat gedragen wordt 
door een grote groep coöperanten, die (ook finan-
cieel) bijdragen aan de werking, ons een mogelijk 
interessant model. Coöperanten worden door hun 
inbreng vanzelfsprekend geresponsabiliseerd, ze 
investeren, organiseren en bouwen mee aan een 
lokaal cultureel veld en zijn op een heel bijzondere 
manier als eigenaar betrokken bij zo’n organisatie. 

Van bij het begin dachten we na over hoe het kun-
stencentrum zich verhoudt tot de coöperatie. We 
onderscheidden drie verschillende scenario’s: het 
hele kunstencentrum wordt coöperatie, kunsten-
centrum en coöperatie zijn twee onafhankelijke 
entiteiten of kunstencentrum en coöperatie werken 
nauw samen, maar hebben elk specifieke taken. 
na overleg en discussie besloten we de koers van 
een ‘tussenscenario’ te volgen. het kunstencentrum 
blijft zijn eigenheid behouden, en de cultuurcoöpe-
ratie focust zich op een bottom-up programma in 
de droge Coo. de juridisch-financiële entiteiten van 
beide organisaties zijn gescheiden, de werkingen 
van de vzw en coöperatie lopen parallel en het zijn 

communicerende vaten. het kunstencentrum is initi-
ator van de coöperatie, beide organisaties delen 
een ruimte en het kunstencentrum kan via zijn know-
how en operationaliteit een interessante positieve 
invloed hebben bij de opstart en eventueel ook in 
de latere werking.

Van idee naar concrete missie

Gewapend met de nogal vage doelstelling om ‘een 
nieuw cultureel ondernemings- en participatiemo-
del’ te ontwikkelen, spraken we in een eerste fase 
met diverse groepen (artiesten, kleine ondernemers, 
publiek, vrijwilligers) over de rijpende ideeën. die 
werden unaniem positief onthaald, maar er kwa-
men evenzoveel vragen.

We bleven worstelen met de concreetheid – zeker 
in de opstartfase van het onderzoek – en we schaaf-
den aan een heldere en volledige definitie van de 
cultuurcoöperatie. door voortdurend in gesprek te 
gaan met experten en met geïnteresseerden werd 
het idee aangepast en verscherpt en groeide het 
enthousiasme aan beide zijden. de uiteindelijke 
missie van de cultuurcoöperatie ontstond na een 
werksessie met febecoop, een adviesbureau dat 
ons begeleidde in de aanloop naar de oprichting 
van onze coöperatie. de beschrijving van onze cul-
tuurcoöperatie luidde als volgt:

De cultuurcoöperatie is een alternatief onder-
nemingsmodel, waarin mensen samen cultuur 
beleven, creëren, steunen en uitdragen, op 
basis van duurzaam engagement. Dit onaf-
hankelijk platform is verankerd in Oostende. 
De coöperant investeert met zijn aandeel in 
de ontwikkeling van culturele projecten en 
heeft als mede-eigenaar medezeggenschap 
binnen een transparant overlegmodel.

de coöperatie situeert zich in het lokale (socio-)cultu-
rele veld en is een verzamelplaats van heel diverse, 
grote en kleine culturele activiteiten die door coö-
peranten zelf geïnitieerd worden. de coöperatie 
fungeert als cultureel platform: mensen wisselen 
ideeën uit en ontmoeten elkaar om te spreken over 
de invulling van de coöperatie. de coöperatie han-
delt als het ware in ‘culturele belevingen’ (actief en 
passief). Coöperanten kopen een stukje platform, of 
een stukje ondersteuning van het platform, krijgen 
daardoor ook inspraak en worden mede-eigenaar. 

de coöperatie werd zoals gesteld eerder opgericht 
vanuit praktisch-inhoudelijke redenen dan vanuit 
een economische reflex. Wat voorop stond, was het 
doen leven van de ruimte en het uitwerken en uitwis-
selen van creatieve ideeën, het verbreden van het 
draagvlak van kunst en cultuur en het geven van kan-
sen aan jonge, frisse initiatieven die anders zouden 
verdwijnen. financiële winst moet ondergeschikt 
zijn aan creatieve winst. de coöperatie zou op ter-
mijn ook kunnen fungeren als een soort alternatieve 
spaarkas: de opbrengsten worden gekapitaliseerd 
en geherinvesteerd in door de coöperanten aan te 
duiden projecten of onderdelen van de werking.

VAN IDEAALBEELD NAAr oNDErzoEk

Vrijstaat o. is een kunstencentrum in volle groei1 dat 
zich, naast een vaste jaarwerking (muziek, literatuur, 
debat, podiumkunsten, beeldende kunst, kinderpro-
gramma …), focust op nomadische, zelfgecreëerde 
projecten. Voor die projecten is de openbare ruimte 
ons speelterrein. Voor de vaste jaarwerking is de 
‘droge Coo’ de uitvalsbasis. een unieke zaal op de 
zeedijk, met grote ramen die een dromerig zee-uit-
zicht bieden. een plek die tot de verbeelding spreekt 
van menig muzikant, kunstenaar en passant. een 
ruimte waarvan de deuren zoveel mogelijk worden 
opengegooid om van de plek een open cultuurhuis 

1. Vrijstaat o. bestaat als vzw sinds 2006, werd 
kunstenwerkplaats in 2008 en is sinds 2010 
erkend als kunstencentrum.

te maken. open, in de zin van: een sfeer creëren die 
mensen gemakkelijk doet binnenstappen, die ont-
moeting en gesprek stimuleert, die een brede groep 
mensen van kwalitatieve artistieke projecten doet 
proeven en die aanzet tot creatieve impulsen bij zijn 
publiek, artiesten, vrijwilligers en partners.

Maar kunnen we geen stap verder gaan? We wil-
len namelijk niet enkel de deuren openen en men-
sen verwelkomen, eerder een andere beweging sti-
muleren: ‘van buiten naar binnen’. Communicatie 
én programmatie in beide richtingen.

We droomden van een ruimte waar publiek ook 
artiest en medeorganisator is, en samen met andere 
enthousiastelingen werkt aan een ‘bottom-up cultu-
reel programma’. niet onder de vleugels van een 
kunstencentrum, maar op eigen benen.

vRIjSTaaT o., EEn 
KUnSTEncEnTRUm En 
cULTUURcoöPERaTIE?

Hendrik Tratsaert, Bart Geernaert en Sarah Poesen

Knitting Club – Vrijstaat o.
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heid en waarin culturele beleving uitgedrukt kan 
worden. in de praktijk is dit nog erg pril als sys-
teem. Bovendien is er een probleem van juridische 
kracht en legaliteit, zeker als er met twee systemen 
wordt gewerkt: ruilhandel en/of alternatieve munt 
enerzijds en klassiek geldverkeer anderzijds. 

ACTIE!

Het kaffee krijgt een plus

We tobden lang over het theoretisch model, maar 
beseften dat we enkel vooruit zouden raken als het 
ook effectief uitgetest werd. We startten ons coö-
peratief experiment op in het café van Vrijstaat o. 
Voor het kunstencentrum is het café geen prioriteit 
in haar missie. Maar voor de op te richten coöpera-
tie zou het café het kloppend hart worden, de plek 
waar coöperanten elkaar ontmoeten, experimente-
ren en programmeren en een baromzet genereren. 

We tekenden een plan uit voor een Kaffee+: vanaf 
februari 2012 werden de openingsuren van het 
café uitgebreid en er werd geschoven in het pro-
gramma van het kunstencentrum. Zo konden enkele 
weekenddagen per maand ‘coöperatief’ ingevuld 
worden. het Kaffee is meer dan een drankgelegen-
heid of ontmoetingsplaats: de ‘+’ verwijst dan ook 
naar de kleine interventies die hier en daar georga-
niseerd werden door potentiële coöperanten. 

Invulling van de ‘plus’

de ruimte was er, nu de invulling nog. 

We zochten geïnteresseerden bij wie we voelden 
dat ze een engagement voor een bepaalde tijd wil-
den aangaan en wilden instappen in het solidari-
teitsprincipe. als je dit project commercieel bekijkt 
(eigen winst verwezenlijken op korte termijn, en 
individuele keuzes voorop) werkt het niet. om in de 
cultuurcoöperatie te stappen, moet je overtuigd zijn 
van het idee om een platform als geheel (en niet 
enkel een eigen project) te steunen. die filosofie is 
niet gangbaar en vraagt een mentaliteitswijziging, 
die langzaam gaat. een langdurig engagement 
betekent andere verantwoordelijkheden, uitdagin-
gen en voordelen op lange termijn. We merkten de 
noodzaak van een duidelijke, enthousiasmerende 
communicatie, gevolgd door intensieve opvolging. 
op die manier slaagden we erin een heleboel men-
sen warm te maken voor het idee.

We gingen met een groep proefpersonen van start. 
We legden onze ‘tekening’ voor en stelden een 
eenvoudig zakelijk contract op: vul een moment in, 
in ruil krijg je ondersteuning tijdens het organiseren 
(logistiek, communicatie, techniek …) en deel je in 
de bar- en andere opbrengsten van het café. 

het systeem bleek voor een aantal organisatoren 
heel interessant. Zo organiseerden verenigingen een 
aantal optredens, waarvan ze een mooie winst kon-

den meenemen en waarvan een deel in de project-
pot ging. Maar er waren ook andere voorbeelden: 
kleine organisatoren met heel kwalitatieve maar 
weinig winstgevende activiteiten, waarvoor het sys-
teem niet werkte. de combinatie van weinig winstge-
vende tot verlieslatende activiteiten en weinig café-
bezoekers (heel moeilijk voorspelbaar, onder meer 
weersomstandigheden zijn vaak bepalend) bleek 
onmogelijk houdbaar. Zo werkte soulmadeworks 
enkele originele textielworkshops uit: cafébezoekers 
konden gratis deelnemen en kregen zelfs persoon-
lijke begeleiding. Maar na die middagen (waarop 
de regen met bakken uit de hemel viel) konden zelfs 
de materiaalkosten niet gedekt worden. We moesten 
dus bijspringen vanuit de projectpot. 

het Kaffee+ kreeg een vervolg in een Zomerkaffee+. 
het café opende van woensdag tot zondag en er 
was dus nog meer ruimte voor initiatieven: vrijwel 
elke dag werd door geëngageerde organisatoren 
iets op poten gezet. 

door het model in praktijk te brengen zagen we 
overduidelijk dat een goede coördinator onont-
beerlijk is, en dat het profiel van die coördinator 
vooral heel divers moet zijn. de persoon die een 
coöperatie aanstuurt en motiveert moet zowel soci-
aal als zakelijk heel onderlegd zijn, kunnen enthou-
siasmeren en ook grenzen kunnen trekken. 

CoöpErATIEf WErkEN IS GEEN 
WoNDErMIDDEL 

een succesvolle coöperatie is een economisch model 
dat zichzelf in stand houdt, het is zelfbedruipend. 
Wat we bij ons coöperatief programma gaande-
weg opmerkten, is dat die financiële noodzaak 
ons parten speelde bij de inhoudelijke invulling. Bij 
het inplannen van activiteiten stelden we ons con-
stant de vraag: genereert dit genoeg winst? Zullen 
we hiermee op termijn de coöperantenkas kunnen 

Verschillende coöperanten

in de beginfase van het onderzoek gebeurde de 
denkoefening vooral intern. daarna wilden we op 
zoek gaan naar potentiële coöperanten, kernfigu-
ren die we van bij het begin wilden betrekken. 
omdat je potentiële coöperanten enkel overtuigt 
met een glashelder verhaal, vatten we het samen 
in een simpele tekening: dit zijn coöperanten, dit 
kan er in de coöperatie, en dit haal je eruit. het 
vraagt een duurzaam engagement en is gebaseerd 
op een solidariteitsprincipe.

een groot voordeel van een coöperatief model is 
dat het heel flexibel is, in de statuten kun je het 
model helemaal naar je hand en jouw situatie zet-
ten en zoveel groepen onderscheiden als nodig. 
Maar: eenvoud in de organisatiestructuur bleek 
noodzakelijk. Zo vertrokken we van vijf coöpe-
rantengroepen (artiesten, publiek, vrijwilligers, 
ondernemers en partners), maar eindigden we met 
twee groepen: een hoofdaandeelhoudersgroep a 
(oprichters en investeerders) en aandeelhouders-
groep B. Binnen de B-groep onderscheidden we 
groepsaandelen en individuele aandelen, die in 
voorwaarden en voordelen van elkaar verschillen. 

Voor de inhoudelijke werking maakten we intern een 
onderscheid tussen stille en actieve coöperanten op 
basis van de participatiegraad. actieve coöperanten 
zijn groepen of particulieren die actief werken aan 
de cultuurcoöperatie en zelf activiteiten organiseren 
die een bepaalde omzet genereren, waarvan een 
deel kan worden gebruikt om andere fragielere pro-
jecten mee te ondersteunen (solidariteitsprincipe). Zij 
denken ook mee over de werking van de coöpera-
tie, kunnen deelnemen aan inhoudelijke werkgroe-
pen en beslissingen nemen over de voorgestelde 
projecten en activiteiten (afspraken binnen een 
vooraf, gezamenlijk vastgelegd kader). Ze krijgen 
ook een aantal culturele returns. de stille coöperan-
ten sympathiseren en participeren minder (of minder 
diepgaand). Ze krijgen dezelfde culturele returns en 
worden jaarlijks uitgenodigd op de algemene verga-
dering. Maar zij kunnen, als zij dat willen, ook en 
cours de route een meer actieve koers gaan varen.

Simulatie: hoe vertalen we dat nu concreet?

een coöperant koopt zijn aandeel, wordt daardoor 
levenslang coöperant en mede-eigenaar van de 
coöperatie. als hij er wil uitstappen kan dat (onder 
bepaalde voorwaarden) en krijgt hij zijn geld terug. 
als coöperant heeft hij recht op een aantal voorde-
len. het grootste voordeel is zijn participatie, de 
mogelijkheid om de organisatie mee vorm te geven. 
daarnaast zijn er voordelen als culturele beleving, 
ticketkorting en externe ondersteuning in het orga-
niseren (logistiek, administratief, communicatief …) 
van een project. We kozen er bewust voor om geen 
financiële dividenden uit te keren. We zetten wel 
ten volle in op ‘culturele dividenden’, culturele bele-
vingen en ervaringen als return voor het geleverde 
engagement. dat sluit aan bij het doel van de coöpe-
ratie om een breder cultureel draagvlak te creëren.

naast de twee coöperantengroepen zouden we een 
systeem van giften installeren. We merkten namelijk 
dat verbazend veel mensen het idee (financieel) wil-
len steunen, zonder echt betrokken te willen worden 
en zonder dat ze hun geld willen terugkrijgen of een 
return verwachten. 

het geld van de aandelen dient als prefinanciering 
(want moet steeds kunnen teruggeven worden bij 
uitstap van de aandeelhouder). de winst van activi-
teiten en omzet van de bar verdwijnen samen met 
de giften in de projectpot en de aandeelhouders 
beslissen samen welke fragielere projecten ermee 
gefinancierd worden.

participeren in de coöperatie

het mee sturen, vormgeven en organiseren zijn cru-
ciaal in functie van een cultureel netwerk waarin 
het geheel duidelijk meer is dan de som van de 
delen. toch trekken we hier grenzen. We vermij-
den een contraproductieve totale inspraak, maar 
markeren een speelveld met krijtlijnen, waarbin-
nen georganiseerd en gecreëerd kan worden, en 
medezeggenschap belangrijk is. dat schrijven we 
neer in een inhoudelijke nota, waarin ook enkele 
parameters vermeld worden die de basis vormen 
voor het inhoudelijke programma. het gaat dan 
over kenmerken als verscheidenheid, langdurig 
engagement, niet-inwisselbaarheid en het zelf kun-
nen benoemen van de eigenheid.

Aandelen in cultuur = duur?

een aandeel kopen in een culturele organisatie 
zorgt ervoor dat je mede-eigenaar wordt van een 
cultureel programma. dit ‘cultureel programma’ of 
de ‘culturele ervaringen’ die je daar beleeft, vallen 
onmogelijk uit te drukken in een meeteenheid. en 
dat is precies wat er in een cultuurcoöperatie wel 
moet gebeuren; het product moet meetbaar zijn en 
in een waarde uitgedrukt worden.

in de eerste plaats moet het mede-eigenaar worden 
in een aandelenprijs gegoten worden. dat is een 
evenwichtsoefening tussen engagement en laag-
drempeligheid. Met een goedkoop aandeel maken 
we het mogelijk dat iedereen een aandeel kan 
kopen. Maar daardoor gebeurt de aankoop al snel 
impulsief, en heeft het meer weg van een lidmaat-
schap. Vandaar dat we de waarde van het aandeel 
bewust hoger leggen, zodat men erover nadenkt en 
het engagement bewust aangaat. in het model zou 
het ook mogelijk zijn om een aandeel bijeen te spa-
ren, bijvoorbeeld door als vrijwilliger te werken in de 
bar van het kunstencentrum. Wanneer het bedrag 
bijeen gewerkt is, beslist de vrijwilliger om een aan-
deel te kopen of het geld alsnog te ontvangen.

de prijs die op een dienst of activiteit gekleefd 
wordt is een blijvend gespreksonderwerp. een 
duurzamere (maar ook tijdrovende) oplossing zou 
zijn om een alternatieve munt te creëren, speciaal 
voor de cultuurcoöperatie. een munt waarin tijd 
gewisseld kan worden voor een culturele munteen-

Bar Musical – Vrijstaat o. (foto: lisa tahon)
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op een ‘tickettegoedrekening’ terechtkomen, waar-
mee ze tickets kunnen kopen bij alle deelnemende 
culturele partners. Verder zal ook een deel in een 
individuele spaarkas gestort worden. daarmee kun-
nen de vrijwilligers deelnemen aan culturele acti-
viteiten die specifiek voor hen georganiseerd wor-
den. dergelijke denkoefeningen kunnen op diverse 
aspecten van culturele logistiek worden toegepast.

de hoop blijft wel om uiteindelijk onze coöpe-
ratieve droom volledig uit te werken – bij ons of 
elders – en zo een basis te geven aan een breder 
lokaal cultureel draagvlak.

ENkELE TIpS Voor 
CuLTuurCoöpErATIEVE STArTErS 

•	 Investeer	veel	tijd	in	een	businessplan	en	de	
opstelling van waterdichte statuten. als je 
ervoor wil zorgen dat je coöperatie verder dan 
de startblokken geraakt, is dit een noodzaak en 
een basisaandachtspunt. Je coöperatie staat of 
valt ermee.

•	 Duidelijkheid	in	communicatie:	beslis	zelf	tot	
waar coöperanten kunnen participeren en 
maak dat van bij het begin duidelijk. 

•	 Als	het	coöperatieve	idee	vanuit	de	organisatie	
komt: klein, trapsgewijs beginnen. het idee 
moet eerst voldoende gerijpt zijn, goed com-
municeerbaar zijn, voor je je naar geïnteres-
seerden richt. als het idee daarentegen wordt 
aangereikt door een groep die zich rond dit 
thema verzameld heeft: start dan vanuit deze 
brede basis van coöperanten. Zorg ook dan 
dat het doel voldoende concreet is, zodat 
iedereen aan dezelfde coöperatie werkt. laat 
de ambassadeurs hun werk doen en zie het 
langzaam groeien.

•	 Langdurig	engagement	vragen	is	moeilijk.	
daarvoor is een mind switch nodig, die je kan 
bereiken door er stapsgewijs naartoe te werken 
en over alles duidelijk te communiceren. de 
vraag ‘What’s in it for me?’ zal steeds gesteld 
worden en moet ook duidelijk beantwoord 
worden. Wat niet wil zeggen dat de return 
daarom noodzakelijk meetbaar moet zijn (dus 
niet louter return on investment maar vooral het 
moeilijk meetbare satisfaction).

•	 Hoe	concreter	hoe	beter:	het	inperken	van	het	
begrip ‘cultuur’ tot deelgebieden, één bepaald 
domein of focus. alles om de boodschap 
gemakkelijker over te brengen, en coöperanten 
duidelijkheid/transparantie te geven.

•	 Zoek	naar	een	unieke	mix	van	winstgevende	
activiteiten versus kwetsbare initiatieven die niet 
self-supporting zijn, en die je inhoudelijk pro-
gramma toch een lijn en eigenheid meegeven.

Hendrik Tratsaert is artistiek leider van Vrijstaat O.

Bart Geernaert is zakelijk leider van Vrijstaat O.

Sarah Poesen is productie- en communicatiemede-
werker van Vrijstaat O.

spekken? Met andere woorden: het inhoudelijke 
programma werd beïnvloed door de financiën van 
de coöperatie. Want als de activiteiten niet winstge-
vend zijn (wat in de culturele sector vaak gebeurt), 
waar worden dan de middelen gehaald? de inkom-
sten via de giften zijn namelijk te variabel.

We zouden dus de voorkeur moeten geven aan 
winstgevende projecten, en waardevolle maar fra-
giele activiteiten (die vooral geld kosten en weinig 
opbrengen) op de lange baan schuiven. Maar daar 
knelt natuurlijk het schoentje – dat gaat in tegen de 
missie van onze cultuurcoöperatie, waarin we (kleine 
en grote) projecten wilden opstarten die anders niet 
tot stand komen. in dit zakelijk model zouden deze 
projecten in de eerste jaren zeker niet aan bod 
komen, onder druk van een sluitend financieel plan. 

een coöperatie is geen wondermiddel om subsidies 
uit de sector te weren of de eigen inkomsten te ver-
hogen, wat indirect de noodzaak van subsidies als 
tussenkomst in het verlies aantoont. of moeten we 
streven naar een unieke mix van winstgevende en 
verlieslatende activiteiten, met als saldo nul?

het businessplan bleef de achilleshiel. na overleg 
met allerlei externe partijen en financiële experten 
moesten we aan het einde van het traject conclude-
ren dat de coöperatie als rechtsvorm in de gewenste 
omstandigheden in de context van oostende (en 
specifiek Vrijstaat o.) nog niet rijp genoeg was. 
inhoudelijk blijft het idee perfect verdedigbaar. 
Maar het zakelijk plan toonde aan dat een juridisch 
correcte coöperatie met het specifieke opzet om na 
vier jaar financieel autonoom te zijn, niet mogelijk 
is. een organisatie die geen structureel rendement 
als financiële onderbouw heeft, is momenteel een 
nog te risicovolle en fragiele onderneming. het 
blijkt moeilijk om een cultureel programma vorm 
te geven dat én zakelijk sterk is én onafhankelijk 
is van extra financiering én inhoudelijk sterk is. of 
concreter: het zou haalbaar moeten zijn een derge-
lijk cultureel programma onder dit gesternte op te 
starten, maar de kost van de noodzakelijke inten-
sieve opvolging en begeleiding maken het moeilijk.

in de cultuurcoöperatie is er een aparte budget nodig 
om de personeelskosten te dekken (onder meer een 
goedgekozen coördinator in loondienst, naast alle 
vrijwilligers). daarvoor blijft een recurrente toelage 
nodig, die instaat voor een deel van deze kosten. 
een alternatief is een groep van ‘supervrijwilligers’, 
die drijft op goodwill en tomeloze inzet, maar daar-
door de organisatie ook kwetsbaar maakt.

IEDErEEN CoöpErATIEf: zAAIEN EN 
ooGSTEN VAN CuLTuurCoöpErATIEVE 
INITIATIEVEN

de voorbije periode merkten we zelf dat het cul-
tuurcoöperatieve model enorm enthousiasmerend 
werkt. een mentaliteitswijziging is in de maak 
– noodgedwongen door de tijdsgeest, die een 

andere economie en manier van samenwerken sti-
muleert. in het licht van die andere economie is de 
coöperatie een heel geschikte vorm van werken: 
samen iets in handen houden, weten waar de finan-
ciële middelen vandaan komen en naartoe gaan, 
een persoonlijke relatie met een bedrijf of, in ons 
geval, een kunstencentrum opbouwen. 

op het moment van ons onderzoek ontsproten er 
ook op andere plaatsen in het cultuurlandschap 
dergelijke initiatieven. de coöperatieve werkwijze 
en het coöperatief gedachtegoed sijpelen lang-
zaamaan door in de cultuursector, maar het onder-
zoek staat nog in de kinderschoenen. Vol belang-
stelling kijken we naar wat er gebeurt bij Vooruit, in 
de Pianofabriek … 

We geloven nog steeds rotsvast dat een coöperatie 
in cultuur mogelijk is, dat het een model is waar-
binnen van onderuit ideeën gespuid worden, plan-
nen gesmeed en ondernemende mensen een kans 
krijgen. een coöperatieve manier van werken kan 
op lokaal vlak een efficiëntieverhoging bewerkstel-
ligen en is eigenlijk een zuiniger kosten-batenmo-
del. in plaats van versnipperde kleine subsidies te 
verdelen over tal van verenigingen, kan het zin-
voller zijn ze samen te brengen in een rendabel 
platform. een operationele cultuurcoöperatie zou 
meer cultuurproductie kunnen genereren met min-
der middelen en minder overhead dan de klassieke 
georganiseerde, gesubsidieerde cultuurproductie: 
een meerwaarde in deze tijden van bezuinigingen 
en een neerwaartse conjunctuur. los van de eco-
nomische meerwaarde stimuleert het een natuurlijk 
engagement, medezeggenschap en meer doorstro-
ming tussen de actoren. 

Maar coöperatief ondernemen met culturele (niet-
verhandelbare) producten blijft een zoektocht, 
waarvan het traject nog niet afgelopen is. in het 
geval van Vrijstaat o. wijst het huidige business-
plan van de cultuurcoöperatie erop dat een paral-
lelle autonome coöperatie die 100% self-supporting 
is voor onze kleine vzw niet realistisch is. deze 
conclusie sluit echter niet uit dat je in een andere 
constellatie (lees: grotere structuur die deze coördi-
natie binnen zijn werking onder zijn vleugels kan 
nemen) wel een cultuurcoöperatie kan oprichten 
als een zelfredzaam model. We achten gemengde 
modellen zeker denkbaar, met toch een mate van 
recurrente financiële participatie, opgehangen aan 
een grote (gesubsidieerde) structuur.

in onze situatie opereren we dus gewoon verder 
als vzw, maar blijven we zoeken naar kleine coö-
peratieve injecties. Zo zetten we de deuren van het 
Kaffee+ nog steeds zoveel mogelijk open, en moedi-
gen we kleine activiteiten tijdens die momenten aan. 
We zoeken ook naar hoe we deelaspecten van 
een cultureel veld op een coöperatieve manier kun-
nen aanpakken. Zo zijn we momenteel met diverse 
culturele partners in oostende een culturele vrijwil-
ligerscentrale aan het oprichten. die zal de vrijwil-
ligersvergoedingen ‘beheren’ en ze gedeeltelijk 
uitbetalen aan de vrijwilligers. een ander deel zal soulmade sessions – textielworkshop rond leopold iii – Vrijstaat o. 
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schillende contexten. de eerste editie vond plaats 
in antwerpen, de tweede in oostende. een derde 
editie zal plaatsvinden in oktober in Gent in het 
kader van 100 jaar Vooruit.

don Verboven: ‘de eerste Veiling vond plaats tij-
dens een festival van d e t h e a t e r m a k e r 
in troubleyn, waarbij het de bedoeling was een 
maakproces open te gooien. de tweede was gelinkt 
aan de opening van de Grote Post. daar was het er 
vooral om te doen mensen naar het nieuwe gebouw 
te lokken en het door hen te laten ontdekken. dat 
zijn twee totaal verschillende situaties.’

SanS-papierS

het systeem van De Veiling werkt als volgt: mensen 
brengen voorwerpen binnen die ze thuis niet meer 
kunnen gebruiken, maar ook de initiatiefnemers zor-
gen voor materiaal. dan gaat het eerder om voor-
werpen die ze vinden op straat. dat gaat van tafels, 
stoelen en kastjes, tot vazen of kaders, maar ook 
lampen of kleren. alles belandt op de werktafel van 
het atelier. de voorwerpen krijgen een identiteit aan-
gemeten in de vorm van een paspoort. daarin staat 
waar het voorwerp vandaan komt, de geschiedenis 
van het voorwerp, of het persoonlijke verhaal. dat is 
het beginpunt. de somere: ‘Zelf noemen we ze de 
sans-papiers. het zijn zaken die weggegooid wor-
den, die mensen niet langer willen.’

de voorwerpen dienen als grondstof voor nieuwe 
objecten die uiteindelijk verkocht worden op de vei-
ling. op die manier krijgen de originele voorwer-
pen een nieuwe functie, een nieuw leven. Verboven: 
‘de dingen die voortkomen uit onBetaalBaar 
hebben een proces doorlopen. de bedoeling is om 
dat proces te laten zien, om het neer te schrijven 
en op te nemen in dat nieuwe paspoort. op het 
moment dat er iets binnenkomt, wordt het eigen-
lijk al interessant. Zeker in oostende was dat het 
geval. Je kreeg mensen over de vloer die anders 
nooit in een cultuurcentrum komen. de drempel lag 
lager omdat mensen de taal van objecten wel snap-
pen. Bij een voorstelling is dat niet altijd het geval.’

Mensen worden op een actieve manier bij het pro-
ces betrokken aangezien ze zelf de voorwerpen 
binnenbrengen en het verhaal achter die voorwer-
pen vertellen. Maar mensen worden ook geprik-
keld door de atelierwerking die aan de veiling 
voorafgaat. Verboven: ‘het metier, het bewerken 
van de dingen, de geur, de geluiden, dat is haast 
een scenografie op zich. Je spreekt mensen aan op 
een niveau dat misschien niet direct theatraal is, 
maar wel een theatraliteit in zich draagt.’

die scenografie vertelt mee het traject dat de voor-
werpen doorlopen om tot een nieuw object te 
komen. de makers plaatsen de ontstane objecten 
in een etalage die door iedereen bekeken kan wor-
den. er wordt een vervolgtraject gecreëerd, mensen 
komen te weten waar de kunstenaars mee bezig 

waren. de somere: ‘Mensen kwamen terug om 
te zien hoe het voorwerp evolueerde. naarmate 
de veiling naderde gingen ze ook meer en meer 
reclame maken. iedereen werd nieuwsgierig naar 
het afgewerkte product en wat het uiteindelijk zou 
gaan kosten. 

DE MAN MET DE HAMEr

twee uur voor de veiling van start gaat, kunnen de 
deelnemers de afgewerkte producten zien in een 
tentoonstelling waar ook de makers aanwezig zijn 
en een woordje uitleg geven. dit fungeert eigenlijk 
als een catalogus. dat voedt de veiling, geeft een 
extraatje. de maker van het object krijgt ook een 
belangrijke rol tijdens de openbare verkoop. Van 
zodra die zich toont, gaat de prijs van het object 
de hoogte in. het krijgt een persoonlijk karakter. 
de hardheid van de veiling krijgt een emotionele 
inslag. de somere: ‘het object krijgt een gezicht. 
het is veel meer dan louter een object.’

Een economische uitdaging, zo benoemen  
Sophie De Somere en Don Verboven oN  BE-
TAAL   BAAr. Het omvangrijke traject startte 
in 2012 met De Veiling der Dingen, maar 
moet uitgroeien tot een Gesammt kunstwerk 
waarin de verschillende onderdelen samen-
komen en elkaar versterken. ‘Het resultaat 
moet ook vertaalbaar zijn naar een econo-
misch model. Daarom kijken we niet alleen 
naar subsidies.’

zEVEN TAkkEN

sophie de somere en don Verboven zijn twee van 
de initiatiefnemers achter onBetaalBaar, een 
project waarin gezocht wordt naar een balans tus-
sen economie en emotionaliteit. als initiatiefnemers 

denken ze na over hoe je gediversifieerde inkom-
sten kan genereren, zonder te blijven hangen in 
één specifiek plan. daarom zien ze het project 
niet enkel werken binnen de kunstensector; het kan 
veel breder gaan. sophie de somere: ‘Wel mogen 
we de artistieke kracht niet uit het oog verliezen, 
de kwaliteit van het verhaal. het moet een zekere 
schoonheid in zich blijven dragen, maar dat wil 
niet zeggen dat je schrik moet hebben om econo-
misch rendabel te willen zijn.’

onBetaalBaar bestaat uit zeven takken die 
onderling met elkaar communiceren. sommige van 
die takken richten zich op kunst, andere zijn puur 
commercieel. nog andere nemen afstand en geven 
commentaar op het hele proces. Maar alle zeven 
verhouden ze zich op hun eigen manier tot de (een) 
economie. De Veiling der Dingen is de eerste tak 
die afgetoetst werd aan een publiek, in twee ver-

onBetaalBaar in CC de Grote Post (oostende)

TUSSEn EconomIE  
En EmoTIonaLITEIT
SoPHIE dE SomERE En don vERBovEn  
ovER ONBETAALBAAR

Floris Cavyn

object – onBetaalBaar
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heid, ecologie, recyclage, materie, maar ook rond 
functionaliteit en wat we nodig hebben als mens. 
het is een bewuste keuze om ‘t Hof van Notie een 
eerste maal te laten plaatsvinden tijdens 100 jaar 
Vooruit, maar ook een uitgelezen kans aangezien 
er verschillende deelnemers aanwezig zullen zijn 
die al op die thema’s werken. ook zaken die 
eerder aan bod kwamen tijdens De Veiling der 
Dingen moeten een plaats kunnen krijgen. alles is 
mogelijk, iedereen is welkom. de somere: ‘Met ‘t 
Hof van Notie willen we linken leggen, bruggen 
bouwen, maar ook afstand nemen van onze eigen 
werking en onszelf in vraag stellen. Belangrijk is 
dat we voldoende tijd kunnen nemen om ons die 
vragen te stellen. We zijn dan ook enkele maan-
den aanwezig in Vooruit. het project heeft een heel 
open karakter. dat is net het leuke, maar ook het 
moeilijke eraan. er zijn verschillende zaken die het 
parcours kunnen bepalen.’

ook de overige vijf takken zitten nog in een con-
ceptuele fase. toch is het voor de initiatiefnemers 
belangrijk dat er een constante dialoog kan plaats-
vinden tussen de verschillende delen. daarom pro-
beren ze nu al de zeven takken op elkaar af te stem-
men. de somere: ‘alles hangt met alles samen. Je 
kunt er niet zomaar een bepaald deel uitlichten. Ze 
zitten in elkaar verweven, voeden elkaar.’

Voor de derde tak van onBetaalBaar willen 
de makers aan de slag gaan met materiaal dat ze 
vinden bij mensen thuis. Bij Op Maat nodig je de 
makers uit bij je thuis en ga je samen met hen op 
zoek naar nieuwe functies voor voorwerpen die 
niet langer in gebruik zijn, en waarvan het resultaat 
ook een antwoord is op de noden van de gastheer. 
in die zin is het gelijkaardig aan De Veiling der 
Dingen, al is er een meer persoonlijke insteek. de 
objecten worden ter plaatse gemaakt met het aan-
wezige materiaal, en moeten tegemoetkomen aan 
de eisen van de gastheer. in die zin is het een uniek 
project. het is toegespitst op een specifieke situatie 
waarbij functionaliteit vooropstaat. aangezien de 
gastheer meewerkt aan het tot stand komen van het 
nieuwe object, krijgt hij een idee van wat het kost 
aan tijd en energie. Verboven: ‘aan elk voorwerp 
is een verhaal verbonden. die verhalen dragen 
een emotionaliteit in zich die bovenkomt wanneer 
je met de voorwerpen aan de slag gaat. dat zijn 
elementen die je moet incalculeren. Maar waar we 
eigenlijk mee bezig zijn is: wat is een idee, wat is 
de waarde van dat idee, hoe kan je dat (financieel) 
gaan vertalen en wat betekent het?’

ALLES HANGT MET ALLES SAMEN

‘t Gat in de Markt, de vierde tak van onBetaal-
Baar, wordt in zekere zin een combinatie van Op 
Maat en ‘t Hof van Notie, en vloeit ook voort uit De 
Veiling der Dingen. de makers willen op zoek gaan 
naar iets wat in serie gemaakt kan worden. in die 
zin is het puur commercieel. er is ook een link met 
de vijfde tak van onBetaalBaar, De Regie der 

Gebouwen, aangezien je al vlug de link legt tussen 
het object en de publieke ruimte. Verboven: ‘Met 
De Regie der Gebouwen willen we een ruimte trans-
formeren. We proberen vooraf te achterhalen wat 
voor plek het is, hoe ze functioneert en leeft. op 
basis daarvan bedenken we een nieuwe indeling 
van de ruimte, al dan niet met andere voorwerpen.’ 
die transformatie moet plaatsvinden in één nacht 
tijd. door op zo’n abrupte manier te werk te gaan, 
willen de initiatiefnemers ons laten nadenken over 
een ruimte. Wat is beter, wat wordt er gemist? Zijn 
er zaken die anders kunnen, die beter kunnen? de 
somere: ‘We willen vooral achterhalen wat men-
sen in een ruimte belangrijk vinden. het gaat om 
de beleving van een ruimte en hoe je daarmee 
omgaat. Vaak sta je daar niet bij stil. een maand 
later herstellen we de ruimte in haar originele staat. 
We willen dit opentrekken naar alle publieke ruim-
tes, niet enkel binnen de culturele sector.’ 

In Vruchtgebruik wordt het zesde deel van on  Be-
taal  Baar waarbij je de voogdij kan opnemen 
over een voorwerp of meubel en je bijgevolg ook 
verantwoordelijk wordt voor dat meubel. Wel is 
het slechts een tijdelijke verantwoordelijkheid, want 
het is de bedoeling dat verschillende mensen het 
voogdijschap op zich nemen. op die manier wordt 
het paspoort ook een reispas. Mensen worden 
gestimuleerd bij te houden waarvoor het meubel 
wordt gebruikt, welke nieuwe verhalen er ontstaan 
… ook hier kunnen meubels transformeren, een 
nieuwe functie toegekend krijgen dan waar ze oor-
spronkelijk voor ontworpen werden. de somere: 
‘We willen mensen met een gezamenlijke smaak 
met elkaar in contact brengen. dat gebeurt via de 
verhalen die in de reispas belanden, maar ook bij 
de uitwisseling van de objecten. Je zorgt eigenlijk 
voor variatie in je huiselijke inrichting zonder iets 
nieuws te moeten kopen. Je gaat dingen ruilen, 
maar je moet er ook voor zorgen en ze becom-
mentariëren.’

uiteindelijk moet alles samenkomen in het zevende 
en laatste deel van onBetaalBaar, De Verbinding. 
dat is het Gesammtkunstwerk. alle voorgaande tra-
jecten komen daarin samen, het resultaat is afhanke-
lijk van de zes andere takken. het is een verbinding 
in tijd en ruimte, maar ook gelinkt aan economisch 
en financieel kapitaal. Verboven: ‘op een bepaald 
moment wil je een verbinding maken die straf genoeg 
is om binnen te raken op plekken of in een wereld 
waar je anders nooit zou binnenraken.’

www.onbetaalbaar.be

www.vooruit100.be

www.facebook.com/onbetaalbaar

Floris Cavyn is projectmedewerker bij VTi.

de veiling wordt geleid door een professionele vei-
lingmeester die alles stevig in de hand houdt. het 
lijkt op een uitgekiende dramaturgie, met een dui-
delijke opbouw, met aandacht voor de positie van 
de objecten en hun makers. het gaat in deze niet 
zozeer om kwaliteit, maar om hoe je mensen kan 
beïnvloeden om tot kopen over te gaan. het wordt 
een spel met duidelijke regels die gerespecteerd 
moeten worden.

terwijl De Veiling in troubleyn eerder een perfo-
mance was, het testen van een formule, werd het 
in oostende harde economie. de kwaliteit van het 
object stond voorop.’ De Veiling der Dingen in 
troubleyn had een meer artistieke insteek. Ze vond 
plaats tijdens een festival, er waren kunstenaars en 
schrijvers aan het werk en er stonden verschillende 
voorstellingen op het programma. het ging meer 
om het openstellen van een werkproces, terwijl het 
in oostende eerder de bedoeling was om mensen 
te lokken naar de opening van de Grote Post en die 
mensen ook te betrekken in de werking. Verboven: 
‘Van de eerste Veiling hebben we veel geleerd. 
We kwamen te weten wat werkte en wat niet. die 
ervaring hebben we meegenomen naar de tweede 
Veiling om ze toegankelijker te maken, om in te 
spelen op het economische aspect van zo’n veiling, 
eerder dan op de artistieke kwaliteit.’

om meer te kunnen inspelen op het economi-
sche verhaal, werd het paspoort van de objecten 
in oostende uitgebreid met vier elementen: eerst 
en vooral het startbedrag, de schattingsprijs, het 
minimumbedrag waarop mensen konden bieden, 

maar ook het minimumbedrag dat ze willen ont-
vangen voor het object. Vervolgens de ‘onbetaal-
bare illusie’. onBetaalBaar is een organisatie 
die economisch op een andere manier werkt dan 
pakweg een bedrijf. als vzw ontvingen ze een uit-
koopsom van de Grote Post waarmee ze hun wer-
king konden opzetten. dat creëert een vertekend 
economisch beeld, dat de organisatoren ook willen 
blootleggen. als derde element was er het volle-
dige economische verhaal, dat samenhangt met 
de onbetaalbare illusie. Zo werd bijvoorbeeld de 
atelierkost gedekt door het artistieke project, maar 
wat zou het object kosten als je rekening moet hou-
den met een klassieke economische situatie, zoals 
uurloon, materiaal- en atelierkost …? ten slotte 
werd de hamerprijs vermeld, de prijs die uiteinde-
lijk betaald werd voor het object tijdens de veiling.

de somere: ‘de duurste objecten werden verkocht 
aan 5 à 600 euro. dat lijkt veel, maar als je de 
vier economische waarden blootlegt, dan kom je 
er nog lang niet. het zijn unieke objecten waar 
veel werkuren inkruipen. hoe zouden we het wel 
rendabel kunnen maken? dat is de vraag, dat is de 
economische uitdaging die ons bezighoudt.’

Verboven: ‘aangezien we het proces open en bloot 
tonen, denk ik ook wel dat mensen de waarde van 
creativiteit kunnen inschatten, dat ze een idee krij-
gen van de toegevoegde waarde. dat staat eigen-
lijk haaks op onze huidige omgang met objecten. 
alles wordt nu gemaakt in fabrieken achter geslo-
ten deuren en hoge muren. Wij staan voor een 
terugkeer naar de oorspronkelijkheid.’

fIETSEN zoNDEr SuBSIDIES

de twee edities van De Veiling der Dingen kwa-
men zonder subsidies tot stand. de eerste werd 
gefinancierd door d e t h e a t e r m a k e r, de 
tweede was mogelijk dankzij de uitkoopsom van 
de Grote Post. en ook de veiling zelf brengt iets op 
natuurlijk, al werd de opbrengst fiftyfifty verdeeld 
met het nieuwe cultuurcentrum. de initiatiefnemers 
stellen zich wel de vraag of ze subsidie moeten 
aanvragen. Verboven: ‘het project ondergaat een 
continue ontwikkeling. als we subsidie aanvragen 
moeten we daar heel bewust mee omgaan en ons 
de vraag stellen waarom we die subsidie zouden 
aanvragen.’ eén reden zou kunnen zijn om het pro-
ject verder uit te werken. de somere: ‘het is als een 
kind dat leert fietsen: eerst duwt de papa, maar 
na een tijd laat die los.’ Verboven: ‘en misschien 
vraag je na tien jaar opnieuw subsidie aan, omdat 
je een grotere fiets nodig hebt, maar dan weet je 
wel waarom je die fiets nodig hebt.’

tijdens 100 jaar Vooruit zullen de initiatiefnemers 
voor het eerst ‘t Hof van Notie uitproberen, de 
tweede tak binnen onBetaalBaar. het concept 
bestaat eruit dat een kleine groep mensen – noem 
het een denktank – rond de tafel gaat discussiëren 
over een aantal algemene thema’s als duurzaam-

object – onBetaalBaar

http://www.onbetaalbaar.be/
http://www.vooruit100.be/
http://www.facebook.com/onbetaalbaar
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zou verliezen. dit deel van het onderzoek toont 
overtuigend aan dat de artistieke werking in deze 
ratio’s niet weergegeven kan worden.

Vanuit een analyse van het beleidsplan 2010-
2013 kreeg de onderzoeker inzicht in de organi-
satiecultuur van rosas en maakte een schematische 
weergave van de strategie (zie onder).

Ze merkte op dat de notie ‘duurzaamheid’ op 
verschillende manieren in de teksten terugkomt, 
werkte de betekenis ervan verder uit en zocht naar 
mogelijkheden voor de rapportering erover. het 
duurzaamheidsdenken vond de afgelopen jaren 
niet alleen ingang in het (internationale) milieube-
leid, ook het bedrijfsleven en de non-profitsector 
werken eraan. ook al is dat zelden wettelijk ver-
plicht, toch wil men over deze activiteiten verslag 
uitbrengen. doordat duurzaamheid op drie pijlers 
berust – economie, milieu en maatschappij – komt 
het steeds vaker voor dat de verslaggeving geïn-
tegreerd wordt in één document. er ontwikkelden 

zich een aantal managementsystemen en internati-
onale standaarden en beheerssystemen als iso en 
eMas, die echter te omvangrijk zijn voor rosas.

annelies laureys stootte tijdens haar onderzoek 
op het Global reporting initiative (Gri). Gri ont-
stond in 1997 binnen het Milieuprogramma van 
de Vn (uneP) en is sinds 2002 een onafhankelijke 
organisatie met zetel in amsterdam. de organisa-
tie stuurt aan op duurzaamheidsrapportering voor 
organisaties en bedrijven. de richtlijnen voor trans-
parant rapporteren over economische, ecologi-
sche, sociale en bestuurlijke prestaties zijn ontwik-
keld in samenwerking met ondernemingen, ngo’s 
en universiteiten. Via regionale kantoren in China, 
india, de Vs, Brazilië en australië bouwt de orga-
nisatie een wereldwijd netwerk uit.

Gri3, model C duurzaamheidrapportering, biedt 
een context waarin naast de financiële indicato-
ren ook sociale en milieuaspecten aan bod komen 
en is voor kleine organisaties geschikt. het model 

dansersensemble rosas heeft een artistieke mis-
sie: het parcours van choreografe/danseres anne 
teresa de Keersmaeker mogelijk maken. het feit 
dat een kunstenaar aan de leiding van rosas 
staat, maakt dat de hele werking wordt gestuurd 
vanuit artistieke noodzaak en erg projectmatig is. 
artistieke drijfveren liggen aan de basis van de pro-
jecten. Markt- of economische argumenten komen 
pas op de tweede plaats. als rosas een publicatie 
als A Choreographer’s Score uitbrengt, dan is het 
vertrekpunt niet zozeer een economische opportu-
niteit of marktonderzoek, maar veeleer een artis-
tieke bezorgdheid om de choreografische praktijk 
van anne teresa de Keersmaeker te ontsluiten. 

de grote variatie in de werking van een organisatie 
als rosas maakt het niet altijd eenvoudig om er op 
een objectieve wijze bevattelijk over te rapporte-
ren. de schaal van de projecten kan heel erg ver-
schillen, groei of omzetstijging zijn geen doel op 
zich. Maatschappelijk is de druk om met cijfers te 
argumenteren echter groot en een gezonde finan-
ciële onderbouw is een voorwaarde om de artis-
tieke missie te realiseren. rosas maakt zoals elke 
meerjarig gesubsidieerde organisatie het door het 

Kunstendecreet voorgeschreven werkingsverslag. 
in dat werkingsverslag moet, net als in de wettelijk 
verplichte jaarrekening en de sociale balans, een 
vast format gevolgd worden en dergelijk keurslijf 
maakt het minder geschikt als extern communicatie-
middel naar een breed publiek. Vanuit een gesprek 
tussen studente cultuurmanagement aan de ua 
annelies laureys en zakelijk leider frederik Verrote 
groeide in 2010 een praktijkonderzoek naar een 
nieuwe jaarrapportering die de werking van rosas 
zo goed mogelijk omvat en naar de buitenwereld 
kan vertalen waarin de organisatie ‘het goed doet’ 
en waarin ze beter kan.

annelies laureys werkte zich grondig in in de 
klassieke bedrijfskundige methodieken van meten 
en rapporteren. Bij het zoeken naar een relevant 
gamma van parameters en prestatie-indicatoren, 
bleek al snel de relativiteit van wat bij rosas cijfer-
matig meetbaar is: courante bedrijfseconomische 
ratio’s zijn opgesteld vanuit de logica van winst-
maximalisatie en standaardisatie van processen. 
traditionele meetsystemen bleken te uitgebreid of 
te bureaucratisch met het risico dat de toepassing 
ervan de schaal en de ziel van rosas uit het oog 

EEn dUURzaamHEIdS-
vERSLaG vooR RoSaS
RaPPoRTERInG In dE cULTURELE SEcToR

Nikol Wellens 

Cesena – rosas (foto: ann Veronica Janssens)

Duurzaamheidsverslag rosas volgens het 
Global report Initiative (GrI3, niveau C), 
ontwikkeling van voor de artistieke wer-
king relevante prestatie-indicatoren:

in het financiële luik wordt de gedegen financi-
ele onderbouw in kaart gebracht aan de hand van 
berekeningen op basis van de boekhoudgegevens 
van de periode 2000 tot en met 2009:
-  het resultaat van het boekjaar koppelen aan de 

reserves en de begroting relativeert een eenmalig 
verliessaldo

-  artistieke uitgaven vergelijken met niet-artistieke, 
met mogelijkheid tot diepgaander onderzoek na 
verdeling van uitgaven over functies: algemeen, 
productie, tournee, educatie

-  eigen inkomsten vergelijken met artistieke uit gaven
-  eigen inkomsten vergelijken met subsidie
-  financiering van kunstenaars.

het sociale luik maakt het mogelijk om in te 
gaan op:
-  arbeidsomstandigheden en volwaardig werk: band 

met de dansers (over producties en jaren heen, 
ongeacht de juridische vorm van de tewerkstelling)

-  maatschappij: kunsteducatieve en sociaal-artistieke 
activiteiten, spreiding van voorstellingen in binnen- 
en buitenland, diversiteit van de producties

er wordt een artistiek luik toegevoegd met de 
bedoeling om artistieke waarde weer te geven in 
het verslag:
-  artistieke kwaliteit (publiek, pers, programmato-

ren, partners, overheid)
-  repertoire (hernemingen)

het milieuluik rapporteert over respect voor het 
milieu op basis van gegevens over:
- energieverbruik en -besparing
- waterverbruik
- transport

rosas

intens parcours  
met dansers

respect voor 
milieu

kunsteducatieve 
opdracht

optimale  
spreiding

hernemen  
repertoire

artistieke vrijheid voor anne teresa de Keersmaeker en dansers

goed onderbouwde zakelijke structuur, performant team van medewerkers

schematische weergave van de strategie



>> naar de inhoudstafel34 35Courant 105 Toegevoegde waarde

‘lucas, ik doe geen commercieel werk’, zei ik.

(‘en dat hele idee van een verjaardagsfeestje staat 
me tegen’, dacht ik.)

’daarom juist’, zei je.

ik volg het werk van lucas de Man sinds theater 
aan Zee 2007, toen hij in oostende de Jong 
theaterprijs wegkaapte met de solo Cassius, 
zijn afstudeerproject aan de opleiding regie in 
amsterdam. sindsdien zit hij, soms van ver en soms 
van wat dichterbij, in mijn vizier. ik heb gezien hoe 
hij zich de laatste jaren niet alleen als theaterma-
ker, maar ook als cultureel manager heeft ontwik-
keld. en ik heb gezien hoe hem dat geen wind-
eieren heeft gelegd. in de Vlaamse kunstensector 
rust op beide zaken – jezelf verkopen en daar nog 
eens geld mee verdienen ook – nog steeds een 
taboe. ook bij mij. ik ben iemand die gruwt van 
het predicaat ‘cultureel ondernemer’. Van een kun-
stenaar verwacht ik dat hij zich ver houdt van alles 
wat naar marketing ruikt. Zo’n stille wroeter, die 

tegen de stroom inzwemt zonder zich te bevuilen 
aan woorden als businessplan, content marketing 
en return on investment, kan dan wel weer op mijn 
warme sympathie rekenen. (op dit punt zou lucas 
mij al proberen te onderbreken om te zeggen dat 
het slimmer is om die stroom te benutten voor eigen 
doeleinden, en dat het gebruik van dat neoliberale 
jargon geen gebrek aan artistieke authenticiteit 
impliceert. Gelukkig schrijf ík deze tekst.)

de eerste keer dat mijn ergernis rond smooth 
operator lucas de Man wankelde was toen ik in 
2010 Bejaarden en begeerte zag. ik ging er met 
de nodige reserves heen: het spectaculaire onder-
werp had nogal wat aandacht gegenereerd, ik 
kon me moeilijk voorstellen dat de voorstelling 
zelf enige diepgang zou hebben. ik beleefde een 
volstrekt onvergelijkbare middag tussen cabaret, 
bingoavond en praatgroep in, met een tot de nok 
gevulde zaal vol senioren die het op een erg mooie 
manier over verliefdheid, liefde en orgasmes had-
den. en ik herinnerde me plots wat die oude en 
haast vergeten ervaring van theater als ‘gedeelde 

biedt een grote vrijheid op het vlak van structuur 
en inhoud. het aantal te berekenen prestatie-indi-
catoren blijft beperkt tot tien, door de organisatie 
allemaal zelf te bepalen.

annelies laureys toont aan dat het voor rosas moge-
lijk is om aan de hand van dit model de werking af 
te toetsen aan de missie én te vertalen naar de bui-
tenwereld. ook de richtlijnen van de overheid in het 
Kunstendecreet en het uitvoeringsbesluit kunnen bij 
de opmaak van het rapport betrokken worden. de 
onderzoeker stelt in haar besluit dat het duurzaam-
heidsverslag rosas in staat stelt om haar beleid te 
weerspiegelen naar de buitenwereld en bij te dra-
gen aan het positieve imago van de organisatie. Ze 
stelt dat rosas op dit vlak een voorbeeldfunctie kan 
opnemen naar de eigen sector en daarbuiten. 

rosas heeft het model ondertussen nog niet inge-
voerd voor haar jaarrapportering. daarvoor zijn 
twee redenen:

•	 intern:	het	implementeren	van	deze	nieuwe	
vorm van rapporteren vraagt een grote tijdsin-
vestering van de organisatie. Voor een organi-
satie met een erg drukke artistieke praktijk en 
een beperkte equipe is het niet evident die tijd 
vrij te maken. Bovendien is het in een organisa-
tie die zo prioritair vanuit een artistieke logica 
wil werken, vooraf moeilijk in te schatten of 
betere rapportering ook tot betere beslissingen 
zal leiden. die artistieke logica staat heel erg 
voorop en laat zich erg moeilijk meten. 

•	 extern:	het	is	moeilijker	om	als	eerste	of	enige	
in de kunstensector volgens een nieuw model te 
rapporteren. Bij een meer collectieve aanpak 
met meerdere spelers in het veld, zouden de 
inspanningen om zo’n rapportering op te zet-
ten voor een stuk gedeeld kunnen worden. in 
de discussie over de maatschappelijke positie 
van de kunsten wordt rapportering op zich en 
dit model in het bijzonder, tot nog toe door de 
sector niet als een innovatief instrument gezien. 

het onderzoek van annelies laureys bij rosas schrijft 
zich in in een lijn van academisch onderzoek naar 
cultuurmanagement met oog voor artistieke waarde. 
Giep hagoort (hogeschool voor de Kunsten, utrecht) 
erkent de inhoudelijk gedreven aanpak in de cul-
tuursector en omschrijft zeven sporen om culturele 
waarde te begrijpen:

•	 historische	analyse	is	essentieel	in	het	maken	
en begrijpen van kunst

•	 culturele	vernieuwing,	de	essentie	van	creativiteit

•	 multiculturele	context	want	kunst	kan	niet	
bestaan zonder publieken

•	 cultureel	krediet	combineert	financieel,	symbo-
lisch, sociaal en cultureel kapitaal

•	 publiek	belang:	cultuurbeleid	als	een	van	de	
pijlers van de democratie

•	 verbeelding	centraal	stellen	in	het	creatieproces

•	 artistiek	leiderschap	integreert	en	structureert	
culturele waarde strategisch en organisatorisch.

deze zeven sporen vatten de basiskenmerken van 
artistieke activiteiten. Kunstorganisaties doorlopen in 
hun artistieke werking cycli waarin de management-
functies plannen, organiseren, leiden en controleren 
elkaar opvolgen. het jaarverslag is in de cultuursec-
tor vaak een goed instrument om inhoudelijke en 
organisatorische vernieuwing te ondersteunen. 

een nieuwe tendens in het rapporteren is niet zozeer 
de focus op ‘wat’ gerealiseerd werd, maar wel op 
‘hoe’ het gerealiseerd werd. Klassieke, vaak louter 
financiële indicatoren worden nu bevraagd op hun 
relevantie. er komt aandacht voor de creatie van 
alternatieve indicatoren met oog voor maatschap-
pelijke verhoudingen. op die manier ontstaat er 
een nieuw evenwicht: in het voorstel van annelies 
laureys worden minder dan de helft van de para-
meters financieel berekend en is er aandacht voor 
sociale, artistieke en milieufactoren. het Gri-model 
wordt wereldwijd gezien als een venster tussen een 
organisatie en de wereld voor meer transparantie 
op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijk-
heid. dit praktijkonderzoek toont aan dat Gri3 de 
kunstensector een nieuwe mogelijkheid biedt om 
artistieke waarde uit te drukken.

LEES MEEr:

www.duurzaamheidsverslaggeving.be

www.globalreporting.org

Co2-calculator voor de kunsten: www.jongesla.be

hagoort, Giep. Art management. Entrepreneurial 
style. delft: eburon, 2005.

noordman, th.B.J. Kunstmanagement: een intro-
ductie. ’s-Gravenhage: elsevier, 2006.

schramme, annick, red. Cultuurmanagement.  
De regels van de kunst. tielt: lannoo, 2011.

Bovenstaande boeken zijn ook beschikbaar in de 
bib van Vti.

Nikol Wellens is projectverantwoordelijke bij VTi.

Dank aan Annelies Laureys en Frederik Verrote. 

HET vERjaaRdaGSfEESTjE
ovER HET wERK van LUcaS dE man

Evelyne Coussens

Bejaarden & Begeerte – stichting nieuwe helden (foto: Willem Popelier)

http://www.duurzaamheidsverslaggeving.be/
http://www.globalreporting.org/
http://www.jongesla.be/
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Centraal in het mission statement van stichting 
nieuwe helden, waarvan de Man artistiek leider is, 
staat het begrip ‘verbinding’. de Man ziet het creëren 
van ‘ont-moetingen’ als een van de kernopdrachten 
van de ‘creator’, de creatieve professional. hij maakt 
met zijn acties en initiatieven verbinding mogelijk 
door het opnieuw ‘verpersoonlijken’ van de publieke 
ruimte, die vandaag te anoniem, te veel op consump-
tie gericht is. doorheen de jaren heeft die visie zich 
steeds scherper uitgekristalliseerd in het parcours van 
de Man en de nieuwe helden. aan de muur van 
de zaal in de Verkadefabriek hangt in foto’s een 
overzicht van zijn oeuvre, vertrekkend van de vroege 
schoolvoorstellingen tot de meest recente projecten. 
het valt op dat de creaties evolueren van theater 
naar theater ‘plus’ – plus een actie, een installatie, 
een wandeltocht, een feest. de initiatieven kennen 
een crescendo in omvang en impact, maar bovenal 
evolueren ze in wijde bogen weg van de individuele 
kunstenaar, naar samenwerkingen met andere artis-
tieke actoren, maar evengoed met de zorgsector, 
met het bedrijfsleven, met overheden. de verbinding 
die de Man beoogt, behoort niet te ontstaan binnen 
de inner crowd. integendeel: elke creatie moet een 
ontmoeting opleveren op zo veel mogelijk niveaus 
en op zo veel mogelijk maatschappelijke domeinen. 
dat betekent voor een artistiek leider/cultuurmanager 
een arbeidsintensief proces van onderhandelen, com-
municeren, compromissen zoeken. Balanceren tussen 
artistiek en pragmatiek, tot je voor elke partner een – 
hier komt het woord – win-win hebt bedongen. in die 
onderhandeling hanteert de Man een bepaalde stijl. 
het is de stijl van de hands-on culturele ondernemer, 
met beide benen in een harde economische realiteit. 
die van de branieachtige yup met een grote bek en 
zijn ballen in zijn hand, die een groot bedrijf binnen-
stapt om er met een grijns aan de Ceo te vragen: 
‘Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?’

ik gruw van die stijl. ik associeer ze, recht uit de 
buik, met oppervlakkigheid, commercialiteit, indivi-
dualisme, kapitalisme, geldgewin. dat is behoorlijk 
oppervlakkig van mezelf. in de artistieke praktijk van 
stichting nieuwe helden, die ik van dichtbij volg, 
moet ik telkens weer vaststellen dat die associaties 
lijnrecht ingaan tegen alles waar nieuwe helden 
voor staat, niet in het minst: de alles doordringende 
notie van gemeenschap. neem de twee grote pro-
jecten die de Man op zijn verjaardagsfeestje aan 
den Bosch voorstelt. TRAAN wordt een project rond 
eenzaamheid in de stad, waarbij de bezoeker op 
verschillende niveaus en via verschillende kunstvor-
men geconfronteerd zal worden met dit heel actuele 
probleem. in Stad van de Toekomst zullen de nieuwe 
helden nadenken over mogelijke manieren om in de 
toekomst in de stad samen te leven. het zijn projec-
ten die nauwelijks oppervlakkig of individualistisch 
genoemd kunnen worden. Wél zijn ze multimediaal, 
ambitieus en bijgevolg peperduur. er zal dus geld op 
tafel moeten komen. er zal een businessplan opge-
steld moeten worden. een communicatieplan dat 
boogt op content marketing. een dossier waarmee 
sponsors overtuigd zullen worden van de return on 
investment. dat alles vereist een vorm. die vorm is 
lucas de Man.

elk netwerk begint bij één persoon. Zo is ook ‘Kom 
je naar mijn verjaardagsfeestje?’ niet meer dan een 
dekmantel om zo veel mogelijk verschillende men-
sen samen te brengen in een ontspannen ontmoe-
ting. dat opzet wordt op alle niveaus consequent 
aangehouden. aanwezig zijn niet enkel de offici-
ele vertegenwoordigers uit de culturele en politieke 
wereld, die ambtshalve bij zo’n inauguratie moeten 
zijn, maar ook vrienden, familie, sponsors, kennis-
sen, partners. de Man wil zo benadrukken dat hij 
niet alleen kunstenaar is in het kunstenaarswereldje, 
maar ook acteur onder de acteurs, vriend onder de 
vrienden, zoon, kleinzoon en broer. de verbinding 
schuilt in de samenstelling van de negen sprekers, 
die tijdens de korte ‘ceremonie’ aan bod komen: 
van de Bossche wethouder voor Cultuur Jeroen 
Weijers tot economist Geert de Wael, van Wouter 
Van ransbeek van toneelgroep amsterdam tot 
vader robert de Man. aan alle negen heeft de 
Man drie vragen gesteld: ‘Wie ben ik? in welke 
wereld leven wij? Wat geef je me mee voor de vol-
gende vier jaar?’ (Blijkt dat de Man niet de enige 
is die de dingen naar zijn hand zet: slechts enkele 
sprekers hebben zich aan de opdracht gehouden.) 
de achtergrond van de toehoorders is al even 
divers als die van de sprekers: in de zaal zitten de 
directeur van het Bossche theaterfestival Boulevard 
en lucas’ oma bij wijze van spreken gezapig naast 
elkaar. de feestelijke receptie bestaat uit een aan-
tal Bossche specialiteiten – pr-visitekaartje van de 
stad – maar ook uit zelfgemaakte taarten, quiches 
en slaatjes die trouwhartig door lucas’ vrienden 
zijn aangesleept. Zoiets is de plus, of eerder: de 
plus ís het artistieke werk, het kader waarin mensen 
elkaar vinden ís het kunstwerk.

eerder dan een stuitende egotrip, is dit verjaar-
dagsfeestje een miniatuurcase ter illustratie van de 
Mans programmaverklaring en inclusieve aanpak. 
dus ja, er is schuimwijn, er zijn roomsoezen, de 
dj ziet er goed uit en alles aan dit feestje is strak 
getimed, gestyled en getuned. er wordt lekker 
genetwerkt, visitekaartjes wisselen van eigenaar 
en aan het einde van de avond wordt er nog wat 
heupwiegend geshaket op de silent disco. Maar 
onder die casual vorm schuilt een inhoudelijk pro-
gram rond verbinding, dat geen millimeter wijkt.

lucas, er zal wellicht nog wel wat water naar de zee 
moeten vloeien voor ik m’n weerstand kwijt ben. 
Misschien moeten er nog wel een paar gesprekken 
of teksten overheen. ik kijk in ieder geval uit naar 
je 32ste verjaardag. Mag ik naar je feestje komen?

Evelyne Coussens is freelance journalist bij onder 
meer de Morgen, werkt bij CultuurNet Vlaanderen 
en doceert aan de Arteveldehogeschool.

in Ons Erfdeel van augustus 2013 verschijnt een 
analyse van het werk van lucas de Man door 
evelyne Coussens.

ruimte’ kon betekenen. een tweede keer overkwam 
het me toen ik lucas in de zomer van 2012 een 
reusachtig gouden varken over de Gentse Zuid zag 
trekken voor Wij, Varkenland. het was dertig gra-
den en de culturele ondernemer stond stevig in het 
zweet. dat vond ik grappig. het spotten verging 
me toen ik in september zag welke verhalen Wij, 
Varkenland had losgeweekt, welke dynamieken het 
project had veroorzaakt bij gemeentebesturen en 
burgemeesters, lokale kunstenaars, verenigingen, 
academies en scholen. en sponsors, ja, ook spon-
sors. Maar er wapperde niet één vlag.

lucas, ik ben koppig. toen je me dus vroeg om 
een tekst te schrijven over je verjaardagsfeestje 
slash inhuldiging als stadskunstenaar van ’s-her-
togenbosch, hadden voorgaande ervaringen me 
nog steeds niet overtuigd. ik voelde zelfs een lichte 
verontwaardiging. een kunstenaar die een verjaar-
dagsfeestje geeft op kosten van de gemeenschap – 
hoe had je dat klaargespeeld? en hoe fucking fout 
was dat niet? ik besefte dat precies die twee vragen 
mijn hele verhouding tot jouw parcours samenvatten: 
ergens tussen bewonderende fascinatie en jeukende 
ergernis. het onderzoeken van die dubbelheid was 
de enige juiste reden om op je vraag in te gaan.

Maar ik doe geen commercieel werk. dus hier is je  
tekst.

op 9 februari 2013 werd lucas de Man (°1982, 
roeselare) 31 jaar. op 17 februari kwam hij de 
stad ‘s-hertogenbosch vertellen wat hij daar de vol-
gende vier jaar als stadskunstenaar zou realiseren. 
het Zuidelijk toneel, waar de Man structureel in 
residentie is, stelde een officiële inauguratie voor, 
de Man maakte er een feestje van – omdat men-
sen in een ontspannen sfeer beter luisteren en meer 
horen. Geen officiële ceremonie dus, maar een 
ouderwetse invitatie: ‘Kom je naar mijn verjaar-
dagsfeestje?’ Bij aankomst in de Verkadefabriek 
zijn er bubbels, roomsoezen en vooral: genodig-
den. Veel genodigden, belangrijke genodigden, 
mensen uit de culturele, politieke en bedrijfswereld, 
maar ook vrienden en familie. allemaal hebben ze 
hun komst bevestigd, want ‘er kunnen maar een 
beperkt aantal mensen naar lucas’ feestje komen’. 
dat een snuifje exclusiviteit publiek trekt als bijen 
naar een honingpot, is de nieuwe stadskunstenaar 
niet onbekend. net zomin als het effect van een 
vleugje male musk, want vanaf een zwart-witflyer 
die in de Verkadefabriek rondslingert, kijkt lucas 
de Man zijn toekomstige publiek zwoel in de ogen.

Wat een verschrikkelijke egotrip, denk ik.

alles draait hier om die ene pipo.

Maar ik vergiste me.

Wij, VarkenLand – stichting nieuwe helden (foto: Gilles Coulier)
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Klaic, theaterwetenschapper en voormalig directeur 
(1992-2001) van het theater instituut nederland 
(tin), dat één van de slachtoffers was van het de 
hakbijl van rutte. dragan Klaic overleed in augustus 
2011, zijn langdurige compagnon de route rudy 
engelander, ook een tin-ancien, maakte het manus-
cript persklaar. in dit boek wil Klaic, op het moment 
van het schrijven al ongeneeslijk ziek, nog eenmaal 
zijn punt maken, een punt dat hij zijn hele profes-
sionele leven lang, als academicus, opiniemaker, 
cultuurpolitiek activist, kortweg: als gedreven intel-
lectueel, heeft gemaakt: gesubsidieerd theater is 
noodzakelijk voor de samenleving. hij neemt al zijn 
documentatie nog eens grondig door, alle ervarin-
gen en ontmoetingen die hij meegebracht heeft van 
zijn rusteloos reizen door europa en daarbuiten, en 
hij schrijft acht hoofdstukken met sterke argumen-
ten. Klaic vertrekt van een streng conceptueel onder-
scheid tussen commercieel en ‘openbaar’ theater: 
de culturele objectieven én de productieprocessen 
verschillen radicaal van elkaar. Commercieel the-
ater focust enkel op entertainment, het zoekt naar 
succesformules om die, mogelijk wereldwijd, te 
reproduceren, het beoogt winstmaximalisatie in 
het productieproces, van keuze van de format tot 
marketingstrategie. openbaar theater wil cultuur 
democratiseren, participatie van de burger aan de 
samenleving bevorderen, intellectuele uitdagingen 
aangaan. en de vijand van dit openbare theater, 
dat is juist het commerciële theater, terwijl overhe-
den steeds meer doen alsof beide bondgenoten zijn. 
lees: het openbare, gesubsidieerde theater moet 
zich spiegelen aan de onmiskenbare successen van 
de commerciële sector. de ironie is – in oost- en 
Midden-europa levert neofascistisch hongarije een 
pijnlijk radicaal voorbeeld – dat sommige overhe-
den theaters zien als marktgedreven organisaties, 
maar dat ze tegelijk het openbare karakter bena-
drukken. Maar dan wel een openbaarheid in zéér 
enge zin: een openbare belichaming, in repertoire, 
stijl en architectuur, van een nationale identiteit. en 
een neoliberaal marktdenken maakt, zo blijkt, inte-
graal deel uit van die identiteit. 

Klaic maakt, met succes, de moeilijke oefening om 
uit te leggen dat een streng conceptueel onder-
scheid tussen ‘commercieel’ en ‘openbaar’ theater 
– en hun respectieve culturele functie – niet belet 
dat beide systemen zich in dezelfde samenle-
ving bewegen, dat zij zich in principe richten op 
dezelfde consumenten/bezoekers, dat zij aan ver-
gelijkbare economische en mediatieke druk onder-
worpen zijn. Maar dat ze daar uiteraard geheel 
anders mee (moeten) omgaan. de openbare kun-
sten hebben het daar moeilijker mee, omdat de 
nieuwe uitdagingen ofwel door de marktlogica 
worden veroorzaakt – stijgende kosten, relatieve 
daling van de productiviteit – ofwel door de markt-
logica zouden moeten opgelost worden – break-
even programmering, cross-marketing, kortom: 
‘commodificatie’, zoals marxisten zeggen, oftewel 
doorgedreven ‘verhandelbaarheid’ van cultuurpro-
ducten. ook met de demografische verandering in 
de meeste europese steden weten ‘klassieke’ open-
bare theaters moeilijk om te gaan: zij blijven stads-

schouwburgen, vuurtorens in het centrum van de 
stad, terwijl de verlichte middenklasse – sinds twee 
eeuwen hun vaste publiek – uit de binnenstad weg-
trekt en er zeker ’s avonds niet graag naar terug-
keert. Klaic stelt vast dat deze politiek-economische 
veranderingen, die in Midden- en oost-europa, na 
de val van de Berlijnse muur, nog veel radicaler 
van aard waren, het openbare theaterlandschap 
ook intern grondig veranderd hebben. theaters 
hebben hun productiemodellen moeten bijsturen, 
of andere modellen ontwikkelen: ‘repertoire’ en 
‘canon’ zijn geherdefinieerd, collectieven ontwik-
kelden andere werkprocessen, productiehuizen 
vervingen ensembles met vaste acteurs. en wie er 
niet in slaagde zich te transformeren, ging meestal 
ten onder. Maar ook het aanbod zelf werd daar-
door precair: de balans zoeken tussen ‘klassiek’ 
en ‘eigentijds’, in drama, dans of muziektheater: 
het kan geen voorspelbare oefening meer zijn. en 
aan de vraagzijde is het opnieuw een marktreflex 
die deze oefening doorkruist: men moet doelpublie-
ken beter omschrijven, men mag geen elites meer 
bedienen (toch niet met subsidies alleen). tegelijk 
is de kunstenaar, ook in de collectieve kunstvorm 
theater, meer en meer opgenomen in de markt-
zonder-alternatief die we kennen: zijn artistieke 
identiteit heeft culturele waarde, maar vooral ook 
marktwaarde – als het lukt …

aansluitend op deze analyse pleit dragan Klaic, 
met een plejade aan slim gekozen voorbeelden, 
voor een aantal gerichte strategieën om met deze 
crisis om te gaan, onder het motto ’asserting [one’s] 
own distinction’. hij wil theaters aanmoedigen 
vier soorten strategieën uit te bouwen. hij windt 
zich op over een vorm van programmering die 
hij het smorgasbord noemt, een gemengde scho-
tel van scandinavische oorsprong waarbij ieders 
smaak bevredigd wordt. in Vlaanderen werd dat 
ooit, meestal denigrerend, het ‘supermarktmodel’ 
genoemd, en ook Klaic vindt dat een slecht idee. 
hij pleit voor programma’s die thematische samen-
hang vertonen en die daar ook mee willen uitpak-
ken: niet als slogan, maar als zelfopgelegde intel-
lectuele verplichting. er zijn genoeg omwentelingen 
in de wereld – letterlijk en figuurlijk – én er zijn 
genoeg kunstenaars die op al dat rumoer ingaan, 
om telkens weer een samenhangend aanbod voor 
te schotelen. Wellicht niet naar ieders smaak, maar 
in ieder geval uitgesprokener en uitdagender. het 
levert een dialoog op tussen theater – als institu-
tie – en kunstenaar, die verder gaat dan beleefde 
esthetische complimenten. die institutie moet ook 
beter haar plaats kiezen, letterlijk en figuurlijk: dat 
is de tweede strategie. een plaats waar het ver-
haal, de mededeling, het best tot zijn recht komt: 
dat kan in de binnenstad zijn, dat kan op ongebrui-
kelijke locaties zijn. nu blijven onze theatererva-
ringen nog altijd té afhankelijk van de burgerlijke 
architectuur van schouwburgen, zoals vervolmaakt 
in de negentiende eeuw. het modernisme heeft 
daar, wat het essentiële plaatsbesef van spelers 
en toeschouwers betreft, weinig aan kunnen ver-
anderen. theater, als kunst van de openbaarheid, 
kan nochtans precies inspelen op de fragmentatie 

twee jaar geleden sprak ik, in het kader van een 
bescheiden onderzoek naar de legitimiteit van 
subsidies voor de kunst in Vlaanderen1, met Bart 
Caron, gewezen kabinetschef van cultuurminis-
ter Bert anciaux en nu Vlaams parlementslid voor 
Groen. ik suggereerde dat allerlei uitingen van 
‘kunsthaat’, met name in nederland, ook Vlaamse 
politici de vraag naar de legitimiteit van subsi-
dies voor de kunst scherper deed stellen. Maar 
hij reageerde sceptisch, de kwestie stelde zich 
niet, zeker niet principieel. Geen enkele politicus 
wilde de kunstsubsidies afschaffen, zei hij, ook niet 
de ultraliberalen van ldd. toevallig zag ik Bart 
Caron onlangs terug, en hij moest toegeven dat hij 
vandaag anders op mijn suggestie zou reageren, 
vandaag merkt hij een ander klimaat op. er is blijk-
baar iets veranderd in de geesten van de Vlaamse 
politici, de idee dat een bepaald (Vlaams-)natio-
nalisme een Kulturkampf aan het voorbereiden is, 
is niet meer zo uit de lucht gegrepen als in 2011. 
de weerzin van een revanchistisch identiteitsden-
ken voor alles wat die identiteit in vraag stelt, of 
het nu gaat om klassenbewustzijn – de afkeer van 
de arbeidersbeweging – of om artistiek experiment 
– de zelfingenomenheid van de ‘culturo’s – is een 
standaard onderdeel geworden van het flamingan-
tisch discours, met name in de n-Va-fracties. en wat 
erger is: de cultuursector slaagt er niet in om deze 
goedkope retoriek van antwoord te dienen, ook 
niet na de indringende waarschuwing van Pascal 
Gielen op het theaterfestival 20112. Gielen weet de 
onmondigheid van de nederlandse cultuursector, 
tegenover de ‘overval’ van Geert Wilders – maar 
meer nog, van de VVd van minister-president Mark 
rutte – aan de assimilatie met het neoliberale denk-
kader: subsidies voor kunst verdedigen omwille van 

1. tindemans, Klaas. “theater na de lehman Brothers. 
de kritieke legitimiteit van de kunst.” De ins & outs van 
podiumland. Een veldanalyse. Joris Janssens (red.). 
Brussel: Vlaams theater instituut, 2011. 235-250.

2. Gielen, Pascal. “Misschien wordt het tijd om te 
acteren. over de naakte ‘onmaat’.” http://theater-
festival.be/files/attachments/sotu_2011_-_Pascal_
Gielen_0.pdf

de kunst zélf, dat lukte niet meer. in Vlaanderen zijn 
er nog geen ideologische aanvallen gelanceerd, 
cultuurminister schauvliege wil zelfs halsoverkop 
het subsidiestelsel consolideren – alsof ze de bui 
ziet hangen, na 2014 –, maar of onze intendanten 
beter gewapend zijn, dat valt te betwijfelen.

laat mij alvast één suggestie doen aan de woord-
voerders van de theatersector, bij oKo en elders: 
lees het boek Resetting the Stage. Public Theatre 
between the Market and Democracy3 van dragan 

3. Klaic, dragan. Resetting the Stage. Public Theatre 
between the Market and Democracy. Bristol/
Chicago: intellect, 2012. het boek werd uitgegeven 
met de steun van o.a. Vti en het – intussen opge-
doekte – theater instituut nederland (tin).

EEn HaRTSTocHTELIjK 
PLEIdooI vooR 
oPEnBaaR THEaTER
ovER REsETTiNg ThE sTAgE. PuBLic ThEATRE 
BETwEEN ThE MARkET ANd dEMOcRAcy van 
dRaGan KLaIc
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van de (stedelijke) openbare ruimte. theater kan 
uitvergroten en verkleinen, kan ruimtes begrenzen 
en ontgrenzen. de variëteit aan actuele venues, 
van concerthal tot kleine vlakke vloer, is daar maar 
één illustratie van. op dezelfde manier – derde 
strategie – kan het publiek benaderd worden: in 
zijn culturele en demografische diversiteit, in zijn 
totaal veranderde omgang met media. de left of 
center middenklasse dient daarbij eerder te wor-
den beschouwd als een bondgenoot bij de ‘herove-
ring’ van de cultuur op het entertainment dan als 
een impliciete (en de facto exclusieve) doelgroep. 
dat betekent bijvoorbeeld ook dat van die nieuwe 
omgangsvormen met de media gebruik gemaakt 
moet worden. theaterkritiek mag niet meer beperkt 
worden tot kleine ‘vignetten’ in het dagelijkse druk-
werk; initiatieven als Corpus Kunstkritiek van Vti 
kunnen de aanzet vormen tot een breder discours, 
divers en gefragmenteerd, net als de kunst zelf, 
net als het leven zelf. Zo sluit een vierde strategie 
daar naadloos bij aan: het besef van een geglo-
baliseerde wereld, zowel in cultureel, economisch 
als technologisch opzicht. dragan Klaic ziet inter-
nationale festivals als de voorhoede van dergelijke 
strategie. internationale festivals zoals dat van 
avignon, kunnen uitgaan van een ‘klassieke’ ver-
ankering, maar zij moeten hun deuren openen voor 
de rest van de wereld, voor de andere geschie-
denissen. de praktijk van culturele uitwisseling, 
zoals ook bij nieuwere festivals (bijvoorbeeld het 
Brusselse Kunstenfestivaldesarts) heeft van europa 
alvast één culturele ruimte gemaakt, en die ontwik-
keling heeft (cultuur)politieke betekenis. 

dragan Klaic concludeert dat de traditionele cultu-
rele argumenten – kunst als drager van identiteit, 
kunst als Bildung – niet meer opgaan, maar dat hun 
vervanging door economische argumenten ons van 
de regen in de drop brengt. nieuwe vormen van 
institutionalisering – tot en met de ‘theaterwetten’ in 
europese landen – moeten voorafgegaan worden 
door een articulatie van praktijken die de nieuwe 
realiteit adequaat vormgeven, in intrinsieke artis-
tieke waarden én in respect voor een veranderend 
publiek. anders gezegd: institutionele betekenis 
volstaat niet meer, theater belichaamt de natie niet 
meer, maar theater mag, van de weeromstuit, ook 
niet de markt belichamen. ik vat Klaic’ argumenten 
samen, en dan klinken ze nog abstracter dan ze 
in zijn boek staan. Maar dat is tegelijk symptoma-
tisch voor zijn onderneming: tussen de bomen van 
bijzonder relevante artistieke praktijken, zie je het 
cultuurpolitieke bos niet meer. ik mis een analyse 
van het cultuurpolitieke discours dat de politici zélf 
hanteren – is dat misschien té ontluisterend? ik mis 
ook een poging om de zelfstandige waarde van 
kunst – als laboratorium van betekenisproductie bij-
voorbeeld, zoals Paul Kuypers het ooit beschreef4 
– te onderzoeken. tegenover Bildung – een argu-
ment dat, naar mijn gevoel, niet helemaal naast de 

4. in Kuypers, Paul. In de schaduw van de kunst. Een 
kritische beschouwing van de Nederlandse cultuur-
politiek. amsterdam: Prometheus, 1999 (vooral in 
het inleidend hoofdstuk, p. 7-28).

kwestie is – plaatst hij iets te weinig. tenzij via een 
merkwaardige truc, een deux ex machina bijna: 
de verschijning van de dramaturg. de redelijk 
gigantische taak van de hedendaagse dramaturg 
bestaat er volgens dragan Klaic in om inzicht in 
de onverbiddelijke wereld en overzicht over het 
egocentrisme van de kunstenaars met elkaar te ver-
zoenen in een plek en in een timing – een gebouw 
en een agenda – die onontkoombaar is voor het 
publiek, voor de ‘vruchtgebruikers’ van de publieke 
ruimte, voor de meer of minder mondige burgers 
kortom. Mijn naïeve bedenking hierbij is toch: kan 
de kunstenaar dat dan niet zelf? is zijn praktijk, zijn 
productiemodel niet precies de plek waar die span-
ning tussen openheid voor de brute realiteit en zin 
voor schoonheid elkaar moeten vinden? en is een 
hedendaags, relevant theaterinstituut vervolgens 
niet de uitvergroting van die praktijk? dat vertrou-
wen in de generositeit van de kunstenaar – zelfs 
al wil je dat niet helemaal veralgemenen – mis ik 
een beetje. Maar de generositeit van dragan Klaic 
zelf, die we écht wel missen – vooral die treffende 
beschrijving van veel praktijken, weinigen doen 
hem dat na – maakt dat gemis grotendeels goed.

Bart Caron schreef onlangs ook een leesbaar boek 
over de verantwoording van een genereus kunst- 
en cultuurbeleid. niet zo kosmopolitisch en zo his-
torisch doorwrocht als dragan Klaic, ook niet zo 
samenhangend in de gedachtegang5. Maar beide 
zeer verschillende oefeningen tonen wel aan hoe 
moeilijk het is om de uiteenvallende artistieke prak-
tijk – en daarmee ook: een uiteenvallende cultuur 
– te hanteren als politiek instrument. eigenlijk zou 
dat uiteenvallen juist geen probleem mogen zijn, 
net zoals de democratie neerkomt op het uiteenval-
len van de natie in ideologieën, meningen, beleids-
voorstellen. de politiek wil echter liever de illusie 
van (nationale, culturele) eenheid overeind hou-
den. dat maakt de discussie over cultuurbeleid zo 
moeilijk. steeds moeilijker, omdat de flaminganten 
juist pleiten voor meer Leitkultur, bijvoorbeeld door 
op te leggen dat hendrik Consciences De Leeuw 
van Vlaanderen géén ‘kutboek’ is. 

Klaas Tindemans is docent theorie en dramaturgie 
aan de theateropleidingen van het RITS en is ook 
onderzoekscoördinator voor het departement. Hij 
is doctor in de Rechtsgeleerdheid en werkt als dra-
maturg en theatermaker.

5. Caron, Bart. Niet de kers op de taart. Waarom 
kunst- en cultuurbeleid geen luxe is. Kalmthout: 
Pelckmans, 2011.

Tagfish – Berlin (foto: Berlin – berlinberlin.be)
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tatie snel lijdt onder een minder succesvol eindresul-
taat. het lijkt er soms op dat we nauwelijks nog risico 
kunnen of mogen nemen, want een gezonde misluk-
king zorgt onmiddellijk voor zware verliescijfers.

VIJf DoorBrAkEN, VIEr pIJLErS EN EEN 
fuNDAMENT

Binnen de analyse die we van ntGent maakten, 
onderzochten we vervolgens hoe we onze kwets-
baarheid voor potentiële Black Swans zo klein 
mogelijk kunnen maken. We kwamen op een hele 
rist mogelijkheden, die we bundelden in vijf door-
braken die onze organisatie op de lange termijn 
kunnen versterken:

Leiderschap en leiderschapscultuur

de bestaansvoorwaarde voor het geheel – en de 
eerste doorbraak – is het besef dat werken aan de 
bedrijfscultuur de beste investering is van allemaal. 
door het duale leiderschapsmodel (Wim opbrouck en 
Kurt Melens vormen samen de directie) van de organi-
satie aan te grijpen als fundament om elke werknemer 
te inspireren en mee te trekken in een gemeenschap-
pelijk doel (en besef), kunnen we met succes vier pij-
lers optrekken voor een duurzamere organisatie.

prijsdifferentiatie als optimale ‘doelgroep-
hefboom’

al enkele jaren promoot Jan Colpaert de effec-
ten van prijsdifferentiatie (Colpaert, 2011) op de 
inkomstenstromen die kunnen worden gegenereerd. 
statistisch onderzoek op de beschikbare cijfers van 
ntGent toont aan dat er hoegenaamd geen nega-
tief effect op bezoekersaantallen is als de hoogste 
ticketprijzen worden aangepast. Maar nog belang-
rijker vinden we dat ‘echte’ prijsdifferentiatie op 
zoek moet gaan naar nieuwe criteria, wars van 
de oude ‘doelgroepafbakening’, zodat prijsdiffe-
rentiatie meer wordt dan puur een middel om meer 
inkomsten te genereren. Mits doeltreffend ingezet, 
wordt het zelfs een hefboom om participatie aan 
te moedigen. Prijsdifferentiatie en het zorgvuldig 
meten van de effecten ervan is dan ook de eerste 
pijler waarop we onze nieuwe organisatie bouwen. 
in dat kader nam ntGent in het najaar van 2011 
ook deel aan de sessies rond prijsdifferentiatie van 
Vti en loCus.

IT als strategische keuze

als sector verschuilen we ons vaak achter het artisa-
nale van ons vak. daardoor missen we ook af en toe 
de boot van maatschappelijke trends en evoluties. 
We kunnen onze werking efficiënter organiseren 
door te investeren in it en telkens de strategische 
aspecten daarvan zorgvuldig in overweging te 
nemen. dat kan onze administratie vereenvoudi-
gen, samenwerking bevorderen, maar ook innova-
tie mogelijk maken. Maar it als strategische keuze 
speelt ook nog op een ander vlak. in de nieuwe soci-

ale werkelijkheid moeten we ons bewust zijn van 
extensions en potentiële mogelijkheden die ontstaan 
vanuit gedigitaliseerde toepassingen. denk aan: 
online reserveren, tablets in plaats van programma-
boekjes, digitale archivering, apps … deze tweede 
pijler maakt het ook mogelijk om het databeheer 
van onze organisaties veel beter uit te bouwen, te 
meten (en meten is weten) en de evolutie binnen 
onze organisatie in kaart te brengen en te sturen. 

Leveranciersmanagement en synergie

financieel heeft de derde pijler, leveranciersmanage-
ment en synergie, de grootste impact. uit verschillende 
studies van McKinsey Quarterly (Gibbs, heywood, 
Penttinen e.a., 2009) blijkt dat er een fundamentele 
achterstand is in leveranciersmanagement in de non-
profit en de openbare diensten ten opzichte van de 
reguliere bedrijven. als we dat onderzoeken voor de 
kunstenorganisaties, gaat dat zeker op. Competenties 
worden op individuele basis ontwikkeld of ingehuurd; 
leveranciers staan vaak in een hele sterke onderhan-
delingspositie omwille van de lage volumes en de 
nichemarkt waarin we spelen. Voor ntGent heb-
ben we deze derde pijler ontwikkeld door potentiële 
synergie en gemeenschappelijke aankoop of compe-
tentieontwikkeling naar voor te schuiven. het effect 
daarvan kan oplopen tot 10% van de totaliteit van de 
factuurkost van de organisatie, geld dat vrijkomt om te 
herinvesteren in artistieke werking.

portfoliomanagement 

om die herinvestering zinvol te doen, en voldoende 
ruimte te scheppen voor talentontwikkeling en artis-
tieke vernieuwing, werd binnen ntGent een beslis-
singsproces geïntroduceerd dat probeert vanuit een 
groter geheel de artistieke beslissingen te kaderen. 
daarbinnen gaan we op zoek naar een correcte 
inschatting van ‘de markt’ voor onze voorstellingen, 
en naar een gedoseerde investering zodat er een 
evenwicht ontstaat tussen nieuwe producties en het 
doorspelen van kwalitatief hoogstaande voorstel-
lingen uit het verleden. deze vierde pijler probeert 
een volwassen fuik-systeem (een selectieprocedure 
die je hanteert om vanuit vele opties te komen 
tot een beperkt aantal keuzes) toe te voegen aan 
de veeleer intuïtieve artistieke keuzes, om zo de 
beheersing en de duurzaamheid van de organisa-
tie (en het maximaal bereik van een publiek) te ver-
hogen. Portfoliomanagement gaat ervan uit dat er 
een beperking is van inzetbare middelen. dat geldt 
zowel voor de beschikbare dagen van acteurs als 
voor de beschikbare atelieruren en financiële mid-
delen. Via portfoliomanagement optimaliseren we 
het gebruik van de beschikbare resources in het 
theater, om het maatschappelijke en bedrijfsmatige 
rendement van de organisatie te verhogen.

TuSSENTIJDSE SuCCESSEN

We experimenteren sinds september 2012 met dit 
model, en hebben alvast enkele tussentijdse succes-

In oktober 2012 ontving kurt Melens, alge-
meen directeur van het Genste stadsthea-
ter, de vMA-Vlerick Beyondership Award 
voor zijn MBA-scriptie (Master of Business 
Administration). Melens onderzocht pistes 
om zich als kunstenbedrijf te wapenen tegen 
zogenaamde ‘zwarte zwanen’, een con-
cept dat in de managementliteratuur wordt 
omschreven door Nassim Nicholas Taleb. 

DE ToEkoMST IS oNVoorSpELBAAr

taleb gaat in De zwarte zwaan. De impact van het 
hoogst onwaarschijnlijke, dat ook in de nederlandse 
editie een bestseller is, met zijn empirisch scepti-
cisme in tegen de mainstream managementliteratuur 
en stelt dat de meeste organisaties zich verkeerdelijk 
baseren op het verleden om de toekomst te voorspel-
len. in plaats daarvan, zegt hij, wordt de wereldsitu-
atie vooruit gestuwd door uitzonderlijke gebeurtenis-
sen die buiten de scope van de voorspelbaarheid 
liggen. deze zogenaamde ‘Black swans’ worden 
vooraf niet gedetecteerd, hebben een enorme 
impact op de resultaten van het bedrijf, en maken 
het noodzakelijk om een compleet nieuwe aanpak 
te implementeren. een schoolvoorbeeld is de finan-
ciële crisis van 2008, waarbij de huizenbubbel in 
de Verenigde staten een schokeffect veroorzaakte 
waar we nog steeds mee worstelen.

EEN ArTISTIEk BEDrIJf BLIJfT EEN BEDrIJf 

in onze sector is het gangbaar om volledig te focus-
sen op het artistieke proces dat eigen is aan onze 
organisaties. dat geeft ons een identiteit, het onder-
scheidt organisaties van elkaar. ook al zijn de pro-
cessen en bestaansvoorwaarden vaak identiek. dat 
is discutabel. toneelhuis bijvoorbeeld toont perfect 
aan dat je vanuit één organisatiemodel verschil-
lende makers kan ‘bedienen’, zonder de identiteit 
van die makers te moeten reduceren tot eenheids-
worst. toch verklaren we de noodzaak aan een 
‘eigen’ organisatie vaak vanuit het standpunt dat 
we enkel vanuit een eigen organisatie onze kun-
stenaars goed kunnen omkaderen. We gebruiken 
het als reden waarom het onmogelijk is om met 
anderen te fusioneren of intensief samen te werken, 

alsof dat per definitie betekent dat we onze identi-
teit moeten opgeven. soms lijkt het alsof we meer 
bezig zijn met het bewaken van onze artistieke 
identiteit binnen onze organisatie dan met het ont-
wikkelen ervan binnen het landschap.

Voor mijn project benaderde ik ntGent niet zozeer 
vanuit het standpunt van de artistieke werking, maar 
ging ik op zoek naar de gelijkenissen en verschillen 
met het profit-bedrijfsleven. door dat consequent door 
te trekken in onze werking, werd het mogelijk om het 
stadstheater niet langer te benaderen als één groot 
schip, maar om elk van de stukken van onze wer-
king te bekijken als een vorm van dienstverlening die 
zowel intern als extern kan worden ingezet. Maar nog 
belangrijker: het werd mogelijk om te detecteren waar 
onze ‘zwakke schakels’ in de ketting van het bedrijf 
zaten. ‘Zwarte zwanen’ zijn onvoorspelbare factoren 
die ntGent niet kan controleren en die de toekomst 
van het gezelschap bedreigen. Meer bepaald stelden 
we vast dat de wijze waarop subsidies worden toege-
kend en het grillige karakter van de overheid als onze 
voornaamste ‘klant’ ervoor zorgen dat we extreem 
afhankelijk zijn van de politieke en economische con-
junctuur. ivan Van de Cloot, de itinera-econoom, gaf 
in maart 2013 aan dat volgens zijn analyse de eco-
nomische crisis nog zeker zeven jaar kan duren: ‘We 
zweten dertig jaar excessen uit.’ in onze sector moet 
je daar nog een extra achtste jaar bij rekenen, aange-
zien we door het subsidiesysteem telkens een jaar ver-
traagd de effecten van de economie aan inkomsten-
zijde voelen. organisaties die in het internationale 
veld opereren weten heel goed wat de directe impact 
van de financiële crisis is op de werking van artistieke 
bedrijven. Bij de bakermat-festivals in Zuid-europa 
werden de budgetten stuk voor stuk gedecimeerd. in 
nederland heeft het miljard besparingen op de kunst 
eenzelfde effect. het resultaat is dat er minder voor-
stellingen worden geboekt, en dat er minder grote 
terugverdieneffecten zijn door de druk op de uitkoop-
sommen. onze inkomstenstromen staan dus onder 
druk, waardoor de bedrijfsmodellen afhankelijk zijn 
geworden van factoren die we niet beheersen.

Gek genoeg zijn we als bedrijf even afhankelijk van 
de moeilijk voorspelbare eindresultaten van onze 
artiesten. het hoort bij de aard van onze organisa-
tie om voldoende risico te nemen op artistiek vlak, 
te innoveren en te investeren in talentontwikkeling. 
Maar de voortdurende druk op verhoging van onze 
eigen inkomsten zorgt voor een model dat in exploi-
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sen kunnen noteren. Zo nam ntGent het voortouw 
in een dossier van gemeenschappelijke elektrici-
teitsaankoop waaraan vijf kunstenorganisaties par-
ticipeerden. het resultaat had een positief effect ten 
opzichte van de prijzen van 2012 van 11% voor de 
grootste partner tot 55% voor de kleinste partner. 
ook ons samenwerkingsverband met Cie Cecilia 
toont alvast dat het gemeenschappelijk aanpakken 
van dossiers positieve effecten heeft. We reduceren 
de kost wederzijds, onder meer door onze assets 
beter in te zetten en door de kleine partner toegang 
te verlenen tot contracten met leveranciers die bij 
de grote partner hebben geleid tot volumekortin-
gen. door het transitienetwerk Greentrack mee op 
te richten zitten we in de kopgroep van sectorale 
leernetwerken. het platform biedt de mogelijkheid 
om samen te werken met collega’s en met de stad. 
Zo loopt er een onderzoek naar samenaankoop 
voor (ecologisch verantwoord) drukwerk.

We zitten nog lang niet op kruissnelheid, maar als 
ik me voorstel hoeveel meer middelen er voor de 
kunst zouden kunnen worden vrijgemaakt vanuit 
deze denkkaders, is er wellicht voldoende ruimte 
om in ons landschap de kunstenaar en zijn zeg-
ging niet te moeten laten lijden onder de financiële 
druk van de organisaties.

Vlaanderen staat bekend om de diversiteit aan kun-
stenaars, maar we hebben wat mij betreft te veel 
kunstenorganisaties. onze organisatiemodellen dur-
ven te weinig vernieuwing op te zoeken. er zijn veel 
mini-organisaties met minder dan tien vaste werkne-
mers, en veel organisaties die samenvallen met het 
oeuvre van één kunstenaar. als dramaturg koester 
ik die diversiteit, als bedrijfsleider vrees ik voor de 
haalbaarheid van dit landschap op lange termijn. 
uiteindelijk komt er toch een moment waarop de 
middelen ontbreken om iedereen professioneel te 
laten doorgroeien, en dan loert het gevaar om de 
hoek dat de subsidiegever de diversiteit aan kunste-
naars opoffert of kunstmatige fusies oplegt. onze 
sector heeft immers geen goed track record als het 
gaat om het spontaan omarmen van synergie of het 
zonder vrees instappen in grotere (lokale) samen-
werkingsverbanden. nog steeds hoor ik vaak dat er 
wordt uitgegaan van een in verhouding grotere effi-
ciëntie bij kleinere organisaties. Mijn project toont 
niet alleen aan dat dit een illusie is. de versplintering 
van de middelen zal uiteindelijk leiden tot reductie 
van de huidige diversiteit en tot het verlies van com-
petenties (zoals ateliers, expertise op het gebied van 
het produceren van kostuums …) in het volledige 
landschap, omdat het niet meer te betalen zal zijn. 
in verhouding zullen de middelen die direct kunnen 
worden geïnvesteerd in kunstenaars en in voorstel-
lingen altijd verminderen door de in verhouding 
groeiende organisatiekost (boekhouding, telefonie, 
personeelsadministratie, elektriciteit-gas-water …). Je 
kan een euro immers geen twee keer uitgeven. 

return voor de gemeenschap

het fundament van leiderschap en bedrijfscultuur, en 
de vier pijlers die hierboven werden genoemd, pas-

sen volgens mij in een belangrijk maatschappelijk 
debat. het is het debat van de maatschappelijke posi-
tie van de kunstenaar, en van de kunstenorganisatie. 
dit legitimatiedebat komt op een gevaarlijk en cruci-
aal moment, net wanneer de overheidsfinanciering 
nog meer dan vroeger onder druk staat. We moeten 
ons daarvan bewust zijn, en onze belangrijke artis-
tieke zegging weten te vertalen in een register dat de 
politiek kan begrijpen en overnemen. in nederland 
heeft dit debat al gewoed, en de kunstenaar heeft 
er verloren. het nederlandse voorbeeld toont vooral 
aan dat een naar zichzelf refererend kader in deze 
legitimatie niet werkt: de kunstenaar die zegt dat hij 
belangrijk is omdat zijn kunst belangrijk is, draagt 
onvoldoende argumenten aan om de maatschap-
pelijke draagkracht te versterken. We moeten meer 
doen, meer tonen, en in meer domeinen voelbaar 
zijn. dat kunnen we bijvoorbeeld door te tonen dat 
we volwassen omgaan met het aansturen en ontwik-
kelen van onze organisaties. niemand stelt het genie 
van de dokter in het ziekenhuis in vraag, hoogstens 
de deugdelijkheid van het management van het zie-
kenhuis. We moeten dus laten zien dat we met de 
beschikbare middelen het best mogelijke landschap 
voor onze kunstenaars hebben gemaakt. en dat is 
een verantwoordelijkheid die onze afhankelijkheid 
van Black Swans kan reduceren.

daarbij is het van belang dat de grotere spelers 
een voortrekkersrol durven opnemen en hun exper-
tise gebruiken om de kleinere spelers te helpen in 
hun werking. Maar het is ook belangrijk dat de klei-
nere spelers dan de uitgereikte hand vastnemen en 
durven samenwerken zonder angst voor identiteits-
verlies. dat proces zal wellicht nog enkele jaren 
duren, maar als het kan leiden tot een duidelijk 
betere return voor de maatschappij, zal het signaal 
ongetwijfeld ook politiek verdedigd worden.

Kurt Melens is algemeen en zakelijk directeur van 
NTGent.
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dupont: ‘Bij Verzilverd ging frédérique het misera-
bilisme bewust uit de weg, terwijl ik het in de eer-
ste fase van In ‘t krijt heel bewust ging opzoeken. 
ik bracht allerlei artikels mee over deurwaarders, 
over schuld, met als gevolg dat veel mensen na de 
repetities met een slecht gevoel naar huis gingen. 
als reactie op die artikels begonnen veel mensen 
hun eigen ervaringen te delen, maar dat waren 
meestal pijnlijke herinneringen. Maar voor alle 
duidelijkheid, niet iedereen die deelnam aan het 
project heeft financiële schulden.’ Marlies tack: 
‘de ene had ook een betere ervaring met een deur-
waarder dan de andere, waardoor elk gesprek al 
vlug in een discussie ontaardde.’

die discussies werden wel tot een minimum beperkt. 
de bedoeling van het wijkproject is dat er gekozen 
wordt voor de groep. tack: ‘We gaan dan ook 
tot het uiterste om iedereen zo lang mogelijk aan 
boord te houden, maar dat weerhield sommigen er 
niet van om het project te verlaten. de redenen hier-
voor zijn heel uiteenlopend. Zo vielen er uiteindelijk 
nog twee mensen af tien dagen voor de première.’

Gelukkig laat de constructie van de voorstelling toe 
dat er zaken wegvallen, of stukken bijkomen. het 
lijkt een groot lappendeken, waarin verschillende 
hoofdstukken uit ‘de encyclopedie van de schuld’ 
werden verwerkt. elke scène beeldt een ander soort 
schuld uit. als er mensen afvallen, kunnen die ver-

vangen worden, ofwel verdwijnt het stuk uit de voor-
stelling. dupont: ‘het is afhankelijk van de situatie. 
Je weet gewoon dat je dat op een bepaald moment 
oplossingen moet zoeken. het gaat er vooral om 
wat inhoudelijk en theatraal interessant is.’

MoDErNE SLAVErNIJ

Verschillende bronnen dienden als basis voor In ‘t 
krijt. er waren de gesprekken met de deelnemers 
en improvisatiesessies; daarnaast interviewde 
dupont ook deurwaarders en ging hij met hen mee 
op pad als getuige. Maar het boek dat het regis-
seursduo definitief op het goede pad bracht, was 
Schuld, de eerste 5000 jaar van david Graeber. 
tack: ‘in het begin vertrokken we van de figuur 
van de deurwaarder, maar na een tijdje wilden 
we het thema “schuld” in het algemeen als onder-
werp nemen. het moest breder gaan dan louter 
financiële schuld.’ Volgens dupont benadert het 
boek het thema op verschillende manieren, ‘maar 
de essentie is dat schuld er eerder was dan geld. 
Binnen menselijke relaties bouw je automatisch 
schuld op. Vanaf het ogenblik dat iemand je een 
dienst bewijst, heb je een schuld openstaan bij die 
persoon. in die zin is schuld niet negatief. het is 
een manier om een relatie op te bouwen. het is 
intermenselijk, eigen aan de mens.’

Wat als de consumptiedrang groter wordt 
dan de spaarpot? Wat als gemaakte belof-
tes niet ingelost worden? Wat als er geen 
alternatieven meer zijn? Tijdens het wijk-
project in ‘t krijt waart de schuld rond, al 
gaat het niet enkel om financiële schuld. 
Marlies Tack en Tom Dupont benaderen het 
begrip vanuit verschillende hoeken en wij-
zen een zondebok aan, de deurwaarder. 
Al is die slechts de boodschapper. ‘Iedere 
boer denkt dat hij koning kan worden.’

DE ENCyCLopEDIE VAN DE SCHuLD

In ‘t krijt werd voorafgegaan door Verzilverd, het 
wijkproject van theater antigone waarvoor tom 
dupont frédérique lecomte uitnodigde. het thema 
was ‘geld’. Maar wat bleek? tijdens de voorberei-

dende gesprekken met de deelnemers kwamen de 
deurwaardersverhalen vanzelf opborrelen. dupont: 
‘die hebben toen nooit een plaats gekregen in 
Verzilverd, maar mij leken ze wel interessant om een 
voorstelling rond te bouwen. Zo is In ‘t krijt ontstaan.’

Veel deelnemers aan het wijkproject zijn verbon-
den zijn aan een sociale organisatie. elk jaar is er 
een ‘ronselfase’ waarbij de sociaal werker van de 
buurt alle sociale organisaties afgaat en het project 
voorstelt. er zijn deelnemers die terugkomen, maar 
er zijn evengoed nieuwe mensen. de verhouding 
is zowat fiftyfifty. de sociaal werker blijft het vol-
ledige traject opvolgen. dupont: ‘Maar we moeten 
ook eerlijk zijn, de deelnemers liggen niet altijd 
wakker van het onderwerp. Ze willen vooral mee-
doen omdat ze het leuk vinden. Velen onder hen 
zitten anders gewoon thuis. Zowat alle sociale acti-
viteiten kosten geld, maar als je dat geld niet hebt 
om eraan deel te nemen, word je al snel eenzaam.’ 

In ’t krijt – theater antigone (foto: Kurt Van der elst) In ’t krijt – theater antigone (foto: Kurt Van der elst)

wIE IS ScHULdIG?
maRLIES TacK En Tom dUPonT ovER wIjKPRojEcT 
iN 'T kRijT van THEaTER anTIGonE

Floris Cavyn
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dat intermenselijke is nu aan het verdwijnen. Vroeger 
was elke relatie gebaseerd op wederzijds vertrou-
wen. nu is ‘schuld’ een abstract begrip geworden, 
het heeft niet langer een gezicht. Mensen worden al 
te vaak het slachtoffer, omdat er niet langer rekening 
gehouden wordt met wie of wat ze zijn. dupont: 
‘een hoofdstuk in het boek van Graeber gaat over 
(de terugkeer naar de) slavernij. een mensenleven 
kan je niet uitdrukken in geld of waarde, terwijl dat 
in de tijd van de slavernij wel zo was. nu, als je 
de situatie ziet in duitsland, waar het minimumloon 
wordt afgeschaft en mensen voor 5 euro per uur 
moeten gaan werken, kan je jezelf de vraag stellen: 
is dat slavernij of vrije economie?’

slavernij op zich komt enkel indirect aan bod in de 
voorstelling. Wat wel een duidelijke weerslag krijgt 
in In ‘t krijt is Statusangst, het boek van alain de 
Botton dat ingaat op de relatie tussen consumeren 
en je sociale positie binnen de maatschappij. tack: 
‘het ondergraaft de illusie dat je kan worden wat je 
wil worden, dat zowel je succes als je falen je eigen 
verantwoordelijkheid zouden zijn, terwijl er zoveel 
rond je gebeurt waar je geen vat op hebt. dat is een 
aanhoudend gevecht dat je moet blijven voeren.’

DooD AAN DE DEurWAArDEr

dupont: ‘in die zin is het frappant vast te stellen 
dat schuld heel vaak samenhangt met een verlan-
gen om iets te hebben of te zijn, om ergens toe te 
behoren. We zijn er als mens allemaal gevoelig 
voor. Consumptie en marketing zijn daar ook vol-
ledig op toegespitst. Je wordt verleid iets te kopen 
wat je eigenlijk niet nodig hebt. We maken onszelf 
wijs dat het ons gelukkig zal maken. die marke-
ting is vooral gericht op de middenklasse, terwijl 
de minderbedeelden er het makkelijkste slachtoffer 
van worden.’

dit idee vertaalde zich in een improvisatiesessie 
waarvan een deel in de voorstelling belandde. de 
spelers komen een voor een de scène opgewan-
deld met een voorwerp in hun handen. ‘deze bril, 
eigenlijk heb ik die niet nodig.’ Waarop ze hem 
weggooien. Ze gaan daarin zo ver, dat wat ze 
wel nodig hebben, ook weggegooid wordt. tack: 
‘dat spel is wel interessant. Wat ze nodig hebben, 
hebben ze niet, maar wat ze niet nodig hebben, 
hebben ze wel.’

Maar in sommige gevallen hebben ze helemaal 
niets, behalve schulden. tack: ‘tijdens een van 
de repetities had ik een artikel bij over Vlaamse 
gezinnen die leven met financiële schulden. het 
confronterende was dat drie jongeren uit de groep 
die verhalen beter kenden dan ikzelf. ik lees zoiets 
gewoon in de krant, terwijl zij het aan den lijve 
ondervinden. en ze zijn amper veertien jaar!’

Wie treft schuld in dit verhaal? Zijn het de men-
sen die zichzelf in nesten werken, zijn het de mar-
keteers die mensen aanzetten tot kopen? op het 
einde van de voorstelling wordt de deurwaarder 
aan de schandpaal genageld. hoe hij zich ook 
probeert te verdedigen, hij moet het uiteindelijk 
ontgelden. Zijn dood moet de mensen verlossen 
van hun schulden, maar eigenlijk krijgen ze er een 
schuld bij. Zij veroordelen hem immers tot de dood, 
wat resulteert in een emotionele schuld. Ze willen 
hun verantwoordelijkheid afschuiven op één per-
soon, terwijl hij slechts de boodschapper is van het 
slechte nieuws – maar je moet het wel willen doen 
natuurlijk. dupont: ‘er zijn een aantal deurwaar-
ders komen kijken naar de voorstelling. sommigen 
waren ontroerd, andere totaal niet. Wel vind ik het 
goed dat ze er waren, want hun positie binnen het 
verhaal wordt duidelijk geschetst.’

Zelf vinden de regisseurs het belangrijk dat mensen 
zich kunnen wapenen tegen praktijken waarvan ze 
snel het slachtoffer kunnen worden. al blijkt dat voor 
sommige deelnemers aan het wijkproject heel moei-
lijk. dupont: ‘dat is ook deels onze eigen schuld. 
aangezien we zo hard moesten werken om tot 
een goed eindresultaat te komen, zijn we de laat-
ste weken meer ingegaan op de vorm dan op de 
inhoud. dat is bijzonder jammer.’ toch zijn ze ervan 
overtuigd dat veel van de discussies die ze voerden 
in de voorbereidende fase zijn blijven hangen. 

In ’t krijt – theater antigone (foto: Kurt Van der elst)
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ene toepassingsveld op het andere, en dat net een 
kunstzinnige en avontuurlijke attitude mensen ertoe 
brengt deze stappen te zetten. 

Wanneer de respondenten meer specifiek gevraagd 
werd welke cognitieve tools ze gebruiken om in hun 
job oplossingen voor problemen te ontwikkelen, 
kwam ‘logica’ samen met ‘exploratory play’ op één, 
gevolgd door intuïtie, verbeelding en het werken met 
analogieën. Zoals de onderzoekers van Msu het 
stellen: de succesvolle professionals gebruiken ‘artis-
tieke’ manieren van denken even regelmatig als wat 
beschouwd wordt als de meer ‘wetenschappelijke’ 
manieren van denken, die we mogelijk stereotiep 
meer associëren met ingenieurs of wiskundigen. 

de bevraagde wiskundigen, techneuten en ingeni-
eurs kregen uiteindelijk ook de vraag of ze kunst- of 
creatief onderwijs zouden aanraden als essentieel 
onderdeel van de opleiding voor ingenieurs of 
wetenschappers. een duidelijke 80% antwoordde 
met een volmondige ‘ja’. 

dit onderzoek voegt een helder argument toe aan het 
rijtje ‘economische voordelen van de kunsten’. een 
bloeiende kunstactiviteit zwengelt dus niet enkel de 
inkomsten aan van de horeca rondom tentoonstellin-
gen of als deel van een avondje uit, zorgt niet enkel 
voor jobs van poetspersoneel tot artistiek medewer-
kers, en levert ook niet enkel (op z’n richard florida’s) 

een attractiepool voor investeerders. deelname aan 
kunstactiviteiten op jonge of oudere leeftijd stimuleert 
de creatieve capaciteiten en zo het succes van onze 
kenniswerkers die voor vernieuwing en innovatie 
moeten zorgen in de economie-in-transitie. Bijzonder 
aan dit argument is dat het niet wijst op een nieuwe 
bescheiden bijdrage in het op gang houden van de 
geldstromen die de economie vormen, maar dat het 
de kunsten katapulteert naar de frontlinie van de 
hedendaagse kenniseconomie. Wie als politicus het 
belang onderstreept van de inzet op innovatieve sec-
toren in de hedendaagse economie, kan niet anders 
dan ook belang hechten aan de vakken muziek en 
plastische opvoeding in het onderwijs. eerder dan 
tijdverlies in competitieve tijden, vormen die dus 
speerpunten in de opleiding van creatieve, flexibel 
en kritisch denkende en dus innovatieve burgers. 

Ps: aan wie de wereld dacht op te delen in pro-
ductieve en niet-productieve mensen of in nuttige 
en niet-nuttige vakken in het onderwijs: gelieve uw 
huiswerk dus opnieuw te maken. (deze schema’s 
geheel laten vallen mag ook.)

lees het volledige rapport via: http://ced.msu.edu/
upload/reports/artsMart%20report-final.pdf

 

Delphine Hesters is onderzoeker bij VTi.

in tijden van crisis komen de publieke uitgaven 
voor de kunsten gauw in het vizier in de veronder-
stelling dat kunst een welkom extraatje is nadat de 
échte noodzakelijkheden van alledag vervuld zijn. 
daarbij gaat het vaak over de directe subsidies aan 
de kunsten, maar evenzeer om de ruimte voor kunst-
zinnige vakken in het onderwijs. Zo hebben we in 
Vlaanderen de afgelopen maanden zorgwekkende 
berichten ontvangen over stevig snoeiwerk in muzi-
kale en plastische opvoeding in de curricula van 
de nederlandse en Britse scholen. onderzoekers 
van de Michigan state university (Msu) waar-
schuwen echter voor de negatieve gevolgen die 
dergelijke bezuinigingen voor de kenniseconomie 
van vandaag kunnen hebben. uit eerder gevoerd 
onderzoek begrepen ze dat het ontwikkelen van 
het creatief potentieel van jongeren hun problem-
solving skills en capaciteiten tot kritisch nadenken 
sterk bevordert. ingenieurs en andere uitvinders val-
len in hun ontwerpprocessen opvallend vaak terug 
op visueel denken en de capaciteit tot visualiseren 
blijkt dan weer samen te hangen met deelname aan 
arts and crafts. Maar de ‘opbrengst’ voor de intel-
lectuele ontwikkeling is nog ruimer. deelname aan 
kunstactiviteiten bleek in de Vs een grotere voorspel-
ler te zijn voor succes op de gestandaardiseerd toe-
latingsproeven voor het hoger onderwijs (de zoge-
naamde sat-testen) dan de wetenschappelijke of 
computertraining die de jongeren in hun schoolloop-
baan hadden genoten. daarom besloot het Center 
for Community and Economic Development van de 
Msu zelf een onderzoek uit te voeren naar de rol 
van ervaring met kunstzinnige of creatieve activitei-
ten in de carrières van kenniswerkers die instaan 
voor de innovatie in onze economie. 

Via een websurvey bevroegen de onderzoekers 
een groep van ex-studenten van de Michigan state 
university die tussen 1990 en 1995 afstudeerden 

met een major in wetenschap, technologie, inge-
nieursstudies of wiskunde. Binnen deze groep 
– homogeen in termen van opleidingsniveau, 
aard van het diploma en duur van hun carrière – 
onderzochten ze de samenhang tussen ‘innovatief 
succes’ en de deelname aan kunst- of creatieve 
activiteiten. ‘innovatief succes’ (ook ‘creatief kapi-
taal’ genoemd in deze studie’) valt daarin eerst en 
vooral te begrijpen als het aantal patenten dat de 
afgestudeerden doorheen hun carrière verwierven 
en het aantal bedrijven dat ze hebben opgericht. 
Bijkomend werd ook gekeken naar het aantal gere-
viewde publicaties en boeken. de kunst- of crea-
tieve activiteiten die bevraagd werden zijn onder 
andere: keramiek, fotografie, print, architectuur, 
houtbewerking, metaalbewerking, muziek en dans. 

uit de onderzochte steekproef blijkt dat de afge-
studeerden in wetenschap, technologie, ingenieurs-
studies of wiskunde die het meeste blijk gaven van 
innovatieve kracht ook meer dan hun minder suc-
cesvolle tegenhangers deelnamen aan kunstzinnige 
activiteiten, en dit als kind, jongere of volwassene. 

in de enquête kregen de respondenten ook enkele 
open en expliciete vragen over de inzetbaarheid 
van hun creatieve activiteiten in hun beroepsprak-
tijk. daarin bevestigt een duidelijke meerderheid dat 
hun creatieve activiteiten hen professioneel onder-
steunen. Zo wijzen ze er zelf op hoe hun capacitei-
ten tot problem solving gestimuleerd worden, hoe 
ze beter kunnen improviseren, de bestaande proce-
dures en oplossingen voor problemen niet voor van-
zelfsprekend aannemen en vlot out-of-the-box alter-
natieven kunnen bedenken. een beeldende training 
vormt bovendien een duidelijke hulp bij industriële 
ontwerpprocessen. een respondent herinnert ons 
eraan dat veel van de strafste ontdekkingen voort-
komen uit het toepassen van inzichten of tools uit het 

Workshop Vita Activa – daniel linehan (foto: inge Van doren)

SIGnaLEmEnT ondERzoEK

oPGELET! dEELnamE 
aan KUnST Kan dE 
EconomIE ERnSTIG 
nUT ToEdIEnEn
ArtSmarts among innovators in Science, Techology, Engineering, and Mathematic (STEM) door het  
Center for Community and economic development van de Michigan state university (Msu), 2011 

Delphine Hesters 

http://ced.msu.edu/upload/reports/ARTSMART%20Report-FINAL.pdf
http://ced.msu.edu/upload/reports/ARTSMART%20Report-FINAL.pdf


>> naar de inhoudstafel58 59Courant 105 Toegevoegde waardeLe Bare – theater stap (foto: Marc Bryssinck)



>> naar de inhoudstafel60 61Courant 105 Toegevoegde waarde

first Aid @ VTi 

dit seizoen vindt nog drie keer een ‘first aid @ Vti’ 
plaats: dan helpen we makers en spelers met hun 
vragen over subsidiedossiers, infrastructuur, inhou-
delijke kwesties, contacten … deze infomomenten 
zijn persoonlijk, gratis en zonder afspraak. Bellen 
kan natuurlijk ook (02 201 09 06 – vraag naar 
nikol Wellens en/of annelies Van den Berghe).

praktisch

Data: dit seizoen nog op dinsdagnamiddag  
21 mei, 4 juni en 18 juni, telkens tussen 14.00 u. 
en 17.00 
plaats: Vti (3e verdieping), sainctelettesquare 
19, 1000 Brussel
Gratis
Voor meer info: nikol@vti.be

Cultuurforum 

27|05|2013
Buda - kortrijk

op maandag 27 mei 2013 nodigt Vlaams minister 
van Cultuur Joke schauvliege de cultuursector uit 
in kunstencentrum Buda voor het vierde publieks-

moment van het Cultuurforum 2020. het overkoe-
pelende thema van deze editie is ‘creativiteit en 
ondernemerschap in de culturele sector’, met Ber-
nard lietaer als keynotespreker. Bernard lietaer is 
een Belgisch econoom, schrijver en professor die 
bekend is van de boeken The Future of Money: Be-
yond Greed and Scarcity en Geld en Duurzaam-
heid. Van een falend geldsysteem naar een mone-
tair systeem.

tijdens het Cultuurforum vindt ook een werksessie 
plaats rond evidence-based cultuurbeleid, waarbij 
Vti betrokken is via het onderzoeksplatform Kun-
sten.

na afloop van het vierde publieksmoment van het 
Cultuurforum vindt de uitreiking van de Vlaamse 
Cultuurprijs voor algemene Culturele Verdienste 
2012-2013 plaats in schouwburg Kortrijk.

praktisch

Datum: maandag 27 mei 2013 vanaf 9.30 u.
plaats: kunstencentrum Buda, Kapucijnenstraat 
10, 8500 Kortrijk
Gratis
Voor meer info: www.cultuurforum.be en 
www.vlaanderen.be/cultuurprijzen - twitter: 
#cultuurforum2020

 

mEI

Lancering nieuw seizoen Circuit X

de jury van het theaterfestival maakte de selectie 
voor het derde seizoen van Circuit X bekend. Circuit 
X is een platform dat een nieuwe generatie talent-
volle podiumkunstenaars de kans wil geven om hun 
werk te tonen in cultuur- en gemeenschapscentra 
in heel Vlaanderen. de jury selecteerde vijf kwali-
teitsvolle podiumvoorstellingen van makers die nog 
niet bekend zijn bij een breed publiek: Ich bin wie 
du van haider al timimi, Geert Vandyck en Bart 
Capelle (Kloppend hert), BOG van lisa Verbelen, 
sanne Vanderbruggen, Benjamin Moen, Judith de 
Joode (de Brakke Grond, stichting diorapthe, de-
Buren); Zwarte Woud forever van suzanne Groten-
huis; Vergeetstuk van tom struyf (detheatermaker, 
Monty) en Sweat baby sweat van Jan Martens (fra-
scati Producties). de jury bestond dit jaar uit Cees 
Vossen (CC Berchem), evelyne Coussens (o.a. De 
Morgen),  natali  Broods (de  Koe), robbert Van 
heuven (Trouw) en Jan hautekiet  (Vrt). de gese-
lecteerde voorstellingen worden getoond tijdens 
het theaterfestival van 29 augustus tot en met 7 
september 2013 in het Kaaitheater in Brussel en 
gaan daarna op tournee langs 28 cultuur- en ge-
meenschapscentra in Vlaanderen.

nieuw is dat vanaf 1 oktober 2013 alle Circuit X-
voorstellingen worden opgenomen in het aanbod 
nieuw talent van het Bijzonder Cultuuraanbod 
(een initiatief van het agentschap sociaal-Cultureel 
Werk). daardoor komen ze in aanmerking voor een 
tegemoetkoming van 750 euro per voorstelling. het 
Bijzonder Cultuuraanbod wil op die manier organi-
satoren stimuleren om de voorstellingen te boeken 
en kunstenaars een duwtje in de rug geven.

Circuit X is een kwaliteitslabel, dat staat voor ver-
rassende voorstellingen van makers die al een ze-
kere reputatie hebben verworven in kunstencentra 
en werkplaatsen, maar moeilijk doorstromen naar 
de cultuurcentra. Met Circuit X willen we ons vooral 
richten tot een publiek dat openstaat voor nieuwe 
ontdekkingen, maar toch dicht bij huis wil blijven. 
Bij elke voorstelling wordt omkadering op maat 
voorzien door de organiserende partners, om de 
ontmoeting tussen kunstenaar en publiek te faci-
literen. Circuit X kwam tot stand vanuit intensief 

overleg met programmatoren van kunstencentra, 
werkplaatsen en cultuurcentra. 

Circuit X is een initiatief van LOCUS, steunpunt 
voor lokaal cultuurbeleid, Het Theaterfestival en VTi, 
steunpunt voor de podiumkunsten. Met de steun van 
de Vlaamse minister van Cultuur.

Voor meer informatie: marijke@vti.be

kwartspublicatie

onder de noemer ‘Kwarts’ ontwikkelen Vti, BaM, 
Muziekcentrum Vlaanderen en Vai samen een ‘on-
derzoeksagenda’ voor de kunsten in Vlaanderen. de 
doelstelling op lange termijn is om gegevens over de 
artistieke praktijk op een structurele manier te verza-
melen en te analyseren op een manier die aankno-
pingspunten biedt voor de verdere ontwikkeling van 
het beleid en de praktijk. de eerste Kwartspublicatie 
komt uit in mei 2013 en presenteert bijdragen rond 
het centrale thema ‘financiële en zakelijke modellen’ 
in de Vlaamse kunsten. in samenwerking met de eco-
nomische faculteit van de Kuleuven werken de kun-
stensteunpunten aan een analyse van de gegevens 
van het agentschap Kunsten & erfgoed om inzicht te 
krijgen in de markt- en subsidieafhankelijkheid van 
de structureel gesubsidieerde kunstenorganisaties 
binnen het Kunstendecreet. Verder zal de publicatie 
onder meer een artikel bevatten van onderzoekers 
van de antwerp Management school over de symbo-
lische waarde van kunst, een kwalitatief onderzoek 
van BaM naar de uitdagingen voor de audiovisu-
ele vertoners en een bijdrage van het sociaal fonds 
voor de Podiumkunsten over tewerkstelling in gesub-
sidieerde organisaties binnen PC304. de Kwartspu-
blicatie biedt een uniek platform voor het presente-
ren van onderzoek naar de Vlaamse kunsten dat in 
erg diverse onderzoeksomgevingen gevoerd wordt 
(kunstensteunpunten, overheid, universiteiten, private 
spelers, sociaal fonds). de meeste bijdragen zijn het 
resultaat van samenwerkingsverbanden tussen deze 
instellingen. de Kwartspublicatie zal officieel voor-
gesteld worden tijdens het Cultuurforum op 27 mei 
(zie verder).

Voor meer info: delphine@vti.be

KaLEndER

inter.mezzo 
loopbaanbegeleiding voor uitvoerend kunstenaars

Ben je professioneel danser, acteur, circusartiest of muzikant/zanger? 
heb je vragen over je loopbaan? 
twijfel je wel eens over je toekomst? 
Wil je praktische hulp bij het realiseren van je doelstellingen? 

>>> inter.mezzo biedt loopbaanbegeleiding aan op maat van uitvoerend kunstenaars.  
een aantal VdaB-loopbaancoaches heeft affiniteit met de specifieke situatie van kunstenaars.  
Blijf dus niet met je vragen zitten en neem contact op!

inter.mezzo is een initiatief van het sociaal fonds voor de Podiumkunsten (sfP) en VdaB 

Contact: 
Christa Criel
christa@podiumkunsten.be
02 201 30 03
www.podiumkunsten.be

?
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jUnI

Internationale publicatie over dans in 
Vlaanderen

Begin juni presenteert Vti een internationale book-
let over dans. deze publicatie is de eerste in een 
reeks die de subsectoren binnen de podiumkunsten 
een voor een uitlicht. We schreven in ons beleids-
plan dat we (meer) willen inzetten op internationale 
werking en communicatie. de nieuwe reeks book-
lets is daar slechts één voorbeeld van. de publi-
catie wordt een combinatie van onderzoeksmatige 
artikelen en presentatie / promotie van de Vlaam-
se podiumsector. de landschapsschets over dans 
in Vlaanderen van Pieter t’Jonck werd aangepast 
en vertaald en er verschijnen interviews met anne 
teresa de Keersmaeker en sidi larbi Cherkaoui. 
Verder is er een cijfermatig artikel dat de ontwikke-
lingen van de ‘Vlaamse’ dans in een internationaal 
perspectief beschrijft, we publiceren een infofiche 
van alle Vlaamse professionele dansgezelschap-
pen en maken een kaart met daarop belangrijke 
spelers, zoals kunstencentra en festivals. de publi-
catie verschijnt net voor het tanzkongress in düs-
seldorf en zal verspreid worden naar internationale 
dansprofessionals en beleidsmakers.

Voor meer info: marijke@vti.be

Infodag cultuureducatie en onderwijs

18|06|2013
Brussel

stip dinsdag 18 juni alvast aan in je agenda, want 
dan is er de infodag cultuureducatie en onderwijs. 
Canon Cultuurcel wil die dag graag in dialoog 
gaan over de laatste ontwikkelingen rond cultuur-
educatie in het Vlaamse onderwijslandschap en no-
digt je uit om mee na te denken over duurzame sa-
menwerkingen tussen cultuur en onderwijs. hoever 
staat het onderzoek ‘Cultuur in de spiegel’, naar 
een doorlopende leerlijn cultuureducatie? Welke 
kansen biedt de nieuwe cultuurkuur.be? hoe kan je 
nog beter met scholen samenwerken via dynamo3? 
na deze infodag ga je naar huis met een rugzak 
vol inspiratie.

praktisch: 

Datum: dinsdag 18 juni 2013 van 10.00 u. - 
16.00 u. 

plaats: Brussel - BronKs (onder voorbehoud) 

Voor meer info: www.canoncultuurcel.be

aUGUSTUS

Conferentie Theaterfestival

05|09|2013
Brussel

op donderdag 5 september organiseert Vti tijdens 
het theaterfestival een conferentie omtrent kunst in 
de publieke ruimte. Wat is de rol van kunst in de 
publieke ruimte? Vanuit welke motivatie zoekt een 
kunstenaar of organisator de publieke ruimte op? 
Welk effect heeft dat op de toeschouwer of pas-

sant? deze en andere vragen worden beantwoord 
door kunstenaars, organisatoren en theoretici in de 
vorm van keynotes en workshops. op het program-
ma staan onder anderen kunstenaar-activist John 
Jordan, kunstenaar Willi dorner en organisator-
programmator van het Metropolisfestival in Kopen-
hagen trevor davies. Chris Keulemans zal de dag 
modereren. aan de conferentie is ook een internati-
onaal bezoekersprogramma gekoppeld.

Meer info vind je binnenkort op www.vti.be.

De kunst der vermakelijkheid – needcompany (foto: anna stöcher / Burgtheater)
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coLofon
conTacT
VTi
sainctelettesquare 19
1000 Brussel
t +32 2 201 09 06
f +32 2 203 02 05
info@vti.be
www.vti.be
data.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

KERnoPdRacHT
Vti is het steunpunt voor de podiumkunsten. als kritisch 
forum vuren wij het publieke debat aan en zijn we een 
draaischijf voor informatie over verleden, heden en toe-
komst van de Vlaamse podiumkunsten in een internatio-
naal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve 
dienstverlening aan de professionele sector, de overhe-
den, de opleidingen, de media, de onderzoekscentra, 
het publiek, etc.

mEdEwERKERS
diane Bal, Wessel Carlier, floris Cavyn, Christel de Brandt, 
Martine de Jonge, Marijke de Moor, delphine hesters, Joris 
Janssens, stijn lens, stefan Maenen, Bart Magnus, Greet 
simons, annelies Van den Berghe, nikol Wellens

oPEnInGSUREn
di-vr 10:00-18:00
zaterdag, zondag en maandag gesloten

de bibliotheek, videotheek en databank raadplegen kan 
gratis en zonder registratie van persoonlijke gegevens. 
Boeken ontlenen kan enkel mits betaling van een bijdrage 
van 5€ (12 maanden geldig). die laat u toe boeken te 
ontlenen en bovendien krijgt u 4 maal per jaar Courant 
thuis gestuurd. de bibliotheekcatalogus raadplegen kan 
op data.vti.be.

BooKSHoP
onze bookshop vind je in de Vti-bibliotheek of op 
www.vti.be.

mET STEUn van
de Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de hoogte 
te houden van onze activiteiten. inzage en eventuele aanpassin-
gen zijn mogelijk, zoals voorzien in de wet van 08/12/1992 
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
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