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Joris Janssens

In de laatste rechte lijn naar de ‘moeder van alle verkiezingen’ is er geen gebrek 
aan debatten, campagnes, publicaties, opiniebijdragen, festivals en theater-
voorstellingen die de banden tussen kunst en politiek willen aanhalen. Die over-
vloed staat in contrast met de beperkte plek van kunst en cultuur in de partijpro-
gramma’s. Via diverse strategieën willen al die initiatieven daarop een gunstige 
invloed uitoefenen. Door inhoudelijke argumenten bij elkaar te brengen omtrent 
de rol van kunst en cultuur in een samenleving, door de dialoog te intensiveren 
tussen kunstenaars, cultuurmakers en politici, door het publiek te mobiliseren …

Deze editie van Courant brengt veel van dat denken over kunst en politiek bij 
elkaar. We openen met een hoofdstuk uit het recente onderzoeksrapport van 
Pascal Gielen e.a. (Universiteit Groningen) over de meetbare en onmeetbare 
‘waarde van cultuur’. Dries Douibi en Kate McIntosh (van het kunstenaarscollec-
tief SPIN) geven een inkijk in het proces naar hun Quantifiction-project tijdens 
Kunstenfestivaldesarts, over de (on)meetbaarheid van wat kunst doet en vermag. 
Het Antwerps Kunstenoverleg (AKO) maakte een brievenboek over de plek van 
kunst in het leven van mensen, waaruit we de tekst van Rachida Lamrabet over-
nemen. Er is de bijdrage van Christophe van Gerrewey op de ‘Red de Cultuur!’-
revue (1 april 2014) en de toespraak van Guy Cassiers en Ivo van Hove naar aan-
leiding van hun eredoctoraat aan de UA. ‘Onder 4 ogen’ is een initiatief waarbij 
vijftien kunstenaars en politici werden gematcht; telkens leidt een nagesprek met 
de politicus tot een filmpje dat je terugvindt op de websites van VTi en deBuren. 
Erwin Jans (Toneelhuis) gaat in gesprek met Benjamin Barber, een dag na diens 
passage in de Bourla voor een debat over de plek van kunst in de stad. Nikol 
Wellens bekijkt ten slotte de waarde van cultuur door een kunsteconomische bril. 

Uit al dit materiaal komt een redelijk unisono verhaal naar voor. Cultuur is niet 
zomaar een sector of beleidsdomein naast alle andere. Integendeel, cultuur is 
het fundament waarop ook andere domeinen (zoals bijvoorbeeld economie of 
politiek) gebouwd zijn. Cultuur zorgt voor samenhang, betekenis en gedeelde 
referentiekaders. Kunst is dan de stem die kritisch kijkt naar die gedeelde verhalen 
en die ook ter discussie stelt. Zo bekeken hebben kunst en cultuur een openbare 
functie. Die is niet instrumenteel, maar vindt zijn oorsprong in een eigen logica 
en spelregels. 

Wanneer deze Courant het licht ziet, zullen de verkiezingen er snel zijn. Dan 
is het aan de verkozenen om met dit materiaal aan de slag te gaan en het (al 
dan niet) om te zetten in beleid. Volgens Pascal Gielen e.a. staat Vlaanderen op 
een kruispunt. Ofwel kiest het voor een maatschappijmodel dat de welvaartsstaat 
verder verfijnt (het Rijnlandmodel), ofwel krijgt een aantal landen dat recent voor 
een meer neoliberale aanpak koos navolging (het Angelsaksische model). Met 
het recente studiewerk liggen nogal wat argumenten op tafel om de openbare 
functie van kunst en cultuur democratisch te blijven ondersteunen en niet aan de 
markt over te laten. Benjamin Barber stelt verderop dat kunst het in de States heel 
moeilijk heeft om die publieke functie waar te maken: ‘Theatermakers als Robert 
Wilson en The Wooster Group hebben artistiek alleen maar kunnen overleven 
door geld van Europese festivals. Het commerciële systeem dat Amerika beheerst, 
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Deze Courant-bijdrage is een korte versie van het eerste hoofdstuk van het onder-
zoeksrapport De Waarde van Cultuur van de hand van Pascal Gielen, Sophie 
Elkhuizen, Quirijn van den Hoogen, Thijs Lijster en Hanka Otte. Dit onderzoeks-
team van het centrum Arts in Society van de Rijksuniversiteit van Groningen schreef 
het rapport in opdracht van de Vlaamse cultuursteunpunten1 en het Departement 
Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap.

1. Socius, LOCUS, CultuurNet Vlaanderen, FARO, VTi, Bibnet, Circuscentrum, BAM, Forum voor Amateurkunsten, 
Demos, Stichting Lezen, Muziekcentrum Vlaanderen en Vlaams Architectuurinstituut.

levert alleen technisch goed gemaakte, maar inhoudelijk lege en waardeloze 
werken af. Het privatiseert kunst. Het probleem is dat dit model ook naar Europa 
dreigt over te waaien.’

Als zo een oefening verder wil gaan dan legitimerende retoriek, dan ligt de bal na 
25 mei niet enkel in het kamp van de politiek. Het stelt de kunstensector ook voor 
een verantwoordelijkheid. In zijn postuum verschenen boek Resetting the Stage. 
Public Theatre between the Market and Democracy (2012) stelde Dragan Klaic 
dat de publieke functie van theater onder druk staat van uitdagingen van sociale, 
culturele en financiële aard (een veranderende bevolkingssamenstelling, veran-
derende culturele gedragspatronen, de impact van de economische crisis …).  
Maar het antwoord zit volgens hem niet in het imiteren van (soms succesvolle) 
commerciële initiatieven. Integendeel, het theater moet zijn intrinsieke artistieke 
waarden blijven koesteren, en ook heel concreet duidelijk maken wat de meer-
waarde is voor het publiek en de samenleving: het blijven investeren in de ont-
wikkeling van nieuwe verhalen en actueel repertoire, traditionele manieren van 
produceren en presenteren ter discussie stellen, trajecten van kunstenaars op een 
duurzame manier ondersteunen, nieuwsoortige relaties ontwikkelen met verande-
rende publieken …

Dat is wat de sector ook na 25 mei moet blijven waarmaken en zichtbaar maken. 
VTi wil de reflectie daarover voeden met een nieuwe veldanalyse, die in augustus 
verschijnt. We brengen in kaart hoe de podiumkunsten vandaag functioneren, 
zowel intern als in relatie tot een bredere maatschappelijke omgeving. Daaruit 
zal blijken dat de huidige praktijk in podiumland inderdaad onder druk staat van 
sociale en economische factoren. Podiumkunstenorganisaties moeten hun produc-
tiemodellen bijstellen. De efficiëntie en professionalisering zijn verhoogd, maar 
tegelijk bevinden steeds meer kunstenaars zich in een precaire positie … 

Dan is het goed om aandacht te vragen voor de nieuwe praktijken waartoe Klaic 
in zijn boek opriep. We hebben het over duurzaamheid in kunstenaarsloopba-
nen, over programmeringsstrategieën van instellingen, over alternatieven voor 
een meer duurzame lokale verankering, interculturalisering, cocreatie en nieuwe 
vormen van zelforganisatie. Het gaat over wat de sector zelf kan doen en hoe het 
beleid daarbij kan helpen. De potentiële return voor een samenleving is immers 
groot. Veel kunstenaarspraktijken vandaag verhouden zich – niet alleen inhou-
delijk maar ook in de manier waarop ze georganiseerd worden – ook meteen 
expliciet tot vragen over economie, ecologie en gemeenschap in de samenleving 
van vandaag. Zo houden kunstenaars en organisaties zich niet enkel bezig met 
artistieke vernieuwing, maar ook met nieuwe vormen van samenwerken en -leven 
in een maatschappij in verandering. 

Wordt vervolgd in de volgende Courant. 

CULtUUR  
aLS zInGEvER
ovER CULtUUR, kUnSt En CREatIvItEIt

Pascal Gielen, Sophie Elkhuizen, Quirijn van den Hoogen, Thijs Lijster en Hanka Otte
Redactie: Delphine Hesters

De waarheidscommissie – Action Zoo Humain (foto: Kurt Van der Elst)
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DE mAAT VAn CulTuuR

‘Culture is ordinary,’ schreef de Britse socioloog 
Raymond Williams al in zijn gelijknamige cano-
nieke essay. Die lichtheid verhult nogal eens de 
diepe en grote waarden die het begrip omvat. 
Daarom bogen over de eeuwen heen filosofen, 
sociologen en psychologen zich over het feno-
meen. Zowel Sigmund Freud, Martin Heidegger, 
als Zygmunt Bauman kwamen daarbij de afgelo-
pen eeuw tot dezelfde conclusie: cultuur ontstaat 
maar met de dood voor ogen. Bauman maakt dit 
alvast begrijpelijk wanneer hij stelt dat mensen 
die weten dat ze sterfelijk zijn onvermijdelijk op 
zoek gaan naar de zin in en de betekenis van hun 
leven. Die betekenis kan hen slechts door anderen 
en dus in relatie met anderen worden toegezegd. 
Cultuur is bijgevolg onmogelijk zonder een sociale 
dimensie. Cultuur draait om zin- en betekenisge-
ving, en zegt daarmee iets over wat we waardevol 
vinden in het leven, en hoe we tegen de wereld 
aankijken. Wellicht ligt daarin wel de meest fun-
damentele ‘waarde van cultuur’. Betekenisgeving 
veronderstelt bovendien een praktijk. Cultuur is niet 
een verzameling objecten, maar krijgt vorm in het 
handelen van mensen. Cultuur wordt levend gehou-
den door mensen – door herhaling, aanpassing, 
actualisering, duiding en kritiek – en is daarom 
steeds in ontwikkeling. In culturele praktijken vin-
den drie belangrijke vormende processen plaats: 
socialiseren, kwalificeren en subjectiveren 
(naar een drieluik van pedagoog Biesta). 

SoCIAlISEREn

Cultuur is ‘sociaal gedeeld’. Tekens hebben enkel 
zin wanneer ze door een collectief worden gedra-
gen, en wanneer meerdere mensen ze een relatief 
gelijkaardige betekenis toekennen. Cultuur is enkel 
levensvatbaar wanneer ze op gedeelde betekenis-
sen stuurt en dus een ‘gemeen’ of gemeenschap-
pelijkheid heeft. Wanneer cultuur als zingever van 
een mensenleven, een groep of een samenleving 
wordt begrepen, is het echter niet verwonderlijk dat 
dit raakt aan waarden, normatieve opvattingen en 
ingesleten gewoonten. Het sociaal gedeelde van 
cultuur kent ook een tijdsdimensie. Wie vandaag 
samenleeft deelt cultuur niet enkel met tijdsgenoten, 
maar ook met voorgaande generaties. Gedeelde 
betekenissen worden binnen een cultuur in histori-
sche lagen opgebouwd. Ze slijten in tot gewoon-
ten, vertrouwdheden en erfgoed die daarom ook 
altijd meer of minder emotioneel geladen zijn. Men 
gaat zich hechten aan bepaalde gewoonten of cul-
turele gebruiken. Men wil ze niet meer los laten. 
Cultuur is met andere woorden ook altijd enigszins 
conserverend, jawel, zelfs ‘conservatief’ (hoe ‘pro-
gressief’ die cultuur ook moge zijn) – maar dan in 
de a-morele en a-politieke betekenis van het woord. 

Cultuur heeft dan ook op de eerste plaats een soci-
aliserende rol: ze helpt individuen in een specifieke 
sociale, politieke, economische orde integreren. 

Cultuur leert mensen bestaande manieren van 
handelen en zijn in een bepaalde samenleving en 
schenkt daarmee ook een zin aan een menselijk 
leven in die maatschappij. Het is precies de reden 
waarom cultuur sociaal integrerend werkt of sociale 
cohesie kan bevorderen. 

Dat alles wil echter nog niet zeggen dat we met een 
harmonieuze samenleving te maken hebben. De 
gehanteerde cultuurdefinitie sluit immers niet uit dat 
er veel culturen in een samenleving co-existeren, 
tegen elkaar aan kunnen schuren of zelfs in conflict 
met elkaar kunnen gaan. Volgens sommige filoso-
fen is die spanningsrelatie juist kenmerkend voor 
‘het gemeen’ (the common in het Engels) en een 
dynamische cultuur. 

We kunnen cultuur zowel in formele als in diep-
existentiële betekenis begrijpen als een zingever. 
Ze omvat een spel waarmee mensen, groepen en 
samenlevingen zin geven aan hun bestaan. Daarom 
is cultuur in deze antropologische betekenis als 
way of life zoals gezegd het fundament van een 
samenleving. Daarom kunnen we ook spreken van 
een economische, sociale, politieke of onderwijscul-
tuur. Allen zijn immers cultuur. En de waarde van 
cultuur is op de eerste plaats dat ze mensen in al 
deze opzichten mogelijkheden biedt om hun leven 
waarde te geven, om een waardevol leven te leiden.

KWAlIfICEREn

Het is belangrijk op te merken dat het brede, 
antropologische begrip van cultuur dat we introdu-
ceerden verschilt van een ander en ouder begrip 
als ‘beschaving’ of ‘civilisatie’. Cultuur wordt dan 
begrepen in normatieve zin: men is ‘gecultiveerd’ 
of men is het niet. Het cultuurbeleid ging traditio-
neel impliciet of expliciet uit van dergelijk norma-
tief cultuurbegrip: men had hoge en lage cultuur, 
waarvan juist de eerste stimulering en subsidiëring 
verdiende. Of zoals men zich in Vlaanderen met 
de oprichting van de cultuurcentra in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw voornam: ‘ook de 
postbode moet naar Bach kunnen luisteren’. Van 
belang is dat cultuur als ‘civilisatie’ vandaag nog 
bij regelmaat doorklinkt in zowel de legitimatie van 
cultuurbeleid als in verschillende kritieken op het 
reilen en zeilen in de culturele sector. Het oordeel 
van de kunstcriticus, het besluit van een jury of van 
een adviescommissie steunt immers nog altijd op 
een waardeoordeel waarbij men een onderscheid 
maakt tussen goede en slechte cultuur, tussen kunst 
en niet-kunst. In de culturele erfgoedsector bestaat 
een belangrijke beroepsactiviteit er nog steeds uit 
om een onderscheid te maken tussen wat men his-
torisch belangrijk vindt en wat niet, wat men wil 
bewaren, restaureren en behouden en wat niet. 

Naast socialiseren komt hier alvast een andere 
belangrijke eigenschap van cultuur naar boven. 
Cultuur veronderstelt ook altijd kwalificatieproces-
sen. Net zoals in het onderwijs worden binnen een 

Wat zijn de meerwaarden verbonden aan cultuur? Is er harde evidentie voor 
positieve (neven)effecten op terreinen buiten de cultuurwereld zelf? Tot welke fun-
damentele maatschappelijke processen draagt cultuur bij? Op basis van deze vra-
gen gingen Gielen en co aan de slag. Hoewel de kern van de originele opdracht 
bestond uit de vraag naar een inventarisatie van allerlei empirisch onderzoeksma-
teriaal dat ‘de waarde van cultuur’ in de samenleving solide aantoont, biedt het 
onderzoeksrapport een pak meer. Het presenteert een status quaestionis van de 
meest opmerkelijke resultaten van het empirisch onderzoek uit diverse disciplines, 
gevoerd in binnen- en buitenland, maar vanuit de wetenschap dat de evidence-
based benadering in de legitimering van steun aan de cultuursector altijd tekort 
schiet, veranderden ze het geweer ook van schouder. Immers, het wetenschap-
pelijke onderzoek weet nergens de belangrijkste waarde van cultuur te vatten, met 
name cultuur als zingever aan een mensenleven en als grondlaag in alle menselijk 
samenleven. Bovendien speelt het culturele veld – en bij uitstek de kunstensector 
– steeds in het spanningsveld tussen ‘de maat’ en ‘de onmaat’ van cultuur (termen 
die op volgende pagina’s verduidelijkt worden). De belangrijkste kracht van kunst 
ligt net in het denken van het ondenkbare, het denken buiten de maat. En laat 
denken buiten de maat nu net per definitie niet meetbaar zijn. 

Louter meegaan in de vraag naar ‘wetenschappelijk bewijs’ voor de maatschap-
pelijke meerwaarde, zal ons met andere woorden altijd naast de essentie doen 
belanden. Vanuit die optiek bouwden Pascal Gielen en zijn collega’s eerst een 
meer fundamenteel begrippenkader en discours op over wat ‘cultuur’ is en welke 
rol de culturele sector speelt in de samenleving. Het biedt zeer welkome handvat-
ten en denkkaders om het gesprek over de waarde van cultuur in de samenleving 
fundamenteel te voeren en om ons eigen discours te versterken. In hun eerste 
hoofdstuk – waarvan we hier een verkorte versie weergeven – zetten de auteurs 
hun begrippenkader uiteen. Ze definiëren ‘cultuur’ en duiden hoe ‘cultuur’, ‘kunst’ 
en ‘creativiteit’ zich verhouden tot elkaar. Het tweede hoofdstuk van het onder-
zoeksrapport bestaat uit de inventarisatie van de metingen van de ervaringswaar-
den, cognitieve, gezondheids-, economische en sociale effecten van de culturele 
praktijken van de cultuursectoren. Het derde hoofdstuk sluit aan bij het begrippen-
kader van het eerste en slaat de brug tussen cultuur en cultuurpolitiek in de huidige 
maatschappelijke constellatie. In dat hoofdstuk staan de termen ‘gemeenschap’, 
‘het gemeen’ en de ‘autonomie’ of zelfbepaling van de verschillende maatschap-
pelijke domeinen (cultuur, maar onder meer ook zorg en onderwijs) centraal.

Gezien het onderzoeksrapport van de Universiteit van Groningen uitgroeide tot 
een stevige klepper, besliste het consortium van de cultuursteunpunten publicist 
Patrick De Rynck aan te zoeken om een beknopt en toegankelijk boekje te maken 
op basis van het rapport. In dat boekje worden de voornaamste inzichten uit de 
verschillende hoofdstukken op een luchtiger manier op een rij gezet. Wie zich 
geen weg wil of kan banen in het lijvigere en ietwat taaiere werk, kan dus bij 
De Rynck terecht. Met de weergave van de kern van het eerste hoofdstuk van het 
ruimere rapport, willen we echter verleiden wie te verleiden valt om zich toch aan 
het ruimere werk te wagen.

Het volledige rapport van Gielen en zijn team kan gedownload worden via 
www.vti.be. Het boekje van de hand van Patrick De Rynck is eveneens online 
beschikbaar via deze weg.

www.vti.be
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samenleving voortdurend ordeningen gemaakt van 
wat men al dan niet belangrijk acht, van wat men 
zelfs al dan niet levensnoodzakelijk vindt. Vanuit 
deze waardehiërarchie worden onderwijsprogram-
ma’s, opvoedingsinstructies, begeleidingstrajecten 
tot en met individuele coachingsprojecten opgezet. 

Binnen kwalificaties wordt niet alleen in min of meer-
dere objectieve maten vastgelegd wat men moet 
kennen en kunnen om tot een bepaalde gemeen-
schap te horen (bijvoorbeeld sociale omgangs-
regels, of ook hoe goed men de taal eigen moet 
zijn), maar ook wat men moet kennen en kunnen. 
Kwalificatie legt in relatief meetbare termen de ver-
eiste vaardigheden, kennis en competenties vast om 
tot een cultuur te behoren, of er op zijn minst relatief 
goed in te kunnen functioneren. Iedere cultuur heeft 
als het ware een curriculum waarvan de inhoud aan-
geleerd moet worden om ‘erbij te kunnen horen’. 

SuBJECTIVEREn

Het antropologische cultuurbegrip dat wij eerder 
hierboven bespraken gaat in tegenstelling tot het 
civilisatiebegrip uit van diversiteit en horizontaliteit. 
Het sluit aan bij een verschuiving die vanaf de jaren 
zeventig en tachtig van de vorige eeuw in cultuurthe-
orie en -beleid te ontwaren is. Daarin komt het er 
niet meer uitsluitend op aan om te kwalificeren en 
om ‘kwaliteit’ te stimuleren (wat dat ook mag beteke-
nen), maar om ook te onderzoeken waar en wanneer 
cultuur tout court als waardevol beschouwd wordt. 
Het beleid is dan niet enkel gericht op de materiële 
kant van cultuur (het conserveren en kwalificeren 
van cultuurgoederen, hoewel dat evenzeer tot de 
kerntaken blijft behoren), maar meer op cultuur als 
alledaagse praktijk die plaatsvindt op een domein 
waar mensen eenvoudigweg samenkomen. De cul-
tuursector beschikt over belangrijke instrumenten om 
op een samenleving te wegen. Dat betekent vanuit 
de bovenstaande antropologische cultuurdefinitie 
dus ook op haar economische, politieke of onder-
wijscultuur, maar zelfs op de mentale en fysieke 
gezondheid van haar leden. Al deze elementen 
maken immers deel uit van een betekenisgevings-
systeem dat cultuur heet. De cultuursector beschikt 
over de mogelijkheden om bepaalde economische, 
politieke, onderwijsculturen te bevestigen, of juist 
alternatieve manieren van samenleven aan te wij-
zen. Meer zelfs, om deze daadwerkelijk in de prak-
tijk te brengen. De cultuursector houdt zich dan ook 
niet enkel bezig met de eerder omschreven sociali-
satie en kwalificatie, maar ook met subjectivering. 
Dat laatste begrip wijst dan niet op het inschrijven 
van individuen in een bestaande of heersende cultu-
rele orde, maar op het leren om hierin een zelfstan-
dige, onafhankelijke of autonome – soms kritische 
– positie in te nemen. De culturele sector toont zowel 
individuen als specifieke groepen dat ze niet slechts 
‘specimen’ van een heersende orde zijn, maar dat 
ze hierin ook op eigen kracht een alternatieve en 
unieke positie kunnen innemen. 

DE CoREBuSInESS VAn DE 
CulTuuRSECToR

De waarde van een cultuur wordt bepaald door 
het spel tussen socialisatie, kwalificatie en sub-
jectivering. De waarde van een cultuursector – in 
Vlaanderen ondergebracht onder de noemers 
sociaal-cultureel volwassenenwerk, erfgoed, de 
amateur- en professionele kunsten – bestaat erin 
dat hij zich reflectief met dergelijke activiteiten 
inlaat. Socialiseren, kwalificeren en subjectiveren 
behoren met andere woorden tot de corebusiness 
van de cultuursector. Via deze bedrijvigheden voe-
den cultuurprofessionals voortdurend het gemeen, 
en geven ze in een belangrijke mate vorm aan 
een gemeenschap. Uiteraard bepalen ook andere 
maatschappelijke domeinen zoals de politiek, het 
onderwijs, een religie, de media en niet in de laat-
ste plaats de economie de vorm van een samenle-
ving. Binnen de cultuursector in de breedste zin van 
het woord gebeurt dit echter (meer) reflectief waar-
door men ook bij regelmaat welbewust op proces-
sen van socialiseren, kwalificeren en subjectiveren 
gaat wegen om zo de samenleving trefzeker in een 
richting te duwen – of beter, proberen te duwen. 

De cultuursector draagt een grote verantwoordelijk-
heid en heeft op sommige terreinen zelfs het ‘mono-
polie’ om reflectief op het sociale in te grijpen. De 
namen van sommige Vlaamse steunpunten zoals 
‘Socius’ of ‘Demos’ laten dat ook niet mis begrij-
pen. Hun corebusiness is het sociale en zij beschik-
ken alsmaar meer over de kennis en methodieken 
om bijvoorbeeld aan integratie en burgerschaps-
vorming te doen of om processen van sociale inno-
vatie op gang te trekken. Maar ook de cultureel 
erfgoedsector speelt een centrale rol in socialisa-
tie-, kwalificatie- en subjectiveringsprocessen. Veel 
musea en andere erfgoedinitiatieven beantwoor-
den existentiële vragen zoals ‘wie ben ik?’ of ‘wat 
doe ik hier?’. Ze bieden op zijn minst informatie 
aan over de culturele orde waarin we ons bevin-
den of waarin nieuwkomers zich begeven. Door 
inzicht te verschaffen in geschiedenis en culturele 
gebruiken, krijgen ze een betere grip op de sociale 
orde waarin ze tegenwoordig vertoeven. Maar ze 
kunnen tegelijkertijd leren in welke mate hun eigen 
achtergrond hiervan afwijkt, of zelfs in welke mate 
ze er ook welbewust van willen afwijken. 

Gezien de veelheid en diversiteit van culturele spe-
lers resulteert het vormgeven van het samen-leven 
niet in een heldere richting, laat staan in een har-
monieuze samenlevingsvorm. Eerder leidt het bonte 
gezelschap van vormgevers tot een gemeen van 
vele uiteenlopende soorten van interactiemodellen 
en samenlevingsvormen. Maar wellicht is dat de 
kern van wat we in onze westerse cultuur ook wel 
‘democratie’ noemen.

DegrotemonD – SKaGeN (foto: Maya Wilsens)
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WAT DAn mET ‘CREATIVITEIT’?

Daarmee is een woord gevallen waar we in deze 
context nog moeilijk rond kunnen. ‘Creativiteit’ lijkt 
alvast mee te dingen in de al bestaande alledaagse 
verwarring tussen kunst en cultuur. Terwijl tot de 
jaren zeventig van de vorige eeuw het begrip nog 
gereserveerd werd voor een zonderling, wordt van-
daag zowat iedereen tot creativiteit aangepord. Zit 
niet in elke mens ook altijd een beetje een kunste-
naar? Of, kunnen we de ‘edele’ kunsten vandaag 
niet gewoonweg onder de vlag van de creatieve 
industrie aanvoeren?

Creativiteit heet tegenwoordig alvast de opdracht 
van ieder bedrijf, van elk beleid en haast de 
morele plicht van ieder individu. Wanneer we dan 
nader bekijken wat precies met creativiteit wordt 
bedoeld, lijken we op het eerste gezicht erg in het 
vaarwater te komen van de hierboven omschreven 
kunst. Creativiteit komt immers in gelijkaardige 
associatieve ketens voor met noties als ‘innovatief’, 
‘grensverleggend’, ‘authenticiteit’ en ‘uniciteit’. 
Creativiteit speelt kortom net zoals kunst met de 
gedachte dat alles wat is, ook altijd anders kan 
zijn. Het valt overigens niet tegen te spreken dat het 
een substantieel onderdeel van kunst is. Het hoeft 
dan ook niet te verwonderen dat de grenzen tussen 
creativiteit en kunst nogal eens vervagen.

Voor de helderheid blijven we hier echter strikt 
en formeel: niet alle creativiteit is kunst, maar alle 
(hedendaagse) kunst is wel creatief. Het belangrijk-
ste verschil zit hem in de finaliteit. Zowel kunste-
naars, managers, onderwijzers, wetenschappers 
als beleidsmakers maken gebruik van creativiteit, 
maar hun doelstellingen zijn geheel verschillend. 
Zoals aangegeven bestaat een belangrijke bezig-
heid van de hedendaagse kunst er nog steeds in 
om een ‘onmaat’ aan te brengen. De finaliteit of 
het doel van een kunstwerk bestaat er dan in om op 
altijd andere mogelijkheden te wijzen. Kortom, het 
doel van creativiteit binnen de kunsten is het gene-
reren van nieuwe creativiteit, opdat steeds nieuwe 
interpretaties en dus ook weer nieuwe manieren 
van uitdrukken mogelijk zijn. Creativiteit stimuleert 
de verbeeldingskracht van het publiek, maar niet 
in de laatste plaats ook die van de kunstenaar zelf. 
Ieder kunstwerk is de aanleiding voor een nieuw 
kunstwerk. Nieuwe wijzen van recipiëren en de 
ontwikkeling van de expressieve mogelijkheden 
van het materiaal vormen de brandstof die de 
motor van kunstwerelden draaiende houdt. 

Binnen de bedrijfswereld, de politiek of het onder-
wijs – om slechts drie maatschappelijke domeinen 
te noemen – is het daarentegen ondenkbaar dat cre-
ativiteit louter creativiteit als doel heeft. De manager 
die morgen om de haverklap een ‘onmaat’ binnen 
zijn bedrijf invoert, mist al gauw de loyaliteit van 
zijn personeel. De beleidsmaker of politicus die het-
zelfde probeert, genereert politieke instabiliteit en 
rechtsonzekerheid. De onderwijzer die iedere dag 
met een nieuwe pedagogische lijn aanvangt, laat 
zijn leerlingen stuurloos navigeren op een oeverloze 

kenniszee. Dat neemt echter niet weg dat er bin-
nen de maatschappelijke velden van de economie, 
de politiek of het onderwijs geen creativiteit mag 
heersen, maar die wordt er disfunctioneel wanneer 
ze louter ten dienste van de creativiteit zelf staat. 
Binnen de economie moet creativiteit bijvoorbeeld 
leiden tot betere producten of het beter benaderen 
van markten (liefst beide tegelijk), binnen de politiek 
tot het beter vormgeven aan het samenleven, en bin-
nen het onderwijs tot betere kennisoverdracht. Het 
doel van de creativiteit ligt er met andere woorden 
buiten zichzelf en wanneer het dit externe doel niet 
ten goede komt, is het juist beter om niet creatief te 
zijn en een tijd binnen de maat te blijven. 

Met die laatste uitspraak wordt meteen duidelijk 
waar creativiteit zich in ons triumviraat bevindt. Het 
begrip schippert voortdurend tussen de neiging tot 
onmaat van de kunst en de maat van een cultuur. 
Creativiteit doet iets gelijkaardigs als de kunst met 
de maat die een cultuur oplegt. Toch doet creativi-
teit dat hoofdzakelijk binnen de maat (of met mate), 
waardoor ze conformistisch oogt wanneer ze naast 
de avant-gardekunst gaat staan. Vandaar ook 
onze stelligheid: kunst valt niet zomaar samen met 
creatieve industrie. Dat kunnen we om twee rede-
nen volhouden: (1) binnen de creatieve industrie 
houdt men al vooraf rekening met de economische 
maat van de verkoopbaarheid en/of (2) wordt de 
maat opgelegd door het potentieel op technologi-
sche of organisatorische innovatie. Dat maakt dat 
de ‘onmaat’ die van dit ‘out-of-the-box’-denken ver-
wacht wordt veelal toch binnen een berekenbare 
maat kleurt.

Artefacten die binnen de creatieve industrie worden 
vervaardigd zijn uiteraard wel altijd cultuurproduc-
ten. Naast hun kwalificerende eigenschap, spelen 
ze evenzeer een rol in het spel van socialisatie, 
kwalificatie en subjectivering. Bovendien kunnen ze 
evengoed op een bestaande culturele orde ingrij-
pen en deze grondig transformeren. We hoeven 
maar aan de smartphone of aan games te denken 
om te begrijpen dat dergelijke creatieve ontwikkelin-
gen bijzonder drastisch op de vormgeving van ons 
samenleven inwerken. Maar zoals gezegd doen dit 
soort producten dat slechts binnen een vooropge-
stelde berekenbare maat die veelal economisch of 
technologisch van aard is. Terwijl de impact van 
dergelijke ontwikkelingen op een cultuur misschien 
wel veel groter is dan die van de kunsten, blijven ze 
binnen de maat van de kwalificeerbaarheid, consu-
meerbaarheid, en gebruiksvriendelijkheid.

Kortom, creatieve industrie transmuteert wel dege-
lijk een cultuur, maar dan wel tamelijk restrictief 
richting kwalificeerbaarheid en vrije-marktcultuur. 
Die laatste vooraf geconditioneerde inperking 
biedt overigens argumenten om een cultuurpolitiek 
of een kunstenbeleid niet zomaar op te heffen en 
binnen pakweg een overkoepelend creatief indus-
trieperspectief te voeren. Met zo een beslissing 
verengt men immers cultuur tot een economische 
cultuur en legt men ook de kunsten al vooraf een 
zekere maat op.

DE onmAAT VAn CulTuuR En DE Rol 
VAn KunST

Wanneer culturele spelers zich enkel zouden bezig-
houden met socialiseren en kwalificeren zou een cul-
tuur tot stilstand komen. Eenvoudig gesteld zou men 
enkel mensen binnen de bestaande orde brengen 
en ze daarin met vaststaande waardehiërarchieën 
kwalificeren en kwantificeren. Zowel de sociaal-cul-
turele sector, de erfgoedsector als de kunsten heb-
ben echter ook de mogelijkheid om te subjectiveren. 
Dat betekent onder meer autonome en alternerende 
stemmen aanmoedigen en een plaats geven. Zo 
brengt men bij de maat die een cultuur aangeeft 
bij regelmaat een ‘onmaat’ binnen. Wanneer de 
sociaal-culturele sector de hand reikt naar migran-
ten of nieuwkomers, schenkt ze bijvoorbeeld ruimte 
aan een andere maat dan de culturele maat die we 
gewoon zijn. Afhankelijk van de methodieken die 
hier worden ontwikkeld, kan de sector daarmee ook 
de vertrouwde sociale orde in minder of meerdere 
mate transformeren en laten muteren. 

Met betrekking tot de geïntroduceerde ‘onmaat’ is 
een interessante vaststelling dat het binnen de kun-
sten vanaf de moderniteit paradoxaal genoeg een 
wenselijke opvatting is om van de opvatting af te 
wijken. Anders geformuleerd: een belangrijke regel 
van de kunst is het doorbreken van de regel van de 
kunst. Voor de historische avant-garde was dat ove-
rigens dé regel om überhaupt nog van kunst te kun-
nen spreken. Of, in de door ons uitgezette noties: de 
avant-gardekunst ging zich toeleggen op het proces 
van subjectivering door voortdurend een ‘onmaat’ 
binnen de maat van een cultuur in te brengen. 

Hoewel zeker niet iedereen in de hedendaagse 
kunstwereld zich nog vindt in het adagio van de 
historische avant-garde, kunnen we moeilijk ontken-
nen dat dit spel met de gangbare maat van een 
cultuur nog steeds veelvuldig als een belangrijke 
code opduikt. De Duitse socioloog Niklas Luhmann 
beperkt de regel van de afwijking alvast niet tot de 
avant-garde. Wanneer hij zich vanuit zijn functiona-
listische schema afvraagt wat nu dé rol van kunst in 
de moderne maatschappij is – kunst die vaak door 
de samenleving juist als nutteloos en dus functieloos 
wordt begrepen – komt Luhmann tot de conclusie 
dat kunst mogelijkheidszin creëert. ‘Alles is nood-
zakelijk noch onmogelijk’ of ook wel ‘alles wat is, 
kan ook altijd anders zijn’, zo luidt de boodschap 
van kunst in de moderne samenleving. Juist door 
een ‘onmaat’ aan te geven laat kunst nu zien dat 
de maat van een cultuur slechts relatief is. Anders 
geformuleerd: iedere onmaat kan maat worden, 
waardoor wat eerder maat was, ‘onmaat’ wordt. 

Kunst en cultuur verhouden zich volgens deze opvat-
ting dialectisch ten aanzien van elkaar, waarbij 
kunst bij regelmaat culturele gewoonten en gebrui-
ken kan bevragen of uitdagen. Kunst maakt dus ook 
bij regelmaat onrustig omdat ze ingesleten culturele 
gewoonten kan ontwrichten. Daarom leidt de con-
frontatie met hedendaagse artistieke uitingen vaak 
tot discussie en dissensus, al was het maar over de 

vraag of iets al dan niet kunst is. Juist die discussie 
maakt sinds de moderniteit een belangrijk aspect 
van het artistieke uit: laten zien dat er altijd andere 
visies, meningen en interpretaties mogelijk zijn en 
heel soms zelfs andere vormen van samenleven.

Het gaat er in de kunsten dus niet zozeer om dat 
de alternatieve visie mooier of interessanter is, of 
beter aansluit bij de waarheid, maar wel dat er 
altijd een andere invalshoek mogelijk blijkt. Wie 
in Vlaanderen een boek van Yves Petry leest, een 
tentoonstelling van Anne-Mie Van Kerckhoven bin-
nenloopt, naar een voorstelling van Michael De 
Cock en het SIN-collectief of een performance van 
Andros Zins-Browne gaat kijken, wie een concert 
van ChampdAction of Radical Slave bijwoont of 
wie met de stadsinterventies van Benjamin Verdonck 
wordt geconfronteerd, kan zich toch moeilijk van 
de indruk ontdoen dat zich hier zeer eigenaardige 
werelden ontsluiten. Het laat de ene bezoeker koud 
en die vergeet of verdringt de ervaring het liefst zo 
snel mogelijk, de ander grijpt het aan. Een enkeling 
ziet de wereld waarin hij al zo lang vertoefde nu 
plots geheel anders. Weer een ander begrijpt die-
zelfde wereld ineens veel beter of snapt op zijn minst 
een deeltje van die wereld ‘juister’ dan voorheen.

Toch houden de kunsten zich niet alleen met sub-
jectivering bezig. Ook socialiseren en kwalificeren 
behoren tot culturele praktijken van de kunsten. 
Iedere kunstwereld heeft zijn sociale orde of, met 
de socioloog Pierre Bourdieu, kent zijn ‘regels van 
de kunst’ die om socialisering vragen. Het toegang-
sticket tot een specifieke kunstwereld bestaat nog 
steeds uit bepaalde gedragscodes, gemarkeerde 
discoursvaardigheden en wenselijke opvattingen. 
Op dit vlak werkt kunst dus ook socialiserend en 
kwalificerend naar kunstenaars en andere professi-
onals, maar het kan dat ook voor een publiek doen. 

Hoewel kunst zich tot op zekere hoogte heeft toe-
gelegd op subjectivering, kan ze dus ook voor 
zowel professionals als voor niet-kunstkenners een 
socialiserende kracht hebben. De ene keer bevestigt 
kunstparticipatie een identiteit, de andere keer raakt 
ze grondig aan onze existentie. Wellicht zijn dat 
de meest substantiële waarden die kunstenaars een 
samenleving kunnen bieden. En het mag gezegd, ze 
werken daarvoor veelal erg hard en meestal tegen 
een omgekeerd evenredige vergoeding. Die verhou-
ding springt alsmaar meer in het oog in een samen-
leving die de corebusiness van kunstenaars hoog in 
het vaandel draagt. Zijn het immers niet kunstenaars 
die zich in de eerste plaats met de tegenwoordig 
zo hooggewaardeerde waarde creativiteit inlaten? 
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Als burgemeesters zouden regeren. Ha pe
ren de staten, opkomende steden, zo heet 
het nieuwe boek van de Amerikaanse po-
liticoloog Benjamin Barber. Het boek past 
in Barbers pleidooi voor een hernieuwde 
focus op de burgersamenleving (civil so
ciety) en een geëngageerd burgerschap. 
Barber analyseert het falen van de natie-
staat in confrontatie met de globale proble-
men, en hij pleit voor een grotere focus op 
de stad en op de mogelijkheid om via een 
netwerk van steden een krachtig instru-
ment van verandering te creëren. Daar-
binnen spelen burgemeesters, met hun 
noodzakelijk pragmatische en concrete in-
gesteldheid, een centrale rol.

Ik ontmoet Benjamin Barber in Amsterdam de dag 
nadat hij in de Antwerpse Bourla zijn boek voor-
stelde en in gesprek ging met Benjamin Verdonck 
(die zijn boek Kalender 09 voorstelde), Ivo Van 
Hove en Guy Cassiers. De discussie is hem goed 
bevallen: ‘In de meeste gesprekken die ik over 
mijn boek heb, komen voortdurend de grote maat-
schappelijke thema’s aan bod, zoals immigratie, 
stedelijke ongelijkheid, democratisch deficit, de 
ecologische problematiek, etcetera. Er wordt zel-
den gefocust op kunst en cultuur en het belang 
daarvan voor de stad en haar ontwikkeling. Ten 
onrechte. De rol van de kunsten is cruciaal.’ Barber 
is verbaasd dat in de Nederlandse vertaling van 
If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, 
Rising Cities het belangrijke woord ‘world’ niet 
mee is vertaald. Want die ‘wereld’ is wel degelijk 
de inzet van Barbers boek: ‘De belangrijkste pro-
blemen waarmee we in de eenentwintigste eeuw 
geconfronteerd worden, zijn globaal. Toch gaan 
we die nog steeds te lijf met de natiestaat, een uitvin-
ding van de zeventiende eeuw. Zelfs de Europese 
Unie is niet opgewassen tegen de schaal van die 
globale uitdagingen. We hebben behoefte aan 
globale interdependente instellingen en organisa-
ties.’ Voor Barber zijn de steden, of beter gezegd 
de grote stedelijke regio’s, de cruciale punten in 
dit netwerk: ‘Steden zijn meer dan een beleidsni-
veau. Ze zijn de essentie van onze identiteit. Het 
zijn krachtige eenheden van gemeenschappelijk-
heid. Vorig jaar moest de federale overheid van 
de Verenigde Staten tweemaal sluiten! Het ergste 
was dat niemand dat eigenlijk gemerkt heeft! Stel 
je voor wat er zou gebeuren wanneer een stad 
zou sluiten: geen politie, geen brandweer, geen 
ziekenhuizen, enzovoort. De stad is onze essentie.’ 

Toch zijn er de voorbije decennia talrijke 
boeken geschreven die een zeer negatief, 
zelfs apocalyptisch beeld ophangen van 
de moderne grootstad. De titels liegen 
er niet om: Ecology of Fear: Los Angeles 
and the Imagination of Disaster (1998) en 
Planet of slums (2006) van mike Davis, 
of The Capsular Civilization – On the City 
in the Age of Fear (2004) van lieven De 
Cauter. u geeft een veel positiever beeld 
van de stad. In het begin van uw boek 
citeert u de vraag die Eric Corijn stelt en 
affirmatief beantwoordt: kan de stad de 
wereld redden? ook u lijkt die vraag posi-
tief te beantwoorden. Wil dat zeggen dat 
al die andere auteurs een fout beeld heb-
ben van de stad? 

‘Ze benoemen de juiste problemen, maar wijzen 
de verkeerde schuldige aan. Ze analyseren de 
slechte kanten van de politiek – corruptie, onge-
lijkheid … – maar schrijven die toe aan de stad. 
De meeste problemen waarnaar ze verwijzen – 
klimaatverandering, immigratie, enzovoort – heb-
ben in wezen niets met de stad te maken, maar 
de stad moet wel met de gevolgen ervan omgaan. 
Steden creëren geen slums, dat doet het globaal 
kapitalisme. Er bestaat inderdaad een zeer nega-
tieve attitude tegenover de stad. Rousseau noemde 
de stad “de riool van de wereld” en dweepte met 
de schoonheid, de rust en de onschuld van het 
platteland en de natuur. Maar tegelijkertijd geven 
mensen er de voorkeur aan om arm te zijn in de 
stad boven arm te zijn op het platteland. Een stad 
creëert altijd mogelijkheden, zelfs via zijn “cor-

aRt and tHE CIty
EEn GESPREk mEt BEnjamIn BaRBER

Erwin Jans

The political party – Michiel Vandevelde (foto: Maarten Soete)

Benjamin Barber

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology_of_Fear:_Los_Angeles_and_the_Imagination_of_Disaster
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecology_of_Fear:_Los_Angeles_and_the_Imagination_of_Disaster


16 17Courant 109 Kunst en politieK>> naaR dE InHoUdStafEL

de politieke redevoeringen van Shakespeares per-
sonages. De toeschouwers worden spelers. Om die 
werking van de kunst te vrijwaren zijn subsidies cru-
ciaal. Wat dat betreft is het Amerikaanse kunsten-
landschap een woestijn. Het hele budget van The 
National Endowment for the Arts is minder dan het 
cultuurbudget van Berlijn. Theatermakers als Robert 
Wilson en The Wooster Group konden artistiek 
alleen maar overleven door geld van Europese festi-
vals. Het commerciële systeem dat Amerika beheerst 
levert alleen technisch goed gemaakte, maar inhou-
delijk lege en waardeloze werken af. Het privati-
seert kunst. Het probleem is dat dit model ook naar 
Europe dreigt over te waaien.’

Zouden de burgemeesters meer gebruik 
moeten maken van de kunstenaars die in 
hun stad wonen? 

‘Absoluut. Het probleem van veel burgemeesters is 
dat ze weinig appreciatie hebben voor de kunsten. 
Om de rol van de kunst in de openbare ruimte te 
appreciëren, moet je kunst als dusdanig apprecië-
ren, dus niet alleen die vormen die binnen je poli-
tieke kader passen of die op een directe manier tot 
de gemeenschap bijdragen. Kunst werkt vaak indi-
rect of subversief. Ook die vormen hebben even-

veel recht op expressie en ondersteuning. De goede 
burgemeester kijkt voorbij zijn eigen persoonlijke 
belang en beseft dat kunst, in al zijn uitingsvormen, 
de burger vormt. Veel politici en bureaucraten heb-
ben echter geen of weinig voeling met de kunsten. 
Obama is een groot en gevoelig man, maar hij 
heeft heel weinig aandacht aan de kunsten gege-
ven. Plato schrijft ergens dat zolang koningen geen 
filosofen en filosofen geen koningen zijn, er geen 
perfecte samenleving zal ontstaan. Misschien moet 
ik dat herformuleren: zolang burgemeesters geen 
kunstenaars en kunstenaars geen burgemeesters 
zijn, hebben we niet de ideale relatie tussen stad 
en kunst. Gisteren, tijdens het debat, viel de vraag: 
kan kunst de stad redden? Ik zou daarop willen ant-
woorden: kunst redt niet de stad, kunst is de stad. 
Kunst en stad hebben elkaar nodig om te bestaan.’

Benjamin Barber. Als burgemeesters zouden 
regeren. Haperende staten, opkomende steden. 
Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2014.

Erwin Jans is dramaturg bij Toneelhuis.  
Hij publiceert over theater, literatuur en cultuur.

rupte” kant, zoals bijvoorbeeld door de zwarte 
economie die veel families in leven houdt of door 
het kraken van huizen waardoor mensen een dak 
boven hun hoofd hebben. Natuurlijk worden er in 
steden ook fouten gemaakt en zijn er foute burge-
meesters. Maar zij vallen meer op. Burgemeesters 
zijn erg zichtbaar, dus ook hun minder fraaie kan-
ten. Het verschil tussen een corrupte president en 
een corrupte burgemeester, is dat de burgemees-
ter naar de gevangenis gaat [lacht]. Er heerst veel 
scepsis en zelfs cynisme over het functioneren van 
de democratie op dit ogenblik. Jonge mensen en 
minderheden geloven niet meer in de democratie. 
Maar in mijn boek probeer ik duidelijk te maken 
dat steden niet de oorzaak zijn van dit pessimisme, 
maar het antwoord erop. Dus ja: de stad kan de 
wereld redden. De stad is de plek waar de demo-
cratie beter werkt, waar participatie een verschil 
maakt, waar problemen opgelost kunnen worden. 
Het ergste gevoel voor een burger is dat hij niet 
kan participeren in het vormgeven van zijn leefwe-
reld. Dat gevoel overheerst op dit ogenblik tegen-
over Europa. Het rechts populisme speelt in op dit 
gevoel van onmacht en angst. Mijn raad is: neem 
het populisme ernstig en ontdoe het van zijn rechtse 
strekking. In 1984 schreef ik Strong Democracy: 
Participatory Politics for a New Age. Dat was een 
heel optimistisch boek. Maar sindsdien schreef ik 
Jihad vs McWorld (1996), waarin ik analyseer hoe 
de democratie platgedrukt wordt tussen het globale 
kapitalisme en de reactionaire krachten, Fear’s 
Empire (2003) over de angst die ons regeert sinds 
9/11 en Consumed (2007) over hoe de vrije markt 
ons transformeert in infantiele consumenten: alle-
maal sombere boeken. Mijn laatste boek getuigt, 
zoals je zegt, opnieuw van een diep optimisme ten 
opzicht van de democratie, precies omwille van 
mijn ervaringen met steden. De vele gesprekken 
die ik gehad heb met burgemeesters uit de hele 
wereld, hebben mij overtuigd. Met dit boek wil ik 
expliciet ingaan tegen het pessimisme en cynisme 
van veel burgers. Als het zo slecht gaat met onze 
steden, waarom blijven er dan steeds meer mensen 
naartoe trekken? De stad heeft mobiliteit, diversi-
teit, creativiteit, ondernemerschap, etcetera.’

u stelt een paradigmashift voor in het 
denken over politiek, economie en sociale 
vraagstukken: niet langer de natie, maar 
de stad is het antwoord op de grote uitda-
gingen van deze tijd?

‘Ja, maar met dien verstande dat het niet gaat om 
iets dat moet gaan gebeuren, maar om iets dat al 
bezig is. Het gaat om een bewustwording van het 
feit dat burgemeesters altijd al de zaken op een 
pragmatische en concrete manier hebben moeten 
aanpakken en dat zij er effectief in slagen een aan-
tal problemen op te lossen. Een van de hoofdstukken 
van mijn boek heet niet toevallig: Als burgemeesters 
de wereld zouden regeren. Waarom ze dat zouden 
moeten doen en hoe ze dat nu al doen. Dat inzicht 
moet nu omgezet worden in grote interdependente 
organisaties, in interstedelijke netwerken, die natio-
nale en regionale grenzen overschrijden.’

Wat zijn de consequenties van een der-
gelijke paradigmashift voor de kunsten? 
Bestaat er iets als een ‘interdependente’ 
kunst die de ‘autonome’ kunst vervangt? 

‘Burgers moeten eraan herinnerd worden hoe 
machtig ze zijn in de stad en de kunsten moeten 
eraan herinnerd worden hoe belangrijker ze zijn 
voor de stad. Kunstenaars zien zichzelf nog te 
vaak als slachtoffers, maar ze zijn absoluut vitaal 
voor de stad. De kunsten zijn echte money makers 
voor een stad, maar we willen terecht dat dat niet 
het belangrijkste argument is voor de kunsten. De 
waarde van de kunsten ligt op een immaterieel 
vlak. De kunsten dragen bij tot het leven van de 
gemeenschap, de identiteit van de stad, de essentie 
van wat het betekent om een kosmopoliet te zijn en 
tot een geciviliseerde ruimte van menselijke samen-
wonen. De autonomie van de kunst is een leugen. 
De kunstenaar heeft een legitiem verlangen om met 
rust gelaten te worden, maar de kunsten zijn altijd 
“interdependent” geweest. Ze creëren altijd voor 
een publiek, wat ze daar zelf ook van mogen den-
ken. Er is altijd een creatieve en productieve relatie 
met het publiek en met de geldschieters, zij het de 
staat of de markt. Ik probeer de mythe af te breken 
van de abstracte, onafhankelijke kunstenaar die 
losstaat van de samenleving. 

De cruciale spanning in de discussie over het belang 
van kunst is die tussen “privé” en “publiek”. Zowel 
de stad als de kunsten creëren publieke ruimte. Kunst 
heeft publieke ruimte nodig en creëert op haar beurt 
publieke ruimte. Het werk van Benjamin Verdonck 
is daar een goed voorbeeld van: door zijn acties 
in de straten en op de pleinen van Antwerpen, zijn 
mensen opnieuw gaan nadenken over wat publieke 
ruimte voor hen is. Verdonck heeft die ruimtes 
opnieuw publiek gemaakt door ze te benadrukken, 
door er iets onverwachts of ongewoons mee te doen. 
Ook theaters zelf kunnen publieke ruimtes worden. 
Niemand die gisteren bij het debat aanwezig was, 
kwam als een privéconsument. De toehoorders kwa-
men om te luisteren naar en te praten over kunst en 
de stad. Door dat samenzijn zijn ze tot een kleine 
gemeenschap gevormd. Dat gebeurt in principe bij 
iedere voorstelling. De gemeenschap gaat niet aan 
de voorstelling vooraf, maar wordt er door gevormd. 
De autonomie waarover we het hadden, was een 
noodzakelijke muur die de kunstenaar rond zich 
heeft opgetrokken om zich te beschermen tegen de 
censuur en de bemoeienissen van de geldschieters. 
Maar het werk dat hij doet is in wezen steeds voor 
de gemeenschap. Dat is natuurlijk de reden voor de 
censuur en voor de controle van buitenaf. Als dat niet 
zo was, als het kunstwerk werkelijk privé zou zijn, 
waarom dan censureren of controleren? 

Het gevaar en dus de kracht van het kunstwerk is 
zijn publieke karakter. Het kunstwerk zelf kan een 
publieke ruimte worden. Een mooi voorbeeld daar-
van vind ik Romeinse tragedies van Ivo Van Hove: 
de toeschouwers zitten samen met de acteurs op 
het toneel, ze kunnen zich tijdens de voorstelling 
verplaatsen, ze worden de directe toehoorders van 

Fight Night – Ontroerend Goed (foto: Reinout Hiel)

http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_Democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Strong_Democracy
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1. QuAnTIfoCuS

Dries: QUANTIFICATION? It’s a huge topic and 
we don’t have much space to discuss it here. Let’s 
accept that we’re going to engage in some brutal 
oversimplification and see how far we get ... First, 
what is quantification?

Kate: The most basic definition of quantification: it 
is a scientific method for gathering and simplifying 
large amounts of data. It relies on the rationalist 
belief that we can construct mathematical models 
of reality that make sense and expose truths. This 
is fine in ‘hard’ sciences that are largely based on 
mathematical theory, but when applied widely to 
the messy field of the social, quantification methods 
become problematic. The gap between the model 
and reality is very difficult to understand. 

Nevertheless, in a neoliberal political climate, 
quantification is the dominant tool for generating 
data for evidence-based policymaking and there-
fore it is a powerful motor in the political process 
and language. Consequently, ‘quantitative think-
ing’ is becoming self-evident as a (management) 
mechanism and a (social) psychological model 
with which to evaluate ourselves, our experiences 
and all kinds of valuing – and this is having a subtly 
violent and profound effect on the ways we interact 
with one another and legitimise values.

D: We could say that the most positive aspect 
of ‘social’ quantification is that it seems to make 
large historical trends apparent – the kinds of 

trends that are difficult to see close-up in day-to-
day life – such as population growth or housing 
prices. But the great weakness is that quantification 
processes must exclude aspects that are difficult or 
impossible to measure, and data that doesn’t quite 
fit the research model, as well as any values that 
researchers are simply unaware of since only pre-
defined areas can be measured. And yet in many 
cases this ‘irrelevant’ information is also the core 
knowledge of the social field in question.

K: Because of these limitations, social quantifica-
tion is both a weak and persuasive tool – which is 
a dangerous combination. It provides a comforting 
but deluding appearance of clarity.

D: Quantification methods feel intimately linked 
to economic thinking and the evolution from ‘citi-
zen’ to ‘consumer’. Everything becomes an invest-
ment, including public goods and funds, and every 
(social) penny invested must be monitored for its 
return in order to legitimise further investments. In 
this way, policy decisions grow from economic 
ideology rather than from any deeply considered 
social ideology.

2. QuAnTIfRICTIon

D: Let’s assume we can recognise quantification 
mechanisms in our daily lives, from viewing ratings 
that influence the content of television and news 
websites, statistics on racial difference, defence 
of austerity measures, efficiency reports on hospi-
tal performance, the balance between academic 
research and the pressure to publish ... But can you 
give me a clear example where you find quanti-
fication in your own arts practice? How did you 
become interested in this topic?

K: A year ago at a festival in the UK I was asked to 
give every audience member a form to fill out with 
a list of bureaucratically worded questions evaluat-
ing themselves and their experience, immediately 
after their encounter with my artwork. I refused, 
and was surprised to find myself in a difficult con-
versation with the organisers who couldn’t under-
stand why I wouldn’t put people through this. They 
considered it a positive mechanism and a way 
to get to know the audience. If this is the desire, 
there are many better ways to stimulate exchange, 
particularly in a festival context. But of course, the 
form was intended to gather the statistical evidence 
demanded by their funding organisation.

D: What is the main difference between how you 
sometimes ask questions of your audience during 
your performances and how the festival wished to 
ask questions of its audience?

K: Questions and exchange are not the problem for 
me! Quite the opposite. But it’s the social expecta-
tions and motivations behind knowledge-exchange 
that matter, and in this case, the questions (and 

Sinds enkele jaren onderhoudt VTi een dialoog met SPIN’ers Kate McIntosh, Hans 
Bryssinck, Diederik Peeters en Ingrid Vranken, op zoek naar manieren waarop onze 
werkingen elkaar een interessante injectie kunnen geven. Verschillende van de the-
ma’s waarrond SPIN onder andere collectieve discussietrajecten of spin off’s opzet, 
behoren ook tot het interesseveld van VTi: de positie van de kunstenaar in de sector, 
‘werk’ in onze huidige maatschappij, de zoektocht naar manieren om een collectieve 
ruggengraad te geven aan individuele artistieke trajecten … De gerelateerde vragen 
en antwoorden en de manier waarop deze ontwikkeld worden in een steunpunt, dan 
wel vanuit een groep kunstenaars, verschillen uiteraard sterk. En net daarom is een 
kruisbestuiving zo boeiend.

Een klein jaar geleden vonden we elkaar in het thema ‘quantification’, onder andere 
verwijzend naar vragen over de toenemende druk om publieke steun aan kunst te 
legitimeren vanuit cijfermatige analyses en ‘evidence-based’ beleidslogica’s. SPIN 
broedde op een eigen traject, op basis van ervaringen uit hun dagelijkse praktijk, 
wat uiteindelijk resulteert in hun bijdrage aan het Kunstenfestivaldesarts van mei 
2014. Bij VTi engageerden we ons in die periode voor de onderzoeksopdracht over 
de ‘waarde van cultuur’. De inzet daarvan was om allerlei relevant en degelijk weten-
schappelijk onderzoeksmateriaal te bundelen dat de effecten van cultuur(deelname) 
op individuen en de samenleving in kaart brengt. (Voor meer uitleg over dat project, 
zie het artikel ‘Cultuur als zingever. Over cultuur, kunst en creativiteit’ op p. 5 in deze 
Courant). Omdat in dergelijk onderzoek vaak de cultuurconsument of -participant 
centraal staat en vragen naar onder meer de ‘sociale en economische meerwaarde 
van de kunst voor de samenleving’ zo ver verwijderd lijken van de eigenlijke praktijk 
en inzet van kunstenaars, leek het ons een goed idee om via Courant aan de kunste-
naars van SPIN een platform te bieden om hun eigen perspectief op ‘quantification’ 
te formuleren. 

Volgende tekst is de neerslag van een persoonlijke dialoog tussen Kate McIntosh en 
Dries Douibi, als vertaling van een langere uitwisseling die ze gedurende de afgelo-
pen maanden hadden onder elkaar, maar ook met een ruimere groep kunstenaars 
met wie ze vier discussieavonden opzetten. 

Hun traject loopt onderzoeksgewijs verder in de loop van het Kunstenfestivaldesarts 
in mei. De lancering van hun aanwezigheid op het festival staat gepland op de ope-
ningsavond op 2 mei. VTi organiseert in samenwerking met SPIN in dezelfde context 
een debat op 21 mei om 18u. Tijdens dat debat kunnen we verder ingaan op enkele 
van de kwesties die de SPIN-ers op volgende pagina’s opwerpen. 

Sir John Mandeville, Illustrations for Mandeville’s Travels 
(15th century)

QUantIfICtIon –  
a ConvERSatIon

SPIN
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So far, so good. The next step is to articulate mean-
ingful public contexts and spaces in which these 
exchanges can occur …

5. QuAnTISTRATEGICS

D: We proposed earlier that quantification actually 
excludes many of the values we’re interested in, 
simply because these values are immeasurable (or 
rather, they escape the measurement tools of quan-
tification), causing them to remain unrecognised 
and disappear from public debate. So how can we 
interact with this drive to quantify?

K: In our discussions, we considered three different 
strategies for dealing with this political mechanism 
of quantification. One option is to embrace and use 
quantification in a positive sense – to make new 
definitions of what we want to have quantified and 
be very careful about interpreting the figures pro-
duced. A second strategy is to strongly resist quan-
tification by pointing out the poverty and violence 
of it as a methodology, to dismantle it as a social 
mechanism. The third option, and perhaps the hard-
est to grasp, is to remove ourselves entirely from the 
territory of quantification as a discussion: refusing to 
engage with it, and instead looking for new territo-
ries with other languages to redefine values in ways 

that don’t need or engage with quantification at all.  
The first option is too problematic. It’s dangerous 
to become involved in a conversation with quanti-
fication because too often it is founded on values 
that are incongruous with reality as we perceive 
it. Moreover, the logic used to interpret the figures 
can far too easily go in many different directions. 
There’s a Dutch study showing that the quantity of 
art produced has risen while the number of art ‘con-
sumers’ has dropped. This graph can be interpreted 
in at least two different ways. One is: there’s too 
much art for the low demand, therefore we should 
reduce production. The other is: art is being made 
and we wish to engage with it, therefore we need 
to increase the numbers of people who participate. 
These interpretations show two divergent senses of 
value that can be argued from the same data. It’s 
easy to think it’s the arguments that are the problem 
here, but in fact, the real problem is the demand to 
interpret that particular arrangement of numbers at 
all, and therefore being forced into the reduced cor-
ner of reality that they so persuasively represent. An 
ideological position needs to be articulated before 
dealing with data – not the other way around. A 
thorough criticism of quantification’s weaknesses 
and limitations would be helpful too. 

D: Recently a coalition of cultural support organi-
sations (VTi, BAM, FARO, LOCUS ...) commis-
sioned Pascal Gielen and his team to summarise 

therefore the information) that were asked smelled 
strongly of efficiency, a target to be reached, an 
instrumentalisation of people’s experience. The 
language was bland and unplayful, deliberately 
unprovocative and bureaucratically ‘fair’. Most 
strikingly, the request was antisocial because it 
gave no opportunity for live negotiation, discus-
sion, relation. No way to challenge or extend your-
self and others, no ability to question the questions. 
Real negotiation between people is far messier 
and more meaningful than this, and proposing this 
kind of ‘instant feedback’ to a government body 
is deadening to our experience of an artwork. But 
more importantly, it’s isolating and deadening to 
our skills of complex social exchange, and this is 
the problem on a wider scale. Of course, the UK 
has a different social climate than Belgium, but the 
signs in the UK are worth observing. 

D: I had a similar experience recently after a hospital 
visit when I was given a feedback questionnaire with 
fixed questions that the hospital management could 
digest. It completely removed any normal social 
negotiation and meaningful exchange that you might 
have with a doctor for instance. It was dehumanis-
ing, and therefore I didn’t give the desired feedback 
even though they did a wonderful job.

3. QuAnTImPlICATIonS

K: As you said, quantification is the main political 
tool for evidence-based policy. It imposes heavy 
management and external regulation on all social 
sectors, and demands that these sectors provide 
data that proves their success according to very 
restricted value criteria, often economic. We spoke 
a great deal about the political mechanism behind 
this, but since we don’t have room here to detail 
the whole argument, can we summarise the conse-
quences you and I think it entails?

D: Yes! To be short and blunt, we concluded sev-
eral things: One major consequence of quantitative 
thinking is a depoliticised social climate. This hap-
pens in several ways. 

Quantified data gives policy and decision makers 
a very simplified view of any particular field, with-
out a deep understanding of it. Political decisions 
can persuasively be based on the numbers, without 
the requirement to defend actions with a developed 
ideological argument; instead, percentages, suc-
cess rates, efficiency and cost effectiveness figures 
are offered.

Under this pressure to provide these kinds of evi-
dence, each social sector starts to transform into a 
goal and aim-orientated mechanism that deals only 
in measurable values. Any intangible or immeasur-
able values tend to be missed by this evaluation 
system regardless of their real necessity, which can 
create major disturbances in the internal function-
ing and exchange within the field. 

There’s also much less opportunity for people 
to exchange knowledge and negotiate values 
between themselves through work and social inter-
actions, because the goals to be achieved are 
externally imposed and regulated. As these nego-
tiation skills start to disappear, so too do people’s 
trust in the possibility of ideological argument and 
in their own ability to make judgements about val-
ues. This has a circular effect that leads a public 
back to dependency on the apparent logical truth 
of quantified, trustworthy ‘evidence’.

In short, in this depoliticised climate, there is little 
room for diversity of ideological argument, and less 
experience or trust in such arguments. There is also 
an extinction of immeasurable values, and an ina-
bility to articulate or defend these values forcefully.

4. QuAnTIfInGERPAInTInG

K: OK, let’s talk about values then. The arts field 
is particularly imbued with all kinds of immeasur-
able values, effects and affects, so its ‘efficiency’ 
will always resist attempts at quantification and real 
commodification. Who can say for how long and 
in which exact ways a profound artistic experience 
stays with an audience? How could one measure 
the productivity of imaginatively destabilising one’s 
identity? – or of intense aesthetic pleasure? – or the 
playful rearrangement of meaning? Why would it 
even be interesting to measure these? Instead, it is 
more important to argue the value and need for 
such exploration, for this kind of exchange – and 
not exclusively in the arts, but in society as a whole. 
The articulation of this necessity will not be based on 
quantifiable ‘proof’, but on ideological arguments 
for the vitality of life in a diversity of meanings.

D: In our meetings we asked ourselves ‘what is it 
that we are exchanging in artistic contexts?’ and we 
began a complicated and incomplete list of values 
that we feel are present in art. These included (in no 
particular order): shifts in consciousness, instinctive 
connections, the absurd and the obscene, alterna-
tive routes of sensing, space for the bored disinter-
ested dispossessed disenfranchised and those who 
choose to refuse, playing with chaos, experimenting 
with norms, humility, sense experience, affect, non-
language based communication, joy, narrative and 
its deconstruction, space for the unarticulated and 
unreadable, rewiring reference co-ordinates, con-
flict, pleasure, anger, embracing failure, difficulty, 
absurdity and humour, abstract meditation, redefin-
ing time, experimentation with identity, and encoun-
ter with the ‘other’ … Basically, our discussions 
pointed to (among others) a society that would value 
and encourage contexts that play with transforma-
tion, reflection, provocation, and experimentation.

K: There was also a strong indication that all of this 
play is not instrumental, it does not work towards a 
goal. In fact, its value lies precisely in its openness 
to unforeseen consequences for all involved.

Girolamo Ruscelli, La Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino, 1510
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a large amount of international research that has 
been done to quantify the effects of culture on soci-
ety. Apparently, they focus on statistical evidence 
because this is the type of information that the 
government demands. In addition to these figures, 
Gielen articulates an (unasked for but important) ide-
ological argument for valuing culture and the arts. 

But there is a danger in trying to relate these two 
kinds of information or arguments to each other, 
since in fact they have little correlation. We might 
be better off insisting instead on the dissonance 
between these approaches. Defending the arts 
based on research that proves that people who 
attend dance performances are 10% healthier than 
people who don’t is absurd … I hope that the peo-
ple advocating for the arts realise that not every 
defence is a good defence. Once we get involved 
in a certain language and a certain debate, it’s dif-
ficult to get out – and we will definitely get lost and 
in a poor debate conducted in the impoverished 
language of numbers. 

K: I remember you once questioning who commis-
sions this kind research, and asking ‘what if’ the art 
community itself commissioned it as opposed to the 
government … 

6. QuAnTInfECTIon

D: If we say that quantification is particularly poor 
at expressing immeasurable and ephemeral values, 
then we obviously need to find other ways to express 
these values. Who in the art field is responsible for 
developing and advocating for these arguments?

K: Public discourse is meant to articulate the values 
we care about, and this is everybody’s responsibil-
ity. But institutions represent the public interest in 
their social sphere, so it’s important that they make 
a clear political articulation of the values present 
in their field. This institutional discourse is currently 
weak – and it is made weaker by the demand to 
produce evidence-based policy data. Strengthening 
real discourse goes hand in hand with resistance to 
certain (if not most) quantification demands from 
policy makers, and insisting instead on developing 
alternative value arguments. Concretely, in the per-
forming arts for example, this is the task of institu-
tions such as VTi and oKo, as well as individual 
venues, festivals, curators, media ...

D: What is the responsibility of artists in this model?

K: One responsibility of artists lies in the conver-
sations they are already having with institutions. 
Belgium is lucky enough to still have relatively 
strong institutions, which should have the potential 
to be accessible public pathways of communica-
tion to the government. At the moment, artists can 
have an overly dependent relationship with art 
institutions, if they have a relationship at all. But 
rather than only pursuing independence from this, 

it’s interesting to re-evaluate this dependency and 
replace it with a more engaged and demanding 
exchange with institutions. We can experiment 
with the purposes of institutions. This requires artists 
to be articulate and insistent when vocalising our 
thoughts in the conversations we cultivate with insti-
tutions – including the development and defence 
of important values, and requesting that institutions 
embody and communicate these clearly to the pub-
lic and government. It also requires that institutions 
and artists be receptive to this exchange.

D: The performing arts field in Flanders used to 
be organised around theatre companies. Perhaps 
there was a clearer link then between the artists, 
institutional theatres and policy makers. This direct 
link was lost when artists no longer organised them-
selves in companies. Now it is the responsibility of 
the artists to devise other ways to organise them-
selves individually or in group, so they together 
can enrich the values discourse and (re)discover a 
stronger link between institutions and themselves. 
When doing so, we should keep in mind that institu-
tions have their own agenda, and one of the points 
on their agenda is to survive. This can be good 
because it creates stability in our field. But we don’t 
have an artist’s organisation that functions at the 
same macro level. Artists can only individually ask 
institutions to better articulate values towards soci-
ety, the media, and the government. But if many 
artists are in favour of this, why don’t we voice 
these concerns in group, and make the institutions 
responsible in group. 

K: In our discussion here, the focus has been on the 
arts, but of course, these are urgent concerns for all 
social spheres. The strongest forms of quantifica-
tion have not yet arrived in Belgium, but they are 
not far away. The demand to quantify will become 
stronger, and it will be bound up with a distribution 
of resources according to values that you may or 
may not agree with. This puts citizens in a weak 
position to negotiate which values are important to 
them and what they want to do with resources. So 
reclaiming and re-articulating these negotiations on 
a social and political level is very important.

Kate McIntosh & Dries Douibi 
Brussels, 15 April 2014

These personal reflections are part of a much 
longer conversation taking place over several 
months that was also influenced by four group 
discussions among artists organised by SPIN.  
This research will be continued in a laboratory 
setting during Kunstenfestivaldesarts 2014. If you 
wish to contribute or share your thoughts, please 
mail to info@spinspin.be - www.spinspin.be. 

Recht zal zijn wat ik zeg! – Malpertuis (foto: Sven Van Rossen)

mailto:info@spinspin.be
http://www.spinspin.be
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In de discussie over de waarde van kunst voor een 
samenleving vervallen we meestal in het benoemen 
van haar stimulerende effect op het economische of 
sociale leven. Het vertelt iets over de crisis van de 
politiek en de kwetsbare positie waarin kunst zich 
bevindt. Op kunst wordt in tijden van economische 
crisis dan ook vaak het eerst achteloos bezuinigd 
en kunstenaars wordt het verwijt gemaakt dat zij 
geen of onvoldoende positie kiezen in het maat-
schappelijke debat en zich in een ivoren toren 
bevinden. Deze populistische verwijten gaan voor-
bij aan de echte waarde van datgene waar Guy en 
ik ons al drie decennia lang dagelijks voor inzetten 
en zullen blijven inzetten. 

Iedereen herinnert zich een moment in zijn leven 
waarop hij of zij door een kunstwerk totaal gegre-
pen werd, in verwarring werd gebracht, geschokt 
of ontroerd werd. Voor mij was dat Bambi van 
Walt Disney. Na de film heb ik de hele busrit van 
Antwerpen naar mijn thuisdorp Kwaadmechelen 
geweend. Waarom, ik zou het nog steeds niet 
weten maar iets had me diep geraakt. En toen ik 
voor het eerst een piepklein schilderijtje zag met zon-
nebloemen van Van Gogh, stond ik perplex van de 
intense kleurensensatie. Of toen ik een foto van de 
performance van Marina Abramović vond waarbij 
haar geliefde haar een vlijmscherpe pijl op de borst 
zette. Een schokkend en intens beeld van ultiem ver-
trouwen en totale overgave tussen beide geliefden. 
Iedereen heeft ooit dit soort momenten beleefd. Het 
is de ware kracht van muziek, dans of theater: kunst 
kan ons kan treffen in onze diepste ziel.

Het is vergelijkbaar met dromen. Dromen storten 
ons ’s nachts, gedurende een afgebakende tijd in 
een wereld van verdrongen lusten en driften. Tijdens 
onze slaap beleven we onze angsten en verlangens. 
De slaap houdt ons gezond en helpt ons overdag 
als sociale wezens te functioneren. Ook de kunst is 
zo’n zuiveringsstation. Het is van levensnoodzake-
lijk belang, voor het leven noodzakelijk dat kunst 
woorden en beelden geeft aan onze diepe verlan-
gens en angsten en onze utopieën en verbeelding 
mee in leven houdt. Ze nodigt uit om ons gedurende 
een welbepaalde tijd op te houden in werelden die 
ons in eerste instantie als vreemd en bedreigend 
voorkomen; ze levert inzage in beweegredenen en 
standpunten die onze weerzin wekken en ons res-
sentiment voeden. Kunst houdt zich bezig met dat-
gene wat niet te begrijpen is, het emotionele, het 
ondenkbare, het utopische, het irrationele, het duis-
tere in ieder van ons. Kunst is per definitie subver-
sief. We zullen altijd moeten blijven erkennen dat 
kunst die kant van onszelf belicht die we niet kunnen 
of willen begrijpen. En dat het levensnoodzakelijk 
is dat te doen. In een tijd waarin de snelheid en 
de permanente verandering de dienst uitmaakt, kan 
kunst ons stil doen staan bij datgene wat ons in de 
dagelijkse realiteit vaak als onbegrijpelijk voorkomt. 
Romeo en Julia, De Kersentuin, Antigone: het zijn 
telkens dezelfde verhalen die we op het toneel ver-
tellen. Verhalen die handvatten bieden en ons beter 
doen begrijpen wie we zijn.

Als het zo is dat de politiek door middel van over-
leg met, en tolerantie van andermans ideeën tot een 
duidelijk samenlevingsmodel komt waarachter een 
meerderheid zich kan scharen, dan biedt de kunst 
een blik op onze chaos, op wat we niet begrij-
pen. Zo brengt ze een gezond evenwicht in een 
samenleving en is ze even noodzakelijk als eten 
en drinken. De politiek moet zich bezighouden met 
de orde in de samenleving, de kunst met de chaos. 
Een samenleving heeft nood aan kunst omdat ze in 
hele specifieke behoeften voorziet, basisbehoeften. 
Kunst laat ons het leven beter begrijpen.

Met The Fountainhead, gebaseerd op de controver-
siële roman van Ayn Rand, buig ik me de komende 
maanden over de vraag wat creativiteit, artistieke 
integriteit en autonomie zoal betekenen in een 
maatschappij waarin de grootste gemene deler en 
de kijk- of bezoekcijfers de agenda bepalen. De 
hoofdfiguur, de architect Howard Roark, volgt zijn 
passie en weigert zich te voegen naar de wensen 
van zijn klanten. Zijn werk is zijn passie. Als een 
eigentijdse Prometheus geeft hij via zijn gebouwen 
de mens een beeld van wat hij kan bereiken: een 
blik op de potentiële mens, de mens als scheppend 
wezen. Elk mens bezit verbeelding en dus creati-
viteit. Creativiteit is in staat mensen te verbinden.

Theater is mijn passie. Ik kan me geen dag voorstel-
len zonder de honger en de zin om telkens opnieuw 
op zoek te gaan naar verhalen en vormen waar-
mee ik mensen kan raken, aanraken, verontrusten 
en troosten. Niets is mooier dan een zaal tot de 
nok gevuld met mensen die elk apart een verhaal 
beleven en ervoor kiezen om dat in gemeenschap 
te ervaren en te delen.

Theater is sinds de Grieken de kunstvorm bij uitstek 
om over het individu en de gemeenschap na te den-
ken en zal dat ook in de eenentwintigste eeuw blij-
ven. Overal ter wereld – ook aan het ondertussen 
opgeknapte Sint-Jansplein – beseffen theatermakers 
en publiek dat het theater oeroud is en hypermo-
dern tegelijkertijd. 

Theatermakers Ivo van Hove en Guy 
Cassiers kregen op 2 april 2014 een ere-
doctoraat voor algemene verdienste van 
de universiteit Antwerpen. Dit dankwoord 
spraken ze uit tijdens de uitreikings-
ceremonie op woensdag 2 april 2014 in 
de Aula Rector Dhanis van de universiteit 
Antwerpen. 

IVo VAn HoVE:

Een vervallen wasserij aan het verloederde Sint-
Jansplein, lente 1981, precies drieëndertig jaar 
geleden. De voorstelling heette Geruchten, Guy 
Cassiers speelde de hoofdrol, ik regisseerde. Nu 
staan we hier opnieuw samen, zij aan zij, op een 
heel ander soort podium in deze stad. Dit is een 
belangrijk moment. Niet alleen omdat deze huldi-
ging blijk geeft van waardering voor onze artis-
tieke verwezenlijkingen, maar vooral omdat hier-
mee het maatschappelijke belang van theater en 
bij uitbreiding de kunsten geëerd wordt. 

EEn PoLItIEk van 
HEt onmoGELIjkE

Ivo van Hove en Guy Cassiers

Romeinse tragedies – Ivo Van Hove / Toneelgroep Amsterdam  
(foto: Jan Versweyveld)

Mefisto for ever – Guy Cassiers / Toneelhuis (foto: Koen Broos)
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Guy CASSIERS:

Het theater ligt ook midden in de stad. Ivo en ik zijn 
niet alleen theatermakers, maar ook verantwoorde-
lijk voor twee grote artistieke instellingen die een cen-
trale plaats innemen in het sociale en culturele weef-
sel van respectievelijk Amsterdam en Antwerpen. 
We vinden het van het grootste belang om in onze 
programmatie het lokale, het nationale en het inter-
nationale voortdurend met elkaar te verbinden. Het 
contact met wat Europa bezighoudt en het besef van 
wat er in eigen land en in de eigen wijk reilt en zeilt 
zijn even noodzakelijk voor onze werking. 

In het cruciale jaar 1933 schreef de Franse filo-
soof en schrijver Julien Benda: ‘Europa zal niet de 
vrucht zijn van een economische transformatie: 
het zal alleen bestaan wanneer het een bepaald 
systeem van morele en esthetische waarden aan-
neemt.’ Tachtig jaar later geldt dat meer dan ooit. 
Het Europese project verliest zich in economische 
competitie en vergeet zijn intellectuele, esthetische 
en sociale competenties te ontwikkelen. Europa kan 
veel leren van zijn kunstenaars op dat vlak. 

Voor mij is het theater een soort van microsamenle-
ving waarin uitersten elkaar ontmoeten en verschil-
lende disciplines met elkaar in dialoog gaan. Een 
gezond artistiek egoïsme moet daarbij gepaard 
gaan met respect voor het andere en wil tot open-
heid. ‘De diepste essentie van de muziek is het idee 
van het contrapunt, waarbij een thema samensmelt 
met zijn tegendeel en een statement tegelijkertijd 
verschillende commentaren toelaat’, zegt Daniel 
Barenboim. De samenleving van de eenentwintig-
ste eeuw is een aaneenschakeling van contrapun-
ten. We moeten af van het romantische en naïeve 
idee van een harmonieuze samenleving, zoals we 
ook af moeten van een leeg geworden term als 
‘goed bestuur’. We kunnen van de kunsten en de 
kunstenaars veel leren wat betreft het omgaan met 
tegenstellingen, spanningen en contradicties. 

Politiek wordt wel eens gedefinieerd als de kunst 
van het mogelijke. Maar er is iets problematisch 
aan de hand met dat ‘mogelijke’. Het wordt steeds 
meer ingeperkt tot zijn meest banale variant. Waar 
het ons aan ontbreekt, is een visionair denken voor-
bij de grenzen van wat zich aandient als ‘de rea-
liteit’. Kunst als een politiek van het onmogelijke.

De Fransman Georges Méliès, een van de eerste 
filmmakers, verfilmde onder andere Reis naar de 
Maan van Jules Verne, maar hij verzorgde ook 
nieuwsflashes voor het bioscoopjournaal. Omdat 
hij niet aanwezig kon zijn op de plekken waar histo-
rische gebeurtenissen zouden plaatsvinden, ensce-
neerde hij ze in de filmstudio de dag voordien om 
zijn beelden op tijd in de bioscoop te kunnen tonen. 
Het feitelijke nieuws kwam na de interpretatie van 
de kunstenaar. De verbeelding stuurt de realiteit.

‘We hebben te veel dingen, en te weinig vormen’, 
schreef de Franse auteur Gustave Flaubert. Dat geldt 
meer dan ooit. Het grote avontuur van de kunst is 
het permanent zoeken naar een vorm om te kun-
nen omgaan met die onoverzichtelijke hoeveelheid 
van dingen, meningen, keuzes, ontwikkelingen ... 
waarmee we geconfronteerd worden. Die vorm 
maakt ons onafhankelijker, sterker, rijker en groter 
als mens. Het is die vorm die ik ‘schoonheid’ noem. 
Binnen het kunstendiscours lijkt dat een archaïsch 
woord te zijn, een begrip uit een ver verleden. De 
mode, het design en de vormgeving hebben zich 
inmiddels die term toegeëigend. Ik wil dat woord 
– schoonheid – opnieuw voor de kunsten claimen. 

Ivo begon met een verwijzing naar de voorstelling 
Geruchten uit 1981. Ik wil eindigen met een terug-
keer naar mijn beginperiode, naar de voorstelling 
Kaspar die ik in 1982 maakte, naar het gelijkna-
mige stuk van Peter Handke. Kaspar is een figuur die 
in de voorstelling opgevoed wordt door een stem die 
hem voortdurend bevelen geeft. Kaspar beseft dat hij 
alleen maar mens kan worden door te leren spreken, 
door zich in taal uit te drukken, maar tegelijkertijd 
beseft hij ook dat hij met ieder woord dat hij leert, 
ook iets verliest. Hij verliest iets van de verwondering 
waarmee hij naar de wereld keek voordat iemand 
hem had gezegd wat die wereld was of betekende. 
Met iedere voorstelling probeer ik opnieuw als voor 
het eerst naar de wereld te kijken. En ik wil ook de 
toeschouwers op die manier laten kijken. Hoe onmo-
gelijk dat ook is. Maar die onmogelijkheid is precies 
waar het om gaat in de kunsten. 

Dank u.
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Lieve Jawilia,

Ik schrijf je deze brief omdat ik ons gesprek van een paar dagen geleden maar niet uit mijn 
hoofd kan zetten. 

Het is een gesprek waar ik nog lang een zeer ongemakkelijk gevoel bij had. 

We hadden er misschien beter aan gedaan onmiddellijk na de literaire voorstelling huis-
waarts te keren en onze bedenkingen voor onszelf te houden. Maar dat hebben we niet 
gedaan en terwijl ik de suiker in mijn thee losroerde liet jij je ongenoegen de vrije loop. 

Je vond het onverantwoord dat er zoveel geld verspild werd om voor een handvol gezapige 
middenklassers een literaire avond te organiseren. 

‘Waarvoor is dat toch nodig?’ Je begreep niet welke waarde zo een avond kon hebben voor 
ons als beschaving. 

‘Maar dat is het net’, zei ik, ‘het feit dat wij mensen kunst maken en kunst belangrijk vinden 
is juist een bewijs van onze beschaving.’

Je keek me schamper aan en je antwoordde dat er pas sprake was van beschaving ‘als 
iedereen genoeg te eten had en er geen oorlog was.’ De rest was decadente overdaad.

Jij mat beschaving af aan het feit of er ergens in de wereld hongerigen waren en niet aan 
de sublieme manier waarop schrijvers, schilders, dichters, muzikanten, dansers, de wereld 
vorm gaven. 

Het stuitte je tegen de borst te moeten vaststellen dat kunst en cultuur iets was van en voor 
de happy few. Een select groepje maakte kunst en een select groepje genoot van kunst. En 
opdat de kunstenaar door die elite begrepen werd, moest hij dezelfde taal en symbolen 
hanteren als die elite.

De overgrote massa, die werd hier buitengehouden. Het gaf je een ongemakkelijk gevoel dat 
wij beiden hier tussen zaten, je wilde je statuut van buitenstaander niet opgeven.

Toen zei ik je dat de kunstenaar ook een buitenstaander was. Dat hij niet alleen buiten welke 
sociale klasse dan ook stond, maar ook buiten de tijd zelf, zodat hij kon nadenken over ons 
en over ons gedrag. 

Je wuifde dat weg. 

Maar echt, Jawilia, ik kan je lijsten met namen van kunstenaars geven die pertinent weigeren 
de taal van de elite te spreken, die de ordening en de machtsverhoudingen in de wereld in 
vraag stellen. Ze bestaan en ze worden door het establishment gehaat omdat ze ons een 
spiegel voorhouden waarin de lelijkheid en het onrecht onverbloemd terug in ons gezicht 
gekaatst worden. 

En dat idee van je dat kunst iets is voor de happy few, dat spreek ik ook tegen. Alle mensen 
hebben een esthetisch en kunstzinnig instinct. Dat geloof ik heilig. Het komt er gewoon op 
aan dat instinct aan te wakkeren, aan te moedigen en te laten bestaan. We zouden dat veel 
meer moeten doen dan het geval is, vooral bij jonge mensen, bij kinderen. Onze kinderen 
zouden erbij gebaat zijn veel meer te leren dan alleen maar rekenen, lezen en schrijven.

Vergeef me dat ik mijn stem verhief toen ik je verweet dat het door mensen zoals jij was 
dat de kunst in een voortdurende existentiële angst verkeerde. Geen enkel argument dat ik 
aanhaalde kon jou overtuigen.

Kunst stond naakt en zonder verweer tegenover jouw keiharde realisme. 

Ik zag dat mijn verwijt je raakte.

Je vond me arrogant. Wereldvreemd. 

‘Kunst in existentiële angst? Ach, ga toch weg’, zei je. Je vond dat ik niet stilstond bij de 
hoeveelheid middelen die door de kunstsector opgeslokt werd.

Begin 2013 had artistiek leider van Toneelhuis Guy Cassiers het idee om een ‘witboek 
voor de kunsten’ samen te stellen als reactie op de negatieve beeldvorming over de 
kunsten die, vooral in tijden van crisis en besparingen, ontstaat: elitair, hermetisch, 
niet relevant, geldverslindend … Het Antwerps Kunstenoverleg (AKo) werkte daarop 
een brede campagne uit om meer draagvlak te creëren voor kunst en cultuur: mijn 
Dagelijkse Portie Kunst. Het ‘witboek’ dat Guy Cassiers voor ogen had is ondertussen 
een ‘brievenboek’ geworden. Aan een brede groep van mensen (kunstenaars, politici, 
mensen uit het bedrijfsleven, uit de sociale sector, uit de sport, uit de wetenschappelijke 
en academische wereld) wordt gevraagd om een brief te schrijven over wat de waarde 
van kunst voor hen is. Hieronder publiceren we de brief van auteur Rachida lamrabet.

Cow's Theory – Cecilia Lisa Eliceche (foto: Joeri Thiry)

GEEn LEvEn 
zondER kUnSt

Rachida Lamrabet
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Het geld dat daaraan uitgegeven wordt, kon volgens jou vele hongerige kindermaagjes vul-
len. Je vond het dan ook volstrekt gerechtvaardigd dat de kraan dichtgedraaid werd, zeker 
in tijden van crisis. 

Nu ik hier zit te schrijven en jij ver weg bent, durf ik toe te geven dat het vuur van je betoog me 
aan het wankelen heeft gebracht. Er was iets redelijks aan jouw argumenten en ik slaagde er 
niet in om die avond uit te leggen waar dat belang en die noodzaak van de kunst precies uit 
bestonden. Daar waar ik tijdens ons gesprek vooral een intuïtief gevoel had dat de kunst een 
wezenlijk en essentieel iets was voor ons, de mensen, hoop ik dat ik er met deze brief beter 
in zal slagen je uit te leggen waarom kunst belangrijk is.

Heel eerlijk, geloof jij echt dat een leven zonder kunst mogelijk is?

Ik kan mij zo een leven niet inbeelden, al was het maar omdat kunst een thuishaven is, een 
land waar ik naartoe kan gaan wanneer er in de wereld geen plek meer is waar ik gewoon 
kan zijn. Misschien had ik je kunnen overtuigen wanneer ik je zei dat kunst ons ook toont 
wat lijden is. Het is niet omdat we niet in armoede leven dat we de gruwel van honger niet 
kunnen begrijpen. Dat het dat ook is wat kunst doet. Het opent een deur naar wat anderen te 
lijden hebben. En eenmaal door die deur te zijn geweest, kunnen we ons niet langer afzijdig 
houden van lijden, ook al speelt het zich ver van ons af, bij mensen met wie we niets gemeen 
hebben. Kunst zorgt ervoor dat we betrokken zijn in de wereld, dat er een verbondenheid 
ontstaat tussen mensen die we niet kennen. Onze menselijkheid wordt op een hoger niveau 
getild. Zodat wij begrijpen dat onrecht niet te verkiezen is boven rechtvaardigheid, oorlog 
niet boven vrede.

De literatuur heeft mij persoonlijk, dochter van migranten, een stem gegeven. Mijn ervarin-
gen, mijn gewaarwordingen kon ik dankzij de literatuur verwoorden, mijn boeken worden 
door mijn lezers erkend als relevante en geldige symbolen waar velen zich in kunnen herken-
nen. Ik had die stem nergens anders kunnen verwerven.

Ik treed je bij wanneer je zegt dat de economie, het sociale weefsel belangrijk zijn, maar al 
deze dingen zijn slechts middelen om een hoger doel te realiseren. En dat is een doel om 
U tegen te zeggen. Wij willen allemaal de hemel. En om de hemel te willen heb je de ver-
beelding nodig van de kunst. Het is die verbeelding die het mogelijk maakt ons een wereld 
voor te stellen die beter is, die verbeelding stelt ons in staat te kijken en daadwerkelijk te 
zien op een manier waarop alleen de kunst dat kan doen. Iemand zei over kunst dat het het 
onzichtbare, zichtbaar maakte.

En het klopt wat je zegt, wat kunst doet of ‘produceert’ kan je niet afmeten, kan je niet met je 
handen vastpakken, maar er is wel een effect, het is geen gebakken lucht zoals jij beweert. 
Niet alles is materie, dat weet jij toch ook?

Beeld je eens in dat je stopt met praten, dromen, zoeken, bevragen?

Wie zou jij dan zijn?

En ik?

En onze kinderen?

Wij zouden mensen zijn zonder ambitie, nieuwsgierigheid en verhalen. 

Wij zouden mensen zijn die geen interesse hebben in ons verleden, heden en toekomst. 

Wij zouden onverschillig, onveranderlijk en eenduidig zijn.

Is dat dan geen armoede waarin we ons zouden storten? 

Liefs,

Rachida

Mightysociety05: Hoe ook ik verlangde naar een nieuwe utopie – Mightysociety (foto: Sanne Peper)
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Het omzetten van deze wetenschappelijke kennis 
in een doortastend ticketprijzenbeleid is een strate-
gisch proces voor kunst- en cultuurorganisaties die 
voorstellingen produceren en programmeren. Ze 
willen immers een zo groot mogelijk publiek berei-
ken en zoveel als de zaalcapaciteit toelaat tickets 
en abonnementen verkopen. Tegelijk niemand uit-
sluiten én ook de financiële doelstellingen op het 
vlak van eigen inkomsten realiseren is een complex 
proces dat hen voert naar het knooppunt van alle 
beslissingen en doelstellingen. LOCUS en VTi orga-
niseerden daarom eind 2011 met de steun van het 
departement Cultuur onder begeleiding van onder-
zoeker Jan Colpaert en marketeer Pol Vanaerde 
twee keer een reeks van drie sessies om deze 
bevindingen uit te diepen en de gevolgen voor 
de praktijk in kaart te brengen. Medewerkers van 
KVS, Braakland/ZheBilding, fABULEUS, 4Hoog, 
NTGent, Villanella en Kunstencentrum Buda gingen 
de uitdaging aan, samen met collega’s uit tal van 
cultuurcentra. In dit artikel ontrafelen we eerst de 
begrippen ‘waarde’ en ‘prijs’ alvorens in te gaan 
op de mogelijkheden tot differentiatie. 

Waarde is relatief, individueel, afhankelijk van 
externe omstandigheden en noden van het moment. 
Waarde staat los van de gemaakte kosten en 
inspanningen, wordt niet uitsluitend bepaald door 
het eigen gebruik of persoonlijk nut. Toeschouwers 
interesseren zich om verschillende redenen voor 
een voorstelling: naast de artistieke kwaliteit van 
de voorstelling zelf, hebben mensen ook oog voor 
de kwaliteit van de context waarin de voorstelling 
plaatsheeft. Het gaat dan over elementen als: de al 
dan niet actieve participatie als toeschouwer of als 
vrijwilliger, het leren voor en als vrijetijdsbesteding. 
Er is ook het sociaal contact: met de kunstenaars 
en medewerkers (bespreekbureau, vestiaire, foyer, 
suppoosten …), het contact tussen de toeschou-
wers onderling, het publiek dat bij elke voorstelling 
anders is samengesteld. 

Tot slot spelen ook fysieke omstandigheden mee: 
het comfort, de inrichting en het aanbod van de 
foyer, de bereikbaarheid van de locatie.

Een cultuurcentrum, schouwburg of kunstencen-
trum is geen eiland. Talloze auteurs brengen de 
invloed van maatschappelijke trends in kaart: 
meer concurrentie in het groeiende aanbod voor 
de beperkt beschikbare vrije tijd en budget. 
Bioscoopcomplexen lokken toeschouwers met de 
belofte van een kwaliteitsvolle belevenis en in win-
kelcentra en flagship stores krijgt de klant zelf een 
podium. Smaak en gedrag van mensen worden 
beïnvloed door audiovisuele media en reclame. 
Deze trends hebben een invloed op de verwach-
tingen van potentiële cultuurparticipanten, zeker bij 
de jongere generaties. 

De Britse sociologe Elisabeth Shove doet al jaren 
onderzoek naar consumptie als sociale praktijk. 
Ze beschrijft hoe na de Tweede Wereldoorlog de 
consumptiemaatschappij zich ontwikkelde en met 
moderne spullen, nieuwe vaardigheden, andere 
betekenissen het dagelijks leven van de westerse 
mens veranderde. Gaandeweg werden ook kwa-
liteitseisen voor consumptie vastgelegd: comfort, 
cleanliness, convenience. Onze dagelijkse routines 
worden, meer dan we beseffen, bepaald door de 
spullen en diensten die we kopen. 

Globalisering, snelle technologische ontwikkelingen 
en sociale media leiden niet alleen tot een bijna ein-
deloos aanbod, maar ook tot verwarring en nood 
aan wegwijzers bij mensen die zich overdonderd 
voelen. Het maakt het werk van programmatoren en 
communicatiemedewerkers in cultuurorganisaties er 
niet eenvoudiger op, zoals blijkt uit deze schemati-
sche weergave van de communicatiemix:

Voorstellingen worden van oudsher wervend gepro-
moot via een aantal typische instrumenten, eigen 
aan de artistieke werking: naam- en merkbekend-
heid van makers, spelers, organisator en repertoire, 
publiciteit via gedrukte en digitale media, mond-
tot-mondreclame, collectieve promotie zoals UiT in 
Vlaanderen ... Extra instrumenten eigen aan de kun-
stensector zijn de inzet voor educatie en publieks-
werking, in lijn met de oproep van overheden om 
participatie in het centrum van het cultuurbeleid te 
plaatsten. Onder invloed van de economische crisis 
wordt dit beleid de laatste jaren overstemd door de 
verwachting dat cultuurorganisaties, producenten 
én programmatoren, hun subsidieafhankelijkheid 
verlagen door hun eigen inkomsten te verhogen via 
hogere opbrengsten ‘uit de markt’.

Toeschouwers zijn trouwens bereid om meer te beta-
len voor een podiumticket dan de gangbare gemid-
delde prijs. Uit de resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek in het kader van de Participatiesurvey 
2009 blijkt onder meer dat de betalingsbereidheid 
voor podiumvoorstellingen vaak hoger ligt dan alge-
meen aangenomen. Een lineaire stijging van de 
toegangsprijs verhoogt de opbrengst, maar veroor-
zaakt een daling van de participatie en dat kan niet 
de bedoeling zijn voor een gesubsidieerde organi-
sator. Een gedifferentieerd prijsbeleid verhoogt de 
opbrengst ook én kan de participatie zelfs doen 
toenemen. De vaststelling spoort breed: het gaat niet 
enkel over de toegangsprijs voor een voorstelling, 
de onderhandeling tussen producent en program-
mator over uitkoopsom, partage of minimumprijzen 
wordt er ook door beïnvloed. 

Some use for your broken clay pots – Christophe Meierhans (foto: Luca Mattei)

PRIjzEnSwaaRd
ovER dE waaRdE van EEn vooRStELLInG, ovER 
PUBLIEkSwERkInG En ja, ovER tICkEtPRIjzEn

Nikol Wellens
Toeschouwer makkelijke vergelijking  

met alternatief aanbod  
van derden

moeilijke vergelijking  
met alternatief aanbod  
van derden

Rationele 
waarde

Geef objectieve informatie:  
de cast, beschouwende tekst

Onzekerheid wegnemen,  
bv. met getuigenissen 

Emotionele 
waarde

Doorbreek routines, toon het 
eindresultaat: scènefoto

Speel in op variabele 
verwachtingen, laat testen,  
bv. met een trailer
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De ticketprijs heeft invloed op de waardepercep-
tie, is een signaal van waardering voor de kunste-
naars en maakt het mogelijk om alternatieven met 
elkaar te vergelijken. Dat doen we op basis van een 
referentieprijs – prijsanker in het jargon – die effect 
heeft op de bereidheid om hogere prijzen te beta-
len. De opkomst van flexibele abonnementsformules 
(waarbij toeschouwers zelf hun abonnement samen-
stellen) verzwakte in de loop van de tijd de rol van 
de basisprijs als prijsanker voor podiumtickets.

De waarde van podiumkunsten is een aspect op 
zich en het publiek bepaalt de keuze voor een 
voorstelling niet alleen door naar de ticketprijs 
te kijken. Een prijswijziging heeft zelden een 
recht evenredig effect op de zaalbezetting. Een 
beperkte prijsstijging zal de keuze niet beïnvloe-
den. Omgekeerd zullen prijsverlagingen niet lei-
den tot een sterke stijging van de ticketverkoop bij 
een nieuw publiek. De Participatiesurvey onder-
zocht ook de drempels tot cultuurparticipatie en in 
deze bevraging haalt het gebrek aan interesse de 
hoogste score. De onderzoekers concluderen dat 
participatie verhogen met prijsdalingen alleen wei-
nig waarschijnlijk lijkt (p. 323). Niet-participanten 
aan theater hebben een cultuurperceptie waarbij 
theater wordt gezien als iets dat niet in de eigen 
leefwereld thuishoort. Dat is uitgesproken het 
geval bij mannen, laaggeschoolden en jongeren. 
Sociaal kapitaal is dan weer een positieve factor: 
het hebben van een groter vrijetijdsnetwerk gaat 
samen met positieve theaterpercepties (p. 341). 
Bij het werven van nieuwe toeschouwers kan men 
er daarom toch bewust voor opteren om rekening 
te houden met prijsgevoeligheid, de keuze van 
een voorstelling op basis van een lagere ticket-
prijs, afhankelijk van het bestaande aanbod van 
alternatieven binnen of buiten de podiumkunsten. 
Basisprijs, beperkte kortingen en prijsankers kun-
nen dan ingezet worden op voorwaarde dat men 
de middelen heeft om het effect ervan te meten en 
meteen kan ingrijpen wanneer de doelstelling om 
tickets te verkopen aan nieuwe toeschouwers toch 
niet gerealiseerd zou worden.

Differentiatie maakt gebruik van de individuele 
verschillen in bereidheid tot betalen, zowel van 
lage als van hoge prijzen. Het podiumpubliek kun-
nen we grofweg indelen in drie groepen: 

-  kenners: komen alleen voor de voorstelling en kie-
zen bewust,

- incidentele bezoekers: komen voor een avondje uit 
en laten zich vaak op sleeptouw nemen door vrien-
den,

- het grootste deel van het publiek komt voor de com-
binatie van een inhoudelijke én een uitgaanserva-
ring. Een deel van deze groep is bereid om meer 
te betalen voor extra waarde via dienstverlening.

Een organisator biedt keuzemogelijkheden op het 
vlak van zowel waarde als prijs aan toeschouwers. 
Daarbij hou je rekening met het cultuurbudget van 
het publiek dat vanzelfsprekend niet onbeperkt is. 
Financieel kwetsbare toeschouwers krijgen een 
korting, bij voorkeur op een niet-stigmatiserende 
manier. Kapitaalkrachtigere deelnemers betalen 
een naar hun aanvoelen correcte prijs, in overeen-
stemming met de waarde die ze hechten aan een 
voorstelling of een avond uit. De reissector is kam-
pioen in deze praktijk en iedereen die online een 
kamer of verplaatsing reserveert, maakt kennis met 
een waaier aan tarieven, tijdelijke kortingsacties en 
beperkende voorwaarden. 

De traditionele spanning tussen kunst en marketing 
kan overwonnen worden vanuit de actieve bena-
dering van het publiek als co-creator van beteke-
nis. De artistieke missie van de organisator en de 
kwaliteitsvolle interactie met de toeschouwer als 
cultuurparticipant vormen een bescherming tegen 
commerciële uitwassen. 

In een workshop in het kader van ‘Zet mij in CC’ 
(mei 2012) deelden we de theoretische inzich-
ten en de op het terrein ontwikkelde kennis over 
hoe je een slim ticketprijsbeleid kan ontwikkelen 
zonder ongewenste neveneffecten. NTGent en 
Cultuurcentrum Mechelen getuigden voor hun col-
lega’s over hoe ze met het materiaal uit de ses-
sies meteen aan de slag gingen. Verhalen over 
heftige interne discussies met collega’s en bestuur, 
gewoontes doorbreken en koudwatervrees over-
winnen. De leeftijdskorting voor jongeren en senio-
ren blijkt diep geworteld, de vrees voor nieuwe of 
extra administratie is een zorg en investeren in de 
digitalisering van de ticketverkoop een noodzaak. 
De eerste resultaten bevestigen de theorie: transpa-
rantie in de prijzen en formules verhoogt de inkom-
sten zonder negatief effect op de zaalbezetting. 

Ticketprijzen worden in de kunstensector veelal 
gezien als een noodzakelijk kwaad. Zowel de 
medewerker van het bespreekbureau als de voor-
zitter van het bestuur heeft er een mening over en 
die komt meestal neer op hetzelfde: te duur. Het 
mag duidelijk zijn dat het vormgeven van een 
nieuwe prijszetting een oefening is die alleen zin 
heeft als alle betrokkenen er in geloven. Met een 
stappenplan gespreid over meerdere seizoenen, 
een aantal vuistregels en professionele opvolging 
is het mogelijk om de nodige expertise op te bou-
wen en een veranderingsproces vorm te geven. De 
podiumorganisator kent de waarde van het eigen 
aanbod in vergelijking met de alternatieven gron-
dig, zet die kennis om in een heldere waarde- en 
prijscommunicatie en investeert in publiekswerking 
en een faire vergoeding van kunstenaars.

Het volledige artikel is te lezen op www.vti.be.

Nikol Wellens is projectverantwoordelijke bij VTi.

www.vti.be
http://www.rektoverso.be/artikel/debat-verhoog-die-basisticketprijs
http://www.rektoverso.be/artikel/debat-verhoog-die-basisticketprijs
http://www.kunstenklant.nl
http://www.kunstenklant.nl
http://www.locusnet.be/portal/page/portal/ver-1/Locus/Organisatie/Publicaties/Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid/Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid.pdf
http://www.vti.be
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Red de cultuur. Hoezo? Moet de cultuur worden 
gered? Waarvan? Wat betekent het om de cultuur 
te redden? Van welke ramp moet de cultuur gevrij-
waard blijven, of gaat het gewoon om de defini-
tieve verdwijning die te vermijden valt?

Cultuur kan worden gedefinieerd (zo staat het in 
Van Dale) als het geheel van normen, waarden en 
omgangsvormen in een organisatie, een groep of – 
algemener – een maatschappij. In dat geval is cul-
tuur onvermijdelijk, en kan cultuur dus niet verdwij-
nen. Zodra er drie of meer mensen gedeeltes van 
hun leven met elkaar delen, is er sprake van cultuur 
– van gemeenschappelijke begrippen, opvattin-
gen, zekerheden, overtuigingen en betekenissen.

Cultuur is er dus, altijd. Er ontstaan pas problemen 
(en die problemen ontstaan meteen) als cultuur van-
zelfsprekend wordt – als, met andere woorden, cul-
tuur niet langer wordt beschouwd als een geheel 
van normen, waarden en omgangsvormen, maar 
als een verzameling zekerheden, als een verza-
meling betekenissen en waarheden die niemand 
nog wil, kan of durft te betwijfelen. Zo kan het, 
om een voorbeeld te geven, binnen een bepaalde 
cultuur als overduidelijk en onaanvechtbaar wor-
den beschouwd wat de zin van het leven is. Er 
kan zich op die manier een cultuur ontwikkelen die 
op alle mogelijke momenten, dag en nacht en op 
elke plaats, drijft op de verspreide overtuiging dat 
mensen bestaan, weliswaar zonder dat ze daarom 
hebben gevraagd, om bijvoorbeeld geld te verdie-
nen – om te werken, te sparen en te ondernemen. 
Een andere bestaansreden kan worden gevonden 
(en door de cultuur bevestigd) in combinaties van 
genieten, eten en televisiekijken. In elk woord, in 
elk gebaar, in elke oogopslag, in elke daad, in elke 
handeling, in elk krantenartikel, in elk programma, 
in elke tweet, in elke update – altijd en overal drei-
gen dergelijke activiteiten aangegrepen te worden 
als het belangrijkste, om niet te zeggen het enige, 
waarmee mensen hun dagen kunnen vullen. Het 
leven is verklaard, het is af, het is voor iedereen 
op een even vanzelfsprekende als gewelddadige 
manier hetzelfde.

Het is op zo’n moment – en dat moment is quasi 
altijd daar – dat de cultuur gered moet worden. 
Het is zo’n moment waarop volgens Plato, en hij 
beweerde dat al in de vierde eeuw voor Christus, 
de menselijke maatschappij niet meer door rede-
lijke overtuigingen wordt beheerst, maar door een 

verzameling doxa’s – schijnwaarheden, sofistische 
redeneringen, voetstoots aangenomen en tot in 
het oneindige gereproduceerde leuzen, kreten, 
verboden en verplichtingen. Het geheel van de 
westerse en van de Europese cultuur heeft zich 
altijd weten te redden en in leven weten te houden 
door deze doxa’s aan te vechten, te bestrijden, ter 
discussie te stellen en te bekritiseren. Cultuur ver-
start en gaat inderdaad reddeloos ten onder als 
de overheersende meningen, de gemeenplaatsen, 
de overtuigingen van de stilzwijgende massa en 
de als vanzelfsprekend beschouwde invulling van 
de dagen, de uren, de minuten en de seconden 
van het menselijk leven, niet steeds door alterna-
tieven, betere mogelijkheden, andere uitwegen, 
mooiere perspectieven of soms gewoon door een 
radicale weigering worden tegengesproken. Die 
tegenspraak komt niet automatisch tot stand – inte-
gendeel. Die tegenspraak komt van individuen, van 
minderheden, die buiten de massa staan, buiten de 
gemeenschap, buiten de machtscentra en buiten de 
hoofdkwartieren van de cultuur. Die tegenspraak 
wordt dus in eerste instantie verwoord door nee-
zeggers, zoals de beroemde klerk Bartleby uit het 
verhaal van de Amerikaanse schrijver Herman 
Melville, die op een kantoor in Wall Street, op een 
doodnormale dag, geen juridische documenten 
meer wou overschrijven, zoals nochtans iedereen 
dat stilzwijgend en onnadenkend deed, en die dus 
gewoon tegen zijn baas durfde te zeggen: ‘Dat 
deed ik liever niet.’ Dat is niet hetgene waarmee 
ik mijn zinloze dagen hier op aarde wil doorbren-
gen. Dat is niet wat ik belangrijk of plezierig vind. 
Dat is niet wat mij zin doet krijgen om op te staan. 
Om die alternatieve wegen van vrijheid open te 
houden, om de cultuur en de samenleving en de 
maatschappij en het leven dagelijks te redden, 
bestaat er – daarom – nog steeds – kritiek en kunst, 
kunst en kritiek, en de schitterende combinaties tus-
sen beide.

Christophe Van Gerrewey schrijft verhalen, 
romans, essays en kritieken over literatuur, 
beeldende kunst, theater en architectuur. 

Deze tekst werd geschreven voor en uitgesproken 
tijdens ‘Red de cultuur!’, georganiseerd door 
Niet in Onze Naam in samenwerking met Mijn 
Dagelijkse Portie Kunst, op 1 april 2014 in de 
Bourla in Antwerpen.

Book Burning – Pieter De Buysser (foto: Herman Sorgeloos)

REd dE CULtUUR
CHRIStoPHE van GERREwEy

http://nietinonzenaam.be
http://mijndagelijkseportiekunst.be
http://mijndagelijkseportiekunst.be
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ondER 4 oGEn
ontmoetingen tussen  
politici en kunstenaars

Politici en kunstenaars, wat hebben ze met elkaar? De politicus moet omgaan met 
compromissen, iets wat de kunstenaar het liefst uit de weg gaat. Maar verder hebben 
ze heel wat gemeen. Ze werken vanuit een eigen visie, moeten een publiek daarmee 
verleiden en liefst ook overtuigen. De evidentie van de trouwe volgeling is zowel in de 
politiek als in de kunst niet meer van deze tijd. De kijker zapt, het publiek twijfelt en ook 
de kiezer is steeds minder trouw. 

VTi en deBuren zijn begaan met de beperkte aanwezigheid van kunst en cultuur op 
de politieke agenda. Daarom zetten we in aanloop naar de verkiezingen onder 4 
ogen op, een reeks ontmoetingen tussen politici en kunstenaars. Aimer c’est connaître, 
vandaar onze overtuiging dat een persoonlijke kennismaking de meest vruchtbare basis 
blijft voor inzicht en enthousiasme. onder 4 ogen draait om deze ontmoetingen – in 
het atelier, na een repetitie of op café. Een uitnodiging om naar elkaar te luisteren in 
een tijd waarin vooral veel wordt gepraat. 
Na iedere ontmoeting polsen we wat het contact heeft losgemaakt bij de politicus in 
kwestie. Het resultaat: vijftien reflecties na inspirerende ontmoetingen.
www.vti.be - www.deburen.eu - https://www.facebook.com/onder4ogen

deelnemende politici
 
Meyrem Almaci (Groen!)
Hendrik Bogaert (CD&V)
Geert Bourgeois (N-VA)
John Crombez (sp.a)
Koen Geens (CD&V)
Caroline Gennez (sp.a)
Elisabeth Meuleman (Groen!)
Jan Peumans (N-VA) 
Gwendolyn Rutten (Open Vld)
Griet Smaers (CD&V)
Bart Somers (Open VLD)
Wouter Van Besien (Groen!)
Freya Van Den Bossche (sp.a)
Ben Weyts (N-VA)
Khadija Zamouri (Open Vld)

deelnemende kunstenaars
 
Simon Allemeersch (theatermaker)
Sara De Bosschere (theatermaker)
Pieter De Buysser (schrijver en theatermaker)
Arne Deforce (muzikant en componist)
Anne Teresa De Keersmaeker (danseres en choreografe)
Hanne Deneire (muzikante en componiste)
Damiaan De Schrijver (theatermaker)
Nick Ervinck (beeldend kunstenaar)
Piet Maris (muzikant)
Yves Petry (schrijver)
Sarah & Charles (beeldend kunstenaars)
Sarah Vanagt (cineaste)
Gust Van Den Berghe (cineast)
Koen Vanmechelen (beeldend kunstenaar)
Peter Verhelst (schrijver en theatermaker)

High Art – Superamas (foto: Tom Callemin)

http://www.vti.be
http://www.deburen.eu
https://www.facebook.com/onder4ogen
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jUnI

oproep Kunstendag voor Kinderen
Op zondag 16 november 2014 vindt de derde edi-
tie plaats van de Kunstendag voor Kinderen, een 
initiatief van minister van Cultuur Joke Schauvliege. 
De dag is bedoeld om in Vlaanderen en in Brussel 
kinderen in gezinsverband in contact te brengen met 
kunst en kunstenaars. Kunstenorganisaties, cultuur-
centra en bibliotheken worden aangespoord om die 
dag een programma voor kinderen aan te bieden. 
Organisaties die willen deelnemen, kunnen zich 
inschrijven tot 1 juni 2014 via het online inschrij-
vingsformulier. Daarna krijg je nog tot 20 augustus 
de tijd om je activiteit voor die dag te bedenken en 
in te voeren in de UiT-databank.
meer info: www.kunstendagvoorkinderen.be/sector

Symposium  
‘Africa Archive – Africa future’ 
04|06|2014

‘Africa Archive – Africa Future’ is een project dat 
werd opgezet door het International Theatre Institute 
Germany. Het wil een eerste stap bieden naar de 
digitale archivering van Afrikaanse dans- en thea-
terproducties, om zo het culturele erfgoed van het 
Afrikaanse continent beter te kunnen bewaren. Het 
project zal gedurende anderhalf jaar lopen en start 
met een praktische workshop en een Europees-
Afrikaans symposium in het kader van het festival 
Theater der Welt 2014, dat plaatsvindt in Mannheim 
(Duitsland). VTi neemt deel aan het symposium: Bart 
Magnus (coördinator documentatie) zit in het panel. 
Afrikaanse kunstenaars zullen er in gesprek gaan 
met vertegenwoordigers van Europese archiefinstel-
lingen, musea en productiehuizen die opnames van 
hedendaagse Afrikaanse dans- en theaterproducties 
bezitten. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: 
overdracht van content, samenwerkingsmodellen en 
mediagebruik, technische en rechtenkwesties.
Datum: woensdag 4 juni 2014
Plaats: Zeitraumexit, Mannheim, Duitsland
meer info: www.nationaltheater-mannheim.de

Publieksmoment TRACKS
18|06|2014
De zorg voor de eigen archieven en collecties in de 
kunstensector is een uitdaging voor velen, niet in het 
minst omdat het als verplichting is ingeschreven in 
het Kunstendecreet. Op 18 juni 2014 worden de 
Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg 
in de Kunstensector (TRACKS) voorgesteld in de 
Brusselse Beursschouwburg aan de kunsten- en 
cultureel-erfgoedsector. Deze online toolbox biedt 
kunstenaars en kunstenorganisaties praktische hulp-
middelen bij de zorg voor het eigen archief en de 
eigen collectie(s).

Tijdens deze namiddag vertellen een aantal kunste-
naars en kunstenorganisaties over hoe zij omgaan 
met hun archief en/of collectie(s). Hun verhalen bie-
den inspiratie om zelf aan de slag te gaan en zijn 
een uitnodiging om zelf ervaringen en ideeën met 
collega’s te delen. In afwachting van een nieuwe 
minister van Cultuur starten we ook het gesprek over 
de toekomst van het kunstenerfgoed. Hoe kan je als 
kunstenaar of kunstenorganisatie zelf zorg dragen 
voor je archief en collectie(s)? Welk ondersteunend 
kader kan de overheid daarvoor scheppen? En 
welke rol kan de cultureel-erfgoedsector daarin ver-
vullen? Dit gesprek is de uitgelezen gelegenheid om 
over dit alles je mening te laten horen.

Praktische info
Datum: woensdag 18 juni 2014
Plaats: Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 
20-28, 1000 Brussel
Voor meer info: www.projecttracks.be 

SEPtEmBER

moving meetings Theatre
05 > 09|09|2014

VTi en het Fonds Podiumkunsten Nederland wer-
ken samen met het Vlaamse en Nederlandse 
Theaterfestival aan de organisatie van een bezoe-
kersprogramma voor buitenlandse theaterprogram-
matoren. ‘Moving Meetings Theatre’ vindt plaats in 
Antwerpen (5 > 7 september 2014) en Amsterdam 
(7 > 9 september 2014). Ongeveer 120 program-
matoren uit Europa en daarbuiten zullen uitgenodigd 

worden om kennis te maken met een selectie uit het 
kwaliteitsaanbod podiumkunsten van Vlaanderen. 
In een kort tijdsbestek krijgen ze de gelegenheid om 
zo veel mogelijk voorstellingen bij te wonen (geschikt 
voor een publiek van 15+) en verschillende Vlaamse 
kunstenaars en gezelschappen persoonlijk te ontmoe-
ten. Het programma bestaat uit een combinatie van 
showcases, speeddates en voorstellingen in het kader 
van beide Theaterfestivals.

meer info: Hilde Teuchies – hilde@vti.be

mEI

from Brussels with love
16 & 17|05|2014

Op 16 en 17 mei 2014 organiseren Wallonie-
Bruxelles Théâtre/Danse, VTi en Kunstenfestivaldesarts 
een kort bezoekersprogramma voor internationale 
programmatoren. Dat gebeurt in samenwerking met 
Galerie de la Reine en KVS. De nadruk ligt niet op de 
promotie van bestaand werk, maar op het stimuleren 
van coproducties en toekomstige samenwerkingen 
tussen buitenlandse partners en Belgische gezelschap-
pen en makers. Tijdens het bezoekersprogramma 
zijn twee speeddates gepland, waarin 20 Belgische 
makers en gezelschappen een project kunnen voor-
stellen aan mogelijke internationale coproducenten. 
Verder zullen de professionals deelnemen aan twee 
reflectiemomenten en wonen ze voorstellingen van 
het Kunstenfestivaldesarts bij. We verwachten een 
twintigtal buitenlandse gasten.
Voor meer info: Hilde Teuchies – hilde@vti.be

Quantifiction – debat
21|05|2014

Naar aanleiding van SPINs Quantifiction-project, 
organiseren VTi en Kunstenfestivaldesarts een debat 
over kwantificering in de kunsten, op woensdag 21 
mei 2014 in Cinéma Marivaux. In de kunstensector 
leeft een bezorgdheid over het toenemende belang 
dat gehecht wordt aan cijfers en data in het gesprek 
over de waarde van kunst en de ontwikkeling van 
kennis over kunst. Bewijs in cijfers blijkt steeds meer 
nodig om de samenleving te overtuigen van de 
waarde van kunst en cultuur, terwijl net de kern van 
het culturele of artistieke zo moeilijk meetbaar blijkt. 
Het doel van het debat zal niet zozeer zijn om pro’s 
en contra’s van ‘kwantificeren’ te wegen, maar wel 
om samen na te denken over de diverse manieren 
om de waarde van kunst en cultuur kenbaar te 
maken – hetzij via slimmer gebruik van cijfers en 
metingen, hetzij via geheel andere strategieën of 
discoursen. In dit kader past ook het recent gepre-
senteerde onderzoeksrapport van Pascal Gielen en 
co (zie p. 5 van deze Courant). VTi vindt het boei-

end dat kunstenaars hun stem laten horen over dit 
thema, en daarom ondersteunen we graag het initi-
atief van SPIN.
Voor het debat hebben we alvast een boeiende 
internationale spreker gestrikt: Sara Selwood – een 
onderzoeker, curator en consultant die uitvoerig 
gewerkt heeft rond de waarde van kunst en cultuur 
(met zowel aandacht voor methodologie als de 
retoriek daaromtrent) en dat voor heel wat publieke 
en private opdrachtgevers. Ze is ook hoofdredac-
trice van het door Routledge uitgegeven tijdschrift 
Cultural Trends. Selwood zal de kwestie introdu-
ceren, waarna een debat volgt met onder meer 
Bojana Mladenović (directeur van het Veemtheater 
in Amsterdam) en Bart Van Looy (KU Leuven). 

Praktische info
Datum: woensdag 21 mei 2014, 18:30 - 20:00
Plaats: Cinéma Marivaux, Adolphe Maxlaan 98, 
1000 Brussel 
GRATIS, reserveren verplicht (via www.kfda.be)
Spreektaal: Engels

ASSITEJ-congres - Polen
23 > 31|05|2014

VTi zal aanwezig zijn op het wereldcongres van 
ASSITEJ (Association Internationale du Théâtre pour 
l’Enfance et la Jeunesse), dat eens in de drie jaar 
plaatsvindt. Ongeveer 1600 kinderkunstenprofessi-
onals van over de hele wereld verzamelen eind mei 
in Warschau. Vanaf dan verspreiden we ook onze 
internationale publicatie over kinderkunsten. Het 
Engelstalig boekje biedt informatie over kinder- en 
jongerenpodiumkunsten in Vlaanderen vandaag en 
bevat, behalve een kort overzicht van het landschap, 
de speech die Jeremy Boomer Stacey (IPAY) uitsprak 
tijdens het Krokusfestival, een tekst van Delphine 
Hesters over de evoluties in het veld en een heleboel 
profielen van gezelschappen die voor kinderen en 
jongeren werken, aangevuld met het nodige beeld-
materiaal.

 

kaLEndER

http://www.kunstendagvoorkinderen.be/sector/kunstendag-voor-kinderen/inschrijven
http://www.kunstendagvoorkinderen.be/sector/kunstendag-voor-kinderen/inschrijven
http://www.kunstendagvoorkinderen.be/sector
www.nationaltheater-mannheim.de
http://www.projecttracks.be
mailto:hilde@vti.be
mailto:hilde@vti.be
http://www.kfda.be/nl/projecten/quantifiction
www.kfda.be
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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 toekomst van de 
Vlaamse podiumkunsten in een internationaal perspectief. 
Wij staan garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan 
de professionele sector, de overheden, de opleidingen, de 
media, de onderzoekscentra, het publiek, etc.

mEdEwERkERS
Diane Bal, Wessel Carlier, Christel De Brandt,  
Martine De Jonge, Marijke De Moor, Delphine Hesters, 
Joris Janssens, Sofie Joye, Stijn Lens, Stefan Maenen,  
Bart Magnus, Hilde Teuchies, Annelies Van den Berghe, 
Nikol Wellens, Lisa Wiegel

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 je toe boeken te ontlenen 
en bovendien krijg je 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 eventu-
ele aanpassingen zijn mogelijk, zoals voorzien in de wet 
van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.
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Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 201 09 06
info@vti.be

www.vti.be

mailto:info@vti.be
www.vti.be
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