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Het kunstenbos was vol. Er zou gesnoeid moeten 
worden, dat stond vast. In volle crisistijd was ie-
dereen voorbereid op doem. Vervolgens kwamen 
eind april 2009 de meerjarige subsidiebeslissingen 
in het Kunstendecreet als een verrassing. De rui-
ters van de Apocalyps mochten weer op stal, want 
toenmalig cultuurminister Anciaux (sp.a) bleek er 
opnieuw in geslaagd om de middelen voor het Kun-
stendecreet te doen stijgen. Er kwamen zelfs nieuwe 
bomen bij en slechts voor uitzonderingen viel de bijl. 
Maar het gevoel van onbehagen is nooit echt weg-
geëbd. Hoewel de kunstensector er in zijn geheel op 
vooruitgaat, riep de manier waarop de middelen zijn 
verdeeld heel wat vragen op. Over de toekomst van 
het kunstenlandschap na 2010 en over de toepas-
sing van het Kunstendecreet. Wat met de zogezegde 
versnippering van de middelen, de relatie tussen 
aanbod en afname, de verhouding tussen structu-
rele enveloppes en projecten/ beurzen,...? 

Dit nummer van Courant maakt een stand van za-
ken op van de structurele beslissingsronde. Met een 
reeks cijfermatige en andere analyses nemen we de 
toepassing van het Kunstendecreet onder de loep, 
zowel binnen de podiumkunsten als daarbuiten. We 
blikken vooruit op de toekomst van het (podium)kun-
stenlandschap na 2010. Relevante inzichten nemen 
we mee in een grondige evaluatie van het Kunsten-
decreet, met het oog op de volgende subsidieronde. 

Uiteraard gaat er veel aandacht naar de structu-
rele subsidieverdeling in de podiumkunsten. Welke 
keuzes zijn gemaakt? Op welke manier hertekenen 
de structurele subsidiebeslissingen het podiumland-
schap? Welke mogelijkheden en bedreigingen doe-
men op? Wat zijn de implicaties voor de werking van 
organisaties? Hoe verloopt de toepassing van het 
Kunstendecreet in de praktijk? Ook de belangenbe-
hartiger oKo levert hierover een bijdrage. Daarnaast 
kijken we ook naar andere decretale instrumenten. 
We blikken terug op de toepassing van de project-
subsidies (sinds 1993) en de individuele beurzen 
(sinds 2006). 

Critici Pieter T’Jonck, Wouter Hillaert en Daniëlle 
de Regt focussen op de specifieke impact van de 

beslissingen voor subsectoren binnen de podium-
kunsten: dans, theater en muziektheater. Met bij-
dragen van de andere kunstensteunpunten zoomt 
Courant ook uit. Muziekcentrum, BAM en VAi duiden 
de impact van de beslissingen voor muziek; beel-
dende, audiovisuele en mediakunst; architectuur en 
vormgeving. 

De cijfermatige en andere analyses bevestigen 
de groeiscenario’s, zeker voor de podiumkunsten. 
De podiumkunsten mogen niet klagen, vooral niet 
in relatie tot de andere sectoren in het Kunstende-
creet. In 2010 zal meer dan tweevijfde van de struc-
turele middelen naar theater, dans of muziektheater 
gaan. Deze sectoren gaan er bij de beslissingen van 
2010 in hun geheel ook relatief sterk op vooruit. In 
dans en muziektheater zijn er nieuwe grote spelers 
bijgekomen. Maar ook in het theater – traditioneel 
de zwaarst gesubsidieerde sector, die daardoor ook 
een status quo verwachtte – kwam er twee miljoen 
euro bij. 

Gejuich op alle banken voor de stijging van de 
middelen. Tegelijk is het maar de vraag of die mid-
delen op een goede manier verdeeld zijn. Want het 
groeiscenario heeft ook een keerzijde. De podium-
sector gaat er in zijn geheel op vooruit, maar – zo 
blijkt uit de cijfers – voor vele gezelschappen is de 
status quo een feit. Hun subsidie-enveloppe stijgt 
nauwelijks of niet, terwijl het leven duurder wordt. 
Er komen veel zeer kleine spelers bij. De kleinste 
subsidie-enveloppes hebben een historisch diepte-
punt bereikt. 

De versnippering is een feit, en niet alleen in de 
structurele subsidies. Ook bij de beurzen en projecten 
zien we de laatste jaren een toenemende trend om 
de beschikbare middelen over steeds meer spelers te 
verdelen, met dalende bedragen per beurs of project 
tot gevolg. Gemiddeld zit een project opnieuw op het 
niveau van 1993. Zeker in het licht van de aange-
kondigde besparingen voor 2010 doemt voor veel 
spelers een nijpende situatie op. Intussen bleek ook 
dat de groei voor de structurele subsidiepot er kwam 
ten koste van het budget voor projectsubsidies en de 
middelen voor internationale initiatieven. 

Woord vooraf 
Joris Janssens
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Het is interessant om even te vergelijken met 
de beslissingen voor 2006-2009. Toen was het 
beleid zich sterk bewust van de toenemende druk 
op de structurele subsidiepot. Er werden heel di-
verse strategieën ontwikkeld om met die druk om 
te gaan. Er was de vraag aan organisaties om meer 
synergieën aan te gaan, door fusies of andere sa-
menwerkingsverbanden. De druk van de vrije sector 
op het Kunstendecreet werd gekanaliseerd via een 
nieuw alternatief beleidsinstrument, Cultuurinvest. 
In dans was er sprake van een ‘plafond’ voor grote 
gezelschappen. Er kwam een stop op organisaties 
rond individuele kunstenaars. Met beurzen/projec-
ten als rugzakjes werden zij aangemoedigd om aan 
te kloppen bij de ‘grote huizen’ en een toenemend 
aantal vaak kleine intermediaire organisaties (kun-
stencentra, werkplaatsen). Destijds maakte minister 
Anciaux zich met deze maatregelen niet populair, 
vaak omdat ze erg laat (na het indienen van de aan-
vraagdossiers) gecommuniceerd werden. 

Anno 2010 is de druk op het subsidiesysteem 
niet verminderd, integendeel. De strategieën van het 
beleid om hiermee om te gaan wel. Opvallend aan 
de beslissingen voor 2009 is dat veel van die be-
perkende beleidslijnen uit 2006 intussen terugge-
schroefd zijn. Er zijn nieuwe structuren rond individu-
ele kunstenaars (Sidi Larbi Cherkaoui, Wayn Traub). 
Musical wordt nu toch ook via het Kunstendecreet 
gesubsidieerd. Er is sprake van een inhaaloperatie 
voor dans. Er is nergens nog in algemene termen 
sprake van ‘plafonds’ voor bepaalde types van or-
ganisaties. Het beleid voor grote huizen is in de 
praktijk licht teruggeschroefd en toch ook weer niet: 
het budget van de stadstheaters daalt licht, maar 
niet zoveel als de theatercommissie voorzag. Tegelijk 
worden nieuwe kwantitatieve normen ingevoerd om 
de overhead te beperken en zoveel mogelijk mid-
delen naar de kunstenaars te laten gaan. 

Al bij al is de dominante strategie om met de 
druk om te gaan die van versnippering. Exitscena-
rio’s zijn er nauwelijks. Men voert de druk op organi-
saties op door hun enveloppe te verkleinen. Tegelijk 
is de instroom van kleine organisaties groter dan 
ooit. 

Het resultaat van de beslissingsronde is met 
andere woorden een ongehoord én-énverhaal, dat 
op langere termijn onhoudbaar lijkt. De vragen zijn 
legio. Structurele enveloppes of projectsubsidies 
hebben steeds minder inhoud. Het professionalisme 
van de sector kan onder druk komen. Wat is de fi-
nanciële ondergrens voor de leefbaarheid van een 

organisatie, of het professionalisme van een pro-
ject? Is de klemtoon niet al te sterk op de structu-
ren gaan liggen? Een herwaardering van de beurzen 
en de projecten dringt zich op, om het landschap 
zuurstof te geven en om beter in te spelen op de 
individualisering van de podiumpraktijk. En leidt die 
sterke injectie in de productie niet tot een overaan-
bod, terwijl de spreiding en doorstroming van al dat 
werk steeds moeizamer verloopt?

Op langere termijn – met zicht op de volgende 
subsidieronde – dringt zich een bredere reflectie 
op over de manier waarop we, in het licht van de 
steeds toenemende creativiteit en navenante druk 
op de middelen, zouden willen dat de onvermijdelij-
ke keuzes gemaakt worden? Het regeerakkoord van 
de Vlaamse regering (2009-2014) en de eerste be-
leidsnota van de nieuwe cultuurminister Joke Schau-
vliege (CD&V) laten zien dat dergelijke kwesties al-
vast prioritair zijn voor het nieuwe cultuurbeleid. 

Een analyse dringt zich dus op om het land-
schap en vooral de nieuwe ontwikkelingen daarbin-
nen scherp en helder in kaart te brengen. Pas dan 
is het mogelijk en zinvol om een richting te bepalen, 
om te zien waar grote en meer ingrijpende wijzigin-
gen vereist zijn en welke de impact daarvan is. (...) 
Op basis van de resultaten van die analyse wil ik 
volgende zaken onder de loep nemen: de verhou-
ding tussen de structurele en projectmatige subsi-
dies, de afstemming van de productie, aanbod en 
spreiding, de afstemming van het Kunstendecreet 
op het Lokaal Cultuurbeleid en de positie van de 
stadjeugdtheaters binnen het Kunstendecreet.

Deze Courant is een eerste stap in een traject 
van VTi om aan deze oefening bij te dragen en daar-
bij ook de stem van de praktijk te laten klinken. In 
de nieuwe subsidieperiode vormt het vervolg op de 
veldanalyse de hoeksteen voor het onderzoek. Deze 
Courant is het startschot van een nieuw traject, qua 
opzet en doelstelling vergelijkbaar met het proces 
dat leidde tot Metamorfose in podiumland (2007, 
www.vti.be/metamorfose). Een van de doelstel-
lingen is de evaluatie van het Kunstendecreet, in 
het licht van een grondige herziening. Bij de parle-
mentaire discussie over de amendementen aan het 
Kunstendecreet (mei 2008) kwam ter sprake dat 
zich de volgende jaren (na twee grote rondes) een 
grondigere evaluatie aandient. Het eindproduct van 
de tweede veldanalyse verschijnt midden 2011. Zo 
kunnen sector en beleid de resultaten meenemen 
in de aanloop naar alweer een nieuwe grote sub-
sidieronde. 

2 >> NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Bij de recente structurele subsidiebeslissingen voor 
het Kunstendecreet wees minister Anciaux op de groei 
die hij binnen dit kader gerealiseerd heeft tijdens zijn 
ambtstermijn. Het persbericht sprak over een triom-
fantelijke toename van de middelen met 15% ten op-
zichte van 2008 en een verdrievoudiging van het totale 
budget voor de kunsten in vergelijking met 1999 (het 
jaar waarin hij voor het eerst cultuurminister werd). Op 
deze pagina’s schetsen we de fijnere contouren van de 
beslissingen over de structurele subsidies voor 2010-
2012, tenminste voor wat de podiumkunsten betreft. 
We vergelijken de cijfers met die van de vorige grote 
subsidierondes sinds 2001. Hoe verlopen groeisce-
nario’s binnen de sector van de podiumkunsten? Op 
welke manier zijn de (extra) middelen verdeeld? Wat is 
de impact van de beleidskeuzes op de koopkracht van 
organisaties? Op welke manier is het algemene beeld 
van de podiumsector veranderd?

de podiumsector groeit...

Hoeveel organisaties actief op het vlak van de podi-
umkunsten werden er sinds 2001 ondersteund? Hoe 
evolueerde het totale bedrag voor de structurele podi-
umsubsidies, en het gemiddelde bedrag per organisa-

tie? De onderstaande tabel en grafiek zetten de cij-
fers op een rijtje. De tabel geeft de absolute waarden 
weer. De grafiek toont het relatieve groeiscenario van 
een aantal parameters, waarbij de situatie in 2001 
als uitgangspunt (100%) genomen wordt. (Voor meer 
achtergrond bij de manier waarop we de cijfers verza-
melen en vergelijkbaar maken: lees de kleine lettertjes 
op p. 10).

De tabel en de grafiek bevestigen dat zich in de 
podiumkunsten inderdaad een groeiscenario voor-
doet. Sinds 2001 zijn er trapsgewijs steeds meer 
middelen naar de structurele enveloppen voor po-
diumkunstenorganisaties gegaan. Het gaat van een 
dikke 41 miljoen naar bijna 58 miljoen euro, een 
toename van ongeveer 40%. Het aantal organisaties 
dat hiervan heeft kunnen profiteren is eveneens sterk 
toegenomen. In 2001 waren er 74 organisaties die 
structureel gesubsidieerd werden om zich met de po-
diumkunsten bezig te houden. Vanaf 2010 zijn dat er 
maar liefst 100: een toename met 35%.

Het subsidiebedrag is iets, maar al bij al niet veel 
sneller gestegen dan het aantal organisaties in de po-
diumkunsten. Het gevolg is dat het gemiddelde subsi-
diebedrag per organisatie in de periode minder sterk 
toeneemt. Als we de gemiddelde subsidie-enveloppe 

Hoger, lager
de evolutie van structurele subsidies in de 
podiumkunsten sinds 2001

Joris Janssens

2001 2006 2008 2010

aantal organisaties 74 84 87 100

totaal subsidiebedrag 41.349.234,85 € 48.245.000,00 € 50.732.178,32 € 57.775.000,00 €

gemiddeld subsidie-
bedrag

558.773,44 € 574.345,24 € 583.128,49 € 577.750,00 €

kleinste subsidie-
enveloppe

99.157,41 100.000,00 80.463,31 70.000,00

grootste subsidie-
enveloppe

2.376.059,43 € 3.000.000,00 € 3.098.364,81 € 3.000.000,00 €

Tabel 1: Evolutie structurele subsidies podiumkunsten 2001-2012
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grafiek 2: Evolutie van de koopkracht 

93%

2001 2006 2008 2010

gemiddeld subsidiebedrag (indexcorrectie)
grootste enveloppe (indexcorrectie)
kleinste enveloppe (indexcorrectie)

114%

91%

100%

112%

89%

69%

106%

87%

59%

75%

100%

125%

50%

in 2010 vergelijken met die van 2001, dan is er een 
stijging met 3%.

... maar gemiddeld daalt de 
koopkracht

Ondanks het groeiscenario voor de podiumkunsten in 
zijn geheel neemt de gemiddelde subsidie-enveloppe 
in absolute cijfers nauwelijks toe, zo blijkt uit tabel 
1 en grafiek 1. Intussen is het leven wel duurder ge-
worden. Tussen 2001 en september 2009 werd het 
leven een vijfde duurder. In die periode steeg de con-

sumptieprijzenindex, die de levensduurte becijfert, met 
19%. Een en ander blijkt nog sterker uit grafiek 2. Daar 
hebben we met die stijging rekening gehouden en een 
correctie op de subsidiebedragen doorgevoerd. Dan is 
de koopkracht van de gemiddelde podiumkunstenor-
ganisatie gedaald.

Als we rekening houden met de levensduurte, dan 
blijkt de gemiddelde subsidie-enveloppe danig inge-
krompen: in 2010 is die zo’n 13% kleiner dan anno 
2001. Tegelijk blijkt dat niet iedereen moet inboeten. 
De koopkracht van de grootste organisatie (telkens 
Toneelhuis) is over de hele periode licht toegenomen, 
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hoewel de piek van 2006 wel is afgeplat. De curve 
voor Toneelhuis is symptomatisch voor het zogenoem-
de ‘beleid voor de grote huizen’, een van de hete hang-
ijzers bij de beslissingen van juni 2005. Toen besliste 
minister Anciaux om sterker in te zetten op de ‘grote 
huizen’ (c.q. de stadstheaters, en de grotere kunsten-
centra), die als aanspreekpunt voor individuele kun-
stenaars moesten functioneren. Hun budget steeg. 

Anno 2010 is dat zogenoemde ‘beleid voor de 
grote huizen’ deels teruggeschroefd. De grafiek geeft 
– alvast wat Toneelhuis betreft, maar de trend is ex-
trapoleerbaar – een wat dubbel beeld. Vergeleken 
met 2006 is er in 2010 sprake van een neerwaartse 
correctie. Maar vergeleken met 2001 is er toch nog 
altijd sprake van groei. (Uit het gesprek met de com-
missievoorzitters op p. 43 blijkt dat de theatercom-
missie voor 2010 een lager bedrag adviseerde dan de 
minister uiteindelijk besliste).

Heel anders is de evolutie van de kleinste en-
veloppe: die was in 2001 nog een kleine 100.000 
euro (Humorologie en Internationaal Mimefestival). In 
2010 zijn de kleinste organisaties het alternatieve ma-
nagementbureau Mokum, de werkplaats Scheld’apen 
en Young Arab Theatre Fund. Met een subsidie-enve-
lopje van 70.000 euro. Dit is historisch laag. Rekening 
houdend met de stijging van de levensduurte is dat 
voor de kleinste organisatie een daling van meer dan 
40%. Een structurele subsidie-enveloppe is niet meer 
wat ze geweest is.

Stijgers en dalers, in- en uitstroom

Het groeiscenario voor de podiumkunsten als sector 
betekent niet dat podiumkunstenorganisaties dood-
gepamperd worden. Integendeel zelfs: de gemiddelde 
koopkracht is sinds 2001 sterk gedaald. Tegelijk is 
het duidelijk dat de situatie voor sommige organisa-
ties meer nijpend zal zijn dan voor anderen. Vanuit 
het perspectief van de organisaties zijn er uiteenlo-
pende scenario’s geweest. Sommige organisaties zijn 
er inderdaad op achteruit gegaan, maar anderen zijn 
gegroeid. Ook zijn er nieuwe organisaties bijgekomen, 
andere zijn verdwenen. 

Op de volgende grafiek bekijken we de impact 
van de beslissingen vanuit het perspectief van de or-
ganisaties in het (Podium)kunstendecreet. Op de on-
derstaande grafiek bekijken we wat er met de sector 
anno 2001 tien jaar later gebeurd is. En we brengen in 
kaart waar de organisaties die in 2010 gesubsidieerd 
zijn vandaan komen. Hoeveel organisaties hebben 
sinds 2001 een groeiscenario meegemaakt? Hoeveel 
organisaties hebben daadwerkelijk te kampen met 

een dalende koopkracht? Hoeveel zijn er in- en uit-
gestroomd?

Elk huisje op de grafiek staat voor één organisatie. 
Alle organisaties die in 2001 en/of 2010 een struc-
turele subsidie-enveloppe ontvingen, krijgen op deze 
grafiek een plek. Voor elke organisatie vergeleken we 
de enveloppe uit 2001 met die van 2010. Telkens 
rekenden we uit of de middelen van die organisatie 
stegen of daalden, en in welke mate. Daarbij houden 
we rekening met de stijging van de levensduurte. We 
corrigeren het bedrag van 2010 op basis van de con-
sumptieprijzenindex, zodat de gegevens ons daadwer-
kelijk iets zeggen over de koopkracht van de organisa-
ties in kwestie. 

De grafiek toont verschillende informatielaagjes. 
Voor elke organisatie is er informatie over:
a) De kleur geeft de subsector aan waarin men actief 

is. Als we spreken over theater, dans en muziek-
theater gaat het uiteraard over alle gezelschappen, 
maar ook over de monodisciplinaire festivals en 
werkplaatsen die zich specifiek op die subsector 
richten. Wie de gegevens over de structurele sub-
sidies voor de subsectoren netjes op een rijtje wil, 
kan terecht in tabel 2.

b) Vervolgens brengen we de organisaties onder in 
een aantal categorieën, naarmate de snelheid 
waarmee ze stijgen of dalen. Zo krijg je een ver-
ticaal spectrum van forse tot matige stijgers aan 
de bovenkant, en al dan niet sterke dalers (aan 
de onderkant). Helemaal boven- en onderaan het 
spectrum plaatsen we de instromers (organisaties 
uit 2010 die er in 2001 nog niet bijwaren) en uit-
stromers (organisaties uit 2001 die er in 2010 om 
diverse redenen niet meer bijzijn.

c) De grootte van de huisjes op de grafiek staat 
in verhouding tot de grootte van hun subsidie-
enveloppe. Ook hier is rekening gehouden met de 
index, en is een correctie toegevoegd op de cijfers 
van 2010 om ze vergelijkbaar te maken met 2001.
Grafiek 3 zegt om te beginnen iets over de in- en 

uitstroom van organisaties sinds 2001:
• Instroom - Helemaal boven op de grafiek staan 

dus de organisaties die na 2001 instroomden in 
het systeem. In 2010 zijn er 43 nieuwkomers. Het 
gaat meestal om heel kleine organisaties, met en-
kele sprekende uitzonderingen (Musical van Vlaan-
deren, Sidi Larbi Cherkaoui/Eastman, Wayn Traub/
Service to Others en Theater aan de Stroom). 

• Uitstroom - Helemaal onderaan de grafiek staan 
17 uitstromers. Er zijn diverse redenen waarom 
organisaties uit het vizier verdwijnen: door stop-
zetting van de subsidies (bijvoorbeeld Van Zilver-
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INGESTROOMD

FORSE STIJGING
+25% TOT +125%

MATIGE STIJGING
+10% TOT +25%

MINDER DAN 10% GESTEGEN
+3% TOT +10%

STATUS QUO POSITIEF
TOT +3%

STATUS QUO NEGATIEF
TOT -3%

MINDER DAN 10% GEDAALD
-3% TOT -10%

MATIGE DALING
-10% TOT -25%

FORSE DALING
-25% TOT -60%

UITGESTROOMD

2001 2010

THEATER

DANS

MUZIEKTHEATER

MULTIDISCIPLINAIR> 2 MILJ. €

1,5 - 2 MILJ. €

1 - 1,5 MILJ. €

0,75 - 1 MILJ. €

0,5 - 0,75 MILJ. €

0,25 - 0,5 MILJ. €

< 0,25 MILJ. €

> 2,4 MILJ. €

1,8 - 2,4 MILJ. €

1,3 - 1,8 MILJ. €

0,9 - 1,3 MILJ. €

0,6 - 0,9 MILJ. €

0,26 - 0,6 MILJ. €

< 0,26 MILJ. €

grafiek 3: stijgende en dalende subsidie-enveloppes, in- en uitstroom (2001-2010) 
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grafiek 4: organisaties in 2001 en 2010, geclusterd volgens grootte

papier en Spiegeltjes of ZOO/Thomas Hauert in 
2010); door een fusie (bijvoorbeeld het theater-
gezelschap Dito’Dito dat in 2006 opging in KVS, 
of Nieuwpoorttheater en Victoria die samensmol-
ten tot Campo); door overheveling naar andere 
categorieën (bijvoorbeeld Internationaal Straat-
theaterfestival naar het Circusdecreet, of Walter 
Verdins vzw Corban naar de audiovisuele sector).
Van de 74 organisaties die in 2001-2005 subsi-

dies kregen, blijven er anno 2010 nog 57 over. Voor 
hen vergelijken we de bedragen 2010 met die van 
2001. Kun je, rekening houdend met de toegeno-
men levensduurte, zeggen dat de koopkracht van 
deze organisaties gedaald, gestegen of status quo 
gebleven is?
• Voor die 57 organisaties stijgt de enveloppe ge-

middeld met 5 procent. Een licht positieve status 
quo lijkt hier de norm. Op grafiek 2 bleek dat de 
gemiddelde koopkracht voor de 100 organisaties 
uit 2001 gedaald is: het zijn dus die 43 relatief 
kleine instromers die de gemiddelde koopkracht 
naar beneden halen.

• Er zijn al bij al iets meer stijgers dan dalers. 33 or-
ganisaties gingen er in meerdere of mindere mate 
op vooruit. 
• Negen huizen beleefden zelfs een forse stijging 

van de middelen, met een stijging tussen 25% 
en 125%. Het gaat in eerste instantie om fu-
siescenario’s (KVS/Dito’Dito, Campo, De Werf/

Het Net) die we op de grafiek als een voort-
zetting van de grootste organisatie zien. Daar-
naast zijn er nogal wat organisaties die relatief 
recent instroomden, in 2001 erg klein waren 
en erin geslaagd zijn gaandeweg een iets gro-
tere hap uit de subsidietaart te nemen. Maar 
het blijven eerder kleine structuren. Dat geldt 
voor Braakland/ZheBilding, MartHa!Tentatief, 
4hoog, BRONKS, Theater De Spiegel en Kun-
stencentrum Belgie.

• Er zijn ook middelgrote tot grote huizen van al-
lerlei slag die groeiscenario’s meemaken, maar 
bij hen zijn die procentueel minder uitgespro-
ken.

• Opmerkelijk is dat alle muziektheaterorgani-
saties zich aan de bovenkant van de grafiek 
bevinden. Er is in deze sector enkel sprake 
van instroom en groeiscenario’s. Daarbij een 
voetnoot: Van Zilverpapier en Spiegeltjes is een 
uitzonderlijk geval: het gezelschap stroomde in 
2008 in en in 2010 uit. Om die reden verschij-
nen zij niet in deze grafiek.

• De dalende koopkracht laat zich dus niet in alle 
huizen voelen, maar is voor 24 organisaties die er 
in 2001 bij waren – ongeveer een derde dus – een 
vaststaand feit. 
• De sterkste dalers zijn, naast een festival (Fes-

tivalitis/ Storm op Komst), hoofdzakelijk the-
atergezelschappen met een lange staat van 

aantal organisaties 2001 aantal organisaties 2010 (correctie CPI)
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Tabel 2: overzicht subsidies subsectoren

sector gemiddeld bedrag totaal bedrag aantal organisaties 

theater 2001 586.493,00 € 22.286.719,00 € 38

dans 535.295,00 € 4.282.361,00 € 8

muziektheater 426.914,00 € 2.561.484,00 € 6

multidisciplinair 555.394,00 € 12.218.672,00 € 22

theater 2006 590.952,00 € 24.820.000,00 € 42

dans 624.286,00 € 4.370.000,00 € 7

muziektheater 400.000,00 € 2.561.484,00 € 9

multidisciplinair 609.241,00 € 15.455.000,00 € 26

theater 2008 631.799,00 € 25.271.940,00 € 40

dans 488.088,00 € 5.368.973,00 € 11

muziektheater 404.640,00 € 3.641.762,00 € 9

multidisciplinair 594.423,00 € 16.449.502,00 € 27

theater 2010 570.745,00 € 26.825.000,00 € 47

dans 519.615,00 € 6.755.000,00 € 13

muziektheater 653.500,00 € 6.535.000,00 € 10

multidisciplinair 588.667,00 € 17.660.000,00 € 30

dienst: Theater Zuidpool, Raamtheater, Het 
Gevolg, Compagnie Cecilia en De Tijd zagen 
hun budget sinds 2001 met meer dan 25% 
inkrimpen, in een enkel geval tot zelfs 60%. 

• Daarmee is een trend gedetecteerd. De onder-
kant van de grafiek kleurt sterk rood: het zijn 
blijkbaar vooral theatergezelschappen die de 
broeksriem moeten aanhalen. Ook de meeste 
uitstromers zijn theaterorganisaties. Maar het is 
belangrijk om het hele plaatje te zien. Ook bij de 
instroom hebben de theaters de bovenhand. Er 
is dus vooral veel verversing geweest in het the-
ater, meer dan in de andere subsectoren. Het 
algemene beeld is dus dat er steeds meer the-
aterorganisaties zijn, die steeds kleiner worden.

Versnippering van de middelen

Versnippering blijkt een algemene trend. In 2010 zijn 
er veel meer organisaties, maar vooral veel meer kleine 
structuren. Dat blijkt uit grafiek 4, die werkt op basis 
van dezelfde informatie als de bovenstaande. De orga-
nisaties uit 2001 en 2010 worden geclusterd op basis 
van de grootte van hun subsidie-enveloppe. We gebrui-

ken in 2001 en 2010 clusters die vergelijkbaar zijn na 
een correctie middels de consumptieprijzenindex.

De top van de piramide is iets zwaarder want er 
is met Musical van Vlaanderen één ‘groot huis’ bij. In 
het middenveld zijn er wat verschuivingen tussen de 
clusters. De grootste verschuiving zit onderaan de pi-
ramide. Het aantal kleine organisaties is verdubbeld.

Slotsom

Het zogezegde groeiscenario voor de podiumkunsten 
is een feit. Het budget stijgt sterk en steeds meer or-
ganisaties kunnen daarvan profiteren. De podiumkun-
stensector zal, vergeleken met 2001, meer dan een 
derde groter zijn.

Meer middelen voor de sector betekent nog niet 
dat de organisaties meer marge krijgen. Gemiddeld 
daalt de koopkracht. Een organisatie in 2010 kan ge-
middeld 13% minder besteden dan in 2001. Hoe kan 
die dalende koopkracht verklaard worden?

Vanuit het particuliere perspectief van organisa-
ties lopen de ervaringen uiteen. Er zijn iets meer stij-
gers dan dalers. Hoe evolueren subsidie-enveloppes 
sinds 2001? Van de organisaties die er in 2001 bij 
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waren, is er in 2010 iets meer dan een vijfde ver-
dwenen. Een derde heeft de broeksriem moeten aan-
halen. Al bij al zijn er iets meer stijgers dan dalers, 
gemiddeld is er sprake van een status quo. Vanuit 
het particuliere perspectief van de organisaties die 
er in 2001 al bij waren is de gemiddelde dalende 
koopkracht niet te verklaren. Het ligt aan de instroom 
van organisaties die een pak kleiner zijn dan het ge-
middelde. Hier is de daling van de koopkracht het 
sterkst voelbaar.

In 2006 publiceerden we in het kader van een 
vorige veldanalyse voor de podiumkunsten een gelijk-
soortige grafiek als de bovenstaande (Metamorfose 
in podiumland, p. 28). Onze analyse was toen heel 

ambivalent: we stelden enerzijds vast dat er inder-
daad een beleid voor de grote huizen was, maar ook 
een versnippering van de middelen over steeds meer 
kleine organisaties. De vraag was hoe die trends zich 
in de toekomst zouden doortrekken. Daarop hebben 
we intussen een antwoord: bij de subsidiebeslissin-
gen van april 2009 is het beleid voor de grote huizen 
bescheiden teruggeschroefd, maar de versnippering 
aan de basis heeft men nog eens zo sterk doorge-
trokken. Er is meer instroom dan er organisaties ver-
dwijnen. Op enkele uitzonderingen na zijn de instro-
mers klein, en startenveloppes hebben de neiging om 
nóg te krimpen. Kort samengevat: er is een steeds 
grotere sector met steeds kleinere spelers.

dE KLEINE LETTERTJES: MET WELKE gEgEVENS WERKEN WE?
In deze cijferoefening werken we met gegevens over alle structureel gesubsidieerde kunstenorganisaties uit de meerjarige 
subsidieperiodes sinds 2001 met een werking op het gebied van de podiumkunsten. We werken met gegevens uit het 
Podiumkunstendecreet (2001-2005) en het Kunstendecreet (sinds 2006-2009). Beide decreten hebben een andere 
focus en het instrumentarium verschilt. Daarom zijn enkele opmerkingen op zijn plaats over hoe we de cijfers vergelijkbaar 
hebben gemaakt.

Focus op podiumkunsten
Met het Kunstendecreet worden ook organisaties ondersteund die actief zijn in andere disciplines (multi- dan wel mono-
disciplinair). Om de cijfers uit de verschillende subsidieperiodes vergelijkbaar te maken, behouden we in de tabellen de 
focus op de podiumkunsten. Voor de subsidieperiode 2001-2005 spreken we met andere woorden over alle organisaties 
die erkend werden via het Podiumkunstendecreet. Wat het Kunstendecreet betreft, nemen we alleen organisaties op die 
een werking ontplooien op het domein van de podiumkunsten. 
• We hebben het uiteraard over theater-, dans- en muziektheaterstructuren. Het gaat ook over multidisciplinaire kunsten-

centra, werkplaatsen en festivals, voor zover zij activiteiten ontplooien op het vlak van de podiumkunsten. 
• We hebben het dus niet over mono- dan wel multidisciplinaire festivals en kunstencentra die geen podiumkunstenac-

tiviteiten ontwikkelen (zoals Z33, Argos, Passaporta, Recyclart, Behoud de Begeerte, Humorologie, FOAM, Constant,...). 
We hebben het ook niet over grote instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, zoals deSingel, de Vlaamse Opera en het 
Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Ook gezelschappen die nominatim in de Vlaamse begroting zijn opgenomen (Theater 
Stap) of op andere overheidsniveaus gesubsidieerd worden (De Munt) zijn in deze cijfers niet meegenomen.

Subsidietermijn
Het Podiumkunstendecreet wist enkel van meerjarige enveloppes met een vierjarige looptijd (2001-2005). Het Kunsten-
decreet kent naast vier- ook tweejarige enveloppes. Er zijn nu twee tweejarige rondes geweest, in 2006 en 2008. Vanaf 
januari gaat uitzonderlijk een driejarige subsidieperiode in (2010-2012), wat volgens de recentste decreetwijziging telkens 
zal voorkomen als meerjarige beslissingen genomen moeten worden in Vlaamse verkiezingsjaren. Voor de structurele cij-
feroefening maakt de lengte van de subsidieperiodes niet veel uit: we vergelijken we dwarsdoorsneden voor 2001, 2006, 
2008 en 2010.

Vergelijkbaarheid van de cijfers
Om de cijfers uit de verschillende structurele subsidieperiodes vergelijkbaar te maken, zijn er een aantal ingrepen gebeurd. 
• Alle bedragen uit het pre-eurotijdperk (voor 2002) zijn omgerekend naar de eenheidsmunt (1 euro= 40,3399 Belgische 

frank).
• Er is een correctie toegepast op de subsidiecijfers van 2001. We houden er bij deze cijfers rekening mee dat de interna-

tionale werking tot 2006 via jaarlijkse enveloppes verliep, maar sinds de invoering van het Kunstendecreet bij nogal wat 
organisaties tot de meerjarige structurele enveloppe behoort. Daarom hebben we voor 2001 het bedrag aan internatio-
nale gelden in 2001 bijgeteld bij de structurele enveloppen. Verschillen in subsidieverdeling voor internationale werking 
in de jaren nadien, laten we buiten beschouwing. 

• Naast internationale subsidies er zijn nog andere alternatieve financieringsbronnen weggevallen (de lottogelden, de 
DAC-toelagen zijn geregulariseerd). Voor deze subsidieverdelingen ontbraken de gedetailleerde historische cijfergege-
vens, maar net zoals de correctie met internationale middelen de ranking maar weinig heeft veranderd, zullen ook deze 
bescheiden bedragen dat nauwelijks doen.

• De berekeningen voor de periode 2010-2012 zijn nog gebaseerd op de bedragen die gecommuniceerd zijn door de 
Vlaamse regering in april 2009. Er is nog geen rekening gehouden met de bezuinigingen na de begrotingsronde van 
einde 2009.

11
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In 1993 trad het Podiumkunstendecreet in werking 
en dat was een enorme innovatie. Voor het eerst 
werd het mogelijk om naast theater ook dans en 
muziektheater decretaal te ondersteunen. Daartoe 
werd een divers instrumentarium voorzien. Het The-
aterdecreet had enkel jaarlijks herziene enveloppes 
voor de gezelschappen. Het Podiumkunstendecreet 
introduceerde een meer gelaagde benadering. 
Meerjarige subsidie-enveloppes maakten het mo-
gelijk om op langere termijn te werken. Daarnaast 
was er ook een jaarlijkse ronde van projectsubsi-
dies met een lagere drempel, voor organisaties die 
geen structurele erkenning genoten. Makers en ge-
zelschappen konden ook aankloppen bij kunsten-
centra die, nu ook met structurele subsidies, als 
(co)producent voor mono- en multidisciplinair werk 
konden functioneren.

Sinds 2006 voegt het Kunstendecreet nog extra 
laagjes toe. De combinatie van een meerjarige met 
een projectmatige logica blijft van kracht. Het in-
strumentarium werd uitgebreid met de mogelijkheid 
om aan individuele kunstenaars direct subsidies te 
verlenen (eerst beurzen, vanaf 2010 ook project-
subsidies).

In deze bijdrage zoomen we in op evoluties in de 
toekenning van projectsubsidies voor podiumkun-
sten, sinds de invoering ervan (1993) tot op heden 
(2009).

De onderstaande tabel en bijhorende grafiek tonen 
gegevens over de subsidies voor theater-, dans-, en 
muziektheaterprojecten. Voor elk jaar is er informa-
tie over het aantal projecten dat werd goedgekeurd. 
Daarnaast zien we het laagste, het gemiddelde en 
hoogste bedrag dat er toen aan een podiumkun-
stenproject werd toegekend.

De tabel bevat de absolute bedragen. Voor de 
grafische weergave werd rekening gehouden met de 

stijging van de levensduurte. De feitelijk toegekende 
bedragen zijn voor alle jaren herberekend in functie 
van de consumptieprijzenindex, met het jaar 1996 
als norm (100%). In functie van de indexwaarde zijn 
op onderstaande grafiek de bedragen van de jaren 
ervoor iets opgetrokken, en van de jaren nadien 
naar beneden gecorrigeerd. Dat maakt het moge-
lijk om de bedragen beter met elkaar te vergelijken. 
Tegelijk zegt de grafiek opnieuw iets over de koop-
kracht.

De cijfers en de grafiek laten zien dat het instru-
ment van de projectsubsidies in de loop van de pe-
riode 1993-2009 een bewogen geschiedenis heeft 
gekend en op zeer diverse wijze is ingezet.

In de eerste jaren van het Podiumkunstende-
creet is er een voorzichtige opstartfase. In 1993 
is het totale bedrag voor de projectsubsidies het 
equivalent van 540.407,88 euro. Op dat moment 
ligt binnen de uitvoering van het Podiumkunsten-
decreet het zwaartepunt duidelijk bij de structu-
rele subsidies: 2,70% van de middelen gaat naar 
projectsubsidies. In de loop van de jaren 1990 is 
het instrument van de projectsubsidies stelselma-
tig uitgebouwd. In 1996 stijgt de projectenpot al 
tot 867.627,34 euro: een toename met 60%. In 
de periode 1997-2000 is de toename van de pro-
jectenpot het grootste. In vergelijking met 1993 is 
hij meer dan verdrievoudigd. Het bedrag schommelt 
in die jaren net onder de 1.800.000 euro. Op dat 
moment ligt het aandeel van de projectsubsidies 
ten opzichte van de structurele subsidies op een 
historisch hoogtepunt (boven de 6%). 

Nooit is er relatief meer ingezet op projecten dan in 
de periode 1997-2000. Ten dele was dat als reme-
diëring voor de gebrekkige instroom bij de beslissin-
gen voor de grote subsidieronde van 1997. Bij de 
tweede uitvoering van het Podiumkunstendecreet 

devaluatie van een instrument 
Evolutie van de projectsubsidies voor 
podiumkunsten sinds 1993

Joris Janssens
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aantal projecten totaal bedrag 
(alle sectoren)

laagste 
bedrag (alle 
sectoren)

gemiddeld 
bedrag (alle 
sectoren)

hoogste 
bedrag (alle 
sectoren)

aandeel projecten 
in totaal pk (project 

plus structureel)
dans theater muziek-

theater

1993 5 10 2 540.407,88 € 9.915,74 € 31.788,70 € 61.973,38 € 2,70%

1994 10 9 3 746.159,51 € 12.394,68 € 33.916,34 € 73.996,22 € 3,50%

1995 9 8 3 795.738,21 € 9.915,74 € 39.786,91 € 71.393,34 € 3,60%

1996 7 8 5 867.627,34 € 14.873,61 € 45.364,52 € 94.199,54 € 3,89%

1997 7 11 5 1.362.174,92 € 12.394,68 € 59.225,00 € 123.946,76 € 4,93%

1998 14 18 6 1.789.791,25 € 12.394,68 € 47.099,77 € 141.299,31 € 6,31%

1999 10 16 4 1.742.691,48 € 18.592,01 € 58.089,72 € 156.172,92 € 6,05%

2000 12 16 5 1.784.833,38 € 18.592,01 € 54.085,86 € 166.088,66 € 6,15%

2001 12 17 4 1.586.518,56 € 19.831,48 € 48.076,32 € 118.988,89 € 4,68%

2002 12 15 5 1.585.395,00 € 24.800,00 € 49.543,59 € 81.800,00 € 3,98%

2003 13 17 6 1.587.500,00 € 17.300,00 € 44.097,22 € 100.000,00 € 2,69%

2004 9 17 6 1.587.000,00 € 13.700,00 € 49.593,75 € 85.000,00 € 2,73%

2005 16 19 8 1.587.000,00 € 10.000,00 € 36.906,98 € 70.000,00 € 3,99%

2006 14 12 3 1.175.000,00 € 10.000,00 € 40.517,24 € 75.000,00 € 2,47%

2007 11 20 6 1.280.000,00 € 12.000,00 € 34.594,59 € 70.000,00 € 2,68%

2008 14 16 8 1.742.000,00 € 15.000,00 € 45.842,11 € 85.000,00 € 3,62%

2009 19 18 9 2.140.000,00 € 10.000,00 € 46.521,74 € 300.000,00 € ?
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was al snel duidelijk dat er veel meer dossiers wer-
den ingediend, dan er geld voorhanden was. VDP, 
de belangenbehartiger van podiumorganisaties (nu 
oKo), klopte op de tafel met de vraag om een ‘ern-
stige verhoging’ van de middelen voor het decreet. 
Minister Luc Martens (CVP) ging op tocht en kon 
wel uitpakken met een dikke vijf miljoen euro extra, 
maar er was scherpe kritiek op de verdeling daar-
van. Het geld ging naar de zogenoemde ‘grote in-
stellingen’ en de uitbouw van bestaande structuren. 
Dat leidde tot klachten over de beperkte instroom 
van nieuwe gezelschappen. Heel wat ernstige subsi-
diepretendenten werden naar de projectenpot ver-
wezen: Damaged Goods, de Roovers, Contrecoeur 
(Bert van Gorp), Hyena (Marc Vanrunxt), Ceremonia, 
Plateau, Ensemble Leporello... Veel van die gezel-
schappen kregen jaar na jaar een aanzienlijke pro-
jectsubsidie (waardoor informeel de term ‘structu-
rele projecten’ ingeburgerd raakte). 

Een en ander laat zich dus aflezen uit de cijfers. 
Het totale bedrag van de projectenpot wordt in deze 
periode gevoelig opgetrokken. De bijhorende grafiek 
laat zien dat projecten op alle echelons daarvan 
hebben kunnen profiteren. Het aantal gesubsidieer-
de projecten neemt toe; het gemiddelde, hoogste 
en laagste bedrag voor een project ook. De hoogste 
bedragen zijn in deze jaren telkens voor grootscha-
lige projecten van Meg Stuart/Damaged Goods, zo-
als Highway 101). We zien dat in deze periode ook 
het laagste en het gemiddelde bedrag stijgen: de 
druk op de projectenpot heeft geleid tot een extra 
injectie, niet tot een versnippering van de middelen. 
Die trend komt later.

Bij de subsidieronde van 2001-2005 zet men op-
nieuw sterker in op structurele subsidies. Een aantal 
van de bovengenoemde ‘structurele projecten’ krijgt 
sinds 2001 een meerjarige enveloppe. Tegelijk wordt 

kobalt works, opium - foto Jean-Luc Tanghe
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de projectenpot afgeroomd. In de periode 2001-
2005 daalt die tot stelselmatig tot 1.175.000 euro, 
om pas op het einde van de periode 2006-2009 
een opmerkelijke remonte te maken, die uiteindelijk 
slechts schijn zal blijken. Dat de projectenpot klei-
ner wordt, betekent echter niet dat er minder projec-
ten gesteund worden. Het aantal projecten neemt 
integendeel toe. Dat betekent dat de investering in 
de projecten op alle vlakken devalueert: zowel het 
hoogste, gemiddelde als het laagste bedrag dalen. 

2009 springt op de grafiek duidelijk uit de band. De 
projectenpot is weer groter geworden; het is echter 
de vraag of het instrument van de projectsubsidies 
aan een herwaardering toe is.

In de aanloop naar de grote ronde 2010-2012 
experimenteert de subsidiënt met de projectmid-
delen. Opmerkelijke veelvraten in de projectenpot 
van 2009 zijn de vzw’s van musicalproducent Geert 
Allaert. In het theater kreeg Publiekstoneel drie keer 
55.000 euro, waarbij het agentschap Kunsten en 
Erfgoed in zijn communicatie overigens aangeeft dat 
deze middelen niet uit de projectenpot afkomstig 
zijn: ‘De financiering van deze projecten gebeurt 
via de participatieprojecten.’ Die opmerking vinden 
we niet terug bij de muziektheaterprojecten, waar 
Musical van Vlaanderen voor de productie La Bo-
hème 300.000 euro bemachtigde, een nooit gezien 
bedrag in de geschiedenis van de projectsubsidies. 
(Anders dan bij Publiekstoneel was de projectsubsi-
die voor Musical van Vlaanderen ook een voorschot 
op een structurele enveloppe voor 2010-2012.)

Het musicalexperiment springt op de grafiek dan 
ook onmiddellijk in het oog. De curve die het hoog-
ste subsidiebedrag per jaar weergeeft, bereikt hier 
een ongekende piek. Zelfs wanneer we een correctie 
doorvoeren op basis van de consumptieprijzenin-
dex (met 1996 als norm, wat de 300.000 iets naar 
beneden trekt), worden de waarden uit de periode 
1997-2001 ver overtroffen. 

Deze ingreep luidt geen herwaardering van het 
instrument van de projectsubsidies in. We gaven 
hierboven aan dat de stijging van de projectmidde-
len einde jaren 1990 over de hele lijn voelbaar was. 
Dat is nu niet het geval, integendeel. Ondanks het 
enorme bedrag voor het musicalproject blijft het ge-
middelde subsidiebedrag per project in 2009 ver-
der dalen. Rekening houdend met de koopkracht is 
dat opnieuw gezakt tot het beginniveau van 1993. 
In absolute cijfers staat de laagste projectsubsidie 
in 1993 en in 2009 op hetzelfde niveau (afgerond 

10.000 euro). Ter vergelijking: in 2002 kreeg het 
minst gesubsidieerde project nog 24.800 euro.

Kort samengevat: de projectsubsidies zijn niet meer 
wat ze waren. Sinds 2001 is de projectenpot steeds 
kleiner geworden (op 2009 na). Het hoogste, laag-
ste en gemiddelde bedrag voor een project dalen. 
Het aantal gehonoreerde projecten blijft echter stij-
gen, tot zelfs 46 in 2009. De middelen voor project-
subsidies worden dus versnipperd over een toene-
mend aantal projecten. We zien een gelijksoortige 
trend in de toepassing van de beurzen: het aantal 
beurzen stijgt sneller dan het budget, met kleinere 
beurzen tot gevolg (zie p. 16).

De laatste jaren heeft de versnippering van de 
projectsubsidies geleid tot een toenemende be-
zorgdheid in de sector. De grote aantrekkingskracht 
van de Vlaams/Brusselse podiumkunsten op een 
internationale groep van podiumkunstenaars zorgt 
ervoor dat de druk op de middelen voor projecten 
en beurzen toeneemt. Dit instrumentarium lijkt ook 
bijzonder geschikt om het hoofd te bieden aan 
trends die de arbeidsmarkt in de podiumkunsten 
de laatste decennia tekenden: de opkomst van los-
sere samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars 
en organisaties, en een meer flexibele freelance ar-
beidsmarkt. Het lijkt dan ook logisch dat het beleid 
ervoor kiest om steeds meer projecten te honore-
ren. Maar de dalende gemiddelde subsidiebedra-
gen baren zorgen. De vraag is of dergelijke bedragen 
het mogelijk maken om ook op projectmatig niveau 
een professionele werking te ontwikkelen, waarbij 
de betrokken kunstenaars behoorlijk (volgens de 
CAO-normen) vergoed worden. Einde jaren 1990 
was dat een bewuste beleidsoptie, maar die is 
sindsdien steeds meer onder druk komen te staan. 
Om die reden bevatte Metamorfose in podiumland. 
Een veldanalyse (VTi, 2007) al een pleidooi voor 
een herwaardering van beurzen en projecten, dat 
overigens herhaald werd in Kanaries in de koolmijn, 
het masterplan voor dans (VTi, 2007). 

Dat individuele kunstenaars steeds meer naar 
het instrument van de beurzen en de projecten 
verwezen worden, is op zich zinvol, maar enkel ef-
ficiënt als er verhoudingsgewijs ook voldoende 
middelen voor worden vrijgemaakt. Om echt te kun-
nen inspelen op de noden van een veranderende 
arbeidsmarkt in de podiumkunsten, zou voor pro-
jectsubsidies op zijn minst een minimumbedrag 
gegarandeerd moeten worden, voldoende om de 
lonen te kunnen betalen. 



Tabel: toegekende beurzen aan podiumkunstenaars 2006-2007-2008-2009
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In de eerste structurele ronde van het Kunstende-
creet in 2006 besliste de Vlaamse overheid om 
geen nieuwe organisaties rond individuele kun-
stenaars te subsidiëren. Nieuwe kleine structuren 
werden doorverwezen naar stadstheaters of grote 
kunstencentra. Tegelijk riep de minister individuele 
podiumkunstenaars op om meer gebruik te maken 
van de (nieuwe) mogelijkheid om beurzen aan te 

vragen. Op welke manier evolueert de toepassing 
van dit nieuwe beleidsinstrument? Nu voor de pe-
riode 2006-2009 alle beslissingen genomen zijn, 
zetten we een en ander op een rij.

De onderstaande tabel lijst op hoeveel beurzen 
er tussen 2006 en 2009 aan individuele kunste-
naars werden toegekend, volgens de verschillende 
categorieën. 

Het valt op dat dit beurzenbeleid pas in de tweede 
helft van deze periode, de jaren 2008 en 2009, echt 
op kruissnelheid komt. In Courant 85 (mei 2008), 
waarin we al een eerste analyse maakten van de toe-
passing van het nieuwe beurzensysteem, zochten we 
een verklaring in de besluitvorming die in 2007 voor 
een aantal theater- en dansgezelschappen een grote 
teleurstelling was (lage projectsubsidies én negatieve 
beoordeling van structurele aanvragen voor de peri-
ode 2008-2009). In 2008 kwam er meer geld voor 
projectsubsidies (zie bijdrage elders) en beurzen. In 
2009 stijgt het budget minder snel dan het aantal 

beurzen: met meer kleine beurzen tot gevolg.
Over de hele periode werden in totaal 113 beurzen 

toegekend. Het overwicht van de ontwikkelingsgerichte 
beurzen kan verklaard worden door het feit dat project-
beurzen in de podiumkunsten uitsluitend werden toe-
gekend voor reflectie. Projectsubsidies voor creatie en 
presentatie van producties waren voorbehouden voor 
rechtspersonen.

Als we vervolgens kijken naar de verdeling over 
de genres dans, theater en muziektheater valt op 
dat er vanuit muziektheater slechts beperkt op dit 
instrument wordt ingezet. 

En wat met de beurzen voor 
individuele kunstenaars?

nikol Wellens

2006 2007 2008 2009

aantal totaal aantal totaal aantal totaal aantal totaal

kleine ontwikkelingsgerichte beurs 2 14.150 € 4 29.800 € 7 36.000 € 16 85.200 €

grote ontwikkelingsgerichte beurs 2 45.000 € 20 275.000 € 24 303.000 €

kleine projectbeurs 1 4.000 € 3 35.000 € 8 57.000 € 19 92.638 €

grote projectbeurs 1 8.500 € 4 66.500 € 2 13.000 €

totaal 6 71.650 € 7 64.800 € 39 434.500 € 61 493.838 €

 Tabel: toegekende beurzen podiumkunsten 2006-2009 per genre

beurzen 2006 2007 2008 2009 totaal

dans 1 4 10 25 40

theater 5 3 26 34 68

muziektheater 3 2 5

totaal 6 7 39 61 113

17
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De bekendmaking van de structurele meerjarige sub-
sidies voor de periode 2010-2012 heeft ongetwijfeld 
menigeen in de danssector, en in de kunstensector in 
het algemeen, verbaasd, zelfs verbijsterd, doen opkij-
ken. Terwijl iedereen een stagnatie van de middelen 
had verwacht, bleek minister Bert Anciaux er toch 
nog maar eens in geslaagd te zijn om deze gevoelig 
te doen stijgen. Het budget voor het Kunstendecreet 
steeg met zowat 14%, dat van de dans in het bijzon-
der steeg zelfs met 25,82 %. 

Zoals met alle cijfers moet je ook deze specta-
culaire data met enige voorzichtigheid hanteren. Het 
totale budget voor dans, als je er het Koninklijk Bal-
let van Vlaanderen bij rekent, steeg immers minder, 
omdat – bij mijn weten – het KBvV niet kan rekenen 
op zo’n gulle gift. Het te verwachten effect van deze 
stijging moet ook om een andere reden genuanceerd 
worden. Het gaat om subsidies voor erkende gezel-
schappen, die minstens een stabiele eigen organisa-
tie en soms ook een eigen infrastructuur hebben. Het 
geld voor de stijging van hun subsidies werd minstens 
voor een deel gehaald uit de pot voor projectsubsi-
dies, die dus navenant verkleint. Het valt daarom te 
vermoeden dat al wie naar projectsubsidies van de 
overheid dingt het wellicht lastiger zal hebben of met 
minder tevreden zal moeten zijn. Dat zou wel eens 
merkwaardige gevolgen kunnen hebben, zoals verder 
mag blijken. 

Anderzijds moet meteen ook opgemerkt worden 
dat het bedrag dat de overheid via de structurele 
meerjarige subsidies in het kader van het Kunsten-
decreet besteedt aan dans in het algemeen, dat wil 
zeggen aan producties van erkende dansorganisaties 
én projecten, veel groter is. Er gaan immers ook grote 
bedragen naar de categorie ‘multidisciplinair’. Daar 
treffen we enkele alternatieve managementbureaus 
als Margarita Production en Mokum aan die zich vaak 
met dansprojecten en performance inlaten. Een werk-
plaats als wp Zimmer is uitsluitend met dans bezig, 
terwijl Workspace Brussels zich daar sterk op toelegt. 
En dan zijn er nog alle kunstencentra die in het laat-

ste anderhalve decennium een niet te onderschatten 
financieringsbron waren voor dansprojecten. 

dansplan

Op het eerste gezicht kan er na de subsidietoeken-
ning voor 2010-2012 dus enkel reden tot tevreden-
heid zijn in de danswereld. Vooral omdat er tevoren 
heel wat ontevredenheid heerste, want de danswe-
reld voelde zich, zoals bleek uit het onderzoeksrapport 
Kanaries in de koolmijn1(VTi, 2007) vaak sterk onbe-
grepen door het beleid. Dit onderzoeksrapport formu-
leerde op zes terreinen – productie, individuele artiest, 
internationale werking, spreiding, publiekswerking en 
opleiding – een aantal concrete voorstellen naar zo-
wel de sector als naar de overheid om tot een dans-
beleid te komen. Het rapport had daarmee de vorm 
van een heus dansplan, dat ervoor moet zorgen dat 
de dynamiek in het Belgische, of minstens Vlaams-
Brusselse, danslandschap, die er de laatste decennia 
toe leidde dat dit land internationaal toonaangevend 
werd inzake dans, behouden en versterkt zou worden. 

Dit rapport werd voorgesteld op het einde van 2007. 
Sindsdien ondernam de overheid op een structureel 
niveau nog niet bijster veel stappen om hiervan iets te 
realiseren. Uiteraard werden een aantal beslissingen, 
die in het veld van het theater wellicht wel zinvol zijn, 
maar geen steek houden voor het dansveld, herzien. 
Zo kwam de minister terug op zijn eerdere beslissing 
om geen structuren te erkennen die gebouwd zijn 
rond één persoon, vond hij het niet langer gewettigd 
om de instroom van nieuwe gezelschappen te weren, 
en zag hij ook in dat een ‘plafond’ voor subsidies een 
arbitraire beslissing was die geschrapt moest worden. 
Dat zijn echter allemaal beslissingen die zich louter 
aan de productie- en subsidiezijde van individuele, 
erkende gezelschappen bevinden. Als het hoger ver-
melde ‘dansplan’ één ding duidelijk maakte, dan wel 
dat het van belang was om op alle fronten tegelijk, 
van opleiding tot (internationale) spreiding en pu-

Het kostbare zout in de pap 
over de groei van de dans

Pieter t’Jonck

1. Terug te vinden op de website www.vti.be onder de hoofding ‘Veldanalyse’.

http://www.vti.be/
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blieksvoorlichting een coherent actieplan te ontwik-
kelen. Alle productie-actoren – dus ook de artiesten 
die werken met projectsubsidies en het KBvV – en 
alle producenten, opleidingen, managementbureaus, 
speelplekken, onderwijsinstellingen... dienen daarbij 
betrokken te zijn. Anders komt er van het hele plan 
dat voorligt niets in huis. Van dat alles is echter geen 
sprake. Dat was om één welbepaalde reden ook niet 
te verwachten. De zittende minister voelde immers 
ook wel aan dat zijn terugkeer na de regionale ver-
kiezingen tot de politieke sciencefiction behoorde. Hij 
had er met andere woorden weinig tijd, misschien ook 
weinig belangstelling en zeker ook geen beleidsma-
tige slagkracht meer voor. Voor een aantal concrete 
kwesties blijft dat echter een onmiddellijk probleem. 
Ik noem er hier maar twee. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland is er nog 
steeds geen systeem dat zorgt voor een goede door-
stroming van kunstencentra en werkplaatsen naar 
culturele centra. Het rapport van VTi maakt duidelijk 
dat daar grondige maatregelen vereist zijn omdat 
dans kampt met een aantal structurele handicaps om 
dat terrein te veroveren. Daar doe je niets aan door 
gezelschappen meer geld te geven, en al zeker niet 
door meer gezelschappen geld te geven. Een ander 
probleem is het gebrek aan kunsteducatie die naam 
waardig. Dat betekent dat het publiek vaak slecht ge-
wapend is om dansvoorstellingen te begrijpen, laat 
staan ervan te genieten. Het valt bijvoorbeeld op hoe 
vaak mensen mordicus een verhaal willen zoeken 
in een abstracte dansvoorstelling en dan natuurlijk 
gefrustreerd achterblijven. Wie zal het ze ten kwade 
duiden als ze hun hele schooltijd lang geleerd hebben 
een onderwerp te zoeken in voorstellingen, of het nu 
om theater of om dans (of beeldende kunst of poëzie, 
en ga zo maar door) gaat? Een andere minister, Frank 
Vandenbroucke (sp.a), had plannen in de steigers ge-
zet om aan dat probleem te verhelpen, maar of die 
plannen na zijn verdwijning uit de regering verder zul-
len gezet worden is maar de vraag. 

Het nut van subsidies

In elk geval zette minister Anciaux de sector dus finan-
cieel niet in de kou, wel integendeel. De vraag is dus: 
heeft hij die sector daarmee een dienst bewezen, en 

heeft hij de juiste keuzes gemaakt?2 Om die vraag 
te beantwoorden moet je eigenlijk eerst twee andere 
vragen beantwoorden. De eerste vraag is beleidsma-
tig. Het mag ons ondertussen een evidente verwor-
venheid lijken, maar de vraag is en blijft: waarom 
geeft de overheid geld aan de kunsten, en dan in het 
bijzonder aan de danskunst? Wat wil ze ermee berei-
ken? De vraag kan ook vanuit de danswereld zelf ge-
steld worden: is het altijd een zegen dat er subsidies 
zijn? En als dat zo is, waar zijn ze dan vooral nuttig? 
Die laatste vraag is op dit ogenblik helaas eenvoudig 
te beantwoorden: zonder subsidies zou er wellicht 
gewoon geen, of nauwelijks nog dans zijn, omdat de 
kunstvorm erg duur in ontwikkeling en uitvoering is en 
blijft. Het enige alternatief zou zijn om torenhoge uit-
koopsommen te vragen, maar daar zit men nu al aan 
de limiet, tenzij kunstencentra en cultuurcentra hun 
ticketprijs gevoelig zouden opdrijven. En dat is dan 
weer om redenen van democratische cultuurspreiding 
voorlopig geen optie. 

Blijft dus de eerste vraag over. Wouter Hillaert for-
muleerde in rekto:verso de visie van Bert Anciaux 
op het nut van subsidies voor de kunsten, en op het 
nut van de kunsten zelf voor de samenleving nogal 
lapidair, maar ook nogal juist als ‘goed voor partici-
patie, emancipatie, sociale cohesie, de economie’3. 
Er zijn ook andere visies denkbaar. Onlangs meldde 
een citymarketeer in Hamburg mij met vreugde dat 
de stadstaat er (rijkelijk laat) achter gekomen was 
dat de aanwezigheid van kunstenaars goed was voor 
het aantrekken van de creatieve industrie. Die in-
dustrie was voor hem de toekomst. De aanwezigheid 
ervan in Hamburg zou er bovendien toe leiden dat 
meer mensen die stad als thuisbasis zouden kiezen. 
Artiesten als veredelde lokvogels voor mensen met 
echt geld, quoi! (In feite klopt er overigens niet zo-
veel van dat verhaal, want het beleid in Hamburg zet, 
wat de podiumkunsten betreft althans, nog steeds 
veel zwaarder in op de klassieke grote instituten dan 
op het vernieuwende werk dat in Kampnagel af en 
toe te zien is. Artiesten als de ‘twins’ Kattrin Deufert-
Thomas Plischke moeten het stellen met een ma-
gere 25.000 euro steun per jaar en overleven de 
facto door les te geven). 

Het ene ideaal, dat van iets ouderwetsere snit is, 
spreekt het andere overigens niet tegen. Ik denk dat 

2. De minister heeft in elk geval ‘anders’ gekozen dan de beoordelingscommissie. Hij volgt de commissie wel in haar keuze 
om gezelschappen te erkennen of te weigeren, maar kent aan de erkende gezelschappen financieel een ander gewicht 
toe. Dat maakt beleidsmatig een groot verschil, want het creëert een ander soort landschap. Zo wilde de commissie de 
subsidies voor Les Ballets C. de la B. terugschroeven, maar gaan die er voor de minister financieel verhoudingsgewijze 
meer op vooruit dan bijvoorbeeld Rosas.

3. ‘Blitzkritiek – Merci, Bert!’, tekst terug te vinden op www.rektoverso.be. 

http://www.rektoverso.be/
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veel leden van de Vlaamse regering bijvoorbeeld het 
met de marketeer roerend eens zouden zijn. 

Wat in beide gevallen treft is dat het om een instru-
mentele kijk op de kunsten gaat. Beiden stellen em-
pirisch, of gesteund door sociologische literatuur, vast 
dat het kunstenbedrijf, of in bredere zin de culturele 
industrie, ‘iets’ bewerkstelligt binnen een stedelijk mi-
lieu. Daarbij maken zij echter weinig onderscheid tus-
sen verschillende vormen van culturele industrie. Maar 
er is wel degelijk een onderscheid tussen pakweg de 
ontwikkeling van games en de ontwikkeling van een 
kunstwerk, al behoren beiden tot de categorie van 
‘creatieve industrie’ en kan je zelfs met recht en reden 
beweren dat de game-ontwikkelaar daar in termen 
van puur vakmanschap veel hoger scoort dan de ge-
middelde artiest. (De Franse artiest Philippe Quesne 
zette dat onlangs nog prachtig in de verf met zijn La 
Mélancholie des dragons, waar hij kunstenaars als 
een stel vertederende malloten ten tonele voerde). 

Kunst en spektakel

Een artiest als Angelo Vermeulen toont op het gebied 
van games op een interessante manier waar het on-
derscheid begint. Hij is beeldend kunstenaar, film-
maker, schrijver, dj, gamer, wetenschapper en weet al 
deze interesses te verenigen in zijn installatiekunst. In 
sommige installaties is hij fanatiek bezig met gaming, 
maar stelt hij tegelijk het medium voortdurend in 
vraag door de parameters ervan te manipuleren. Tot 
op zekere hoogte verneukt hij zo het spel. Dat verneu-
ken, dat is de ware aard van het artistieke bedrijf, was 
de conclusie die Tim Etchells trok in zijn ‘State of the 
Union’ op het Theaterfestival4. Het is een stelling die 
enige nuance behoeft, maar grosso modo kan ik hem 
daar alleen in bijtreden. De vraag in kunst is die naar 
de mogelijkheidsvoorwaarde van kunst of representa-
tie. Kunst is een activiteit die zichzelf thematiseert en 
problematiseert, zonder een direct nut te produceren. 
Dat ‘nut’ komt vaak pas veel later, door de weerklank 
die een werk krijgt, door de effecten die het ook in 
de buitenwereld sorteert, doordat het mensen op de 
lange duur anders laat kijken. Maar er is absoluut 
geen garantie op een ‘return on investment’. De clou 
is zelfs dat prutsen aan beeld- en representatiemo-
dellen in eerste instantie vooral irritatie, onzekerheid 
en zelfs woede kan uitlokken bij de kijker. Let wel: dat 
hoeft niet zo te zijn, maar het is wel een ‘occupational 
hazard’ van de kunstenaar. Als een maatschappij dat 
soort belangeloze, zelfs nutteloze bezigheden onder-

steunt en toegankelijk wil maken, dan investeert ze 
in een vorm van maatschappelijke autoreflectie. Met 
alle gevolgen van dien, want denken in het publiek is 
lastig en kan tot ongewenste of onverwachte conclu-
sies leiden. In principe is dat een belangeloze daad. 
In werkelijkheid is dat zelden voor het volle pond het 
geval. Er spelen altijd allerhande belangen mee. Het 
promoten van een stad is bijvoorbeeld vaak een mo-
tief om te investeren in kunst. Het punt is echter dat 
die ‘andere belangen’ niet op dezelfde manier kunnen 
meetellen in een discussie over de waarde van dit 
soort ‘zuivere’ kunst. 

Niet elke vorm van podiumkunst beantwoordt echter 
aan deze opvatting van kunst. In feite valt een groot 
deel van de productie daar helemaal niet onder. Het 
gaat vaak om ofwel een vorm van gesofisticeerd amu-
sement ofwel een vorm van maatschappelijke zelfre-
presentatie. De manier waarop grote stadstheaters 
in Duitsland functioneren, en het soort theater dat 
ze brengen, is een goed voorbeeld daarvan: die zijn 
nauw verbonden met de zelfopvatting en –representa-
tie van de Duitse burgerij. Het was om die reden dat 
William Forsythe de wacht werd aangezegd in Frank-
furt toen zijn voorstellingen steeds minder ‘ballet zoals 
te verwachten en te voorzien’ werden. Maar ook hier 
kennen we veel vormen van theater en danstheater 
die een groot, maar relatief klassiek, vakmanschap 
etaleren zonder veel te morrelen aan de verwachtings-
patronen van de toeschouwer. Het gaat daarbij soms 
om meer dan amusement. Vaak wordt één of andere 
maatschappelijke of menselijke kwestie geëvoceerd. 
Heel goed, heel nuttig zelfs om een maatschappelijke 
kwestie zichtbaar en bespreekbaar te maken. Vaak 
met een emanciperend effect, en als dat niet het ge-
val is, toch minstens nuttig als glijmiddel in stedelijke 
sociale netwerken. Maar of het dan per se kunst is…? 

Om het kind een naam te geven zou je dit soort voor-
stellingen spektakel kunnen noemen. Dat is, voor alle 
duidelijkheid, niet denigrerend bedoeld. Veel artiesten 
bewegen zich trouwens op de grens tussen kunst en 
spektakel. Afhankelijk van de productie leggen ze nu 
eens meer de nadruk op het ene, dan weer op het 
andere. Het betekent echter wel dat de beleidsma-
tige inzet, de reden waarom je er in zou investeren, in 
principe anders is. Je kan bijvoorbeeld in ballet inves-
teren omdat je het een belangrijk stuk erfgoed vindt, 
dat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Je kan het 
belangrijk vinden dat maatschappelijke thema’s een 
publieke vertaling krijgen, enzovoort. Daar valt alle-

4. Zie voor de volledige tekst www.theaterfestival.be. 

http://www.theaterfestival.be/
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maal veel voor te zeggen. Het is echter ook een vorm 
van spektakel waarvoor men in principe, en voor zover 
daar beleidsmatig de juiste context voor bestaat (al is 
dat tot nader order absoluut niet het geval), gemak-
kelijker privé-geld kan mobiliseren. Dat is veel minder 
het geval voor de vorm van theater waar Etchells in 
zijn ‘State of the Union’ aan dacht. Daar ligt het hele-
maal niet voor de hand dat er sponsors te vinden zijn 
die subsidies kunnen aanvullen of zelfs vervangen. 

dynamiek

Waarom is dat onderscheid nu zo belangrijk? Waarom 
daarover nadenken terwijl er nu net meer geld naar de 
danssector vloeit dan ooit tevoren? De belangrijkste 
reden is dat het wellicht niet lang meer zal duren voor 
de subsidies toch krimpen. Als de Vlaamse Regering 
de broeksriem moet aanhalen zal ze niet aarzelen 
om in de kunst te gaan snoeien, bijvoorbeeld door te 
eisen dat gezelschappen meer eigen inkomsten ge-
nereren. Recente interviews met de nieuwe minister, 
Joke Schauvliege (CD&V) wijzen ondubbelzinnig in 
die richting. In Nederland is die beweging al op gang 
gekomen. Daar geeft de overheid aan vrij opererende 
actoren een euro voor elke euro die zij zelf uit de markt 
halen. Ik schat zo dat, mits een gepaste beleidscon-
text, grote spelers als Rosas, Ultima Vez of Les Ballets 
C. de la B. daar nog wel iets van zullen kunnen bakken, 
ook al omdat ze ondertussen internationaal een on-
verwoestbare reputatie opgebouwd hebben. Wellicht 
zal ook niemand aan hun subsidies willen of durven 
tornen. Ook Eastman, het nieuwe gezelschap rond Sidi 
Larbi Cherkaoui zal daar niet zoveel moeite mee heb-
ben, omdat hij, voortbouwend op de erfenis van Les 
Ballets C. de la B., een haast ideale spektakelformule 
heeft bedacht waarin opwindende, herkenbare dans 
gekoppeld wordt aan ‘interessante’ thema’s. Cherka-
oui drijft het daarbij nooit zo ver dat de kijker veront-
rust raakt door zijn spektakels of er het noorden bij 
kwijt geraakt. Het is daarom werk dat als vanzelf zijn 
weg vindt naar alle grote podia.

Voor andere groepen in het lijstje van structureel 
erkende organisaties zou dit toekomstperspectief 
echter hachelijk kunnen zijn, en dat geldt nog meer 
voor ensembles die via (nu al geslonken) projectsub-
sidies werken.5 Om de gevolgen daarvan in te schat-
ten moeten we nog eens teruggrijpen naar Kanaries 
in de koolmijn. Een belangrijk punt dat het rapport 
aanstipt is dat elke subsidiepolitiek er op productie-

gebied toe zou moeten bijdragen om de gelaagdheid 
van het landschap te behouden en te versterken. 
Het typische van het Vlaamse landschap is nu dat 
er veel benaderingen van dans naast en door elkaar 
bestaan, en dat artiesten vaak op verschillende fron-
ten tegelijk actief zijn. Er is veel kunst, veel spekta-
kel en er zijn nog meer mengvormen van beiden. De 
huidige subsidieverdeling blinkt op dat punt echter 
niet bepaald uit, omdat de uitgesproken op ‘kunst’ 
of ‘experiment’ georiënteerde organisaties als Stillab, 
deepblue, Kobalt Works, Kunst/Werk of zelfs Dama-
ged Goods financieel weinig voorstellen tegenover 
de grote ensembles. (Waarmee ik niet wil zeggen dat 
die enkel met spektakel bezig zijn. In het geval van 
Rosas kan je zelfs met recht beweren dat de groep 
een erg experimentele fase doormaakt. Alleen zijn die 
groepen minder kwetsbaar door hun grote staat van 
dienst). Het gevolg zou kunnen zijn dat er op korte 
termijn een snelle, maar onherroepelijke verschraling 
ontstaat in het Vlaamse danslandschap, gewoon om-
dat veel (buitenlandse) artiesten hun biezen pakken 
bij gebrek aan werkkansen. Dat er ook infrastructureel 
nijpende problemen zijn voor kleine gezelschappen 
en freelance artiesten zal de zaken zeker niet verbe-
teren. Nochtans, die vele kleine projecten vormen het 
zout in de pap van de Vlaamse dansscène. Ze houden 
de zaak in beweging, al is het maar doordat ze altijd 
weer alles in vraag stellen. 

Net op dat ogenblik zou ook het gebrek aan een goe-
de structurele onderbouw van het Vlaamse dansland-
schap zich wel eens kunnen wreken. Het is een land-
schap dat in hoofdzaak van onderuit, door veel kleine 
actoren en artiesten is opgebouwd. Als die vertrekken, 
verdwijnt meteen ook de dynamiek uit het landschap. 
Voorlopig is dat niet aan de orde, maar het tij kan snel 
keren, als je nagaat hoe precair de leefomstandig-
heden van artiesten zijn. De kaarten zouden daarom 
helemaal anders gelegen hebben als de stijging van 
middelen minstens voor een deel geïnvesteerd was 
in het uitbouwen van een goed uitgebalanceerd be-
leid dat de sector als geheel ten goede komt. Als de 
nieuwe minister van cultuur dan ook één taak heeft, 
dan is het wel om zo snel mogelijk met de auteurs van 
Kanaries in de koolmijn aan tafel te gaan zitten om na 
te gaan hoe de toekomst van de dans in Vlaanderen 
veilig kan gesteld worden, ook als de budgettaire mar-
ges in de toekomst versmallen. Maar goed, er resten 
– hopelijk – nog drie jaar om dat voor te bereiden. Men 
mag die kans alleen niet laten liggen.

5.  Ook hier biedt rekto:verso op zijn website een interessante, maar omineuze discussie onder de titel: ‘Vergeet subsidies, 
denk vrij!’.



2322 >> NAAR DE INHOUDSTAFEL



23musical van vlaanderen, Dans der Vampieren - foto Luc Monsaert>> NAAR DE INHOUDSTAFEL



24 24>> NAAR DE INHOUDSTAFEL 25

Meten is vergeten

Wanneer ik dit schrijf heb ik het globale cijferluik dat u 
voor dit artikel kon lezen, helaas nog niet kunnen door-
nemen. Maar ik gok dat u iets heeft vernomen over 
versnippering van subsidiemiddelen. Het podiumkun-
stenveld zit daardoor niet helemaal lekker in zijn vel. 
De gulpende waterhoofden springen het meest in het 
oog. Een beetje lager treffen we een bloedarmoede 
aan die oprukt ter hoogte van het middenrif. Wanneer 
we onze blik helemaal naar beneden richten, zien we 
een hoop verwrongen voeten die niet in staat zijn de 
rest van het lichaam in beweging te krijgen.

De overkoepelende diagnose is even onthutsend 
als frappant: naarmate de algemene geldstroom toe-
nam, kalfde de algemene gezondheid af. Het onver-
mijdelijke gevolg van een uitstroombeleid dat schittert 
door afwezigheid, een doorstroombeleid dat moeite 
heeft om verder te kijken dan de lengte van de eigen 
neus, en een instroombeleid dat erg doet denken aan 
Chinese voetbinding. Jonge kleintjes houdt men graag 
klein omdat lotusvoeten nu eenmaal het symbool zijn 
van schoonheid, hoop en algemene welstand. De be-
langrijkste functie van nieuwkomers is dus de schone 
schijn ophouden.

Gelukkig zijn er altijd wel uitzonderingen te vinden 
die de regel bevestigen. Het is niet allemaal kom-
mer en kwel. Je ziet ook tendensen die zich laten 
aaneenrijgen tot een feestelijke goednieuwsshow. 
Die vindt plaats in de subsidiepot van het muziek-
theater. Deze deelsector is het spiegelbeeld van 
het nogal onverkwikkelijke plaatje dat u hierboven 
voorgeschoteld kreeg. En vermoedelijk ook in de 
voorgaande analyses van het theater- en dansveld. 
Hoewel het niemand zou mogen verwonderen dat de 

spreekwoordelijke vijf minuten politieke moed voor 
die potjes bij de afgelopen subsidieronde uitbleef. 
Hij was namelijk elders opgebruikt.

Voor het muziektheater daalde het manna neer. 
Maar liefst 79% verhoging van de globale subsidie-
enveloppe. Een op zich vrolijk stemmend cijfer dat in 
het persbericht tactisch voorzien werd van een nóg 
vrolijker stemmende kanttekening. ‘Deze inhaalopera-
tie is niet ten koste gegaan van de klassiek sterkere 
sectoren zoals muziek en theater’. Je kon dus met een 
gerust hart je ongemakkelijke herinnering aan de sub-
sidieronde van 2000 terug in de koelkast steken. Toen 
viel het muziektheaterveld maar liefst 97% stijging 
ten deel. Maar die bloemen waren wel uit de tuin van 
de andere podiumbuurtjes gepikt. Anno 2009 is de 
gulheid van de subsidiënt echter grenzeloos. Niemand 
hoeft zich te bekeren tot het kannibalendom. Hoewel 
dat vervelende mailtje van vandaag over 5% lineaire 
besparingen en kaasschaven in een flits iets anders 
deed vermoeden. Maar dit geheel terzijde.

Het muziektheaterveld was vóór de afgelopen subsi-
dieronde heerlijk overzichtelijk. Slechts zeven spelers 
met een werkingssubsidie die tezamen een prachtige 
rechthoek met de contouren van een zandloper vorm-
den. Een afgevlakte top (Muziektheater Transparant), 
een breedgeschouderde subtop (Muziektheater Lod, 
nu LOD), een slank maar stabiel middenveld (Wal-
purgis) en een gelijkmatige onderbasis. Fragmenta-
tie, daar had ons muziektheaterveld helemaal geen 
last van. De twee instromers, Braakland/ZheBilding 
en Compagnie KAIET!, kwamen met 250.000 euro 
meteen op hetzelfde subsidiepeil als Pantalone en 
Theater De Spiegel. Als je jong bent en je wilt wat, dan 
is het muziektheater een behaaglijke nestplaats, zo is 
in het recente verleden gebleken. 

At the core of all well-founded belief, lies belief that is unfounded.
Ludwig Wittgenstein – On Certainty (1969)

Musicals in Vlaanderen  

of hoe gek we het tóch 
konden bedenken

Daniëlle de regt
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Omdat de jeugd de toekomst heeft, besloot mi-
nister Anciaux om voor de periode 2010-2012 nog 
enthousiaster in te zetten op de doorbloeding van het 
muziektheaterveld. Er kwamen drie nieuwe spelers 
bij. Service to Others, de structuur rond Wayn Traub, 
kan van start gaan met een redelijk spectaculaire in-
stapdotatie van 400.000 euro. Festival Alden Biesen 
Zomeropera ontving, ondanks enig gesputter van de 
beoordelingscommissie, toch nog 120.000 euro. Met 
die twee gestes is op papier niet alleen de artistieke 
bloei van het muziektheater verzekerd, maar evenzeer 
die van de provincie Limburg. Wie de motiveringen van 
minister Anciaux bij de beslissingen in het kader van 
het Kunstendecreet doorneemt, krijgt ten stelligste de 
indruk dat het koddige Limburggevoel ook de politieke 
sfeer niet onberoerd heeft gelaten. Bijgevolg valt er 
daar meer groener gras te grazen dan bijvoorbeeld in 
Antwerpen. Zowel Traub als Compagnie KAIET! kunnen 
dit bevestigen. Zij het dan de eerste in positivo, en de 
tweede in negativo. KAIET! zal het namelijk in de toe-
komst met 100.000 euro minder moeten doen.

Maar dit is slechts gepriegel in de marge als we 
naar het hemelgewelf van het muziektheaterveld kij-
ken. Hier kunnen we moeilijk nog spreken van groener 
gras, zaaigelden en maaivelden. LOD en Muziekthea-
ter Transparant kunnen elkaar vanaf 2010 de hand 
schudden ter hoogte van de magische grens van 
1.000.000 euro. Maar ze zijn niet meer de Goliaths 
van het muziektheater. Musical van Vlaanderen kwam, 
zag en overwon. Met 2.450.000 euro heeft deze 
nieuwe organisatie een rugzak meegekregen die de 
rest van het muziektheaterveld het licht in de ogen 
ontneemt. Woorden als ‘instroom’ of ‘inhaalbeweging’ 
schieten hier schromelijk tekort. Dit is een eclips zoals 
we die in onze vijftigjarige Vlaamse cultuurbeleidsge-
schiedenis maar zelden hebben mogen aanschouwen. 

Aan dynamiek dus geen gebrek in het muziekthea-
terveld. Daar kunnen de door hypertrofie geteisterde 
buurtjes van het theater en de dans nog wat van 
leren. Dat we ineens met een muziektheaterveld zit-
ten dat omgeturnd is tot een omgekeerde piramide, 
niet meteen de meest stabiele wiskundige figuur, 
moeten we maar even naar ons achterhoofd verdrin-
gen. Iedereen vindt de subsidiënt een toffe peer en 
niemand houdt van party poopers.

No guts, no glory

U vindt het dus misschien niet zo jofel van me, maar 
ik wil toch graag aan u kwijt dat deze hertekening van 
ons muziektheaterveld een kapitale blunder is waar-

aan een even kapitale denkfout ten grondslag ligt. Of 
beter, de grootste fout is dat er precies niet zo heel 
veel nagedacht is. 

Ik heb ooit wel eens cultuurmanagement gestu-
deerd. Tijdens mijn opleiding werd ik om de oren 
geslagen met het Baumol en Bowen-principe. Bij de 
doorgewinterde Courant-lezer gaat er nu een belletje 
rinkelen. U kent het van artikels die doorgaans focus-
sen op het voor vals versleten onderscheid tussen de 
gesubsidieerde podiumkunstensector enerzijds, en 
de ‘vrije’ podiumkunstensector anderzijds. Om kort 
uw geheugen op te frissen: alle podiumkunsten gaan 
gebukt onder een kostenziekte. Want ze zijn afhanke-
lijk van mensen, dus arbeidsintensief. Die mensen 
zijn nodig om een voorstelling op poten te zetten. 
Iedere avond opnieuw. Zowel het productie- als het 
uitvoeringsproces van een voorstelling kunnen niet 
gevat worden binnen de kostenbesparende logica van 
de lopende band. Gevolg: een voorstelling maken en 
opvoeren kost per definitie meer dan ze aanvanke-
lijk kan opbrengen. Het is pas vanaf de duur van een 
speelreeks die zelfs langspeelplaten als de Zomer 
van Antwerpen maar moeilijk kan garanderen, dat 
een voorstelling break-even draait. Of misschien kan 
de Zomer van Anwerpen dat wel, maar dan moet de 
voorstelling gemaakt en gespeeld worden door een 
handjevol jonge honden die meer idealisme dan no-
ten op hun zang hebben als het gaat over verloning, 
scenografische vormgeving, repetitietijd, muzikale 
omkadering, bedenktijd…

Ik dacht het een tijdje geleden nog toen ik de he-
ren van Olympique Dramatique in een zee van zweet 
en getergd door kortademigheid hun allereerste musi-
cal Adams appels zag afwerken. Dit genre is arbeids-
intensief op een voor doorsnee mensen gezondheids-
bedreigende manier. Het is, geheel gedacht vanuit 
deze economische wetmatigheid, dan ook niet meer 
dan logisch dat musicalproducenten komen aanklop-
pen voor subsidies. CultuurInvest? Een zweetdruppel 
op een gloeiende plaat. Zoals ik het ook logisch vindt 
dat Studio 100-baas Gert Verhulst zich in zijn gat ge-
beten voelde omdat Musical van Vlaanderen tijdens 
deze ronde ook daadwerkelijk subsidies kreeg. Als je 
vijf jaar geleden als gelijke monniken met gelijke kap-
pen moest afdruipen richting dat lekke CultuurInvest-
schuitje, is het niet oké om vijf jaar later te ontdekken 
dat de deur van het Kunstendecreet zonder al te veel 
ruchtbaarheid op een grotere kier was gezet.

Ik wil dan ook graag even van deze gelegenheid ge-
bruik maken om een welgemeende cudoos richting 
Gert Verhulst te sturen. Het deed me deugd te horen 
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dat ook strikt op productie georiënteerde mensen niet 
te beroerd zijn om naar de Raad Van State te stappen 
om geld en tijd te spenderen aan zoiets onproductiefs 
als een principekwestie. Ik hoop dat hij gelijk krijgt. 
Gewoon omwille van het principe, natuurlijk. Want 
laat ons wel wezen. De vrees voor concurrentieverval-
sing (lees: inkomstenderving) waar Studio 100 mee 
schermt, is weinig reëel. Hoogstwaarschijnlijk wordt 
zijn winstmarge niet zozeer geput uit zijn theatervoor-
stellingen, maar is hij het surplus van een uitgekiende 
bedrijfsstructuur die zijn activiteiten verregaand hori-
zontaal en verticaal geïntegreerd heeft. 

Wat u zich daarbij moet voorstellen als u een 
cultureel verantwoorde theaterbezoeker bent met 
slechts een matige interesse voor bedrijfseconomie 
in combinatie met populair entertainment: de mees-
te gesubsidieerde theaters hebben een foyer waar 
u na de voorstelling een drankje kunt nuttigen. Een 
prettige service waar dat theater, als de voorstelling 
op een of andere manier spraakmakend was en het 
volk dat blijft plakken de keel geregeld moet bijsme-
ren, nog een centje aan verdient. Een kleine duit dat 
het geleden verlies door de voorstelling een tikkeltje 
verzacht. Een welkome aanvulling op de werkings-
subsidie, zeg maar.

Probeer dit nu in het groot door te denken. Je 
neemt bijvoorbeeld een mediagenieke hond in huis 
die je leert praten. Daar maak je vervolgens een te-
levisieprogramma mee voor een populaire televisie-
zender waar je zelf ook in participeert, en vice versa. 
Omdat je zo na een tijdje allebei nóg populairder en 
bekender bent geworden, kun je een mix van materi-
ele en immateriële afgeleiden van jullie beiden gaan 
produceren. Denk: broodtrommels, theatershows, 
badschuim, reclamespotjes en pennenzakken. Han-
delsactiviteiten waar je, als de onderlinge geldstro-
men dat toelaten, ook best een aandeel in probeert 
te verkrijgen om hun multiplicatoreffect door te zetten 
en verder uit te breiden richting een nieuwe branche. 
Bijvoorbeeld: drie mediagenieke meisjes in huis ne-
men die je leert zingen en dansen.

K3 is ook meteen een dankbaar voorbeeld dat het 
grote probleemoplossende vermogen van dergelijke 
bedrijfsstructuren mooi illustreert. Ze laten relatief 
gemakkelijk toe om het beste te maken van slechte 
situaties. Want webben kunnen ook dienst doen als 
vangnetten. Als er bijvoorbeeld onverhoopt een meisje 
wegvalt, ben je bij machte om snel een televisiepro-
gramma in elkaar te flansen rond de zoektocht naar 
een nieuw meisje. Die reeks zend je zowel in Vlaande-
ren als in Nederland uit. Wat tegenwoordig allemaal 

in één moeite door kan gaan. Omdat mediabedrijven 
zichzelf op dezelfde manier groot hebben gemaakt en 
je op een gegeven moment toch in mekaars armen 
verstrikt geraakt. 

Alsof het zo moest zijn, kom je uit bij een Neder-
lands meisje. Zo kunnen jullie verschillende vliegen 
in één klap slaan. De nieuwe branche kan doorstar-
ten met haarbandjes, schoolschriftjes en dekbed-
overtreksets. Jij kunt al die hebbedingetjes vanaf nu 
beter slijten in Nederland dan voorheen. En je duwt 
mekaars populariteit verder de lucht in richting een 
nieuwe bedrijfstak.

No nuts, no glory

Voor Musical van Vlaanderen zijn dit luchtkastelen. In 
eerste instantie omdat de subsidiënt dergelijke groei-
scenario’s met argusogen bekijkt. Synergie is op zich 
een fijne, kapitalistisch geïnspireerde uitvinding. Maar 
aan het einde van de rit mag iedere gesubsidieerde 
zijn oogmerk niet laten bezoedelen door winst. Musi-
cal van Vlaanderen moet zich dus net zoals iedereen 
primair focussen op het produceren van kwaliteits-
volle voorstellingen, in casu musicals. Een activiteit 
waarvan we al hadden vastgesteld dat ze, uitgedrukt 
in financiële termen en human capital, uitermate risi-
covol is. Al helemaal als er naast acteurs ook dansers 
en zangers nodig zijn die pas in gang schieten als ze 
aan CAO-normen over een podium mogen huppelen. 
Vergoeding van sterallures niet inbegrepen.

Musical van Vlaanderen krijgt daarvoor natuurlijk 
een weinig bescheiden bedrag ter waarde van LOD, 
Muziektheater Transparant en Service to Others sa-
men. Maar als er iets is dat de laatste globale sub-
sidieanalyse van VTi, de huidige kredietcrisis, en au 
fond het kapitalisme zelf ons geleerd hebben, dan 
is het wel dat iedereen altijd te weinig heeft. En dat 
die stiekem toch ook een beetje kapitalistisch geïn-
spireerde subsidiënt altijd te weinig geeft. Ik zie de 
toekomst van Musical van Vlaanderen daarom niet 
meteen zonnig in. Of toch niet als de artistieke schaal 
waarop Musical van Vlaanderen denkt, samenvalt 
met de groots opgezette spektakels die je spontaan 
met het genre associeert.

Musical hier te velde (vergeef me deze contradictio 
in terminis) heeft bovendien te kampen met nog een 
ander probleem. Als Vlaamse musicalproducent kun 
je moeilijk een budgettair vangnet breien via cross-
financiering. De licenties voor gebeitelde kaskrakers 
als Evita of My Fair Lady zijn voor de lage landen gro-
tendeels in handen van Stage Entertainment, a.k.a. 
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Joop van den Ende. Waarom zou een wandelend 
Wirtschaftswunder als Van den Ende zijn rechten 
op Mamma Mia! cadeau doen als hij zelf de Stads-
schouwburg in Antwerpen kan afhuren en zo in ei-
gen beheer zijn voorstelling op Belgische bodem kan 
neerpoten?

Nu heeft Van den Ende al enige tijd door dat 
Vlaanderen een bijzonder lastige markt is. Hij steekt 
er dan ook niet bijster veel moeite in. De beschikbare 
infrastructuur laat technisch te wensen over en tja, 
het is niet iedere dag dat je met je neus in de boter 
valt en voor een habbekrats een heel Circustheater 
aan zee kunt kopen. Voor wie nu denkt ‘Aha! De 
zaalcapaciteit van de Stadsschouwburg en die van 
het [voornaam-al-naar-gelang-de-hoofdsponsor-nu-
Fortis] Circustheater is na al die verbouwingen toe-
vallig wel hetzelfde geworden, namelijk 2000 zitjes!’, 
even een newsflash die pardoes nóg een probleem 
reveleert.

2005. Nederland. 16.306.000 inwoners. The Lion 
King. 1.600.000 bezoekers. Tweeëneenhalf jaar ge-
speeld. Eén speelplaats.

2005. Vlaanderen. 6.020.000 inwoners. Rekent u 
het vanaf daar even door terwijl ik rustig doorpraat? 
We zien elkaar straks wel weer terug ergens op het 
domein van het onvoorstelbare. Een land waar het 
verboden is om te sterven en aan geboortebeperking 
te doen.

Eerlijk is eerlijk. Een succesnummer als Mamma Mia! 
kan terugkijken op publiekscijfers die naar Vlaamse 
normen glorieus zijn. Maar ze volstonden amper om 
quitte te draaien, zo pruilde Erwin Van Lambaart, CEO 
van Stage Entertainment, tijdens een interview in De 
Morgen (22/08/2008). Bovendien zal Musical van 
Vlaanderen zich willens nillens toeleggen op eigen 
creaties. Dit is het punt waarop mijn laatste restje 
hoop omslaat in pessimisme. Blijkbaar zijn we het 
onfortuinlijke lot van Music Hall NV te snel vergeten. 
Geert Allaert heeft van die tragische episode wel ont-
houden dat het niet zo verstandig is om musicals te 
creëren à la Les Misérables die per stuk om en nabij 
de 2,5 miljoen euro kosten. Maar tegelijkertijd lijkt hij 
een beetje hardleers te zijn, als je kijkt naar zijn par-
cours bij Geert Allaert Theaterproducties, de voorloper 
van Musical van Vlaanderen. Denk maar terug aan 
Dracula, de aderlating.

‘De Vlaamse musicalmarkt is helaas niet groot 
genoeg om de Stadsschouwburg zeven keer per week 
uit te verkopen’, zo besefte Allaert in 2007 nog (De 
Morgen, 20/10/2007). Maar kom, laat ons met hem 
aannemen dat er op drie jaar tijd heel veel kan veran-

deren en dat de binnengerijfde subsidie kan volstaan 
als basisimpuls. En dat niemand groot is geworden 
door klein te blijven denken. Net zoals de rest van 
het podiumkunstenveld zal Musical van Vlaanderen 
zich vroeg of laat de vraag stellen of het niet loont 
om naar het buitenland te trekken om de begroting 
sluitend te krijgen, dan wel het budget te verruimen. 
Het circuit is daar immers groter en rijkelijker bedeeld.

Nu had Allaert dit zelf ook al bedacht. Bijvoor-
beeld de Nederlandse markt ‘is veel bereikbaarder 
dan tien jaar geleden. Het aanbod is er geslonken 
omdat Nederland minder een subsidieland is ge-
worden. De theaters werken dynamischer en zetten 
zich af tegen de dominantie van producent Joop van 
den Ende’ (De Morgen, 20/10/2007). Goed voor 
Nederland dat Vlaanderen wel een subsidieland is 
gebleven! Kwaliteitszoekers aldaar, een doelgroep 
waarvan ook ik denk dat hij bestaat en onbediend 
blijft wegens die aftocht van de Nederlandse subsi-
diënt, hoeven niet op hun honger te blijven zitten. 
Ik mag wel hopen dat dat befaamde Limburggevoel 
waar we het daarstraks al even over hadden, snel 
wegdeemstert. Voor je het weet zit er een Vlaamse 
subsidiënt op je kap die begint te zemelen over 
‘zichtbaarheid’ en zo.

 
Van zichtbaarheid gesproken. Ik zie een lichtpuntje 
voor Musical van Vlaanderen. Er zijn best wel wat 
constructies te bedenken die Musical van Vlaanderen 
toelaten zich staande te houden op een markt die op 
dit moment in de tijd een fata morgana is. Als we het 
voorbeeld van Studio 100, als zijnde de beste leerling 
van de entertainmentklas op het vlak van bedrijfs-
structurering en publieksbewerking, even spiegelen 
aan de waan van musical in en uit Vlaanderen, dan 
kom ik tot de slotsom dat de overlevingskansen van 
Musical van Vlaanderen aanzienlijk vergroten als hij 
zijn subsidies inzet in een multiplicatorlogica. Die kan 
echter pas in werking treden als de geldstromen voor-
bij de grenzen van de eigen vzw trekken en ingescha-
keld worden in een grotere kringloop van meerdere 
correlerende bedrijfstakken. 

Aangezien ik nu strikt in economische termen aan 
het denken ben, voel ik me niet meteen verplicht om 
mij bezig te houden met vragen omtrent ethisch on-
dernemen in het kader van het Kunstendecreet, en 
waar precies de juridische speelruimte grijs tot zwart 
kleurt. Wat ik maar wil zeggen is dat het volgens mij 
absoluut niet ondenkbaar is dat Musical van Vlaan-
deren om te kunnen overleven voor een paar keuzes 
komt te staan die ik vanuit wettelijk oogpunt als 
‘moeilijk’ zou bestempelen. En dat, al naar gelang de 
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beslissingen, Gert Verhulsts vrees voor concurrentie-
vervalsing in de toekomende tijd niet zo gemakkelijk 
meer weg te rationaliseren valt. En dat de subsidiënt 
zijn handen dan niet zonder verpinken in onschuld 
kan wassen. 

Niet dat het agentschap Kunsten geen nattigheid 
voelde bij het dossier van Musical van Vlaanderen. 
Het adviseerde dan ook negatief. Maar het agent-
schap wikt en de minister beschikt. Hoewel de keren 
dat een minister ingaat tegen de adviezen van zijn 
rekenkamer doorheen de geschiedenis vele malen 
schaarser zijn dan de keren dat hij ingaat tegen de 
adviezen van zijn inhoudelijke denktanks. Deze keer 
draaide het echter anders uit. Er werd gegokt met 
2.450.000 euro. Je kunt ook een teveel aan politieke 
moed hebben.

Graag zou ik bij wijze van positieve noot nog even 
van deze gelegenheid gebruik willen maken om een 
welgemeende cudoos in de richting van Geert Allaert 
te sturen. Als dit de feiten en de geschiedenis zijn 
en je slaagt er against all odds in om subsidies los 
te weken met het soortelijk gewicht van een uit de 
kluiten gewassen stadstheater van een doorgaans 
eerder rationeel ingestelde subsidiënt, dan ben je 
een weergaloos lobby-talent begiftigd met uitzonder-
lijke retorische capaciteiten. Hopelijk neemt iedereen 
de moeite om deze les goed in te studeren tegen de 
volgende subsidieronde.

In de tussentijd moeten we proberen het beste te 
maken van een slechte situatie. Daarom zou ik in 
mijn pose van cultuurmanager voor specifiek het 
muziektheaterveld stante pede een fusie adviseren 
van LOD en Muziektheater Transparant. Muziektheater 
Lod. Klinkt goed, want het is een naam die kan bogen 
op een grote herkenningsfactor. Dan hebben we twee 
even grote reuzen gecreëerd die er samen voor zorgen 
dat de piramide twee benen heeft om op te balance-
ren. Zo is er geen man overboord mocht er onverhoopt 
een Goliath door de knieën gaan.

Ik snap niet dat men voor bijvoorbeeld het thea-
tersegment nooit heeft gedacht aan een gelijkaardige 
ingreep om de boel in balans te krijgen. Bijvoorbeeld 
de voornaam ‘Jan’ kan sinds de jaren 1980 bogen op 
een grote herkenningsfactor. Dan ligt een versmelting 
van de structuren rond grootheden als Jan Fabre en 
Jan Lauwers toch voor de hand? En net zoals er van 
Musical van Vlaanderen verwacht wordt dat hij zich 
op een of andere manier ontfermt over het verstoten 
Theater Taptoe, kunnen we van hen ook best verlan-
gen dat ze zich engageren voor zwarte schapen als 
Jan Decorte. Zelfde voornaam, zelfde formaat, zelfde 

subsidiepot, dat schept op geheel organische wijze 
een band. 

Wat ik met deze laatste absurditeit probeer duide-
lijk maken, is dat het voorstel om LOD en Muziekthea-
ter Transparant samen te naaien tot een stootkussen 
zoals ik dat al eens hoorde rondfladderen in de wan-
delgangen, in feite even ridicuul is als een riante en 
tegelijkertijd hopeloos ontoereikende instapsubsidie 
voor die musicalzeepbel van Vlaanderen, of een su-
perstructuur gemaakt van dappere Jantjes, en geheid 
is op een fundament dat iedere logica ontbeert.

Ik zou toch een beetje oppassen met de veelge-
hoorde idee dat het muziektheaterveld nood heeft 
aan een soort van institutionaliseringsfase teneinde 
zijn emancipatieproces te kunnen voltooien. Je moet 
dit subveld geen Calimero-complex aanpraten dat 
vanuit artistiek oogpunt uitermate moeilijk te diag-
nosticeren valt. Voor je het weet ben je nonsens aan 
het uitkramen die voor weldenkende doch artistiek 
matig geïnformeerde mensen een aura van geloof-
waardigheid krijgt omdat de intenties nobel waren en 
de retoriek wel goed zat.

Kwesties van geloof

Want laat daar geen twijfel over bestaan. Ook in mijn 
ware gedaante, iemand die probeert op een kriti-
sche manier na te denken over podiumkunsten, ben 
ik ervan overtuigd dat Allaerts geloof in musical in 
Vlaanderen authentiek en integer is. Ik kan hier als 
Cassandra zeventig maal zeven keer zeggen dat dit 
rijk niet meteen zal komen zonder een musicalde-
creet ter waarde van de hele podiumkunstensector, 
een stevige duw in de rug van Joop van den Ende, 
en/of een verdriedubbeling van de Vlaamse bevol-
king. Maar dat maakt allemaal niks uit. Als het erop 
aankomt, duldt een geloof geen rationele vragen 
naar zijn eigen aannemelijkheid. Ze sluiten elkaar 
van nature uit.

Aan de subsidie die Musical van Vlaanderen toe-
gekend kreeg door de Vlaamse Gemeenschap, lag 
evenzeer een geloof ten grondslag. Het geloof dat 
kunst adelt en participatie verbetert. Persoonlijk ge-
loof ik dat volkskunst een contradictio in terminis is 
met een gevaarlijk kantje. Probeert u eens de tweede 
geheel ten dienste van het eerste te zetten. Begin 
vervolgens in het groot door te denken. U zult zien dat 
de tweede fungeert als zeil en het eerste als schip, 
en dat ze samen het gevaar lopen in politiek heel 
griezelig, extreem vaarwater te komen. Of ze verliezen 
het noorden en beginnen pardoes in omgekeerde 
richting te reizen. Hoe hoorde ik het onze kersverse 
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cultuurminister Schauvliege in een interview ook al 
weer zeggen? O ja. Dat het een voordeel is dat ze niet 
met een specifieke sector gelieerd is, ‘zoals kunst of 
theater’. Wie zich graag zorgen maakt over emancipa-
tie, heeft hier een veel serieuzere aanleiding gevon-
den dan het muziektheaterveld.

Ondanks een cultuurbeleid dat steeds minder 
voorwaardenscheppend en steeds meer instrumen-
taliserend is gaan denken, is Vlaanderen natúúrlijk 
niet China, Rusland of Italië, en natúúrlijk zijn po-
diumkunsten al lang geen vermaekelijkheden meer. 
Maar als je het mij vraagt leven we wel in een tijd 
waarin we het ons echt niet meer kunnen permit-
teren om het verleden en de toekomst niet uitermate 
ernstig te nemen.

Het lastige aan podiumkunsten zal altijd zijn dat 
ze bestaan bij gratie van een publiek. ‘Het publiek’ is 
een geloof waar minister Anciaux en de podiumkun-
stensector elkaar in gevonden hadden. Geen kat die 
weet wat ‘het’ is. En zeker geen kat die weet hoe groot 
‘het’ in Vlaanderen zou kunnen zijn. Zou ‘het’ eigenlijk 
wel bestaan? Maar vreemd genoeg blijft iedereen 
rotsvast in ‘het’ geloven.

Nou ja, laten we elkaar even diep in de ogen 
kijken en eerlijk zijn. Misschien geloven we niet al-
lemaal op een even totalitaire manier in ‘het’. Maar 
soms is het opportunistischer om je te schikken naar 
de mores en het taalgebruik van een congregatie die 
meer in de pap te brokken heeft dan jij. 

Tegelijkertijd ben ik van al dat opportunisme verpakt 
als ‘Limburggevoel’, ‘institutionalisering’, ‘hybridise-
ring’ of ‘repertoire’ wel een beetje weemoedig gewor-
den. Waar is toch de tijd dat het steevast de subsidi-
ent was die achter de artistieke feiten aanhuppelde, 
in plaats van omgekeerd? Niet dat u mij naïef gaat 
horen doen over de basisregels van het verkeersre-
glement van de politiek. Maar als ik terugdenk aan 
wat ik de laatste tijd zoal voorgeschoteld krijg in mijn 
hoedanigheid van persoon die graag kritisch nadenkt 
over podiumkunsten, dan begrijp ik steeds beter dan 
mij lief is de reactie van Ludwig Wittgenstein toen 
Maurice Drury hem de capaciteiten van de lang-
speelplaat aanprees. Wat een verbetering toch van 
de geluidskwaliteit! Wittgenstein kon niet anders dan 
hem gelijk geven. Ja, het klonk allemaal pakken be-
ter. En toch. ‘It is so characteristic, that just when the 
mechanics of reproduction are so vastly improved, 
there are fewer and fewer people who know how the 
music should be played.’ Wilt u vooral die analyse 
in het achterhoofd proberen houden en in het groot 
doordenken tot de volgende subsidieronde?

Tot slot een paar losse gedachtes over landbouw-
subsidies. Want daar doet dit vraagstuk van de mu-
ziektheaterpot me nog het meeste aan denken. Om 
uw geheugen even op te frissen: door een enthou-
siasmerend doch weinig doordacht beleid keken wij 
Europeanen, voor we het goed en wel doorhadden, 
tegen een boel boterbergen, wijnplassen, melkpoe-
len en graanlawines aan. Met mond-en-klauwzeer, 
gewasziektes en concurrentievervalsing jegens 
niet-Europeanen tot gevolg. Onthoud hiervan dat 
landbouwsubsidies linke soep zijn. Voor je het weet, 
hebben ze zichzelf verziekt. Iets wat de Europese 
overheid gelukkig niet helemaal over haar kant liet 
gaan. Sinds de jaren 2000 is het daadkracht troef. 
Er werden enige structurele maatregels afgekondigd 
die kaderen in een veel groter plan dat uitloopt tot 
minstens 2013:

Maatregel 1: Er wordt niet beknibbeld op het totale 
subsidievolume. Sterker nog, de subsidiënt trekt zijn 
beurs verder open. Want alleen zo kon de propor-
tionele verhouding tussen subsidie en productievo-
lume herzien worden. Dat was dringend nodig. ‘Hoe 
meer mensen jouw melk drinken, hoe meer geld jij 
krijgt’, bleek immers een logica te zijn die uitmondde 
in een poel geschifte melk. 

Maatregel 2: De nieuwe logica impliceert dat 
land- en tuinbouwers strikt georiënteerd op produc-
tie via een uitstroomregeling de eigen boontjes moe-
ten gaan doppen. Ze kunnen dit best. Mits ze leren 
hun gezonde verstand, innovatiedrang en werklust 
op dezelfde manier in te zetten als niet-Europeanen.

Maatregel 3: Land- en tuinbouwers met een mili-
euvriendelijk hart zullen gaandeweg meer subsidies 
krijgen. Ze redden het anders niet. Daarvoor moeten 
ze wel voldoen aan strenge kwaliteitseisen, oog heb-
ben voor dierenwelzijn en leefomgeving, en gedurfd 
uit de hoek komen.

Maatregel 4: Hobby-boeren worden strenger ge-
weerd dan voorheen. Maar Initiatieven afkomstig van 
biologische boeren zullen extra steun ontvangen. Zij 
zijn immers de toekomst.

Landbouwsubsidies zullen altijd een lastig ethisch 
vraagstuk blijven. Maar het stemt hoopvol dat men 
stilletjes aan blijk geeft van realiteitszin, verder be-
gint te kijken dan de eigen neus lang is en de duur-
zaamheidsgedachte koestert. En last but not least, 
zijn zin voor ethiek niet meer wenst in te ruilen voor 
een consumptief geloof dat groter is dan men kan 
bevatten, en tegelijkertijd gebaseerd is op een ver-
absoluteerde nietigheid.
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Je kan op subsidiebeslissingen in- en uitzoomen. 
Wie inzoomt, merkt een paar dingen. Zo zijn de be-
oordelingsscores van adviescommissie en adminis-
tratie (van A tot E) maar moeilijk in relatie te bren-
gen tot de uiteindelijke ministeriële beslissingen. 
Van de weinige gezelschappen die twee keer ‘zeer 
goed’ scoorden (Abattoir Fermé, Comp. Marius, de 
Roovers en Antigone) gaat enkel de laatste er pro-
centueel echt op vooruit (+7%, tegenover +2% voor 
de Roovers). Ceremonia, Crew en het Theaterfestival 
kregen ‘zeer goed’ en ‘goed’, maar verliezen licht, 
terwijl diezelfde score bij Compagnie Cecilia 16% 
meer middelen oplevert. In de minder positieve be-
oordelingen zit iets meer lijn. Wie van commissie of 
administratie een C ving, gaat in principe achteruit: 
Ensemble Leporello, De Maan, Ultima Thule, Zuid-
pool, Toneelhuis. Enkel KVS en Kopergietery gaan er 
met een zakelijke C (en een artistieke B) licht op 
vooruit. Natuurlijk spelen in elk dossier specifieke 
modaliteiten mee die zich niet in cijfers vangen laten 
(subsidiegeschiedenis, extra inkomsten, toekomst-
plannen, inplanting), maar objectief valt Anciaux’ 
rekenmachine vanuit de adviezen moeilijk te door-
gronden. 

Ze volgt veeleer de aandachtspunten van de mi-
nister zelf, en zelfs vrij consequent. Cecilia is erg 
populair bij een breed publiek, Antigone werkt actief 
aan participatie in de wijk. De drie grote stadsthe-
aters, en zeker de drie grote jeugdtheaters, worden 
zoveel mogelijk op hetzelfde niveau getrokken. Ant-
werpen verliest daarbij, Vlaams Brussel wint (of 
dan toch op papier). Anciaux’ plaatje wordt hele-
maal duidelijk als we kijken naar de drie negatief 
geadviseerde structuren die hij opviste: Luxemburg, 

het Mimefestival en Theater aan de Stroom. Diver-
siteit van het aanbod, interculturaliteit, participa-
tie en aandacht voor het grote repertoire vormen 
codewoorden in zijn motivering van die ingrepen. 
Niemand zal van die criteria schrikken, wel wegen 
ze blijkbaar zo zwaar dat ze in twee van de drie ge-
vallen een dubbele ‘volstrekt onvoldoende’ kunnen 
overheersen. Nieuwkomer Theater aan de Stroom 
laat met 400.000 euro meteen de helft van het veld 
achter zich. Een minder maatschappijbewuste ziel 
moet wel besluiten dat Anciaux zijn eigen advies-
structuren weinig vertrouwen schenkt, en de andere 
criteria van het Kunstendecreet zelfs helemaal ont-
waardt. ‘In dienst van de goede zaak’, zullen ande-
ren vinden.

diversiteit op papier

Vallen er ook minder expliciete rode draden te 
ontwaren in deze subsidieverdeling voor theater? 
Opvallend is dat onder de verliezers relatief veel 
gezelschappen een eigen zaal hebben. De stads- 
en grote jeugdtheaters even buiten beschouwing 
gelaten, zijn dat BAFF, Zuidpool, Het Gevolg, Ultima 
Thule, De Maan. Je kan ervan op aan dat vooral hun 
receptieve werking eronder zal lijden. Zeker in Ant-
werpen zullen mooie zalen als Zuidpool en de beide 
ex-Raamtheaters nog minder kunnen verhelpen 
aan de speelplekkenschaarste in de grote steden. 
Aan BAFF en Ultima Thule stelde de commissie dan 
wel samenwerking voor met respectievelijk Nunc en 
4hoog, maar in de praktijk liggen beide dossiers 
niet makkelijk. Het is een van de meer verdoken pa-
radoxen in Anciaux’ besluiten: de diversiteit in het 

Gek toch. zelfs voor grote broer theater toverde voormalig cultuurminister anciaux nog 
twee miljoen euro meer uit zijn hoed, en toch hoor je nu bij zowat elk gezelschap dat het 
de riem moet aanhalen. achter de coulissen lijkt het crisisgevoel groter dan ooit. wat is er 
gebeurd en wat gaan we daaraan doen?

Reconversie uitgesteld 
Een blik op het theater

Wouter Hillaert
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aanbod zal op papier wel toenemen, maar zal die 
diversiteit ook meer speelkansen krijgen?

Een goeie casestudy op dat vlak bieden de zeven 
nieuw erkende structurele organisaties naast Thea-
ter aan de Stroom: Bad van Marie, Berlin, De Pa-
rade, Lazarus, Orka, Nunc en Tristero. Samen vormen 
ze een mooi staaltje van hoe breed en grensover-
schrijdend het officiële theaterbegrip geworden is. 
Tegenover het hardcore teksttheater van De Parade 
of Nunc staan de theatrale filmdocumentaires van 
Berlin, de reality shows van Bad Van Marie en het 
creatieve ervaringstheater van Orka. Fictie en rea-
liteit worden steeds minder tegengestelde polen, 
lijkt het besluit. Documentaire blijkt in opmars. 
Maar hoeveel beter af zijn deze gezelschappen met 
elk hun 170.000 euro (Nunc zelfs maar 125.000 
euro) in het walhalla van de werkingssubsidies waar 
ze vanuit de projectenschuif jarenlang zo naar ver-
langd hebben? In vele gevallen is dat nieuwe bud-
get amper de helft meer dan het geld waarmee ze 
jaarlijks één voorstelling maakten, terwijl de eisen 
veel hoger liggen. Gaan ze met die structurele sub-
sidies meer kunnen investeren in tourneeplanning, 
professionalisering, zichtbaarheid? In meer sociale 
bescherming voor hun artiesten, nog een speerpunt 
van Anciaux? Langere reeksen per voorstelling? De 
toekomst zal het uitwijzen, maar zeker is alleen dat 
ze in harde concurrentie zullen moeten treden. De 
druk op de receptieve kant van het podiumbedrijf 
is nu al niet min en wordt steeds groter. Duizend 
bloeiende bloemen zijn fijn, maar ze kunnen snel in 
elkaars licht en mest gaan staan.

Nu zijn we al aan het uitzoomen, op zoek naar de 
langetermijneffecten en het bredere kader van deze 
subsidieronde. Op zich kan je niet anders dan blij 
zijn met deze extra investering in de diversiteit van 
Vlaamse theatergezelschappen. De al jaren be-
zwaarde projectenpot wordt eindelijk ontlast (al 
schijnt hij tegelijk gepluimd), en interessante par-
cours van meerdere gezelschappen worden min-
stens niet afgebroken. Anciaux heeft dat slim gezien. 
Hij is erin geslaagd een absolute keuze voor de 
status quo (of toch voor wie al aan de structurele 
tafel zat) te verkopen als een voortzetting van zijn 
groeiverhaal. Een ander jarenlang strijdpunt lijkt be-
graven: zijn gevecht tegen de uitwas van structuren, 
zijn pleidooi voor synergie en samenwerking. Ook de 
basisoptie van het Kunstendecreet om met twee- en 
vierjarige subsidies tegelijk de uitstroom te verzor-

gen, lijkt helemaal verdampt. Vraag is nu: wat staat 
het theater te wachten na Anciaux?

Meer van hetzelfde

Precies 47 organisaties krijgen nu werkingssubsi-
dies voor de periode 2010-2012. Dat zijn er acht 
meer dan vier jaar geleden, toen bij de start van 
het Kunstendecreet 39 organisaties een twee- of 
vierjaarlijkse subsidie ontvingen voor de periode 
2006-2009. En ook toen aten al acht nieuwe or-
ganisaties mee aan de structurele tafel: Abattoir 
Fermé, Crew, de Queeste, Union Suspecte, SKaGeN, 
Ontroerend Goed, fABULEUS, Froe Froe. Wie zijn we 
onderweg verloren? Iemand? Taptoe, Alibi Collectief 
en de Zwarte Komedie kregen een kaartje richting 
exit. Het Net en Dito’Dito gingen op in een grotere 
structuur. Onder het bewind van Anciaux werd het 
structurele theaterveld dus bijna één derde groter. 
In aantal producenten, dan toch. De pot voor theater 
dikte in diezelfde periode wel aan van rond de 22 
miljoen euro in 2002 tot een kleine 27 miljoen euro 
in 2010, maar met de aangekondigde kaasschaaf 
van Joke Schauvliege zal dat uiteindelijk maar een 
toename van één vijfde blijken te zijn. Meer groepen 
moeten iets minder-meer geld verdelen.

Dat is jammer voor die groepen en voor wat ze stuk 
voor stuk méér in hun koker hadden voor de toe-
komst. Maar bovenal zal het theater er niet beter 
van worden. De kaarten zijn te weinig geschud om 
bepaalde groepen door plotse schaarste tot nieuwe 
creativiteit te nopen. Ze zijn ook te weinig verhoogd 
om andere groepen een sprong voorwaarts te doen 
maken, of hun soufflés langer te laten rijzen. We krij-
gen meer van hetzelfde, durf ik voorspellen. Iedereen 
kan zichzelf op zijn eigen eilandje ‘goed bezig’ blijven 
vinden. En dan hebben we het nog niet over het pu-
bliek. Door maar te blijven investeren in de produc-
tionele kant van de zaak, wordt de spanning met 
de distributie en receptie van die producten alleen 
maar groter. Gemiddelde speelreeksen zullen nog 
korter worden, programmatoren zullen verder ver-
drinken en toeschouwers zonder spontane toegang 
zullen nog meer verloren lopen in de veelheid. Al-
weer diezelfde paradox in Anciaux’ beslissingen: het 
brede publiek wordt vooral op papier beter bediend. 
Ik overdrijf hier vermoedelijk een beetje in doemsce-
nario’s, maar ze kunnen helpen om minstens het ge-
sprek te openen over waar het heen moet in 2012.

De onvermijdelijke reconversie (‘de transformatie 
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van activiteiten teneinde zich aan te passen aan de 
economische en sociale evolutie’) is immers enkel 
met drie jaar uitgesteld. Laten we die extra tijd zin-
vol gebruiken. Een beoordelingssysteem waarin te 
veel en te diverse commissieleden zich aan te veel 
niet-artistieke criteria moeten houden, zal altijd een 
status quo met meer structuren opleveren. Zolang 
de zone tussen de verantwoordelijkheden en de zeg-
gingskracht van de commissie en die van de minis-
ter vaag blijft, zal dat verwrongen compromissen op-
leveren die geen verschil maken. Zonder kader voor 

meer steun uit de vrije markt (of uit Europa?) blijven 
er voor gezelschappen bitter weinig uitwijkmogelijk-
heden. Zolang niet meer bruggen geslagen worden 
tussen het Kunstendecreet en het decreet Lokaal 
Cultuurbeleid, zullen zowel producenten als cultu-
rele centra met wederzijdse frustraties blijven zitten. 
Misschien moeten we zelfs eens het debat openen 
over een numerus clausus? Al was het maar in elk 
gezelschap over de noodzaak van zijn huidige aantal 
producties. Vorm uw gedacht voor Joke Schauvliege 
dat voor u doet.

Lazarus, Kunstwe(r)k - foto Raymond Mallentjer
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De beslissing over de toekenning van subsidies, 
die vaak gelinkt wordt aan de naam van één per-
soon, is in feite het resultaat van een lang traject 
met bijzonder veel deelnemers, in eerste instantie 
binnen de kunstenorganisaties zelf. Verder parti-
ciperen er ook tientallen ambtenaren, leden van 
de talrijke beoordelingscommissies en ten slotte 
de minister met zijn kabinetsmedewerkers. Deze 
mensenmassa brengt de tekst van het Kunsten-
decreet en zijn uitvoeringsbesluiten tot leven. Een 
dergelijke subsidiebeslissing biedt dan ook veel 
informatie. Een dissectie ervan brengt aan het licht 
hoe goed de regelgeving de artistieke praktijk dekt, 
hoe functioneel, nuttig en bepalend de beoorde-
ling van de commissies en de administratie is, hoe 
vlot de procedure verloopt maar ook in hoeverre de 
eindbeslissing de kans in zich draagt om daadwer-
kelijk te leiden tot het beoogde resultaat: de creatie 
van een kunstenlandschap dat in staat is om de 
prioritaire doelstellingen van het cultuurbeleid te 
verwezenlijken.

In dit artikel concentreren we ons eerst op de 
harde materie: de subsidiebedragen. In een tweede 
beweging analyseren we de subsidiebeslissing op 
microvlak en gaan we op zoek naar specifieke en 
kenmerkende elementen die een licht werpen op de 
tijdgeest en op de beleidsdoelstellingen. We willen 
hierbij ook telkens nagaan op welke punten de voor-
bije subsidiebeslissing een interessante aanleiding 
kan zijn voor het optimaliseren van de uitvoering van 
de regelgeving. 

We gaan, voor wat de cijfermatige analyses en 
vergelijkingen betreft, uit van de officieel toegekende 
subsidiebedragen. Er wordt dus geen rekening ge-
houden met mogelijke besparingsinhoudingen op 
respectievelijk de subsidiebedragen voor 2009 en 
deze voor de periode 2010-2012.

Een cijfermatige stijging

Vergeleken met de situatie van 2009 gingen de sub-
sidiebedragen voor de kunstenorganisaties globaal 
gezien sterk omhoog: er werd een algemene stijging 
van zowat 10% gerealiseerd. In tijden van crisis en in 
een maatschappelijke sfeer van flinke besparingen, 
bezorgde ‘het grote gebaar’ van minister Anciaux de 
kunstensector dan ook in eerste instantie een gevoel 
van opluchting. Het kunstenlandschap als geheel 
heeft zeker voordeel gehaald uit de subsidiestijging, 
maar op het budget van de individuele kunstenor-
ganisatie heeft de verhoging van het cultuurbudget 
haast geen positief effect. De vergelijking tussen de 
subsidiebedragen voor de periode 2006-2009 en de 
bedragen voor de periode 2010-2012 levert sprekend 
cijfermateriaal voor deze schijnbare paradox:

* In 2009 werd in het kader van het Kunsten-
decreet aan een geheel van 253 professionele kun-
stenorganisaties 85.332.468 euro subsidie gegeven; 
gemiddeld ontvangt een artistieke organisatie dus 
337.282 euro.

* Vanaf 2010 heeft Vlaanderen 274 van derge-
lijke instellingen. Dat zijn er dus 21 méér. Deze krijgen 
gezamenlijk 94.751.000 euro – een stijging van 11% 
ten opzichte van de vorige subsidieperiode. Maar het 
nieuwe gemiddelde individuele subsidiebedrag van 
345.806 euro stijgt slechts met nauwelijks 2%. Dat 
is onvoldoende om de normale kostenstijgingen op te 
vangen.

Een vergelijking tussen de periodes uit een verder 
verleden geeft een identiek beeld. De conclusie is dat 
in het afgelopen decennium het artistieke landschap 
en het culturele aanbod in Vlaanderen effectief rijker 
zijn geworden, maar helaas enkel in de figuurlijke 
betekenis van het woord. Vanaf 2010 moet een kun-
stenorganisatie zijn artistieke plannen realiseren met 

Het grote gebaar en de crisis
Een analyse van de subsidiebeslissing 2010-2012

Liesbeth Dejonghe en Paul Corthouts
overleg Kunstenorganisaties
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gemiddeld een haast identiek bedrag als in 2009. Al-
leszins heeft de subsidiebeslissing, op het gebied van 
de hoogte van de bedragen, de kunstensector met een 
onbestemd gevoel achtergelaten; het gevoel dat ieder-
een aan een ramp is ontsnapt, maar dat tegelijkertijd 
niemand is gered.

de subsidiebeslissing en het 
vergrootglas

dE SUBSIdIEtERmIjn: nIEt twEE, nIEt 
vIER, maaR dRIE jaREn 

Het Kunstendecreet voorziet in principe structurele 
subsidiëring voor een periode van twee dan wel van 
vier jaren. De voorwaarden en verplichtingen waaraan 
organisaties moeten voldoen, verschillen naargelang 
de duur van de hen toegekende periode. Bij de wij-
zigingen aan de decreettekst op 20 juni 2008 werd 
de bepaling toegevoegd dat, bij een beslissing over 
structurele subsidiëring in verkiezingsjaren, de Vlaam-
se Regering enkel een driejarige subsidie-enveloppe 
kon toekennen (art. 89 bis van het Kunstendecreet). 
Organisaties moeten bij hun aanvraag wel aangeven 
of ze opteren voor een twee- dan wel een vierjarige 
enveloppe.

De beslissing die de Vlaamse regering op 24 april 
2009 nam, is, conform de actuele bepalingen, voor 
alle structureel gesubsidieerde organisaties van kracht 
voor een periode van drie jaar.

Appelen en citroenen

Er werd geen duidelijke richtlijn vastgelegd over het 
normenkader waarin de structureel gesubsidieerde or-
ganisaties precies stappen. Moeten zij in de komende 
drie jaren voldoen aan de voorwaarden voor tweejarige 
dan wel voor vierjarige subsidiëring? Het meest ratio-
nele antwoord op deze vraag is dat het de aanvraag 
van de organisaties zelf (twee dan wel vier jaar) is die 
bepaalt volgens welk normenkader ze beoordeeld zul-
len worden. In de voorbije procedure heeft de overheid 
voor zichzelf geen decretaal moment voorzien om een 
vierjarige aanvraag om te turnen tot een twee- (in dit 
geval een drie-) jarige erkenning. Maar dit antwoord 
zorgt onmiddellijk voor een pijnlijke vaststelling: er zijn 
nogal wat organisaties die zichzelf, met het oog op 
een groeiscenario een ambitieus artistiek takenpak-
ket hebben opgelegd. Ze vroegen hiervoor voldoende 
overheidssteun voor vier jaar maar zagen hun subsi-
dievraag uiteindelijk niet in die mate gehonoreerd. Zij 

zitten de komende jaren bij de jaarlijkse evaluaties in 
een veel moeilijker parket dan hun collega’s die, op 
basis van een meer bescheiden plan en een vraag 
voor ondersteuning voor twee jaar, uiteindelijk een ge-
lijkaardig subsidiebedrag kregen.

De toekomstige ‘moeilijke vergelijkingen’ vinden we in 
meerdere categorieën. Een greep hieruit:

concERtoRGanISatIES

De Centrale krijgt jaarlijks 75.000 euro op basis van 
een tweejarige aanvraag. Zij krijgt geen kwantitatieve 
verplichtingen opgelegd, terwijl Brosella, Freemusic en 
Villarte met jaarlijks respectievelijk 60.000, 50.000 
en 50.000 euro verplicht zijn om gemiddeld twintig 
activiteiten per jaar te organiseren, gemiddeld 12,5% 
eigen inkomsten te genereren en gemiddeld 10% van 
het financieringsbudget te voorzien voor kunstenaars. 
Hun aanvraag betrof immers een vierjarige enveloppe.

danS

deepblue vroeg een vierjarige enveloppe aan en blijkt, 
ondanks het honoreren van de vraag, na afloop van 
de procedure een heuse pechvogel te zijn. Jaarlijks 
krijgt deze organisatie 250.000 euro. Hiervoor moet 
ze twee creatie-opdrachten per subsidieperiode geven 
(binnen een periode van 3 jaar en niet van 4 jaar!), 
moet er gemiddeld 12,5% aan eigen inkomsten wor-
den gehaald en dient gemiddeld 50% van het finan-
cieringsbudget ingezet te worden voor prestaties of ac-
tiviteiten van kunstenaars. Bovendien moet deepblue 
gemiddeld jaarlijks veertig voorstellingen spelen. Het 
is extra wrang om vast te stellen dat, met amper 1 
euro subsidie minder, deze laatste verplichting gehal-
veerd zou zijn. Temeer omdat collega-organisaties als 
Soit, Peeping Tom, en Stillab een haast identiek subsi-
diebedrag toegekend kregen (respectievelijk 240.000, 
245.000 en 250.000 euro) terwijl er aan hen geen 
enkele kwantitatieve eis is gesteld. Zij vroegen immers 
subsidie aan voor twee jaar.

SocIaaL-aRtIStIEk

Ook hier blijkt de lat na afloop van de subsidieronde 
ongelijk te liggen. Een organisatie als Globe Aroma 
moet, wegens vierjarige aanvraag, tijdens de ko-
mende subsidieperiode minimaal gemiddeld twintig 
activiteiten jaarlijks organiseren, gemiddeld 5% ei-
gen inkomsten genereren en minimaal 50% van de 
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toelage besteden aan inhoudelijke medewerkers. 
Globe Aroma ontvangt jaarlijks 125.000 euro. Voor 
de tweejarige aanvragers die een vergelijkbaar sub-
sidiebedrag kregen (zoals Platform-K met 105.000 
euro en Tutti Fratelli met 180.000 euro) zijn er geen 
opgelegde minima.

Ook in de disciplines audiovisuele kunsten, organi-
saties voor beeldende kunst en bij architectuurorga-
nisaties komen degelijke situaties voor. Dit euvel kan 
worden opgevangen door het verder compliceren van 
de regelgeving. Men kan bepalen dat, bij subsidiebe-
slissingen in verkiezingsjaren, de overheid eerst een 
beslissing neemt over het (weliswaar theoretische) 
tijdsverloop (twee dan wel vier jaren) en vervolgens 
een subsidiebedrag toekent voor de decretale drie 
jaren. Ook is het theoretisch mogelijk om specifieke 
voorwaarden uit te werken die in deze driejarige peri-
ode voor alle gesubsidieerde organisaties identiek zijn. 
Maar het is natuurlijk veel eenvoudiger en praktischer 
om de verkiezingsuitzondering en dus de beslissings-
mogelijkheid voor drie jaren gewoonweg te schrappen.

Moeilijk er in, gemakkelijk er uit?

Maar een nóg pertinentere reden om het systeem van 
de driejarige subsidiemogelijkheid af te schaffen of, 
beter nog, om strikt te houden aan de twee- en vierja-
rige subsidieperiodes, zit in de specifieke functies die 
aan de tweejarige subsidieperiode zijn verbonden. Het 
systeem van structurele subsidiëring voor twee jaren 
biedt de overheid een instrument om een gedegen in- 
en uitstapbeleid op poten te zetten. Het hanteren van 
dit tweejarensysteem als heroriënteringsmechanisme, 
waarbij de kunstenorganisatie daarna ofwel een door-
start krijgt, ofwel definitief haar structurele subsidie 
verliest, maakt hier onlosmakelijk deel van uit. Derge-
lijk beleid, samen met een uitgebouwd systeem van 
projectsubsidies, geeft aan de kunstensector de mo-
gelijkheid om organisch te evolueren. Bij gebrek aan 
dergelijk beleid staan organisaties (iets te) vlug op de 
straatstenen of ondervinden ze zware moeilijkheden 
om de overstap van projectmatige werking naar struc-
tureel ondersteunde werking te (mogen) maken.

Leidt de analyse van de huidige subsidiebeslissing tot 
de vaststelling dat het ontbreken van de tweejarige 
in- of uitstapmogelijkheid ook effectief voor specifieke 
problemen heeft gezorgd?

Ten opzichte van 2009 komen er 45 nieuwe or-
ganisaties bij; 24 organisaties worden vanaf 2010 

niet langer structureel gesubsidieerd. In 2010 kent de 
kunstensector dus een netto instroom van 21 nieuwe 
organisaties. Dat is, op een totaal van 274, een re-
latief groot aantal. Het grote aantal ‘verse’ structureel 
betoelaagde organisaties duidt alleszins niet op een 
verhoogde drempel voor instap. Integendeel. De over-
heid probeerde – eerder krampachtig – enkele orga-
nisaties die al langere tijd op projectondersteuning 
konden bogen, eindelijk aan boord van het structurele 
subsidieapparaat te hijsen. Dit gebeurde wellicht van-
uit een ‘nu of nooit’-gevoel, zeker in het licht van de 
vigerende economische crisis. Vooral in de discipline 
‘theater’ is een hele rist van dergelijke organisaties te 
vinden. 

Het is natuurlijk de vraag of en in welke mate het 
geschenk van de nieuwe situatie voor deze organisa-
ties vergiftigd is. De structurele enveloppe waarmee 
ze het de komende drie jaren moeten rooien kan be-
zwaarlijk als exuberant betiteld worden. Vaak is het be-
drag niet hoger dan de toelage waarmee de projecten 
van deze organisaties tot nog toe werden ondersteund, 
een enkele keer zelfs lager. En de verplichtingen die 
structurele betoelaging met zich meebrengt, zijn na-
tuurlijk veel groter (en kostelijker). De nieuwbakken 
structureel ondersteunde organisaties gaan dit geen 
twee, maar drie jaar moeten zien te overleven.

Aan deze situatie is niet onmiddellijk meer te ver-
helpen. Pas voor een volgende beleidsperiode kan op-
nieuw over het bedrag van een minimale startsubsidie 
worden overlegd.

Voor wat betreft de beslissing tot stopzetting van sub-
sidies, leidt het ontbreken van de mogelijkheid van 
tweejarige ondersteuning wel degelijk tot een pijnlijke 
vaststelling. Sommige organisaties waar in de beoor-
delingscenakels blijkbaar enige twijfel over bestond, 
werden naar het gevoel van de collega-instellingen 
veel te plots op non-actief gezet. Dit was zeker het 
geval voor Zoo. Het buikgevoel in de sector gaf aan 
dat in een ‘normale’ subsidieprocedure dit dansgezel-
schap in het slechtste geval een tweejaarlijkse enve-
loppe zou hebben gekregen en dan nog in het kader 
van een doorstartscenario. Nu bleek subsidie voor drie 
jaar blijkbaar te royaal en krijgt ZOO vanaf 2010 geen 
structurele ondersteuning meer.

hEt PRoBLEEm van dE 
dREmPELBEdRaGEn

 
De recente subsidiebeslissing roept, zoals gezegd, 
vragen op over de lage subsidiebedragen waarmee 
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het overgrote deel van de organisaties die vanaf 
2010 als nieuwkomer in het structurele subsidie-
systeem stappen van start moet gaan. Maar er is 
ook, zowel voor de nieuwkomers als voor de anciens 
een probleem in verband met de ‘drempelbedragen’.

Het decreet en de toe te passen reglementering 
vermelden specifieke bedragen die het normenka-
der bepalen waaraan enkele reeksen van gesubsidi-
eerde organisaties zich moeten houden:
- Indien hen een subsidie van respectievelijk 

250.000 of 375.000 euro en meer wordt toege-
kend, dienen organisaties andere kwantitatieve 
normen in acht te nemen dan indien hen een 
lager bedrag werd verleend.

- Indien organisaties een subsidiebedrag vanaf 
300.000 euro verkrijgen, vervalt voor hen de 
mogelijkheid om bijkomend beroep te doen op 
optionele projectsubsidies.

- Organisaties die een structurele subsidie van mi-
nimaal 287.202 euro verkrijgen, moeten ook de 
hoogste looncategorieën in acht nemen voor de 
vaststelling van de te betalen minimumbarema’s. 
Dit heeft gevolgen voor de loonkost.

Bij de toekenning van de subsidies, moet een over-
heid met deze drempelbedragen en met hun conse-
quenties rekening houden. Het zou voor de toekomst 
nuttig kunnen zijn om een praktijk in te voeren waar-
bij er voldoende verschil is tussen het hoogst ver-
leende subsidiebedrag onder de vermelde grenzen 
en het laagst verleende bedrag erboven. Er zouden 
zich zo een aantal financiële no go-zones kunnen 
aftekenen; bedragen die zich in die zones bevinden, 
komen niet als subsidiebedrag in aanmerking. Zo 
ontstaan er op meer afgetekende wijze ‘liga’s’ bin-
nen eenzelfde kunstdiscipline; dit maakt dan duide-
lijk welk verwachtingspatroon een overheid ten aan-
zien van een bepaalde organisatie koestert. Zulk een 
systeem maakt ook een meer objectieve vergelijking 
tussen organisaties mogelijk.

De huidige uitvoering van de regelingen in verband 
met de drempelbedragen leidt ertoe dat een organi-
satie in de loop van een subsidieperiode plots in een 
andere voorwaardencategorie terecht kan komen; dit 
moet alleszins vermeden worden. Een eenvoudige 
indexering van een toegekend subsidiebedrag, dat 
bij aanvang van de periode net onder een bepaald 
grensbedrag lag, kan een organisatie, volgens de let-
ter van de regelgeving, in de loop van het parcours 
plots opzadelen met bijkomende verplichtingen.

Om de rechtszekerheid in dergelijke situaties 
te optimaliseren, wordt er hierover best een duide-
lijke administratieve richtlijn opgesteld, die inhoudt 
dat het subsidiebedrag dat werd toegekend in het 
eerste jaar van de subsidieperiode vastlegt welk 
kwantitatief normenkader de organisatie dient na te 
leven voor het verdere verloop van deze subsidie-
periode. Een latere indexstijging van het subsidie-
bedrag boven de grens van respectievelijk 250.000 
of 375.000 euro zou dan geen praktisch gevolg 
meer hebben. Dit dus naar analogie van de regel 
voor het drempelbedrag van de optionele project-
subsidie. Hiervoor werd duidelijk gestipuleerd dat 
het aanvankelijk subsidiebedrag de norm bepaalt, 
ongeacht een latere indexstijging tot boven het 
drempelbedrag.

dE REGELInG In vERBand mEt dE zES 
‘StadSthEatERS’

De subsidiebeslissing legt in de periode 2010-2012 
voor zes theaterorganisaties nieuwe en bijkomende 
subsidieverplichtingen op. Tegelijk wordt aan deze 
groep, bestaande uit BRONKS, HETPALEIS, Koper-
gietery, KVS, NTGent en Toneelhuis, de gezamenlijke 
noemer ‘Stadstheater’ toegekend. 

Voor deze groep van organisaties stelt de minis-
ter dat ‘de kunstenaarsvergoedingen hoe dan ook 
minimaal één derde van de totale kosten moeten 
bedragen. En binnen de totale loonmassa moeten 
de lonen aan kunstenaars minimaal 40% bedragen.’ 
Deze verplichtingen werden pas in het ultieme be-
slissingsmoment van de subsidieronde naar voor 
gebracht. In geen enkele fase die aan de beslissing 
voorafging (opmaak decreet, opmaak uitvoeringsbe-
sluiten, richtlijnen adviesorganen, adviezen,..) was 
van deze bijkomende verplichtingen sprake.

De minister stelde dat hij deze bijkomende sub-
sidievoorwaarden oplegde uit bezorgdheid voor de 
(financiële) positie van de individuele kunstenaar. 
Hiervoor kan zeker begrip worden opgebracht. Het 
toepassen van deze bijkomende subsidievoor-
waarden blijkt echter verre van vanzelfsprekend. 
Vooreerst is de juridische draagwijdte van de bij-
komende voorwaarden zeer onduidelijk. Daarnaast 
is het hoegenaamd niet eenvoudig om de correcte 
en precieze inhoud van de bijkomende maatregelen 
in te schatten en naar een praktijk te vertalen. Het 
wordt immers heel snel duidelijk dat de concrete 
uitvoering van de bijkomende maatregel(en) in de 
meest voor de hand liggende interpretaties niet mo-
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gelijk is of slechts mogelijk mits een zeer grondige 
aanpassing van interne organisatiestructuren en dus 
ook van artistieke plannen. Deze aanpassing speelt, 
paradoxaal genoeg, echter vooral in het nadeel van 
de individuele kunstenaar.

Verder vermeldt minister Anciaux nog het volgende 
voor NTGent: ‘Bovendien wens ik heel specifiek het 
advies te volgen dat de artistieke plannen van JAN 
volledig worden geïntegreerd binnen de werking van 
NTGent.’ NTGent zou dus (de artistieke plannen van) 
een extern theatergezelschap in zijn werking moeten 
integreren. Ook over deze verplichting werd, vooraf-
gaand aan het beslissingsmoment, op geen enkele 
wijze gecommuniceerd of gedebatteerd.

Over het systeem van fusie en samenwerking 
geeft de minister in zijn algemene subsidiebeslissing 
een tweevoudig en paradoxaal signaal. In meerdere 
tekstpassages wordt de moeilijkheid erkend om ini-
tiatieven (zelfs indien er een nauwe samenwerking 
bestaat) in een samenwerkingsplatform te laten op-
gaan of te laten fuseren. Deze stelling wordt als ar-
gument gehanteerd voor de individuele subsidiëring 
van meerdere artistieke initiatieven (zoals Corban, 
Mime Square Festival...) waarvoor in het verleden 
de samenwerkings- of fusiepiste niet werkzaam 
bleek. Ook in de algemene contextbeschrijving voor 
de theatersector stelt de minister dat ‘fusies op or-
ganisatorisch vlak geen vanzelfsprekendheid zijn en 
(...) de komende jaren door het agentschap nauw-
gezet (zullen) moeten worden opgevolgd’. 

Daarnaast en geheel tegenstrijdig hiermee krijgt 
NTGent de bijkomende subsidieverplichting opge-
legd om in te staan voor de (gehele?) artistieke am-
bitie van een aan de instelling vreemde organisatie. 
Enkel in één ander geval, bij het muziektheater, legt 
de minister een soortgelijk gedwongen huwelijk op. 
Hij koppelt de subsidiëring van Musical van Vlaan-
deren aan de verplichting om een structurele sa-
menwerking op te starten met Theater Taptoe.

Meer nog dan de wenselijkheid van dergelijke voor-
waarden – een wenselijkheid die dus ook door de mi-
nister zelf veelvuldig in twijfel wordt getrokken – spelen 
alle bovenvermelde problemen en vragen (rechts-
waarde van een in extremis bijkomende subsidievoor-
waarde, uitvoerbaarheid, interpretatie) in even grote 
mate voor dit soort bijkomende subsidievoorwaarden.

Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft te 
kennen gegeven aan het voorgaande en huidige 
cultuurkabinet dat de bijkomend opgelegde subsi-

dievoorwaarden inderdaad problematisch zijn en dit 
zowel op juridisch vlak als op het gebied van de uit-
voerbaarheid. Minister Anciaux heeft dat overigens, 
in de laatste maand van de legislatuur, ook groot-
moedig onderkend. Dat is een grote opluchting voor 
de betrokken organisaties. Maar zij hebben dringend 
behoefte aan een officieel besluit waarin duidelijk 
gestipuleerd wordt dat de bijkomende subsidie-
voorwaarden als niet bestaand mogen beschouwd 
worden. Zonder zulk besluit blijven de surplusbe-
palingen immers een eigen leven leiden en lopen 
de organisaties, op basis van deze bepalingen, het 
risico op een negatieve evaluatie van hun werking. 

foRmELE voRmGEvInG van dE 
SUBSIdIEBESLISSInG

Wanneer de Vlaamse overheid een beslissing neemt 
voor een nieuwe Kunstendecreetperiode, is dit voor 
de hele sector maar ook voor de samenleving een 
groots moment. Naarmate bij de communicatie van 
deze beslissing het brede veld in ogenschouw wordt 
genomen, wordt de inhoudelijke rijkdom en diversi-
teit van het artistieke landschap meer in de kijker 
gezet. Dat is een pluspunt.

Voor wat de verdere formele uitwerking van de 
subsidiebeslissing betreft, is echter een omgekeerde 
aanpak aangewezen. Die heeft alle baat bij een zo 
geïndividualiseerd mogelijke aanpak. Het lijkt aange-
wezen dat elke gesubsidieerde organisatie een eigen 
formele subsidiebeslissing ontvangt, ook al betekent 
dit een aanzienlijke opdracht voor de administratie. 
Het systeem van de individuele subsidiebeslissing 
versterkt de rechtspositie van de organisaties. Indien 
de noodzaak zich voordoet om in verband met een 
subsidiebeslissing een juridische procedure op te 
starten, dan kan dit gebeuren zonder dat (een groot 
deel van) de collega-instellingen hierin ongewild be-
trokken worden en in een financieel moeilijke situ-
atie worden gedreven.

dE BEooRdELInG

Symbolische pluim of harde valuta

Het voorbije beslissingstraject heeft – net zoals bij 
vorige rondes – veel aandacht gevestigd op de ad-
visering, op de beoordelingscommissies en, meer in 
het bijzonder, op de relatie tussen de adviezen en de 
uiteindelijk toegekende subsidiebedragen. Dit laatste 
aspect ligt erg gevoelig, omdat er hoe dan ook een 
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discrepantie is tussen enerzijds het advies en ander-
zijds de beslissing. Het advies slaat op de kwaliteit 
van het nieuwe dossier, maar evalueert eveneens de 
praktijk uit het recente verleden. De beslissing neemt, 
althans theoretisch gezien, enkel het dossier voor de 
nieuwe subsidieperiode in ogenschouw.

De laatste jaren, in tijden van welvaart en eco-
nomische groei, is in de kunstensector het verwach-
tingspatroon gegroeid dat een gedegen artistieke en 
omkaderende werking die als dusdanig ook in de 
adviezen werd onderkend, haast zeker leidt tot een 
hoger subsidiebedrag in een volgende subsidieperi-
ode. De verhoging van het subsidiebedrag werd in 
de sector en bij de stakeholders – maar wellicht ook 
in de ogen van de subsidiërende overheid zelf – dan 
ook de parameter bij uitstek voor het bepalen en het 
belonen van de kwaliteit van de voorbije periode.

In crisistijd wordt dit patroon onderuitgehaald. 
Een positief rapport leidt niet langer automatisch tot 
een evenredige verhoging van de toekomstige toela-
ge. Een meer uitgesproken onderscheid tussen een 
evaluatie van het verleden en de beoordeling van 
een toekomstplan dringt zich dan ook op. De evalu-
atie heeft in se geen financiële implicaties en kan 
dus, indien positief, bijvoorbeeld simpelweg de vorm 
aannemen van een publieke symbolische schou-
derklop. Het duidelijke onderscheid in de behan-
deling van het verleden en van de toekomst biedt 
dan ook zeker een psychologische meerwaarde in 
economisch moeilijke tijden. De beoordeling van de 
toekomstplannen gaat daarentegen wel degelijk om 
geld. Het leidt dus noodzakelijk tot het beschikbaar 
stellen van de nodige subsidie-enveloppe om de 
goedgekeurde dossiers de volgende jaren effectief 
en degelijk uit te kunnen voeren. 

De waardering van de beoordelingscommissies

De perceptie van de kwaliteit van de subsidiebeslissing 
en dus ook de acceptatie ervan hangt in grote mate 
samen met het werk dat de beoordelingscommissies 
leveren. Hun competentie en specifieke kennis van de 
kunstdisciplines is, net zoals hun engagement, hierbij 
cruciaal. Voor de voorbije subsidieperiode kan, alge-
meen gezien, de inzet en de arbeidsprestatie van de 
leden van de beoordelingscommissies niet voldoende 
geprezen worden. Ook de kennis van de specifieke ar-
tistieke disciplines blijkt heel behoorlijk.

Het systeem van woord en wederwoord dat in 
de beoordelingsprocedure is ingebouwd, heeft on-
miskenbaar een verhelderde en corrigerende functie 

die eventuele lacunes in de kennis van de oordeel-
gevers opvangt. De organisaties kunnen reageren 
op het preadvies, waardoor vaak misverstanden en 
onduidelijkheden worden weggewerkt. Hun antwoord 
wordt in het definitieve advies aan de minister ver-
werkt. Voor een goede gang van zaken is het dan 
ook aangewezen dat de minister enkel de definitieve 
adviesversie onder ogen krijgt en niet zelf ook eerst 
de mogelijke foutieve interpretaties moet doorwor-
stelen. Dat levert enkel inhoudelijke ruis op.

Ook in deze ronde heeft de beslissingsnemer in het 
overgrote deel van de gevallen de adviezen van de 
commissies gevolgd. Af en toe gebeurde dat niet en 
werden negatief geadviseerde organisaties ‘opge-
vist’. Soms kregen positief beoordeelde organisaties 
bijlange niet het subsidiebedrag dat overeenstemde 
met de teneur van het advies. Aangezien de sub-
sidiemiddelen beperkt zijn, zijn beide soorten van 
beslissingen met elkaar verbonden. Het overmatige 
behouden van artistieke organisaties zorgt voor fi-
nancieel zuurstoftekort voor de hele kunstensector.

Groeiende hybridisering

De adviezen en de uiteindelijke subsidiebeslissing 
roepen wel de vraag op of er voldoende knowhow 
aanwezig is voor de beoordeling van dossiers waarbij 
artiesten betrokken zijn die discipline-overschrijdend 
werken. Omdat dit gegeven in de nabije toekomst 
enkel aan belang kan winnen, is het belangrijk om 
na te gaan of de structuur van de commissies hier-
voor voldoende aandacht en kennis heeft.

Tot vóór de meest recente beoordelingsronde be-
handelde de beoordelingscommissie Kunstencentra 
en Werkplaatsen al deze organisaties en de alterna-
tieve managementbureaus. Bij de laatste beoorde-
ling werd deze commissie vervangen door de beoor-
delingscommissie Multidisciplinaire Kunstencentra, 
Werkplaatsen en Festivals. De dossiers van derge-
lijke organisaties die zich op één discipline richten, 
werden door de specifieke beoordelingscommissie 
geanalyseerd. Zo ontstond voor de disciplinewerking 
een veel breder en vollediger beeld. 

Maar ook binnen één discipline zijn er artiesten 
aan de slag die hybride, discipline-overschrijdende 
kunst produceren. Hun beoordelingscommissie is 
hier, uit de aard van de zaak, vaak onvoldoende mee 
vertrouwd. Voor de toekomst moet dan ook onder-
zocht worden of de bovenvermelde commissie van 
hybride organisaties ook de dossiers van de sector-
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overschrijdende makers moet toegeschoven krijgen 
– hun pakket wordt dan wel heel erg groot – dan 
wel of er best een nieuwe commissie voor hybride 
makers wordt gevormd.

In ieder geval moet er ook in de nabije toekomst 
over gewaakt worden dat een aanvraagdossier bij de 
meest aangewezen beoordelingscommissie op tafel 
belandt. De organisatie zelf kan hier natuurlijk een 
belangrijke aanwijzing voor geven, maar ook de in-
schatting van de administratie en het overleg tussen 
de beoordelingscommissies spelen hierbij best een 
belangrijke rol. Want het zogenaamde schottenloze 
decreet kent toch nog veel muurtjes.

dE SUBSIdIES En dE cRISIS

De overheid moet bij het nemen van haar subsidie-
beslissing voor ogen houden dat haar oordeel leidt 
tot de realisatie van het kunstenlandschap dat ze 
voor ogen heeft. De keuze van de actoren die de vol-
gende jaren dit kunstenlandschap inhoud en vorm 
zullen geven, is maar een eerste stap. De tweede 
stap in het proces – voldoende middelen ter be-
schikking stellen van deze organisaties om hun ar-

tistieke opdracht correct, effectief en efficiënt uit te 
kunnen voeren – is veel belangrijker.

Bij de analyse van de beslissing is al duidelijk 
geworden dat deze tweede stap eerder al struike-
lend is gezet. De globale subsidiestijging is haast 
niet ten goede gekomen van de individuele organi-
saties. En het gros van de nieuwkomers moet met 
zeer lage structurele subsidiebedragen aan de eer-
ste Tour of Duty beginnen. Ze zullen allemaal drie 
jaar het hoofd boven water moeten houden.

En dan volgt dus, in de laatste maanden voor de 
aanvang van de nieuwe subsidieperiode, een bespa-
ringsronde waardoor de toegekende bedragen bijko-
mend zullen worden uitgehold. De morele verplich-
ting van de overheid om de uitgekozen organisaties 
voldoende middelen te geven om de opdracht uit 
te voeren, blijft ook in crisistijd overeind: besparin-
gen op cultuur die inhouden dat voor organisaties 
de financieringsenveloppe tot een onwerkzaam ni-
veau wordt gereduceerd, kunnen niet. Dat brengt de 
kunstensector in een onmogelijke positie. Nochtans 
is dit, met de huidige uitgangspositie, haast niet te 
vermijden. Het is dan ook hoog tijd voor een nieuw 
evenwicht in het gesubsidieerde kunstenveld.

theater aan de Stroom, Getelde dagen - foto tim@defluistercompagnie.be
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Een rondetafelgesprek met de voorzitters van de be-
oordelingscommissies Dans, Theater, Muziektheater 
en Kunstencentra, Werkplaatsen en Festivals, zes 
maanden na de recentste subsidieslag in het kader 
van het Kunstendecreet. Charlotte Vandevyver, Pa-
trick Allegaert, Jan Rispens en Kristien Gerets (voor-
zitter ad interim) blikken terug op het hele proces 
van advisering en beslissing, maar kijken ook voor-
uit. Welke ingrepen zijn nodig om het podiumland-
schap in beweging te houden? 

Terugblik

Ao: Hoe kijken jullie vandaag terug op de recente 
subsidieronde? 

PA: Met ambivalente gevoelens. We waren er binnen 
de theatercommissie van overtuigd dat het theater 
er financieel niet goed zou uitkomen. Alles wees 
erop dat er een soort correctie ten nadele van het 
theater doorgevoerd zou worden. Dat is niet gebeurd, 
wat een zekere opluchting was. 

Tegelijk was het bijzonder bevreemdend om te 
vernemen dat er toch zoveel nieuwe gezelschappen 
bij zijn gekomen. Wij waren namelijk uitgegaan van 
de regel: ‘Een binnen is een buiten’. Dat waren ook 
de impliciete richtlijnen van kabinet en administratie 
waar we altijd rekening mee hebben gehouden. En 
dan komen er plots zeven binnen, ook dat geeft een 
heel ambivalent gevoel. 

Ook de toegekende bedragen deden de wenk-
brauwen fronsen. Rekening houdend met de bud-
gettaire mogelijkheden hebben we de geadviseerde 
bedragen heel scherp gezet, maar tegelijk hebben 
we ook geadviseerd om niet onder de grens van 
225.000 euro te gaan. In de finale beslissing is de 
minister daar in een aantal gevallen nog onder ge-
gaan.

CV: In de danscommissie zitten we ook met een 
wrang gevoel, om verschillende redenen. De gead-
viseerde inhaalbeweging voor dans is er weliswaar 
ten dele gekomen, maar niet op de manier zoals de 
commissie die heeft voorgesteld. Er is namelijk heel 

veel met de bedragen geschoven waardoor ons ad-
vies een heel andere betekenis heeft gekregen. Een 
aantal kleinere gezelschappen (zoals Kobalt Works 
(Arco Renz) of Stillab (Kris Verdonck)) zijn daar het 
slachtoffer van geworden. Van de al bescheiden ge-
adviseerde bedragen werd nog een stuk afgehaald 
(120.000 euro in plaats van 173.500 euro voor 
Kobalt Works, 250.000 euro in plaats van 350.000 
euro voor Stillab). Deze bedragen kunnen nog ver-
der zakken als de aangekondigde besparingen door-
gaan. Die beslissingen kwamen ten gunste van de 
grotere danstheatergezelschappen en één nieuwko-
mer die allemaal hogere bedragen kregen toegewe-
zen dan geadviseerd. We hebben ons gehouden aan 
de spelregels om binnen de beschikbare budgetten 
te adviseren en zijn dan ook heel streng geweest in 
ons advies (o.a. door het schrappen van structurele 
steun voor ZOO). Als er dan achteraf toch extra mid-
delen zijn en er vanuit de losse pols wordt aange-
past, dan geeft dat toch een wrang gevoel.

JR: Wij zijn niet zo ontevreden omdat de minister 
gevolgd heeft wat we hebben voorgesteld. Het was 
natuurlijk wel een vreemde situatie omwille van een 
paar grote spelers die er plots bijkwamen. Dat was 
in de eerste plaats Musical van Vlaanderen, die een 
exuberant hoog bedrag vroeg, en terecht. Als je mu-
sical wil maken dan heb je middelen nodig. De an-
dere speler was Wayn Traub met Service to Others. 
Door het feit dat die aanvragers er waren was het 
moeilijk om nog enkele kleinere aanvragers, die heel 
interessant waren, te honoreren. 

In grote lijnen heeft de minister onze voorstellen 
dus gevolgd, maar ook bij ons is hij afgeweken in 
het toekennen van de bedragen. Achteraf zijn we 
afgestraft voor onze methode van werken. We had-
den namelijk een vork gemaakt met een onderste 
en een bovenste bedrag. De minister heeft in het 
ene geval het onderste bedrag toegekend, in het 
andere geval het bovenste bedrag. Dat is helaas zo 
gebeurd voor bijvoorbeeld Braakland/ZheBilding 
(295.000 euro in plaats van 350.000 euro), on-
danks het feit dat we het bovenste bedrag hadden 
gesuggereerd. Dat is vooral pijnlijk voor de organi-

Het bos is vol. Leve het bos!?
ann olaerts
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satie omdat die echt op haar tandvlees zit. Verder 
is de minister ook bij ons genereus geweest voor de 
andere grotere spelers binnen het muziektheater, 
die meer kregen dan wij geadviseerd hebben. Ook 
al spreken we hier in vergelijking met het theater 
over een kleine sector, toch is het jammer dat er 
geen ruimte was om een paar kleinere spelers toe 
te laten en/of wezenlijk te ondersteunen. Daardoor 
dreigt een zekere stagnering te ontstaan, zeker als 
je vaststelt dat de drie grotere organisaties (LOD, 
Muziektheater Transparant, Walpurgis) steeds meer 
naar elkaar toegroeien.

Kg: We zijn streng geweest in de beoordeling. 
Aanvankelijk werkten we zonder budgettaire ach-
tergrond: we stelden eerst een lijst op van organi-
saties die op grond van hun artistieke kwaliteit in 
aanmerking kwamen voor structurele subsidiëring. 
Vervolgens toetsten we die lijst van organisatoren 
aan de financiële mogelijkheden. Dat hield dus in 
dat we de kaasschaaf moesten hanteren. We heb-
ben zoveel mogelijk geprobeerd te adviseren binnen 
de beschikbare middelen. Tegelijk vonden we het 
belangrijk dat een aantal kleine organisaties kansen 
zou krijgen om in te stromen of door te groeien. Maar 
ook bij ons is een aantal voorstellen sterk gecor-
rigeerd of niet gevolgd.

Vooruitblik

We vroegen aan de voorzitters om vier ingrepen te 
formuleren die voldoende zuurstof in het podium-
landschap kunnen pompen. Het werden er zeven:

1. meer projectmiddelen

De voorzitters zijn het roerend eens dat het budget 
voor de projecten verhoogd moet worden. 

CV: Het systeem van de projectsubsidies werkt heel 
goed. Daar kennen we de minste problemen, afge-
zien dan van de budgettaire. Het is zelfs een leuke 
categorie om mee te werken, om impulsen te geven. 

JR: Daar gebeuren de nieuwe dingen, daar zit ook 
het verse bloed. Ik ken heel interessante projecten 
waarvan ik nu al zou willen dat ze meer middelen 
kregen.

CV: Ik zou de projecten ten opzichte van de beurzen 
zelfs iets meer opwaarderen. Het probleem met de 

beurzen is dat alles kan, je moet geen begroting of 
afrekening indienen, zowel gevestigde waarden als 
beginners kunnen aanvragen... Er is totaal geen ka-
der en dat maakt het moeilijk om mee te werken. 
Inhoudelijke opvolging is onmogelijk. In het verleden 
werd het beurzensysteem te veel gebruikt om ‘ac-
cidentjes’ op te lossen. 

2. minder organisaties

Er is globaal gezien een groei voor de podiumkun-
sten, maar de gemiddelde koopkracht van de orga-
nisaties daalt. Dat is vooral het geval voor kleinere 
organisaties; de grotere organisaties weten zich te 
handhaven. Als we het hele landschap in ogen-
schouw nemen, zijn de voorzitters het erover eens 
dat er teveel organisaties in het subsidiesysteem zit-
ten, dat de beschikbare middelen met andere woor-
den doeltreffender verdeeld kunnen worden. Op de 
vraag of de beoordelingscommissies zelf te weinig 
streng geweest zijn in hun oordeel, zijn de reacties 
verdeeld. 

PA: Er is inderdaad een nieuwe instroom van alle-
maal kleine organisaties, met kleine bedragen die 
het heel moeilijk hebben om hun werk te tonen. 
Dat merken we nu al aan de eerste speellijsten van 
een aantal gezelschappen dat amper zes keer kan 
spelen. Het zal niet gemakkelijk zijn voor de kleinere 
gezelschappen om hun weg te vinden. Hoe kunnen 
ze ooit het artistieke gezag verwerven als ze niet te 
zien zijn?

JR: Heeft dat niet te maken met het feit dat de gro-
ten blijven produceren en de middelen hebben om 
daar pr rond te maken, terwijl kleinere spelers daar 
de middelen niet toe hebben? Daardoor wordt de 
discrepantie tussen kleine en grote spelers steeds 
groter. 

PA: Het spanningsveld tussen kleinere en grotere 
theatergezelschappen is inderdaad te groot. We 
hebben geprobeerd dat te corrigeren door de grote 
spelers te toppen. De minister is ons hierin niet ge-
volgd. 

CV: We hebben ook bij dans voorgesteld om dat gat 
kleiner te maken, maar dat is ook helemaal teniet 
gegaan in de beslissing. Verder zie ik binnen het 
danslandschap geen versnippering. Integendeel, er 
was nood aan een correctie. Er moesten dringend 
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een aantal makers bijkomen, die al jaren vragende 
partij zijn voor een structurele ondersteuning. 

Ao: Hebben de beoordelingscommissies niet bij-
gedragen tot het steeds verder uitdijend landschap 
door een gebrek aan scherpte in de beoordeling?

CV: Niet akkoord, als commissie zijn we heel scherp 
geweest. De werkomstandigheden hebben het ons 
niet gemakkelijk gemaakt. Als commissie kregen we 
heel tegenstrijdige signalen: bij aanvang van de pro-
cedure kregen we de boodschap dat er vanuit een 
status quo moest geadviseerd worden, dat in het 
bos bomen moesten gesnoeid worden enzovoort. 
Rekening houdend met de budgettaire beperkingen 
hebben we gezocht om toch een verschuiving binnen 
het danslandschap mogelijk te maken. Dan plots 
komt er nieuws binnensijpelen dat er tien procent 
meer zou kunnen bijkomen. Dat maakt het advise-
ren moeilijk. De commissie had op zijn minst toch 
geconsulteerd kunnen worden over het verhoogde 
budget dat uiteindelijk beschikbaar was. 

PA: Ik ga akkoord met de opmerking dat er niet 
streng genoeg geoordeeld is. Op den duur vis je bin-

nen de commissie toch weer een aantal gezelschap-
pen op, waar iedereen eerder gematigd enthousiast 
over is. Dat is een raar fenomeen.

JR: Ik ga ook niet akkoord. We hebben een aantal 
organisaties, dat aan het slabakken was, wel dege-
lijk afgestraft. Dat is niet makkelijk geweest, maar 
we hebben het wel gedaan. Maar ja, Musical van 
Vlaanderen is ertussendoor komen fietsen.

3. betere afstemming tussen vraag en 
aanbod

PA: Numeriek gesproken is er bij theater zeker spra-
ke van versnippering. Maar tegelijk vraag ik me af of 
alle mogelijkheden voldoende zijn uitgeput om een 
nieuw publiek aan te boren. Kunnen er bijvoorbeeld 
geen stappen gezet worden in de richting van het 
lokaal cultuurbeleid? Er is te weinig kennis of inte-
resse bij culturele centra en gemeenschapscentra in 
de nieuwe, minder bekende gezelschappen. Volgens 
mij liggen daar nog onbenutte mogelijkheden.

CV: Voor dans wordt het ook steeds moeilijker. De 
inspecties van de administratie wijzen uit dat er 
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steeds minder publiek is voor experimenteel werk 
Voor huizen met een uitgesproken programmering 
wordt het steeds lastiger om een publiek op te 
bouwen. In ons advies hebben we ook geprobeerd 
hiermee rekening te houden. We vinden dat er bij 
de structurele gezelschappen ruimte moet zijn voor 
experiment, om op die manier voldoende zuurstof 
in het landschap te garanderen. Tegelijk hebben we 
gekeken naar de spreidingspotentie bij de aanvra-
gers. Vooral kleinere gezelschappen hebben het in 
vergelijking met hun grotere broers veel moeilijker 
om hun werk gespreid te krijgen. Ze hebben niet de 
knowhow noch de mogelijkheden in huis om in te 
zetten op spreiding van hun werk. In de toekomst 
moeten we de gezelschappen attent blijven maken 
op het belang van spreiding en moeten we de gele-
verde inspanningen blijven opvolgen.

JR: Kunnen we spreken van verzadiging? Zijn er 
voorstellingen waar nog nauwelijks volk op afkomt? 

PA: Binnen theater is dat zo. Er is (te) veel van het-
zelfde.

4. meer overleg (tijdens het 
beoordelingsproces)

In het gesprek botsen we meermaals op de gevolgde 
procedure tijdens de afgelopen ronde. De tijd was te 
kort en er waren veel nieuwkomers in de commis-
sies, die vaak geen idee hadden van het werk dat 
hen te wachten stond. Er is ongenoegen over de wis-
selende richtlijnen tijdens het beoordelingsproces, 
vooral op het budgettaire vlak. Maar ook de afstem-
ming tussen adviescommissie en beoordelingscom-
missies en het overleg tussen de beoordelingscom-
missies onderling zijn voor verbetering vatbaar.

CV: Het is belangrijk om binnen een goed kader te 
werken. Een meer sturende rol van de adviescom-
missie is nodig, maar dat moet dan wel duidelijk 
op voorhand worden vastgelegd. De adviescommis-
sie werkt momenteel aan een verbeterde procedure 
voor de volgende ronde. Tegelijk is het cruciaal om 
een platform met de verschillende voorzitters te 
hebben. We werken compleet los van elkaar. Meer 
overleg is noodzakelijk. [instemming op alle ban-
ken]. De hele procedure was niet goed uitgedacht, 
de richtlijnen veranderden en cours de route, bo-
vendien moesten we veel te snel werken, met een 
grotendeels nieuw samengestelde commissie. Ook 

vinden we het belangrijk om de banden met het veld 
aan te halen. Door werkbezoeken, prospecties, over-
legmomenten. Daar is nu pas tijd voor.

 
Kg: We hebben onze landschapstekst nog altijd 
niet kunnen afronden, probleem van tijd. De helft 
van onze commissie was nieuw. Sommige mensen 
wisten niet waaraan ze begonnen. Met als gevolg dat 
een deel uit de commissie is gestapt, en nog steeds 
niet is vervangen. Er is meer overleg nodig met de 
voorzitters van de andere beoordelingscommissies, 
en niet alleen die van de podiumkunsten. 

5. nieuwe evenwichten in het hele 
landschap teweegbrengen 

In het licht van de volgende subsidieronde wordt 
gesuggereerd om het hele landschap tijdig in kaart 
te brengen om zo een aantal nieuwe evenwichten 
mogelijk te maken. Niet enkel in de verhouding tus-
sen structurele en projectmatige ondersteuning, de 
in- en uitstroom, of in de verhouding tussen de ver-
schillende disciplines, maar ook op het niveau van 
de (grootte van) organisaties en de functies die de 
organisaties in het landschap innemen.

JR: Er zou een systeem moeten komen waarbij 
de grote organisaties in het Kunstendecreet kun-
nen doorstromen naar de grote instellingen van de 
Vlaamse Gemeenschap, met een apart statuut en 
aparte regelgeving. Er moet meer ruimte komen voor 
andere spelers. [instemmend geknik]. Ofwel moeten 
grotere spelers verplicht worden meer eigen midde-
len te genereren. 

Kg: Ik vind dat een heel moeilijke oefening. We moe-
ten er inderdaad voor zorgen dat nieuwe kleine spe-
lers een plaats krijgen. Dus creëer kansen voor dat 
jonge volkje, niet door hen een aalmoes te geven, 
maar door voldoende middelen ter beschikking te 
stellen die een kwalitatieve werking mogelijk maken. 
Tegelijk is het belangrijk dat er een aantal grote voor-
trekkers is, grote organisaties die publiek kunnen 
trekken, ook voor minder evidente kunstvormen. Die 
als een soort van vuurtorens belangstelling kunnen 
genereren voor de artistieke praktijk in Vlaanderen 
en daarbuiten. Eigenlijk is het middenveld te groot.

CV: Grote gezelschappen nemen soms andere cho-
reografen onder de arm, maar die zitten meestal 
toch te veel in dezelfde familie. We vinden dat ma-
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nagementbureaus en werkplaatsen hier veel beter 
geplaatst zijn om die rol op te nemen. Als commissie 
hebben we geen duidelijk zicht op die dossiers. De 
ene werkplaats zit bij multidisciplinair, de andere bij 
dans. Zo’n overzicht is noodzakelijk om accenten te 
kunnen leggen in het danslandschap. Voor ons was 
de verhoging van de middelen voor de werkplaatsen 
bijvoorbeeld heel belangrijk, om de mensen die in 
de projectenpot circuleren van voldoende omkade-
ring te voorzien.

Ao: In de grotere gezelschappen zit nochtans een 
heel pak expertise die meer garanties biedt om 
nieuw werk te helpen spreiden. Hoe kan die exper-
tise ingezet worden voor toekomstige generaties?

JR: De grote muziektheatergezelschappen doen dat 
al. Ze bieden residenties of productiemogelijkheden 
aan. Maar er is toch het gevaar dat het dan meer 
van hetzelfde is.

6. maatschappelijk draagvlak vergroten

De voorzitters maken zich zorgen over het maat-
schappelijke draagvlak van de podiumkunsten. 
Dat moet dringend verhoogd worden. Het gaat om 
meer dan voorstellingen tellen, het is een kwestie 
van nieuwe publieken op te bouwen en te enthou-
siasmeren voor de enorme diversiteit die er in po-
diumland is.

PA: Er wordt altijd gekeken hoeveel producties wor-
den gespeeld. Algemene tendens is dat het aan-
tal voorstellingen daalt. Zo is er bijvoorbeeld ook 
de problematiek om in de grote steden te spelen. 
Steeds minder gezelschappen hebben de kans om 
in Gent, Brussel of Antwerpen te spelen. Het maat-
schappelijke draagvlak wordt soms te gering.

CV: Spreiding wordt steeds meer een prangende 
vraag. Het gaat bergaf met de spreiding van de pro-
jectvoorstellingen in eigen land. We proberen in de 
commissie ook meer te kijken naar de garanties die 
een project heeft om te kunnen toeren. We zitten 
op een belangrijk kantelpunt. Als we daar niets aan 
doen, dan zal het draagvlak voor subsidies steeds 
kleiner worden.

PA: Waarom kan het Theaterfestival niet opnieuw 
het jaarlijks festival van de ‘best of’ worden? Een 
jaarlijks hoogtepunt van wat er in de podiumkunsten 

wordt geproduceerd. We moeten op een aantal mo-
menten of op een aantal plaatsen opnieuw breed 
durven gaan. Zoals de Zomer van Antwerpen, Theater 
Aan Zee… We hebben zulke plekken nodig om het 
maatschappelijke draagvlak te vergroten.

Kg: Bij de beoordeling van festivals en kunstencen-
tra kijken we in eerste instantie naar de artistieke 
kwaliteit, in tweede instantie naar de publieke toe-
gankelijkheid. We stellen vast dat ook de kunsten-
centra steeds meer festivalformats opnemen in hun 
programmering om aandacht te genereren. Hierdoor 
wordt het soms weer moeilijker voor festivals om zich 
te handhaven en vervaagt het profiel van deze pre-
sentatievorm.

PA: We moeten het gesprek aangaan met cultuur- en 
gemeenschapscentra, op dat vlak kan er veel meer 
gebeuren. De afstemming tussen Kunstendecreet 
en lokaal cultuurbeleid is echt belangrijk. Daar moet 
werk van gemaakt worden.

Kg: Podiumkunsten zijn aan het weg groeien van het 
reguliere publiek.

JR: Het is toch ingewikkelder dan dat. Zo zag ik bij-
voorbeeld vorige week twee voorstellingen. Een pro-
ject dat niet zo interessant was, maar dat wel 100 
voorstellingen in scholen speelt. Later zag ik een an-
der project, heel interessant maar heel esoterisch, 
ik begreep er niks van. Ik dacht bij mezelf: ‘daar 
komt geen kat naartoe’, maar de zaal zat stampvol 
enthousiaste jonge mensen. Het is niet omdat het 
moeilijk is, dat er niemand komt. Blijkbaar heeft die 
groep een methode gevonden om publiek te vinden. 
Het hoeft niet allemaal populairder.

Kg: Inderdaad, maar er moet toch een vertaalslag 
gemaakt kunnen worden. ‘Hoe creëer ik een band 
met mijn publiek?’ Dat is een belangrijke uitdaging 
voor de podiumkunstenaars...

7. relatie met onderwijs versterken

Hoewel onderwijs buiten het werkdomein van de be-
oordelingscommissies valt, doen de voorzitters een 
warme oproep om de band met onderwijs eens te 
meer aan te halen. Om draagvlak te creëren voor de 
artistieke ontwikkelingen, is een grotere toeleiding 
vanuit het onderwijs naar de kunsten levensnood-
zakelijk. 
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Het Kunstendecreet is het belangrijkste instrument 
dat de Vlaamse overheid voorhanden heeft om de 
meeste kunstensectoren (behalve literatuur en 
film) te ondersteunen. In april 2009 besliste de 
Vlaamse regering over de meerjarige structurele 

enveloppes voor kunstenorganisaties. De onder-
staande tabel en grafiek geven de budgettaire ver-
houdingen weer tussen de verschillende categorie-
en/sectoren die het Kunstendecreet onderscheidt.

De middelste kolom toont het totale bedrag dat 

Architectuur
Audiovisuele kunst
Beeldende kunst
Multidisciplinair
Muziek
Dans
Theater
Muziektheater
Kunsteducatie
Sociaal-artistieke werking
Publicaties
Steunpunten

Bedrag in 2010 Groei ten opzichte van 2008

€ 560.000,00  € 140.927,00
€ 2.239.000,00 € 650.815,00
€ 4.715.000,00 € 514.729,00
€ 19.975.000,00 € 1.536.898,00
€ 20.622.000,00 € 2.063.074,00
€ 6.755.000,00 € 1.386.027,00
€ 26.825.000,00 € 2.123.343,00
€ 6.535.000,00 € 2.893.238,00
€ 3.225.000,00 € 286.000,00
€ 2.855.000,00 € 797.000,00
€ 505.000,00  € 95.500,00
€ 3.185.000,00 € 154.996,00

Sector

Het bredere plaatje
de podiumkunsten in de context van het 
Kunstendecreet anno 2010

Joris Janssens

sector bedrag in 2010 waarvan groei ten opzichte van 2008

architectuur € 560.000,00 1% € 140.927,00 1%

audiovisuele kunst € 2.239.000,00 2% € 650.815,00 5%

beeldende kunst € 4.715.000,00 5% € 514.729,00 4%

multidisciplinair € 19.975.000,00 20% € 1.536.898,00 12%

muziek € 20.622.000,00 21% € 2.063.074,00 16%

dans € 6.755.000,00 7% € 1.386.027,00 11%

theater € 26.825.000,00 27% € 2.123.343,00 17%

muziektheater € 6.535.000,00 7% € 2.893.238,00 24%

kunsteducatie € 3.225.000,00 3% € 286.000,00 2%

sociaal-artistieke werking € 2.855.000,00 3% € 797.000,00 6%

publicaties € 505.000,00 1% € 95.500,00 1%

steunpunten € 3.185.000,00 3% € 154.996,00 1%

(Bron: agentschap Kunsten en Erfgoed)
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per sector verdeeld zal worden in 2010. (Althans 
volgens de regeringsbeslissing van april 2009: bij 
het sluiten van de redactie was er nog geen duide-
lijkheid over de voorziene besparingen voor 2010.) 
De tweede kolom becijfert de groei van elke cate-
gorie ten opzichte van 2008. De eerste kolom geeft 
dus de verdeling van de middelen weer voor het 
volgende jaar, de tweede kolom de verdeling van 
de extra structurele werkingsmiddelen die er deze 
subsidieronde bijkomen.

De donut-grafiek is een visuele weergave van 
de gegevens in de tabel en geeft het relatieve 
gewicht ervan weer. De buitenste ring toont de 
verhoudingen tussen de subsectoren in 2010. De 
binnenste ring geeft weer welke sectoren bij de 
toekenning van de extra middelen het laken naar 
zich toe trekken. Waar zijn de klemtonen gelegd bij 
de laatste grote subsidieronde? 

 Op de grafiek laat de buitenste ring de ver-
houdingen zien tussen de verschillende catego-
rieën in het Kunstendecreet anno 2010. De po-
diumkunsten nemen de grootste hap uit de taart. 
Theater blijkt nog steeds de grootste categorie, 
met meer dan een vierde van de totale structu-
rele subsidiepot voor de kunsten. Theater, dans en 
muziektheater zijn samen goed voor 41% van alle 
structurele subsidies. Andere grote blokken zijn 
muziek (21% van de structurele middelen) en de 
multidisciplinaire categorie, waaronder de meeste 
kunstencentra, festivals en werkplaatsen vallen 
(20% van de structurele middelen).

De binnenste ring visualiseert dus op welke 
manier dit alles een verschuiving is ten aanzien 
van 2008. In totaal zijn er, vergeleken met dat jaar, 
bij de beslissingen van april 2009 12.642.546 
euro extra verdeeld. Een eerste vaststelling is dat 
alle sectoren erop vooruitgaan. Maar die injectie is 
niet evenredig verdeeld over de verschillende artis-
tieke subsectoren. Er zijn een aantal subsectoren 
die sneller stijgen dan hun aandeel in het totaal. 
Dat is het meest uitgesproken het geval voor mu-
ziektheater, dans en de audiovisuele sector. Bij 
muziektheater en dans komt de stijging vooral op 
het conto van enkele nieuwe spelers met mooie 
startenveloppes: Musical van Vlaanderen, Wayn 
Traub (Service to Others) en Sidi Larbi Cherka-
oui (Eastman). Buiten de podiumkunsten gaan de 
sociaal-artistieke en de audiovisuele sector er in 

relatieve termen op vooruit. In absolute cijfers is 
de vooruitgang zeer beperkt, vergeleken met de 
grotere subsectoren in kunstenland.

Theater neemt met 17% een forse hap van 
de extra middelen. Dat is minder dan zijn totale 
aandeel, en as such lijkt het een achteruitgang. 
Maar in absolute termen is dit met een groei van 
meer dan twee miljoen euro opmerkelijk genoeg 
toch een van de grootste groeipolen uit het Kun-
stendecreet. 

Theater gaat er sterker op vooruit dan de ‘mul-
tidisciplinaire’ categorie, en dat is opmerkelijk. De 
toenemende interdisciplinariteit van de artistieke 
praktijk is immers een feit, en sinds de millen-
niumwissel is het beleid ook veel sterker gaan 
inzetten op intermediaire organisaties met een 
multidisciplinaire inslag, zoals kunstencentra, 
werkplaatsen en festivals. Nochtans is slechts 
12% van de nieuwe middelen naar de multidis-
ciplinaire categorie gegaan. Hierbij geldt dezelfde 
noot als bij het theater: in absolute cijfers gaat het 
nog steeds om een relatief grote injectie van meer 
dan anderhalf miljoen euro. 

Verrassend is al bij al dat de podiumkunsten, 
traditioneel de rijkst bedeelde artistieke sector, als 
geheel kan genieten van een bovenmatig aandeel 
in de nieuwe middelen: 51% daarvan gaat naar 
theater, dans of muziektheater. Veel heeft te ma-
ken met de instroom van een aantal nieuwe spe-
lers in de podiumkunsten met startenveloppes die 
relatief groot zijn, zeker vergeleken met de vaak 
beperkte inhaaloperatie die is weggelegd voor tra-
ditioneel minderbedeelde sectoren.

Elders in deze Courant gaan we verder in op de 
werkelijkheid achter deze al bij al globale cijfers. 
In onze eigen analyses zoomen we in op de po-
diumkunsten (inclusief een deel van het multidis-
ciplinaire segment). Het mooie groeiscenario voor 
de podiumkunsten blijkt vanuit het perspectief van 
organisaties veelal ongemerkt. Een beperkt aan-
tal spelers gaat erop vooruit, maar het algemene 
beeld wordt toch bepaald door status quo, ver-
snippering en een dalende koopkracht. Dat beeld 
bestaat ook in andere sectoren. Vanaf bladzijde 52 
geven de collega’s van de andere kunstensteun-
punten - BAM, Muziekcentrum Vlaanderen en het 
Vlaams Architectuurinstituut - duiding bij de im-
pact van de beslissingen voor hun sector.

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL
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Wat vooraf ging

BEELdEndE kUnSt

Vlaanderen heeft altijd uitmuntende kunstenaars, 
curatoren, schrijvers, galeries en verzamelaars ge-
had die ook in het buitenland worden erkend. Indivi-
duen met passie en kennis van zaken. De ontwikke-
ling van een kader voor gesubsidieerde instellingen 
die niet marktgericht werken, die kunst publiek 
maken en een link leggen naar de maatschappij, 
is relatief recent. Musea voor hedendaagse kunst 
werden onafhankelijk van elkaar opgericht in de ja-
ren 1970 en 1980 door steden, provincies en de 
Vlaamse overheid. Jarenlang moesten ze vechten 
voor een eigen gebouw en voor meer middelen om 
professioneel en internationaal te kunnen overle-
ven. Daarnaast was er enkel geld voor projecten 
en niet voor structuren, maar dat stond de crea-
tiviteit en diversiteit van de kunstscène niet in de 
weg. Deze mentaliteit resulteerde tijdens de jaren 
1980 en 1990 in tal van tentoonstellingsprojecten, 
kunstenaarsinitiatieven, tijdschriften, vzw’s en een-
persoonsorganisaties.

Eind jaren 1990 ondersteunde de Vlaamse over-
heid organisaties beeldende kunst met projectsub-
sidies en jaarwerkingen. In 1999 ging het bijvoor-
beeld over 22 organisaties die steun kregen voor 
een jaarwerking: twee grotere spelers ontvingen elk 
2.500.000 BEF en 3.000.000 BEF, andere kre-
gen bedragen van 175.000 BEF tot 800.000 BEF, 
zes kleinere organisaties ontvingen elk gemiddeld 
120.833 BEF. In 2001 besliste de Vlaamse over-
heid een tiental organisaties te erkennen als ‘beel-
dende kunstcentra’. Uiteindelijk kregen zes organi-
saties (Argos, NICC, On Line, Roomade, Kunsthalle 
Lophem en Netwerk) elk gemiddeld 5.150.000 BEF.

Met deze regeling wou de overheid de opstart 

van een aantal ontwikkelingsgerichte centra stimu-
leren. De verscheidenheid van deze organisaties en 
het ontbreken van een langetermijnperspectief van 
de overheid had zowel voor- als nadelen. In Vlaan-
deren vond men geen gestructureerd netwerk van 
kunstplekken zoals de FRACs in Frankrijk of de tal-
rijke Kunstvereins in Duitsland. Dit stramien van zes 
centra voor Vlaanderen werd later verfijnd met zowel 
grotere als kleinere centra voor beeldende kunst. 
Ondertussen veranderde ook het landschap: er ont-
stonden nieuwe initiatieven zoals kunsthallen (Extra 
City en Wiels), kleinere door kunstenaars gedreven 
organisaties, initiatieven voor aanstormende kun-
stenaars, festivals (Beaufort, Contour…), werkplaat-
sen, en er kwam meer aandacht voor beeldende 
kunst binnen andere disciplines. Tot 2006, toen het 
Kunstendecreet in werking trad, stegen de budget-
ten voor organisaties en projecten beeldende kunst 
van 352.008 euro in 1999 naar 1.963.000 euro 
in 2005. 

Voor kunstenaars ontwikkelde de overheid al in 
de tweede helft van de jaren 1980 een beurzen-
systeem, naast steun voor buitenlandse residen-
ties. Deze steun was bedoeld als tussenkomst in 
kosten (pas recent mag een kunstenaar ook een 
percentage daarvan gebruiken voor ‘loon’). Het was 
een rugzak om extra middelen en coproducties te 
zoeken, en punctueel van aard. Kunstenaars werden 
immers verondersteld hun inkomsten in hoofdzaak 
buiten subsidies te zoeken. Deze budgetten voor 
kunstenaars stegen van 327.219 euro in 1999 
tot 744.000 euro in 2005 en tot 807.500 euro in 
2008. Ten slotte was er de regeling voor aankoop 
van hedendaagse beeldende kunst door de Vlaam-
se Gemeenschap. Hoewel niet bedoeld als recht-
streekse steun aan kunstenaars vormde dit toch 
een belangrijke inkomstenbron, eerst op voordracht 
van de commissie Beeldende Kunst (in 1997 was 

Nood aan een schottenloos decreet 
Subsidies voor audiovisuele en beeldende kunst

Dirk De Wit, Sam Eggermont en Sofie Vreys
BaM, Vlaams steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst
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er een budget van 10,6 miljoen BEF), vanaf 2002 
door één curator. In 2006 werd deze regeling ver-
vangen door ad hoc aankopen van sleutelwerken of 
topstukken. 

Het Kunstendecreet bood in 2006 heel wat per-
spectieven voor deze ondergefinancierde sector: 
de mogelijkheid om op langere termijn te plannen 
(twee of vier jaar), het vooruitzicht van een gemeen-
schappelijk kader voor de kunsten en vooral de 
belofte van budgettaire schottenloosheid, waardoor 
dossiers en plannen geëvalueerd konden worden 
op basis van gelijkheid. Het decreet was bovendien 
open genoeg zodat de diverse werkvormen en func-
ties die typisch zijn voor beeldende kunst er pro-
bleemloos een plek in vonden: onderzoeksgerichte 
tentoonstellingen, omkadering met catalogi en pu-
blicaties, creatiegerichtheid, internationale profile-
ring en netwerking, enz. 

Minister Anciaux was zich bewust van de ach-
terstand en beloofde extra middelen voor onder 
andere beeldende kunst. Sector, belangenbeharti-
gers, steunpunt en commissie berekenden wat er 
minimaal nodig was aan middelen voor verschil-
lende types organisaties. De beloofde inhaalbewe-
ging kwam er in 2006 slechts gedeeltelijk en de 
maatstaven voor professionele werkingen werden 
niet gevolgd, ondanks het feit dat er meer mid-
delen kwamen. Het bedrag voor beeldende kunst 
(kunstenaars, organisaties, steunpunt en internati-
onaal) steeg van 7.607.745,00 euro in 2005 naar 
9.992.936,00 euro in 2006. Meerdere vierjarige 
subsidieaanvragers werd een tweejarige werking 
voorgesteld met in het vooruitzicht meer middelen 
voor 2008. De subsidies voor jaarwerkingen schom-
melden in 2006 tussen 200.000 en 800.000 euro 
voor kunstencentra, tussen 75.000 en 670.00 euro 
voor werkplaatsen en tussen 52.000 en 300.000 
euro voor beeldende kunstorganisaties. Dat bleef 
onder de verwachtingen. Met de volgende ronde 
voor de tweejarige werkingen in 2008 gebeurde net 
hetzelfde: er kwam een beetje meer geld bij voor 
beeldende kunst maar zeker niet wat men minimaal 
nodig achtte voor de types van werkingen.

aUdIovISUELE kUnStEn

Hier behandelen we de steun voor presentatie, dis-
tributie, educatie en omkadering van audiovisuele 
kunsten. Steun aan creatie is een bevoegdheid van 
het VAF.

De sector van vertoning en omkadering wordt 
sterk bepaald door profitspelers zoals distributeurs 
en bioscopen. Non-profitinitiatieven zoals filmfes-
tivals, distributeurs, filmhuizen, filmclubcircuits, 
tijdschriften, archieven en educatieve projecten 
ontstonden in de jaren 1970 en 1980. Ze zetten 
zich af tegen de dominantie van het Hollywood-en-
tertainment, verzorgden een divers aanbod met een 
culturele meerwaarde en werkten aan een audiovi-
suele cultuur via archieven, tijdschriften, educatie 
en omkadering. Art house bioscopen werden nooit 
gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid en dat is 
nu nog steeds zo. 

In de jaren 1990 kwamen er spelers bij die 
inpikten op nieuwe ontwikkelingen zoals video, 
wereldcinema, mediakunst en cross-over met disci-
plines als beeldende kunst en theater. Enkele ont-
vingen een grotere subsidie zoals het Internationaal 
Filmfestival Gent of Filmmagie maar van de meeste 
initiatieven (groot en klein) kan gezegd worden dat 
ze ondergefinancierd waren en hun werking baseer-
den op vrijwilligers en/of één of twee betaalde me-
dewerkers.

Het in december 1993 opgerichte Fonds Film in 
Vlaanderen bood het kader voor de ondersteuning 
van productie en van initiatieven rond presentatie, 
archivering, educatie en omkadering. De toenmalige 
administratie Media en Film beoordeelde en advi-
seerde zelf dossiers. Midden 2001 werd film over-
geheveld van Economie en Media (minister Van Me-
chelen) naar Cultuur (minister Anciaux) met het plan 
voor het oprichten van een fonds voor de ondersteu-
ning van productie (het VAF was operationeel eind 
2002) en met een regeling voor het indienen, beoor-
delen en subsidiëren van audiovisuele initiatieven. 
Met de term ‘audiovisueel’ en ‘audiovisuele kunsten’ 
werd bewust gekozen voor een bredere invulling dan 
enkel film.

Het VAF startte in 2003 met een jaarbudget 
van 12.500.000 euro, ondertussen opgetrokken 
tot 16.554.000 euro (inclusief tv-drama) in 2009. 
Voor de audiovisuele verenigingen en festivals was 
er in 2003 een bedrag van 1.686.917 euro be-
schikbaar. Hiermee wordt duidelijk dat er pas in de 
jaren 2000 gestart kon worden met de uitbouw van 
een geïntegreerd audiovisueel cultuurbeleid. Dat 
verklaart ook waarom de sector zo versnipperd is 
en relatief weinig vernieuwing heeft doorgemaakt in 
de jaren 1990 en begin 2000. Overleven was de 
boodschap.
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De noodzakelijke financiële inhaalbeweging en 
de dynamisering en vernieuwing van de audiovi-
suele gesubsidieerde vertonersector is met het in 
werking treden van het Kunstendecreet in 2006 
slechts voor een deel gelukt. De toegekende struc-
turele subsidies stegen van 1.686.917 euro in 
2003 naar 1.890.000 euro in 2006, wat neerkomt 
op een status quo ondanks duidelijk aanwijsbare 
onderfinanciering. Voor die stagnering waren ver-
schillende redenen: de sector van presentatie en 
omkadering kwam uit een periode van onderfinan-
ciering, alleen werken en verdeeldheid. Men was 
nog te weinig zelfbewust en ambitieus omdat men 
jarenlang gewoon was om te overleven. En door 
onderfinanciering was er ook nooit tijd en geld om 
te vernieuwen of om voeling te houden met een 
veranderend filmlandschap en een veranderende 
maatschappij. Ook in de audiovisuele kunsten 
werden dossiers voor vier jaar slechts erkend voor 
twee jaar met het argument dat er voor 2008 wel-
licht meer middelen zouden zijn.

Subsidieronde 2010-13:  
de beslissingen

Voor beeldende kunst werden er voor de ronde 
2010-2013 32 dossiers ingediend voor twee of 
vier jaar. Hiervan krijgen 21 organisaties effectief 
subsidie voor een bedrag van 4.715.000 euro. Vier 
organisaties verliezen hun structurele subsidie en 
vier organisaties krijgen voor het eerst structurele 
middelen. De beoordelingscommissie Beeldende 
Kunst stelt vast dat: de sector nog steeds onderge-
financierd is, dat de professionalisering die ingezet 
werd met het Kunstendecreet tijd vraagt, dat de 
sector zijn internationaal karakter nog verder kan 
ontwikkelen, dat kunstenaars en projecten niet de 
dupe mogen worden van de nood aan meer midde-
len voor organisaties, en dat het veld nog meer zou 
moeten samenwerken en streven naar onderlinge 
synergie.

Voor audiovisuele kunst werden er voor de ronde 
2010-2013 29 dossiers ingediend voor twee of 
vier jaar, waarvan 22 organisaties effectief subsidie 
krijgen voor een bedrag van 2.859.000 euro. Vier 
organisaties krijgen voor het eerst structureel subsi-
die. De commissie Audiovisuele Kunst stelt vast dat: 
de dossiers zeer degelijk werden opgesteld, dat er 
relatief weinig nieuwe aanvragers zijn, dat de aan-
vragers zich bescheiden opstellen en bijvoorbeeld 

in de loonberekening te weinig de CAO-barema’s 
hanteren, dat de noodzakelijke vernieuwende be-
nadering ten aanzien van het audiovisuele nog 
te weinig doordringt, en dat er met de aanvragers 
nog steeds gaten zijn in het veld – zoals een goede 
werkplaats audiovisuele kunsten of een tijdschrift 
dat een theoretisch en educatief kader biedt.

Een schottenloos Kunstendecreet blijft vandaag nog 
theorie. De adviescommissies werken met een voor-
opgestelde enveloppe en van bij de start weten ze 
dat die te klein zal zijn. Het is een haast onmogelijke 
opdracht om met het opgelegde budget zowel een 
kleine inhaalbeweging te maken, én ervoor zorgen 
dat het veld wordt vernieuwd door kwaliteitsvolle ini-
tiatieven. In hun advies aan de minister vroegen de 
commissies om een beperkte herverdeling van de 
middelen binnen het totaalbudget voor de kunsten, 
waarvan aangekondigd werd dat dit niet zou stijgen. 
Deze nieuwe verhoudingen tussen de kunstdiscipli-
nes werden niet gerespecteerd in de uiteindelijke 
beslissing van de minister. Het totale budget bleek 
uiteindelijk wél te stijgen, maar de extra middelen 
gingen nauwelijks naar beeldende kunst. In exacte 
cijfers is er effectief een stijging voor beeldende 
en audiovisuele kunst maar in verhouding met het 
totale budget en met andere disciplines kan je 
spreken van stagnering of lichte achteruitgang. Ten 
slotte is de lichte vooruitgang voor beeldende kunst 
en audiovisuele kunst onvoldoende in vergelijking 
met de noden van het veld. 

BEELdEndE kUnSt

Door de stijgende ondersteuning in de loop van de 
voorbije tien jaar groeit er stilaan een zelfbewust 
veld. Initiatieven stellen hun functies beter op elkaar 
af en werken vaker complementair: productiegericht 
en tentoonstellingsgericht, onderzoeksgericht en 
publieksgericht, landelijk en internationaal, klein 
en groter, enz. De meeste organisaties zijn nog vrij 
jong en het veld is nog volop in ontwikkeling. Het 
Kunstendecreet heeft zeker een positieve impuls 
gegeven aan die veldopbouw en professionalisering 
maar er is nog een hele weg af te leggen. 

Basiswerking en extra functies

Met deze subsidieronde komen de toegekende be-
dragen dichter bij wat minimaal nodig is om een 
basiswerking beeldende kunst professioneel uit 
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te bouwen. Voor de kleinere organisaties ‘met een 
structurele werking die zorgen voor variatie, specia-
lisatie’ en voor werkplaatsen worden bedragen van 
50.000, 80.000 of 110.000 euro uit vorige rondes 
opgetrokken tot bedragen tussen 80.000, 130.000 
en 250.000 euro. Toch worden voor enkele organi-
saties bedragen toegekend van 20.000, 50.000 of 
70.000 euro, wat alleen kan leiden tot precaire wer-
kingen. Kunsthallen die inzetten op grotere projec-
ten in grotere ruimtes en een internationaal profiel 
ontwikkelen, blijven schommelen tussen 510.000 
euro en 600.000 euro. Het S.M.A.K. krijgt 705.000 
euro uit het Kunstendecreet, naast middelen uit het 
Erfgoeddecreet en van lokale overheden, en is eer-
der te beschouwen als een uitzondering.

Deze bedragen zijn voldoende voor de basiswerking 
(werken met kunstenaars, het maken, communice-
ren en omkaderen van tentoonstellingen), maar zijn 
onvoldoende om een degelijke publiekswerking en 
educatie/omkadering uit te bouwen. Terwijl net daar 
een groot potentieel zit voor de beeldende kunst-
sector. De middelen zijn ook te bescheiden om in 
te zetten op netwerken met het maatschappelijke 
middenveld of stedelijke weefsel (scholen, maat-
schappelijke groepen, universiteiten en hogescho-
len, bedrijven...) Ook voor organisaties die echt op 
internationaal niveau willen meespelen, blijven de 
budgetten te krap. Dat geldt zowel voor de kleinere 
organisaties als voor de kunsthalwerkingen.

Geen enkele organisatie kan doorgroeien; alles 
wordt afgetopt op 600.000 euro. Toch zijn er beel-
dende kunstorganisaties nodig die een lokale, lan-
delijke én internationale positie innemen en hoog 
inzetten op lokale inbedding, publiekswerking en 
internationale samenwerking. Naast de musea voor 
hedendaagse kunst heeft Vlaanderen twee of drie 
plekken van dat kaliber nodig. Organisaties met 
programma’s en producties van hoog niveau die 
relaties aangaan met het maatschappelijke mid-
denveld en de stad, zoals KVS of Vooruit dat doen. 
Een goed werkende kunsthal met een landelijke en 
internationale uitstraling, en met een degelijk uit-
gebouwde publiekswerking, heeft in het buitenland 
al snel een budget van 1 à 1,5 miljoen euro (Witte 
de With, De Appel, Whitechapel…) Maar we hoeven 
niet enkel naar het buitenland te kijken. Sommige 
initiatieven die in hoofdzaak gesteund worden door 
Vlaamse provincies krijgen wél budgetten voor zo’n 
professionele werking, zoals bijvoorbeeld Z33 in 

Hasselt. Zij hebben naast tentoonstellingen ook een 
programma van coproducties en residenties, een 
samenwerking met universiteit en hogescholen, een 
educatieve werking, een platformwerking in de regio 
én een missie tot netwerking tussen de regio’s in 
Nederland en Duitsland.

Brussel

Brussel heeft een uitzonderlijk potentieel door het 
samenspel en de dynamiek van de vele werkplaat-
sen, het grote aantal (buitenlandse) kunstenaars 
dat er zich vestigt, de galeries en vertonerinitiatie-
ven die er bestaan. Maar de activiteit van al deze 
spelers kan nog beter zichtbaar gemaakt worden en 
vernetwerken. Eén of twee grotere spelers, eventueel 
aangevuld met een internationaal festival, kunnen 
die dynamiserende rol vervullen.

aUdIovISUELE kUnSt

Eerste algemene vaststelling is de contradictie 
tussen het stijgende belang van het audiovisuele 
in onze maatschappij enerzijds, en het uiterst be-
scheiden budget dat de Vlaamse Gemeenschap 
spendeert aan het ondersteunen van audiovisuele 
initiatieven aan de andere kant. In een door de 
markt gedomineerde omgeving is er juist nood aan 
een divers aanbod, aan educatie en ‘gidsen’, aan 
dwarsverbanden met andere disciplines, biblio-
theken, jongeren- en gemeenschapswerking. Alle 
spelers moeten zich nog beter afstemmen op de 
voortdurende ontwikkelingen in het audiovisuele 
veld en op de steeds groeiende impact van het au-
diovisuele in de maatschappij. Men kan zich niet 
meer veroorloven om een werking verder te zetten 
zoals men dat tien jaar geleden deed. 

Basiswerking en extra functies

Een aantal organisaties ziet de middelen stijgen, 
zodat ze verder kunnen professionaliseren. Maar 
dat kan enkel voor de basiswerking: het maken van 
programma’s, omkadering en communicatie. De 
festivals stranden op 100 à 150.000 euro en de 
kleinere vertonerinitiatieven op 50 à 60.000 euro, 
met uitzondering van het Internationaal Filmfes-
tival en Filmmagie. Ondanks eigen inkomsten en 
de steun van andere overheden (soms tot 50% of 
meer van het budget) is dat te weinig om echt lan-
delijk te werken, om een degelijke publiekswerking 
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en educatie uit te werken, en om relaties aan te 
knopen met andere sectoren zoals bibliotheken, 
maatschappelijke groepen en creatieve industrie 
(games, multimedia, interactief, web, enz). Daar-
naast hebben organisaties ook internationale am-
bities voor meer samenwerking, coproductie van 
events en het uitwisselen van expertise. Ook deze 
ambities zijn moeilijk te realiseren met de toege-
kende middelen. 

Digitalisering

De grote uitdaging voor de toekomst is het verder 
beschikbaar stellen van het enorme en diverse au-
diovisuele aanbod en het gidsen van publiek in de 
zeer verschillende uitdrukkingsvormen (klassiekers, 
wereldcinema, documentaire, interactieve content 
en games, televisie, enz). Dit kan door digitale 
projectie of via DVD en digitale platformen. Heden-
daagse technische ontwikkelingen bieden enorme 
kansen voor zeer divers materiaal. Er kan zeer veel 
context geboden worden en integratie is mogelijk 
in allerlei bestaande platformen voor jongeren, on-
derwijs, bibs, omroepen, enz. Jammer genoeg zijn 
nieuwe initiatieven om zulke culturele digitale dis-
tributieplatformen op te starten, niet weerhouden 
door de minister. 

Werkplaatsen

Er is plaats voor werkplaatsen die aandacht schen-
ken aan het audiovisuele in kruisbestuiving met 
andere disciplines. Positief is alvast dat er nieuwe 
werkplaatsen en initiatieven bij komen. Binnen het 
Kunstendecreet kunnen ze zich meer toeleggen op 
experiment en cross-over. Zo bieden ze een mooie 
aanvulling op de productiesteun van het Vlaamse 
Audiovisueel Fonds, dat zich meer richt op ‘single 
screen’.

LESSEn vooR dE SEctoR En hEt 
BELEId

De sectoren audiovisuele en beeldende kunst zijn 
erop vooruit gegaan: ze kunnen verder professiona-
liseren en nagaan hoe met de beschikbare midde-
len maximale effecten kunnen gerealiseerd worden. 

Ze moeten ook verder werk maken van verbindingen 
met andere maatschappelijke domeinen zoals be-
drijven, universiteiten, onderwijs, media, ruimtelijke 
ordening, leefmilieu, en de sociale en urbane con-
text waarin ze werken. Door uit het beperkte kader 
van hun sector te treden, kunnen ze middelen sa-
menbrengen uit verschillende domeinen en kan er 
een groter maatschappelijk draagvlak groeien. 

De overheid moet in de toekomst verder inzetten 
op de beeldende en audiovisuele kunsten, en werk 
maken van de professionalisering ervan. Daartoe 
is er nog steeds een inhaalbeweging noodzakelijk 
binnen het kunstenbudget. Dat zou kunnen door 
minstens 10% speling te laten op het totale bud-
get van de structurele subsidies, zodat een minister 
bepaalde accenten kan leggen die vooraf helder 
gecommuniceerd worden. Zo wordt het mogelijk om 
tot op bepaalde hoogte buiten de ‘schotten’ tussen 
disciplines te treden. Ook agentschap, commis-
sies en steunpunt spelen een belangrijke rol bij het 
begeleiden van dit proces van professionalisering 
door het organiseren van werkbezoeken, maken van 
veld analyses, bemiddelen voor meer samenwerking 
en synergie. De aandacht voor structuren mag het 
aandeel van projecten voor organisaties en perso-
nen niet in de weg staan. De overheid zou een per-
centage of minimumbedrag kunnen reserveren voor 
projecten.

Verder zou de overheid in de toekomst meer aan-
dacht kunnen schenken aan functies bij het beoor-
delen van dossiers. Zo kan de overheid niet alleen 
organisaties waarderen maar ook de functies die 
ze opnemen. Dat zou passen binnen de logica van 
veldopbouw die niet enkel te maken heeft met rela-
ties tussen organisaties maar ook met functies die 
al dan niet wenselijk zijn en die op elkaar inspelen. 
Ten slotte is er meer overleg en synergie nodig tus-
sen kunsten en erfgoed. In de beeldende kunst 
worden musea grotendeels gesteund binnen het 
Erfgoeddecreet. Die musea vormen samen met de 
kunsthallen, tijdschriften, festivals en werkplaatsen 
een veld van hedendaagse beeldende kunst. Ook 
voor de audiovisuele kunsten wordt het digitaal ar-
chiveren meer en meer gekoppeld aan een beleid 
van beschikbaarheid en van ontsluiting. Geen ge-
scheiden materies dus.
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Momenteel legt Muziekcentrum Vlaanderen de laatste 
hand aan een rapport over de gesubsidieerde muziek-
sector in Vlaanderen: Er zit muziek in de subsidies! 
Alle muziekorganisaties die structurele of projectsub-
sidies ontvangen in het kader van het Kunstendecreet 
maken onderwerp uit van deze studie. De analyse van 
de gesubsidieerde organisaties gebeurt niet op basis 
van artistieke kenmerken en kwaliteit, maar wel op 
basis van economische indicatoren als inkomsten, 
uitgaven en tewerkstelling. Ongeveer gelijktijdig met 
het verschijnen van dit artikel wordt het rapport online 
aangeboden via de website www.muziekcentrum.be.

Al jaren klinkt in de muzieksector de roep naar 
gedegen onderzoek en het verzamelen van cijfergege-
vens. De Vlerick school gaf hiertoe een eerste aanzet 
door de creatieve industrie in Vlaanderen in beeld 
te brengen, aangevuld met een rapport dat dieper 
inging op drie sectoren in deze creatieve industrie, 
waaronder de muzieksector1. In deze studies werd de 
gesubsidieerde muziek echter volledig over het hoofd 
gezien. Met het rapport over gesubsidieerde organisa-
ties in het muzieklandschap probeert Muziekcentrum 
Vlaanderen dus een eerste lacune in de cijfergege-
vens op te vullen. 

De eerste stappen om het Vlaamse muzieklandschap 
te subsidiëren, werden gezet vanaf de jaren 1990. Op 
dat moment liep de muzieksector enkele jaren achter 
op de podiumkunsten (theater en dans) die al lan-
ger een subsidiebeleid kenden. In 1999 werden de 
tijdelijke regelgevingen omgezet in een decreet voor 
de professionele muzieksector. In 2004 werden de 
aparte decreten vervangen door een allesomvattend 
Kunstendecreet.

Voor de muziek zijn de actoren in dit Kunstende-
creet de ensembles, muziekfestivals, muziekclubs, 
concertorganisatoren en werkplaatsen (alternatieve 
managementbureaus) en vanaf 2010 enkele kun-
stencentra. Het onderscheid tussen de verschillende 
types van organisatoren is echter meer en meer aan 

het vervagen. Daarom zullen we hier spreken van 
organisatoren, ensembles en alternatieve manage-
mentkantoren. Daarnaast zijn er binnen de kunsten-
centra en werkplaatsen nog een aantal organisaties 
die multidisciplinair werken met een sterke nadruk op 
muziek. Deze laatste worden in deze bijdrage echter 
niet opgenomen. Voor een volledig overzicht van mu-
zieksubsidies in het kader van het Kunstendecreet 
verwijzen we naar het volledige dossier in Er zit muziek 
in de subsidies!

Structurele, project- en andere 
subsidies

Sinds 1999 is het bedrag van de structurele sub-
sidies voor de muzieksector meer dan verdubbeld. 
Hierbij is vooral de toegenomen steun voor de orga-
nisatoren opvallend. Het aandeel van ensembles in 
de structurele ondersteuning is afgenomen, maar in 
absolute termen krijgen zij meer dan 50% extra ten 
opzichte van 1999. In 2007 is er een extra speler bij 
gekomen in de structurele ondersteuning, namelijk de 
alternatieve managementbureaus. Deze werden voor-
dien ondersteund via projectsubsidies. De manage-
mentbureaus zijn vooral actief in het genre van de pop 
en rock, maar ook voor wereldmuziek is er een bureau 
en vanaf 2010 is er een dat zich specifiek richt op 
muziek(theater) en het Vlaamse lied.

Ondanks de spectaculaire stijging van de middelen 
kunnen toch niet alle aanvragen in de muzieksector 
gehonoreerd worden. In 2007 waren er 116 aanvra-
gen in bovenstaande categorieën, voor een totaalbe-
drag van bijna 51 miljoen euro. Ongeveer twee aan-
vragen op drie werden toen effectief ondersteund, het 
totaalbedrag dat werd toegekend was ongeveer 44% 
van het gevraagde bedrag. Voor de subsidieronde die 
start in 2010 werden 102 aanvragen ontvankelijk ver-
klaard, waarvan er 79 effectief structurele ondersteu-
ning zullen ontvangen.

Er zit muziek in de subsidies
Steven Marx

Muziekcentrum Vlaanderen

1. De integrale tekst van dit rapport kan worden gedownload via http://files.muziekarchief.be/files/0000123.pdf.
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De structurele ondersteuning voor muziek heeft dus 
een sterke positieve evolutie gekend. Zowel het aan-
tal ondersteunde organisaties als het totaalbedrag 
is zeer sterk gestegen, waardoor de muzieksector zijn 
achterstand op de andere podiumkunsten gedeelte-
lijk heeft kunnen inhalen.

Een heel ander verhaal krijgen we als we enkel 
naar de projectsubsidies kijken. Waar de structurele 
subsidies zijn toegenomen, kende het bedrag voor 
projectsubsidies een sterke terugval. Tot 2002 ste-
gen de projectsubsidies in de muziek tot een bedrag 
van 1,3 miljoen euro, om daarna te dalen tot onge-
veer 450.000 euro in 2007. Als we de structurele 

en projectsubsidies optellen, blijkt dat in 1999 de 
projectsubsidies instonden voor 9% van dit totaal-
bedrag, in 2002 was dit zelfs 13%, maar in 2007 
nog slechts 2%.

Naast structurele en projectsubsidies biedt het 
Kunstendecreet nog enkele andere vormen van 
ondersteuning voor de muzieksector. Voor de on-
dersteuning van componisten zijn er de creatieop-
drachten. Het bedrag hiervoor schommelde lichtjes 
tussen 2003 en 2007, maar daalde sterk in 2008. 
De individuele beurzen werden slechts sporadisch 
gebruikt in de muzieksector, maar zijn daarentegen 
wel gestegen in 2008. De opnameprojecten kenden 

1999 2003 2007 2010

aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag

ensembles 24 5.590.234 30 9.101.000 27 8.215.000 28 8.545.000

organisatoren 24 2.941.257 39 5.765.000 47 10.735.000 45 11.427.000

management 4 470.000 6 650.000

totaal 48 8.531.491 69 14.866.000 78 19.420.000 79 20.622.000

Voor 2010 worden de kunstencentra als ‘organisatoren’ beschouwd

Tabel: Structurele subsidies muziek
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Organisatoren
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een gelijkaardig verloop als de creatieopdrachten: 
een schommeling van het bedrag tussen 2003 en 
2007, om dan in 2008 terug te vallen tot het laag-
ste niveau in jaren. De internationale subsidies2 ten 
slotte stegen tot 2007, om ook te zakken in 2008. 
Binnen deze internationale subsidies is de evolutie 
van de tegemoetkomingen in de reis-, verblijf-, en 
transportkosten het meest opvallend. Op het hoog-
tepunt van deze subsidies in 2005 kregen 278 aan-
vragers in totaal 428.013 euro. In 2008 kregen nog 
175 aanvragers in totaal 190.860 euro.

 

Conclusie subsidieoverzicht

Bij de overgang naar een nieuwe ronde structurele 
subsidies zien we steeds een daling van de project-
subsidies (2003 en 2007). Dat komt in de eerste 
plaats omdat veel organisaties de overgang maken 
van project- naar structurele subsidies. In de mu-
zieksector worden projectsubsidies vaak bekeken 
als een opstap naar structurele ondersteuning. 
Organisaties zeggen wel eens dat ze als het ware 
gedwongen worden om over te schakelen naar struc-
turele subsidies, omdat de projectsubsidies in hun 
huidige vorm niet werkzaam zijn. Zo zijn de toege-
kende bedragen vaak (te) laag, is de termijn waarop 
de projectsubsidie van toepassing zeer kort3, komt 
de kennisgeving over de toekenning en het bedrag 
(te) laat, en is de administratieve last van project-
subsidies (te) hoog. De projectsubsidies zouden met 
andere woorden veel slagvaardiger moeten worden.

Daarnaast moet de verhouding projectsubsidies 
ten opzichte van structurele subsidies herbekeken 
worden. Enerzijds zijn er een aantal initiatieven en 
organisaties die momenteel structurele subsidies 
ontvangen, maar die misschien meer thuis horen in 
het systeem van projectsubsidies. Anderzijds zijn er 
voldoende middelen voor projectsubsidies nodig om 
zo voldoende ondersteuning te kunnen bieden aan 
innovatie en nieuwe instroom in het muziekland-
schap. 
Naast deze scheve verhouding tussen de project- en 
structurele subsidiepot is de daling van het totaal-
bedrag voor creatieopdrachten, opnameprojecten 
en internationale initiatieven onrustwekkend. De 
positie van de componisten in Vlaanderen is so-

wieso niet echt rooskleurig, en zal er zeker niet op 
vooruitgaan als de directe ondersteuning voor deze 
groep wordt teruggeschroefd. Daarnaast is de da-
ling van het bedrag voor internationale initiatieven 
een beetje verrassend. Het agentschap legt zelf veel 
nadruk op deze internationale component van de 
muzieksector. De tussenkomsten in de reis-, verblijf- 
en transportkosten zijn bovendien een heel demo-
cratische vorm van subsidiëring waar jaarlijks heel 
veel initiatieven mee ondersteund worden (293 in 
2006, 175 in 2008). Het terugschroeven van deze 
veel gebruikte subsidievorm heeft een directe nega-
tieve uitwerking op het internationale aspect van de 
Vlaamse muzieksector.

Ten slotte zien we een onderbenutting van de mo-
gelijkheden van de individuele beurzen in de mu-
zieksector. Net zoals in de andere podiumkunsten 
zijn de subsidies in de muziek vooral op organisaties 
gericht. Nog meer dan in de andere podiumkunsten 
maken muzikanten, componisten en dirigenten zel-
den gebruik van het systeem van individuele beur-
zen. Toch zijn we ervan overtuigd dat deze beurzen 
mogelijkheden bieden voor individuele muzikanten, 
componisten en dirigenten om verder te groeien en 
aansluiting te vinden bij de wereldtop. Een bekend- 
en bewustmaking van de mogelijkheden van deze 
beurzen is een opdracht die Muziekcentrum Vlaan-
deren samen met de overheid moet en wil aangaan.

Er is meer dan subsidies alleen

Als we het hebben over de gesubsidieerde organi-
saties mogen we ons niet blind staren op de sub-
sidies alleen. Het volledige rapport Er zit muziek in 
de subsidies! geeft daarom niet enkel een overzicht 
van de subsidies voor muziek, maar biedt vooral een 
analyse van de gesubsidieerde organisaties op zich. 
Hieruit blijkt duidelijk het belang van deze organisa-
ties in economische termen en tewerkstelling.

Als we enkel kijken naar de structureel gesubsidi-
eerde organisaties uit bovenstaand overzicht, halen 
deze bijna 65 miljoen euro inkomsten in 2007. On-
geveer 30 miljoen van deze inkomsten zijn afkomstig 
uit subsidies (naast structurele subsidies ook onder-

2. Internationale subsidies zijn de som van de internationale projecten, de werkverblijven, netwerkorganisaties, tegemoet-
komingen in reis-, verblijf- en transportkosten, projecten van buitenlandse aanvragers en nog enkele internationale 
projecten die in feite buiten het Kunstendecreet vallen.

3. Vanaf 2010 kan er wel opnieuw projectsubsidie worden aangevraagd voor de jaarwerking, wat hier al gedeeltelijk een 
oplossing is.



2003 2004 2005 2006 2007 2008

creatie-opdrachten 179.326 195.386 207.940 153.850 167.928 93.650

individuele beurzen 0 7.733 15.250 17.900 12.500 36.000

opnameprojecten 70.000 102.900 83.500 90.000 112.400 64.200

internationaal 798.294 684.075 813.093 834.918 854.766 733.860

Tabel: Andere subsidies voor muziek in het Kunstendecreet
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steuning van provincie, stad, gemeente…). Dat bete-
kent dus dat deze 76 organisaties4 35 miljoen euro 
eigen inkomsten hebben. Deze eigen inkomsten zijn 
wel verschillend samengesteld naargelang het type 
organisatie. Ensembles halen iets meer dan 80% 
van hun eigen inkomsten uit de uitkoopsommen die 
ze ontvangen. De organisatoren op hun beurt halen 
ongeveer de helft van hun eigen inkomsten uit de 
verkoop van tickets en abonnementen, en iets meer 
dan een vierde uit de verkoop in de foyer of café. De 
festivals kunnen hier ook nog een aanzienlijk bedrag 
van sponsoring aan toevoegen. Dat laatste ligt echter 
moeilijk in de muzieksector. Sponsors zijn vaak enkel 
geïnteresseerd in de grote evenementen waar zij zelf 
voldoende in beeld komen. De combinatie met sub-
sidies is bovendien niet steeds voor de hand liggend. 
Daarom zou sponsoring in de gesubsidieerde sector 
meer naar mecenaat moeten evolueren. Dit impli-
ceert echter dat de fiscale voordelen van schenkin-
gen aan de kunstensector versterkt moeten worden.

Aan de kant van de uitgaven staan de lonen en 
vergoedingen in voor 56% van alle uitgaven, wat bij 

de ensembles oploopt tot 70%. De zestig organisa-
ties (ensembles en organisatoren) waarvoor we in 
het rapport detailinfo rond tewerkstelling hebben, 
gaven in 2007 28 miljoen euro aan vergoedingen 
(uitkoopsommen inbegrepen). Ongeveer 60% van 
al deze vergoedingen ging naar artistiek personeel, 
goed voor 18 miljoen euro. Als we dit terugkoppelen 
naar het bedrag van structurele subsidies, dan blijkt 
dat de gemiddelde organisatie ongeveer 10% extra 
op het subsidiebedrag moet leggen om het artistiek 
personeel te vergoeden. Voor het totaal aan vergoe-
dingen moet zelfs 174% van het subsidiebedrag 
gebruikt worden. 

Meer algemeen blijkt dat de artistieke uitgaven5 
meer dan 60% uitmaken van de totale uitgaven van 
de structureel ondersteunde muziekorganisaties. 
Voor de ensembles loopt dit zelfs op tot 74%.

Voor gedetailleerde analyses van de inkomsten, 
uitgaven en tewerkstelling van de muziekorganisa-
ties die gesubsidieerd worden in het kader van het 
Kunstendecreet verwijzen we opnieuw naar het uit-
gebreide rapport.

4. Voor twee structureel gesubsidieerde organisaties uit 2007 hebben we geen info.
5.  Dit zijn alle kosten nodig om het artistieke eindproduct te realiseren (o.a. loon artistiek personeel, uitkoopsommen, 

materiaal, kostuums, bijdragen voor coproducties en samenwerkingen).
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Architectuur is, dixit het meest recente kunstsubsi-
diebesluit van de Vlaamse regering, ‘een complex 
krachtenveld’ waarin ‘de culturele pool de meest 
precaire is’. Architectuur is inderdaad een complex 
gegeven dat raakt aan de kunsten, zeker wanneer in 
de architectuurpraktijk creatie, ontwerpmatig onder-
zoek, reflectie en verdieping aan bod komen. Maar 
architectuur is ook economie, bouwen, wetenschap-
pelijk onderzoek en productinnovatie... 

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), het kun-
stensteunpunt voor de architectuursector, deelt het 
eigentijdse architectuurwerk op in vier fasen: het 
denken vooraf aan een ontwerp, het ontwerpen zelf, 
het bouwproces en de reflectie over wat gebouwd is. 
Het VAi concentreert zich op de eerste en de laatste 
fase: het vooronderzoek en de reflectie, waaronder 
ook presentatie en debat vallen. Ook het Kunsten-
decreet richt zich op deze twee fases van het ar-

chitectuurwerk. Deze bijdrage bevraagt de concrete 
situatie voor drie actoren die het Kunstendecreet 
onderscheidt: de organisaties, de kunstenaars en 
het steunpunt. Wat is de rol van het Kunstendecreet 
in hun verdere ontwikkeling?

de architectuurorganisaties en 
het humanresourcesprobleem

De bovenstaande tabel lijst de architectuurorgani-
saties op die via het Kunstendecreet ondersteund 
worden. Om de tabel correct te lezen, moeten we 
er rekening mee houden dat Lab[au], actief op het 
snijveld tussen multimedia en architectuur, wordt 
betoelaagd vanuit de regeling voor werkplaatsen. 
ISCAD, de uitgever van A+ magazine en programma-
tor van architectuurtentoonstellingen in BOZAR, is 
als zodanig geen nieuwe speler, Architecture Work-

Tabel: Subsidies Kunstendecreet aan organisaties architectuur & vormgeving

naam organisatie stad 2007-2009 2010-2013

Stad en Architectuur Leuven 75.000 90.000

Oostende Werft Oostende 30.000 0

Archipel Brugge 60.000 90.000

Antwerpen Averechts Antwerpen 75.000 60.000

ICASD Brussel  70.000

Architecture Workplace Brussel 0 70.000

Architectuurwijzer   40.000

Lab[au] Brussel 75.000 85.000

Designplatform Limburg  Hasselt  55.000

totaal  315.000 560.000
 

Naar een breed, integraal 
architectuurbeleid
Architectuur en het Kunstendecreet

Stefan Siffer en Katrien Vandermarliere
Vai (Vlaams architectuurinstituut)
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place is dat wel. De subsidies aan Oostende Werft 
worden in 2010 stopgezet. En het Designplatform 
Limburg wordt hier bij architectuur gerekend, het 
Kunstendecreet spreekt immers over ‘architectuur 
en vormgeving’ als één sector. 

Het Kunstendecreet beslaat niet het hele veld 
zoals we het hierboven definiëren. Er zijn een aantal 
‘toonplekken’ die met regelmaat architectuur be-
lichten, zoals deSingel in Antwerpen, Z33 in Hasselt 
of Bozar in Brussel, gefinancierd door andere rege-
lingen dan die van het Kunstendecreet. En buiten 
het Kunstendecreet zijn verschillende lokale bestu-
ren bezig met de ontwikkeling van architectuurcul-
tuur via de stedelijke architectuurdiensten.

Los daarvan maakt het overzichtje mogelijk om 
een even duidelijke als pijnlijke conclusie te trek-
ken: architectuurinitiatieven in het kunstenveld zijn 
schaars en ondergefinancierd, ondanks een lichte 
stijging vanaf 2010. Geen enkele architectuurorga-
nisatie heeft een werkingsbudget dat de 90.000 
euro overstijgt. Het totale subsidiebudget voor alle 
architectuurorganisaties samen hangt op het niveau 
van een enkel kunstenhuis of werkplaats in andere 
disciplines. 

Deze structurele onderfinanciering maakt het 
moeilijk om een geconsolideerde, echt toekomst-
gerichte werking te ontplooien. De continuïteit, 
visievorming en ontwikkeling blijft afhankelijk van 
een belangeloos engagement van enkele bezielde 
voortrekkers. Dat contrasteert met het streven naar 
professionaliteit dat het Kunstendecreet (terecht) 
vooropstelt. De Beleidsbrief Cultuur 2009 van (vo-
rig) cultuurminister Anciaux erkent dit en spreekt 
over ‘de huidige minimale werkingssubsidies. Pas 
vanaf 2010 verwacht het beleid een stijging van de 
huidige minimale werkingssubsidies’.

Architectuur en vormgeving worden in Vlaan-
deren nog altijd gezien als een economische of 
technologische activiteit. De culturele architectuur-
sector, die als katalysator meer kwaliteit en meer in-
tellectuele rijkdom binnen de bredere architectuur-
praktijk zou kunnen brengen, bevindt zich daardoor 
in een onmogelijke situatie. 

De grote vraag voor de sector is hoe de aan-
wezige expertise, visie, talent en bezieling kunnen 
worden gevrijwaard. De inzet van geëngageerde in-
dividuen is niet oneindig rekbaar en de instroom 
van ‘vers bloed’ wordt gefnuikt door een gebrek aan 
mogelijkheden. Minimale subsidiëring biedt geen 
toekomstperspectief, en net dat is broodnodig.

Is het kunstenaarsbeleid het 
juiste instrumentarium? 
Naast de organisaties voorziet het Kunstendecreet 
subsidies voor individuele kunstenaars. Het VAi 
merkte eerder al op dat hiervoor bijzonder wei-
nig aanvragen komen uit de architectuursector. In 
2009 werden maar drie projectbeurzen toegekend, 
goed voor 25.000 euro. Het VAi reageerde hierop 
door samen met het agentschap Kunsten en Erf-
goed, de beoordelingscommissie Architectuur en 
Vormgeving, en enkele organisaties een aantal in-
formatiesessies te organiseren, verspreid over de 
vijf provinciehoofdsteden, om de regelgeving meer 
bekendheid te geven. 

De sessies werden druk bijgewoond en er wer-
den pertinente, zeer concrete vragen gesteld. Het is 
momenteel te vroeg om het effect van de sessies op 
het aantal aanvragen in te schatten. Wel is het zon-
neklaar dat er een spanningsveld bestaat tussen de 
regelgeving en de architectuurpraktijk. Architecten 
beschouwen zich niet als ‘kunstenaar’ in de beteke-
nis die het Kunstendecreet eraan geeft. Verder leeft 
de vraag of de ondersteuning die uiteindelijk wordt 
toegekend wel de moeite waard is. In de architec-
tuurpraktijk hanteert men immers andere manieren 
van vergoeden. 

De vergelijking wordt snel gemaakt met het 
Stimuleringsfonds voor Architectuur in Nederland. 
Daar bestaat een op maat gesneden regelgeving. 
De ondersteuning van ontwerpmatig onderzoek en 
reflectie, presentatie en publicatie van architectuur-
cultuur maakt het mogelijk om gepresteerde uren 
en maanden naar waarde te vergoeden, in plaats 
van louter symbolisch. Niet weinig Vlaamse archi-
tecten zoeken met een Nederlandse partner steun 
bij het Stimuleringsfonds.

Kort en duidelijk is de vraag: is het Kunstende-
creet – met de daarbij horende financieringsenve-
loppe – het juiste instrument om creativiteit en re-
flectie bij architecten te stimuleren? Het potentieel 
is in de sector alvast ruimschoots aanwezig. 

Een atypisch steunpunt

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), opgericht in 
2001, is een atypisch steunpunt in een atypische 
sector. Tijdens de subsidieperiode 2002-2004 werd 
het Architectuurinstituut een steunpunt voor de sec-
tor. In 2006 werd het mee in het Kunstendecreet 
geschoven, naast steunpunten als VTi (podiumkun-
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sten), BAM (beeldende en audiovisuele kunst) en 
het Muziekcentrum. In tegenstelling tot de andere 
kunstensteunpunten is het VAi ook ‘cultuurprodu-
cent’, met publicaties en initiatieven als de Dag van 
de Architectuur.

Binnen het VAi is ook het in 2003 opgerichte 
Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven 
(CVAa) actief. Deze werking wordt ondersteund van-
uit het decreet op privaat-rechterlijke archieven en 
vanaf 2011 via het Erfgoeddecreet. De heel spe-
cifieke wisselwerking tussen het steunpunt en het 
CVAa biedt veel potentieel en relevantie, bij uitstek 
voor architectuur. De architectuur van gisteren be-
paalt ook de leefwereld van vandaag, en de omgang 
met het verleden is onderdeel van de ontwerpuitda-
ging. Elke artistieke praktijk ontwikkelt zich in het 
kader van het voorgaande, een bepaalde praktijk, 
traditie, school of paradigma. De sowieso erg vage 
lijn tussen kunst en erfgoed vervaagt binnen archi-
tectuur bijzonder snel door het enorme tijdsverloop 
tussen concept en realisatie. Een continue wissel-
werking tussen kunst en erfgoed, met het ontsluiten 
van bronnen en verzorgen van archieven, is daarom 
cruciaal. Het VAi beschouwt die dubbele werking 
dan ook als een sterkte en een belangrijke troef 
voor de toekomst. Het merkt ook dat het nieuwe 
cultuurkabinet de afstemming van erfgoed en kun-
sten beschouwt als één van de grote uitdagingen 
voor de nieuwe legislatuur. 

Vandaag echter zit het VAi gewrongen in de 
regelgeving van het Kunstendecreet met de bijho-
rende afbakening. De vraag naar duidelijkheid en 
keuzes binnen dit raamwerk staat soms haaks op 
de noden en visies van een sector. Hoe dit ‘conflict’ 
kan worden opgelost ten voordele van een precair 
veld, is een open vraag.

 

Het internationale beleid rond 
architectuurkunst 

Het internationale beleid voor de kunsten, dus ook 
architectuurkunst, is een ad hoc beleid. Die consta-
tering wordt overigens door de beleidsmakers zelf 
gemaakt. Het internationaal verspreiden van een 

Engelstalige versie van het Jaarboek Architectuur 
Vlaanderen, zowat de enige tool die het VAi momen-
teel ter beschikking heeft, maakt nog geen effectief 
beleid. De ad hoc aanwezigheid op de (zeer belang-
rijke) Internationale Architectuurbiënnale van Vene-
tië, waarvoor het VAi op vraag van de overheid de 
coördinatie van de selectie en presentatie op zich 
neemt, is belangrijk maar volstaat niet. De afwezig-
heid op andere belangrijke architectuurbiënnales, 
zoals die van Rotterdam of Sao Paolo of andere hot 
spots, is bijzonder jammer.

Voor alle kunsten, ook architectuur, geldt: er is 
dringend nood aan een brede, integrale visie op en 
een actieplan voor de internationalisering. Het is – 
opnieuw – een open vraag wie hierin het voortouw 
neemt.

geen geïntegreerd architectuur-
beleid

We zeiden het al: architectuur is een complex gege-
ven. Het raakt aan de kunsten, economie, bouwen, 
wetenschappelijk onderzoek en productinnovatie. 
Ongeveer elke Vlaamse minister heeft een bevoegd-
heid die raakvlakken heeft met architectuur: kun-
sten, leefmilieu, ruimtelijke ordening, wonen, soci-
ale huisvesting, welzijn en ambtenarenzaken…

Breder dan het Kunstendecreet heeft architec-
tuur een eigen Architectuurnota 2009-2014, opge-
steld door het VAi en de Vlaamse Bouwmeester. Dit 
is een visietekst over een breed, integraal architec-
tuurbeleid voor Vlaanderen. Een architectuurkun-
stenbeleid dat geen brug legt naar de bouwpraktijk 
en het wetenschappelijk onderzoek is geen beleid 
die naam waardig. De vraag is evenwel wie die be-
leidsoverschrijdende aanpak initieert. De stiefmoe-
derlijke behandeling van de architectuur maakt het 
moeilijk om hier het voortouw te nemen. Een ver-
gelijking: in 2009 kregen de architectuurorganisa-
ties in het Kunstendecreet 375.000 euro voor hun 
meerjarige subsidie; een enkele campagne over 
‘wonen in meervoud’, nog opgestart door minister 
Marino Keulen (Open VLD), kreeg dit jaar een bud-
get van 420.000 euro.
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Tijdens het seizoen 2008-2009 namen negen kunstcritici deel aan het intensieve 
traject Corpus Kunstkritiek. Elk schreven ze een tiental teksten. Een keer 
per maand kwam de groep samen om te reflecteren over het materiaal, om te 
schrappen en te schaven. Het corpus van theater- en dansrecensies wordt in 
de eerste plaats gepubliceerd op de websites van VTi en Urbanmag*. Onder 
bepaalde voorwaarden (creative commons) kunnen ook anderen het materiaal 
vrij hergebruiken, vertalen voor promotiedoeleinden, etc. 
 
In iedere Courant worden een viertal recensies gebundeld. Zo leest u in dit 
nummer teksten van Kristin Rogghe, Lieve Dierckx, Sébastien Hendrickx en 
Christophe Van Gerrewey.

www.vti.be/kunstkritiek
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Zelden gaat de sfeer van een voorstelling zo lijnrecht 
in tegen wat de titel suggereert, als in Peter Ver-
helsts nieuwste podiumcreatie Headbanger’s Wall. In 
de besloten ruimte van de Kaaistudio’s weerklinkt 
geen wilde muziek maar een gewijde stilte, waarin 
zelfs het knisperen van de spots te horen is. De drie 
vrouwenlichamen op de scène houden zich ver van 
ongecontroleerde bewegingen en harde confronta-
ties, maar verroeren zich met uiterste omzichtig-
heid, pijnlijke precisie en een haast onmenselijke 
traagheid. Ze zijn continu in beweging, maar dan 
wel in slowmotion. Verhelst lijkt de toeschouwer 
weinig te geven – geen personages, geen verhaal, 
geen dramatische spanning, zelfs niets van wat de 
man in de straat onder ‘dans’ zou verstaan – en veel 
van hem te vragen: een dik uur geconcentreerd blij-
ven kijken naar de spaarzaam uitgelichte tableaux 
vivants en het invullen van de sobere taferelen met 
eigen associaties en emoties. 

Gelukkig is auteur-regisseur-scenograaf-choreo-
graaf Verhelst in de eerste plaats een begenadigd 
beeldenmaker, die in al die langzame continuïteit 
soms wonderbaarlijke momenten van visuele ver-
rassing kan doen ontstaan. Vergelijk het met het 
groeien van een bloem: het gaat zo geleidelijk dat 
je het nauwelijks ziet gebeuren, maar plots heeft de 
knop zich geopend en toont zich een onvermoede 
schoonheid. Net zo gradueel worden ook de scè-
nische beelden in deze voorstelling opgebouwd, 
en net zo onwaarneembaar zijn de momenten van 
overgang. Soms zie je de dingen pas als ze er al 
zijn, zonder te hebben gezien vanwaar ze komen. 
Zo merk je plots op dat zich aan de voet één van 
de danseressen een plasje donker vocht heeft ge-
vormd, dat steeds groter wordt. Hoe minimalistisch 
de enscenering ook is en hoe weinig er ook lijkt te 
gebeuren, toch krijg je de indruk dat je het cruciale 
evenement, het moment waarop iets nieuws begint, 

Bescheiden pogingen tot troost
HEAdBANgER’S WALL - NTgENT EN KAAITHEATER

Kristin Rogghe

foto Kurt Van der Elst
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hebt gemist. In een après-coup probeer je terug te 
grijpen naar de oorsprong van de beelden, maar te-
vergeefs. Een vrouw staat voor je met in haar han-
den een warrige bos lang blond haar. Waar komt 
dat vandaan? Wat wil ze ermee? Je hebt er geen idee 
van, maar toch word je erdoor aangedaan. 

Tussen de treffende beelden door zijn er lange pas-
sages waarop een ingezette beweging simpelweg 
wordt volbracht. Jammer genoeg weet de voorstel-
ling er niet altijd de spanning in te houden. Zo 
duurt het een volle vijf minuten voor een lichaam 
dat op een stoel stond die kantelde, de grond be-
reikt. Tijdens die langgerekte val lijkt het lichaam 
gewichtsloos boven de grond te zweven en is de 
zwaartekracht niet meer van tel. Ook op andere 
momenten houden de performers hun tegennatuur-
lijke poses – schuin achterover hangend in skibotten 
bijvoorbeeld – eindeloos aan, waardoor je referen-
tiekader van wat natuurlijk is en wat niet begint te 
verschuiven. Alsof in Verhelsts universum een ande-
re fysica heerst. De gebruikelijke wetten van de tijd 
zijn eveneens opgeheven: de gejaagde tijd van alle-
dag heeft plaats gemaakt voor een dikke, stroperige 
tijd – een tijd die ruimte biedt om stil te staan bij 
details of om je aandacht te laten afdwalen. Head-
banger’s Wall is het soort voorstelling waarbij je je 
blik minstens zoveel naar binnen richt – op je eigen 
mijmeringen en bespiegelingen – als naar buiten.

 
Het is best wel verwonderlijk dat Peter Verhelst, die 
bekend werd om zijn vitalistische schriftuur, met 
Headbanger’s Wall zo’n ingetogen voorstelling heeft 
gemaakt. Zijn eerste poëziebundels bevatten explo-
sies van smaken, geuren en kleuren. En proeven van 
Verhelsts vroege proza is als je tanden zetten in een 
openspattende aardbei – genot en geweld tegelijk, 
onlosmakelijk verbonden. Ook in zijn theatertek-
sten van een jaar of tien geleden (Romeo en Julia 
(studie van een verdrinkend lichaam) uit 1998 of Aars 
(anatomische studie van de Oresteia) uit 2000) ging de 
auteur voor heftigheid aan beide kanten: een over-
daad aan sensualiteit, maar ook excessen van (zelf )
vernietiging. Vanwaar dan die evolutie naar de sub-
tiliteit, mildheid bijna, in Headbanger’s Wall? In een 
interview op radio Klara vertelt Peter Verhelst dat 
hij enkele jaren geleden nog zocht de wonden bloot 
te leggen, terwijl hij nu eerder gedreven wordt door 
het verlangen om te helen, te troosten. Hij voelt aan 
dat er ‘een’ nood is in onze maatschappij, dat er ‘iets’ 

moet gebeuren, maar behoudt zich het recht voor 
– zo blijkt ook uit zijn voorstelling – om daar erg 
vaag over te blijven, zowel over de pijnpunten als 
over hoe ze te verhelpen. Verhelsts dramaturg Bart 
Van den Eynde ziet in die pogingen tot positivi-
teit een algemenere tendens die een deel van het 
hedendaagse dans- en theaterlandschap kleurt. Hij 
verwijst onder andere naar Meg Stuarts laatste pro-
ductie All Together Now, waarin de zoektocht naar 
gemeenschap en verbondenheid het uitgangspunt 
vormt van een aftastend parcours dat de performers 
samen met het publiek ondernemen. 

In Headbanger’s Wall blijven de danseressen sterk 
op zichzelf aangewezen en is er van interactiviteit 
nauwelijks sprake, ook niet onderling. Het platform 
dat de drie vrouwen delen is slechts enkele vierkante 
meters groot, maar toch hebben ze er elk hun eigen 
onzichtbaar afgebakende territorium. Of beter: ze 
laten elkaar een respectvolle ruimte, elk op zich ge-
absorbeerd in hun eigen kleine handelingen, maar 
toch in een zekere harmonie met het geheel. Ze 
stralen alle drie een specifieke sterkte uit, elk op een 
heel andere manier, en spelen de aandacht van het 
publiek moeiteloos aan elkaar door, zodat ze elk op 
hun beurt kunnen schitteren in de sequentie die hen 
het beste ligt. Hun bewegingsarsenaal is verre van 
spectaculair: het gaat gewoon om alledaagse han-
delingen of gebaren die sterk zijn vertraagd en zeer 
geconcentreerd worden uitgevoerd, à la Tai Chi. 
Op zeldzame momenten stemmen de drie perfor-
mers hun handelingen op elkaar af en loopt alles 
een poosje synchroon. Zo bijvoorbeeld wanneer 
één van de vrouwen, op haar knieën gezeten, met 
kracht haar natte kledingstuk droog begint te slaan 
op het podium: de twee andere vrouwen vallen haar 
bij en al gauw weerklinkt hun ritmische cadans in 
drievoud. In het midden, vooraan, een kleine oos-
terse vrouw met een kort kapsel. Achteraan, links en 
rechts, twee grotere, blanke vrouwenlichamen, met 
gezichten die verborgen blijven achter hun lange 
haren. Ook de schaarse belichting zorgt ervoor dat 
er soms meer verborgen blijft dan wordt getoond, 
en dat het turen wordt om te onderscheiden welk 
lichaamsdeel er aan het bewegen is. Net zoals de 
performers hun spierspanning messcherp moeten 
doseren om alle bewegingen in slowmotion uit te 
voeren, legt de lichttechnieker precisie en perfectio-
nisme aan de dag om elk tafereel de gepaste nuances 
van licht en duisternis mee te geven. 
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Hierin toont zich opnieuw Verhelst-de-beeldenma-
ker, wiens podiumwerk sterk aanleunt bij beeldende 
kunst. In zijn clair-obscurs zit een sterke picturali-
teit, terwijl de manier waarop hij de vrouwenlicha-
men op het podium transformeert in amorfe vormen 
– al dan niet met behulp van abstraherende objecten 
zoals een buisvormige wollen trui – een sculpturale 
kwaliteit bezit. Ook in de videokunst zijn stijlver-
wantschappen te vinden – niet in het minst met het 
werk van Bill Viola, wiens bewegende beelden ook 
uiterst langzaam evolueren en baden in een spiri-
tuele sfeer. Maar waar blijft Verhelst-de-schrijver? 
Heeft ook die zijn stempel gedrukt op Headbanger’s 
Wall? De eerste woorden komen pas in het spel als 
de voorstelling al een poosje bezig is, en dan nog in 
een onbekende taal. Ze worden uitgesproken door 
de oosterse danseres in wat vermoedelijk haar moe-
dertaal is – het klinkt in elk geval eigen en intiem. 
Later worden de woorden herhaald in het Engels, 
en gaat een lichaamloze stem uit de hoogte verder 
met de rest van de tekst. Het is een korte tekst in 
een zachte zegging, vol beelden van geborgenheid: 
een schoot waarin je je hoofd kan leggen, een muur 
waarin je je lichaam kan begraven. De taal is opval-
lend eenvoudig, zonder barokke franjes of spitsvon-
digheden. Eigenlijk ben je de precieze inhoud snel 
weer vergeten, maar de sfeer blijft resoneren. 

Tot de stilte opnieuw doorbroken wordt, he-
lemaal op het einde van de voorstelling, door het 
prachtige operalied ‘Lacrimosa’ van Zbigniew Preis-
ner. Maar je moet de oren spitsen om de klanken 
goed te kunnen opvangen. Dezelfde muziek zou, 
eenvoudigweg door de volumeknop hoger te draai-
en, gemakkelijk voor een tranerig emo-moment 
kunnen zorgen, maar het is tekenend voor Verhelsts 
aanpak dat hij dergelijke opdringerige en manipula-
tieve theaterpraktijken mijdt. Een climax zou ove-
rigens ongepast zijn aan het einde van een stuk dat 
al de hele tijd gestaag een gelijkmatige ontwikkeling 
aanhoudt, zonder grote contrasten of breuken.

Bescheidenheid siert deze voorstelling. Maar of 
Verhelsts podiumkunst nu echt troost biedt? Dat is 
veel gezegd. Daarvoor is er wellicht net iets te veel 
gelijkmatigheid, te weinig intensiteit. Op een hand-
vol mooie beelden na is er weinig dat blijft hangen. 
Headbanger’s Wall biedt in het beste geval de rustge-
vende ervaring van een halfduistere cocon, waarin je 
de dwingende wetten van ruimte en tijd even achter 
je kan laten. Een tijdelijke schuilplaats in de luwte 
van de dagelijkse realiteit.

Gezien op 15 januari 2009 in de Kaaistudio’s, Brussel

foto Kurt Van der Elst
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Er zijn in het dagelijkse leven zo van die kleine 
prikjes waarin de werkelijkheid heel even naast zijn 
vertrouwde, overzichtelijke kader valt. Het bijho-
rende gevoel, alsof je in een luchtbel zit waar een 
realiteit geldt die met daarbuiten niets van doen 
heeft. In haar autobiografische roman, The Bell Jar, 
beschrijft cultdichteres Sylvia Plath de uitgerekte 
beleving van een gelijkaardig fenomeen. Ze heeft 
het over de ijle lucht, the rarefied air onder een gla-
zen stolp – in haar geval beschrijft ze hoe ze zich 
voelt in het diepst van haar depressies. 

Verschillende vormen van disconnectie zijn ook het 
uitgangspunt van choreograaf Salva Sanchis voor 
zijn nieuwste dansvoorstelling Objects in mirror are 
closer than they appear. Op welke manier kaderen we 
onze werkelijkheid? Hoe ervaren we toestanden die 

niet meteen te kaderen vallen? Om dat dansmatig 
in kaart te brengen, vertrekt de choreograaf van 
drie contexten: bevindingen op vlak van neurologie, 
out-of-body ervaringen en een ‘ontvoering’. Op het 
podium zijn de ingrediënten op de zoektocht een 
lange mengtafel aan de zijkant, een groot projec-
tiedoek midden achter, een gitaar, lichaamstaal en 
dansimprovisatie. Daarmee slagen de vijf perfor-
mers – Salva Sanchis zelf, dansers Manon Santkin, 
Georgia Vardarou, Tarek Halaby en geluidsman 
Peter Lenaerts – er wonderwel in om via visuele en 
auditieve middelen een sfeer van afstand op te roe-
pen. Als toeschouwer kan je kiezen voor verhoogde 
concentratie om greep te houden op wat je ziet en 
hoort, of meedrijven in vervreemding. Wellicht 
mikken de performers op de tweede optie – zoveel 
valt af te leiden uit het doosje met oordopjes dat elke 

Even geen connectie 
oBJECTS IN MIRRoR ARE CLoSER THAN THEy APPEAR - SALVA SANCHIS

Lieve Dierckx

foto Salva Sanchis
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toeschouwer aan de zaaldeur meekrijgt. Na enige 
aarzeling maar met de imposante mengtafel in het 
vizier, kiest het gros van de toeschouwers discreet 
voor zekerheid en volgt de gebruiksinstructies op 
het grote scherm. Zo gaan we gezamenlijk de avond 
in, met cilindertjes in knalgeel schuim die halfweg 
uit de oren blijven steken. En tegelijk ook met een 
vertrouwde paradox: veiligheid versus disconnectie. 
Nu, in de voorstelling zal al snel blijken dat de oor-
dopjes niet geluiddicht zijn. Ze zorgen eerder voor 
een vervormde perceptie van de werkelijkheid. Toch 
een vleugje Plath dus.

In Objects in Mirror treedt zo ook geen acute kort-
sluiting op – de kwestie gedijt er in een sfeer van 
dromerige verwijdering waarin steeds complexere 
afwijkingen van vertrouwde perceptiekaders elkaar 
opvolgen. Bevreemding hangt overigens in de lucht 
al voor de voorstelling goed begonnen is. Het zat in 
het welkom van de choreograaf. We vangen door 
onze oordopjes heen een uitgesponnen ‘Hello’ op, 
die Sanchis van achter zijn lange tafel als een ro-
bot in een monotone cadans herhaalt, op vlakke 
toon. Net voor hij daarmee klaar is, begint danseres 
Manon Santkin naast het grote scherm hetzelfde 
te doen, alleen hoor je haar niet, je ziet alleen haar 
mond bewegen. Met dat onthaal zaten we al één 
stap naast de vertrouwde realiteit.

De aanzet voor de eigenlijke voorstelling is het ver-
haal van een jong meisje dat tijdens een picknick 
van haar gezelschap verwijderd raakt, als vanzelf. 
Ze ontmoet een man met wie ze, opnieuw haast on-
danks zichzelf, meegaat tot ergens diep in een bos. 
Niets is concreet, ook de afloop niet, positief of ne-
gatief. Het is de onwerkelijkheid die centraal staat.

Het relaas is in dialoogvorm gegoten. ‘Do you 
remember the girl playing?’ Tarek Halaby gebruikt 
een microfoon om om van achter de grote tafel neu-
traal-afstandelijk zijn vragen te stellen aan Georgia 
Vardarou. Zij staat in het midden van de halfduis-
tere ruimte naast het grote scherm. De danseres is 
ook het meisje, ze beweegt aarzelend. Ze antwoordt 
met een klein schouderophalen of met een eenvou-
dige beweging van haar hand. ‘When you were in 
the woods, what did the man’s hand feel like?’ Ze 
strijkt even over haar hand. ‘Did you walk a great 
distance?’ Onzeker peilt ze met één arm de ruimte. 

Eén na één komen de drie andere dansers in 

haar universum, waar ze elk voor zichzelf met aller-
lei armbewegingen letterlijk afstanden meten, mee 
haar ruimte in kaart brengen. Onderwijl prevelen ze 
woorden, maar de oordopjes zitten in de weg om te 
begrijpen wat ze zeggen. Hun oriënterende armbe-
wegingen verschuiven naar bewegingen in de romp, 
in de benen. Ze verglijden in dans en hun bewegin-
gen worden steeds abstracter. 

Eenzelfde soort verschuiving keert uitvergroot in 
de volgende sequensen terug. Op het grote scherm 
verschijnt een stukje uit een wetenschappelijke tekst 
over de neurologische vervorming van visuele en 
auditieve impulsen. Die tekst wordt door de per-
formers vooraan in een microfoon gelezen, telkens 
opnieuw, maar je hoort niet de stem die bij de lezer 
hoort. En, hoewel je intussen ziet wie er achter de 
montagetafel écht door de microfoon spreekt, blijft 
het effect bevreemdend.

Visueel en dansmatig erg boeiend, maar net 
iets te lang uitgesponnen is de out-of-body sequens 
waarin de dansers in dialoog gaan met projecties 
op het scherm. Het begint met Tarek Halaby die 
van achter de tafel naar het midden van het podium 
komt en er als het ware uit zichzelf treedt, want we 
zien hem verder lopen op het scherm. Het spel van 
uittreden wordt verder gespeeld met in dat gepro-
jecteerde beeld een tweede scherm waar opnieuw 
een danser zichtbaar wordt. De drie dansers - die op 
het podium en zijn dubbels op de scherm - voeren 
aanvankelijk dezelfde bewegingen uit, maar al snel 
worden kleine verschillen zichtbaar, in beweging, 
in kledij. In een volgende fase wordt dat gegeven 
steeds complexer, met verschillende dansers, zowel 
op het podium als op de schermen. 

Zoals vaker in het werk van Salva Sanchis vertrekt 
de bewegingstaal in deze voorstelling vanuit impro-
visatie. In Objects in mirror was de parameter voor de 
dansers het idee van disconnectie, tussen lichaam en 
geest, tussen lichaam en omgeving. Het resulteert in 
kleine impulsen die ze volgen, in hoekige armen, in 
hoog bewegingswerk, zeer neutraal gebracht en met 
tussen hen weinig oogcontact. Tegelijk zet improvi-
satie vanzelf de eigen bewegingskwaliteit van elke 
danser in de verf zet: springerig, soepel, lankmoedig, 
muzikaal, kort draaiend... Binnen dat gegeven levert 
het spel van de dansers met hun ontdubbelingen op 
het scherm extra kijkgenot op - hoe ze op het podi-
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um in en uit hun eigen bewegingskwaliteit schuiven 
om die van de dansers op het scherm te imiteren. 
Om ons terug met de voeten op de grond te bren-
gen, speelt Santkin onderweg enkele eenvoudige 
akkoorden op een akoestische gitaar, maar algauw 
verdwijnt/verschijnt ook zij met het instrument in 
de projectie. Althans, zo heeft mijn hoogst indivi-
duele neurologische systeem deze episode gekaderd. 

Op geen enkele moment echter verzandt de voor-
stelling in gimmicks. Er spreekt daarvoor te veel 
poëzie uit de hechte, crescendo opbouw rond het 
thema van afstand. Naast de inbreng van beeld en 
geluid spelen het bewegingsmateriaal en de uitstra-
ling van de performers een kernrol. De ontroering 
van de voorstelling zit in het contrast tussen het in-
tussen bijna clichématige thema van verwijdering, 
het gebruik ervan als uitgangspunt voor de ont-
wikkeling van bewegingsmateriaal en de krachtige, 
lijfelijke, hier-en-nu aanwezigheid van de dansers. 
Hoe die directe lijfelijkheid ook diametraal staat 
tegenover de technische middelen, het dromerige 
meisje en de uiterst neutrale zegging van de teksten.

Hetzelfde contrast zit in de afsluiter: een bloed-
mooie songcover die bol staat van alles wat voor-

heen aan disconnectie werd gesuggereerd. Als een 
kwetsbaar vogeltje brengt Georgia Vardarou een 
song van - god behoede - queen bitch Britney Spears. 
In een eenvoudige T-shirt en trainingsbroek wan-
delt ze naar voor met tussen haar handen een flashy 
Vegas-microfoon met lovertjes. Ze kijkt ons recht 
in de ogen en zingt bewegingloos met een hartver-
overende présence. Maar de androgyne stem biedt 
geen uitsluitsel. Is het haar versie die we horen of 
die van Salva Sanchis, wiens mond achter de tafel 
meebeweegt? Het refreintje bezorgt onze perceptie 
een laatste opdoffer. De neuronen moeten alweer 
alle kanten op om verbanden te zoeken met wat 
vooraf ging, in de voorstelling en in je belevings-
wereld. 

I must confess that my loneliness
Is killing me now
Don’t you know I still believe
That you will be here
And give me a sign,
Hit me baby one more time

Gezien op 9 januari 2009 in Kaaitheater, Brussel (pre-
mière) en op 23 januari 2009 in Monty, antwerpen.

foto Salva Sanchis
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Voor de ticketbalie van het Kaaitheater wordt me 
een koptelefoon opgezet. Een zachte vrouwen-
stem spreekt me aan bij mijn voornaam, Sébastien. 
Ik weet, het is een valse soort intimiteit, want deze 
vrouw en ik kennen elkaar helemaal niet. Toch 
hecht ik er gauw (voldoende) geloof aan, en dat is te 
danken aan de hypersensitieve geluidsopname die 
zelfs het rondgaan van het speeksel registreert in de 
mond van de vrouw. Je krijgt zo de indruk dat ze 
héél dichtbij is. Haar monoloog werd geschreven 

door de Franse auteur Eli Commins1. Terwijl ik op 
haar vraag naar buiten ga en een tocht maak langs 
het water aan de Akenkaai, vertelt ze me over haar 
ziekte. Prosopagnosie staat voor het onvermogen 
om gezichten van getrouwen te herkennen. Zo ver-
geet ze tijdens een diner plotseling het gelaat van 
haar eigen zus. Hoewel haar waarnemingsvermo-
gen intact is en ze rimpels, haartjes en vlekjes kan 
onderscheiden op de huid van degene tegenover 
haar, lukt het haar niet om aan deze microscopische 

De ziekte van de zintuigen
EUX - CREW

Sébastien Hendrickx

de meeste voorstellingen van crew, het multimediale theatergezelschap rond Eric joris, kunnen we strikt ge-
nomen geen ‘voor-stellingen’ noemen. Er speelt zich immers geen schouwspel af in het hier en nu waar je als 
toeschouwer letterlijk ‘voor’ gaat zitten en dat van op een afstand beelden, emoties en gedachten in je oproept. 
Binnen het universum van crew wordt niet over ‘toeschouwers’, maar over ‘immersanten’ gesproken. Immersie 
betekent ‘onderdompeling’: bezoekers worden zintuiglijk van hun directe omgeving afgesneden en met behulp 
van hoogtechnologische middelen één per één door een reeks virtuele landschappen geloodst. de immersant 
bevindt zich als het ware aan de binnenkant van het beeld en wordt daar bijna lijfelijk met een aantal vragen 
geconfronteerd. crew onderzoekt het effect van de mediatisering en technologisering op de menselijke conditie. 
dit keer, binnen EuX, staat daarbij de metafoor van de ziekte centraal.

1. Afhankelijk van de taal van de bezoeker wordt EUX gebracht in het Nederlands, Frans, Engels of Duits.

foto Eric Joris
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observaties nog een gedeeld verleden te koppelen. 
Geen wonder dat het verhaal van de voortschrij-
dende ziekte er een is van groeiende vereenzaming. 
De vrouw bekent dat ze aanvankelijk herkenning 
simuleert en een heel arsenaal aan geheugensteun-
tjes en methodes verzint om halsstarrig te blijven 
functioneren in het dagelijkse leven. Maar na ver-
loop van tijd moet ze die pogingen staken. Wan-
neer ze in een vergevorderd stadium van de ziekte 
zichzelf niet meer herkent, trekt ze het bos in. Ste-
den met hun gruwelijk reflecterende winkelramen, 
of meren met hun spiegelende oppervlakken, zijn 
immers nauwelijks nog te verdragen.

Symptomen

Paradoxaal genoeg doet de vertelster/het personage 
heel open en vertrouwelijk tegen mij, een volslagen 
onbekende, terwijl uit het verhaal blijkt dat zelfs 
haar dichtste verwanten vreemdelingen voor haar 
zijn geworden. Het wordt snel duidelijk waarom. 
We hebben iets belangrijks gemeen. ‘Ook jij bent 
besmet,’ zegt ze. Het verdere verloop van EUX 
speelt zich af binnen in de keldergangen en ach-
terkamertjes van het Kaaitheater. Het verhaal dat 
ik buiten hoorde, blijkt heel secuur zin en richting 
te geven aan wat ik binnen beleef. Veel van mijn 
zintuiglijk desoriënterende ervaringen lees ik nu als 
‘symptomen’. Zo kom ik in een smalle kamer te-
recht waar me wordt aangeraden om die heel goed 
in me op te nemen, omdat het me later nog van 
pas zal komen. Wanneer ik dan, nog voor ik alles 
tot in detail heb kunnen memoriseren, weer word 
weggeleid, bekruipt me de vrees dat ik de plek snel 
zal vergeten.

Vroeg in de voorstelling wordt me, naast de kop-
telefoon, ook een videobril opgezet. Zintuig twee 
veroverd door Crew! Alsof dat nog niet genoeg is, 
kom ik op een bepaald moment in een bed terecht 
waarmee mijn ‘buddy’s’ (dat zijn je begeleiders on-
derweg) me van de ene scène of situatie naar de 
andere rollen. De voorstelling bezit nu de struc-
tuur van een gestaag voortschrijdende ziekte, want 
als immersant/personage verlies je stelselmatig de 
controle over je lichaam en zintuigen. Soms is het 
onduidelijk of het live-beelden zijn of vooraf opge-
nomen materiaal dat via de videobril te zien is. Zo 
wordt er met mijn zelfherkenning gedold: zijn dit 
mijn handen die ik zie of die van iemand anders? 

Soms wel, soms niet. Ondertussen vuurt de vertel-
ster, die binnen in het Kaaitheater de rol van gids op 
zich heeft genomen, vragen op me af met de bedoe-
ling me nog verder uit evenwicht te brengen: ‘Ken 
je de exacte kleur van je ogen?’ ‘Kan je je de exacte 
vorm van je mond voor de geest halen?

En inderdaad: ik lijk wel een vreemde wanneer ik 
op een bepaald moment in EUX ‘mezelf ’ tegenkom. 
Wanneer precies in de keten van gebeurtenissen 
en ervaringen weet ik niet meer, maar ik herinner 
me dat ik op een bepaald moment met mijn hoofd 
naar een camera gewend stond en ik niet achter me 
mocht kijken. Ik vermoedde toen dat anderen naar 
mij keken, en dat merk ik een halve voorstelling 
later aan mijn blik, nu de video-opname zich via 
mijn bril voor mijn ogen afspeelt. Ik kijk een beetje 
meewarig naar de lens, met een kunstmatige grijns 
rond de lippen. Wil er meer relax uitzien dan ik echt 
ben. Omdat ik/hij mezelf zo aankijk/t, word ik in 
de positie van een vreemde geduwd, een voyeur van 
mezelf. Alsof ik naar mijn eigen stem luister: even 
ongemakkelijk, even ontregelend. Door dit zelf aan 
den lijve te ervaren, krijg ik een idee van waarom de 
vrouw in het verhaal voor spiegels op de vlucht slaat.

Heel straf aan EUX (en een sprong voorwaarts in 
vergelijking met de vorige parcoursvoorstellingen 
van Crew) is hoe het narratieve kader en het ka-
der van de directe fysieke ervaring elkaar verster-
ken. Het verhaal schept een reflectieve afstand tot 
de ervaring, de ervaring op haar beurt zorgt ervoor 
dat het verhaal wordt ingeschreven in het lichaam 
van de immersant. Het samengaan van denken en 
voelen lijkt mij net datgene wat de strategie van de 
immersie zo bijzonder maakt. Toch stokt die al-
liantie af en toe in EUX, om technische redenen. 
Kleine schoonheidsfoutjes, zoals je buddy’s onder 
elkaar horen praten, ondanks de koptelefoon op je 
hoofd, halen je uit de voorstelling. Plots word je im-
mers herinnerd aan de hele constellatie die achter 
je ervaring schuilgaat. Ook de truukjes die dienen 
om het geloof van de immersant in de virtuele we-
reld te vergroten, kan je – zeker als je al eerder par-
coursvoorstellingen van Crew bijwoonde – relatief 
gemakkelijk doorprikken. Zo hoef je enkel even 
snel met je pols te draaien om na te gaan of het 
jouw handen zijn die je ziet of die van iemand an-
ders. Crew geeft de indruk iets te veel vertrouwen te 
scheppen in de volgzame immersant en zijn waar-
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barstige, wantrouwige tegenhanger te veronacht-
zamen. Deze slordigheden en vlot te ontmaskeren 
kunstgrepen lijken details, maar hebben niettemin 
een grote impact op de perceptie van de voorstel-
ling. Ze creëren een vorm van afstand die storend 
is en allesbehalve artistiek intentioneel. (De immer-
sant wordt aan het eind van de voorstelling sowieso 
al met de - grotendeels - onzichtbare technische 
fundamenten van EUX geconfronteerd. Na het 
parcours krijgt hij de kans om een blik te werpen in 
de ‘controlekamer’ vanwaaruit de hele voorstelling 
wordt gestuurd.)

Epidemie

De vraag blijft door wat ik dan wel ‘besmet’ zou 
zijn, zoals de vrouw in het verhaal beweerde, er-
van uitgaande dat de symptomen waar EUX mij 
op een verhevigde manier mee confronteert, ook 
buiten de voorstelling, in het dagdagelijkse leven, 
sluimerend aanwezig zijn. In de tekst wordt de sug-
gestie gewekt van een komende epidemie, waar het 
grote publiek zich op dit moment nog nauwelijks 
ten volle van bewust is. Tijdens de tocht door de 
smalle gangen onder het Kaaitheater kom ik dank-
zij mijn videobril terecht op een griezelig binnen-
pleintje van een sanatorium. De andere patiënten 
zien er net zo uit als ik, met een bizarre bril en een 
koptelefoon op het hoofd, het geheel omzwachteld 
met een wit stuk stof. Het is een akelig toekomst-
beeld. De oorzaak van de ‘epidemie’ lijkt een bont 
samenspel van factoren te zijn, allen verbonden 
met mediatiserings- en technologiseringsproces-
sen: draagbare elektronische apparatuur als extensie 
van het menselijke lichaam (en de individualisering, 
de zintuiglijke overdaad en verwarring die daaruit 
voortvloeien), de alomtegenwoordigheid van het 
beeld (en het daarmee samenhangende vervagen 
van de grens tussen fictie en realiteit - of zelfs het 
compleet betekenisloos worden van deze begrip-
pen), de ruimtelijke en temporele desoriëntatie die 
ontwikkelingen op vlak van media, mobiliteit en 
communicatie met zich meebrengen, enzovoort. De 
technologische revoluties volgen elkaar vandaag aan 
zo’n duizelingwekkend tempo op, dat er nauwelijks 
tijd is om de enorme gevolgen ervan op onze ma-
nieren van leven te overzien. We hebben dringend 
nieuwe codes en perceptiewijzen nodig om morgen 

stand te houden als we de deur uitgaan. De myste-
rieuze tekeningen die zowel in het verhaal als tij-
dens het parcours opduiken, worden de symbolische 
aanzet van deze nieuwe grammatica genoemd. Een 
tijdje nadat het vrouwelijke personage zich totaal 
vereenzaamd opsloot in het bos, wordt ze terugge-
vonden, met haar gezicht op de grond. Haar redders 
konden haar traceren aan de hand van een spoor 
van tekeningen dat ze achterliet en waarop rasters 
stonden, opgebouwd uit witte en zwarte vierkant-
jes in verschillende configuraties. Het lijken een 
soort willekeurige dambordpatronen, maar dat zijn 
het niet, benadrukt de vertelster: ‘Nous passons de 
longues journées à examiner les motifs ensemble, et 
je finis par devoir accepter l’évidence : ces dessins 
comportent des répétitions et des variations qui ne 
doivent rien au hasard. Mis côte à côte, ils semblent 
tracer les contours d’un alphabet de cases vides et 
pleines, agencé par une grammaire nouvelle.’2

Als geen ander weet Crew eigentijdse ontwikke-
lingen op vlak van technologie en media om te zet-
ten in spannende verhalen en ervaringen. In EUX 
bereikt het gezelschap een evenwichtige verhou-
ding tussen deze twee componenten. Hoewel het 
de onheilspellende metafoor van de ziekte gebruikt, 
propageert het geen nieuw soort luddisme, een door 
angst gevoed verzet tegen de technologische evo-
lutie. Anders zou Crew niet met zoveel enthousi-
asme en inventiviteit dit soort werk blijven maken. 
Het gezelschap tracht onze blik en ons bewustzijn 
aan te scherpen voor zowel de mogelijkheden als 
de gevaren die met elke technologische verandering 
gepaard gaan.

Gezien op 14 februari 2009, in Kaaitheater, Brussel

2. Oorspronkelijke Franse speeltekst van EUX door Eli Commins, ongepubliceerd. Even geen connectie. 

foto Eric Joris
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Al tien jaar lang maakt het Antwerpse spelerscol-
lectief Olympique Dramatique theater – zoniet 
volgens een formule, dan toch met een aanpak. Het 
uitgangspunt is nagenoeg altijd een groep mensen, 
samengebracht in de ruimte en in de tijd, waarbin-
nen een conflict ontstaat. Dat conflict is ‘oud’ en 
‘echt’: het vindt aansluiting bij de grote verhalen van 
de twintigste eeuw, eerder dan bij de dagelijks ver-
anderende probleempjes van de vroege eenentwin-
tigste eeuw. De krippel en The Lieutenant of Inishmo-
re, bijvoorbeeld, gingen over de Ierse zaak, de strijd 
van de IRA en het ermee gepaard gaande geweld. 
In hun bewerking van De geruchten van Hugo Claus 
werd de breuk van een jongeman met een Vlaamse 
dorpsgemeenschap geënsceneerd. En ook in de te-
levisiereeksen De Parelvissers en Van vlees en bloed, 
waaraan acteurs van Olympique Dramatique mee-
werkten en die hen ook bekend maakten bij het gro-
te publiek, stond het contrast tussen oude waarden, 
zwijgzaamheid en beroepseer, en jonge vrijheid, iro-
nie en relativisme centraal. Olympique Dramatique 

recycleert dus harde kernen uit de geschiedenis, en 
maakt er snelle, jeugdige en – zoals dat dan heet 
– hilarische voorstellingen mee. Ze gieten een even 
bijtend als in het oog springend zuur over een huis 
clos-situatie, en kijken dan samen met het publiek 
naar wat er overblijft – naar wat niet weg te werken 
valt en naar wat niet om mee te lachen is. Geldt 
dat ook voor hun laatste voorstelling – wat rest er 
na hun bewerking van Adams appels, de film van de 
Deense regisseur Anders Thomas Jensen uit 2005?

Ook hier staat een besloten groepje mensen cen-
traal, een leefgemeenschap van ex-gedetineerden. 
Om hun herintrede in de maatschappij te verge-
makkelijken, verzamelen de vrijgelaten criminelen 
zich rond Ivan, gespeeld door Koen De Graeve. 
Ivan is een dominee die negatieve gedachten uit-
sluit: alles is altijd goed zoals het wordt aangeboden. 
Op een dag arriveert de neonazi Adam, een rol van 
Stijn Van Opstal. Adam is eveneens veroordeeld tot 
het re-integratieprogramma, maar heeft er niet veel 

De rest
AdAMS APPELS - ToNEELHUIS

Christophe Van Gerrewey

foto Koen Broos
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zin in. Zo begint Adams appels: Ivan en Adam staan 
vooraan op scène tegenover elkaar, vlak tegen een 
zwarte achtergrond. Ondanks de zeldzame visuele 
informatie is er geen sprake van realisme: Ivan en 
Adam zijn geen stereotypes (ze verwijzen niet naar 
een model), maar wel excentrieke karikaturen – en 
zo worden ze ook op scene gebracht, als figuren 
met extreme, vaak tegengestelde eigenschappen. 
Ivan is gekleed als een dominee met witte boord, 
maar hij heeft ook een vreemd Jommeke-kapsel; 
De Graeve acteert met een geaffecteerde en hape-
rende stem, die toch vervelend opdringerig klinkt. 
Adam ziet eruit als een skinhead, met opgeschoren 
haar, laarzen en nauwe jeans; Van Opstal speelt hem 
nerveus en schichtig, en hij spreekt met een hoog, 
bijna verwijfd en onverwacht schriel stemmetje. 
Ook wanneer het doek opgaat, blijven de extremen 
overheersen: we zien de andere leden van de leefge-
meenschap, eveneens met een heleboel eigenschap-
pen (zwart, dik, kleptomaan, terrorist, hysterisch) 
en eveneens bijna als stripfiguren geënsceneerd eer-
der dan vertolkt. Ze staan in een sober decor dat 
er toch rommelig en onverklaarbaar uitziet; rondom 
kleine bergjes zand, staan een telefoonpaal, een lan-
taarnpaal en een douche.

Al snel nadat Adam sarcastisch ‘een doel’ heeft ge-
kozen om zich gedurende zijn reïntegratie aan te 
wijden – het bakken van een appeltaart – wordt het 
allereerste gezongen nummer gebracht: Adams ap-
pels is een musical. Waarom dat zo is (in tegenstel-
ling tot de film) zou een vraag moeten zijn die dui-
delijk beantwoord kan worden, of een vraag die zich 
nooit opdringt. Voor Adams appels is dat helaas niet 
het geval. De nummers worden zeker gepassioneerd 
gezongen – maar waarom de personages zingen, is 
niet duidelijk. In een klassieke musical moeten de 
gezongen intermezzi de gebeurtenissen emotioneel 
uitdiepen: de muziek en het bijhorende spektakel 
maakt duidelijk welk soort tranen er dringend ver-
wacht wordt bij het publiek – tranen van ontroe-
ring of van het lachen. In Adams Appels wordt, wat 
dat betreft, alleen maar verder geridiculiseerd wat 
op zich al groteske kantjes had. De personages die 
zingen en dansen kunnen nooit helemaal ernstig 
genomen worden, en de acteurs en hun zangtalent 
al evenmin. De muziek van Dominique Pauwels 
(LOD), live gebracht door muzikanten achteraan 
op scene, en vaak gebaseerd op een dreigende groove 

of op een stijloefening die bijvoorbeeld past bij de 
‘niche’ van de Afro-Amerikaan in de leefgemeen-
schap, heeft zeker een eigen kwalitatieve autono-
mie, maar sluit moeilijk aan bij de context van de 
voorstelling. 

Want hoe valt die context te omschrijven? Aanvan-
kelijk kunnen de musicale intermezzi als ‘ergerlijk’ 
beschouwd worden, als een symptoom van de we-
reldvreemdheid en het feelgood-fundamentalisme 
van Ivan. Op die manier zetten ze zelfs aan tot 
sympathie voor de neonazi Adam, omdat die er ook 
een gloeiende hekel aan heeft! Zo zou Adams appels 
een oefening in de rekbaarheid van sympathie kun-
nen zijn: we weten dat Adam een nazi is, maar we 
kunnen hem beter velen dan de geforceerde Ivan, al 
was het maar omdat Adam niet zingt! Na een tijdje 
gebruikt Adam echter zoveel gratuit geweld, dat hij 
ronduit psychopathisch wordt.

Naarmate het conflict tussen Ivan en Adam ver-
hevigt, neemt de leesbaarheid van Adams appels ver-
der af. Er zit nog veel symboliek in de voorstelling, 
maar ook deze symbolen zijn karikaturaal: Adam 
(de eerste mens) bakt een appeltaart, in het para-
dijs van de godsvrezende Ivan. Adam weet Ivan te 
verleiden tot ‘het bijten in de appel’, en het plukken 
van de vruchten van de boom der kennis. Ivan heeft 
(à la Job) een vreselijk leven achter de rug: zijn zoon 
Christopher is verlamd, zijn vrouw is er vandoor, 
en Ivan zelf draagt een tumor in zijn hoofd – maar 
hij heeft al dat onheil nooit onder ogen willen zien. 
Hij lijdt, zo wordt ons door een inderhaast tevoor-
schijn gehaalde dokter op een beeldscherm verteld, 
aan anosognosie: het niet herkennen van het eigen 
ziektebeeld, als gevolg van hersenschade. Alleen de 
neonazi Adam weet Ivan met veel geweld en met 
komisch knallende catch-bewegingen tot inzicht te 
brengen. Is Adams appels dan een parabel over het 
gevaar van de waarheid? Moet het nihilisme van 
het nazisme gemengd geworden met vooruitgangs-
geloof en optimisme om tot een menselijk resultaat 
te leiden?

‘Een krankzinnige trip door de wereld van goed en 
kwaad, waarbij geen enkele overtuiging overeind 
blijft’ – zo wordt, in nogal generische termen, Adams 
appels wervend omschreven. En inderdaad zitten op 
het eind Adam en Ivan beckettiaans alleen op scène, 
met de spastische zoon Christopher in een rolstoel 
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tussen hen, met een oven op zijn schoot. In die oven 
wordt de taart van Adam gebakken. Wat blijft er 
over nadat het grappige geweld van Olympique 
Dramatique zijn gang is gegaan? Is er meer opge-
voerd dan een farce waarin extreme eigenschappen, 
dramatische stijlfiguren en gepaste muzikale pauzes 
zijn ingezet? Of is Adams appels niet meer dan ‘Stu-
dio 100 op speed’, zoals in een promofilmpje van 
Toneelhuis wordt beweerd? De overtuigingen die 
aan bod komen worden te karikaturaal gebracht om 
overtuigend te zijn. En zelfs als het eindpunt wel-
bewust een synthese is, als happy end, dan nog blijft 
het de vraag of we voor die vanzelfsprekende con-
sensus überhaupt kunst nodig hebben. Met Adams 

appels heeft Olympique Dramatique een alle kanten 
uitschietend scenario gebruikt. Ze hebben het op 
hun klassieke en hier ook muzikale wijze bewerkt. 
Zo is zowel de grondstof als de aanpak even bru-
taal, bijtend als oppervlakkig. Met andere woorden: 
van iets waaraan geen kern ten grondslag ligt, kan 
ook geen kern als rest overblijven. Adams appels is 
inderdaad een musical op speed, maar dan met een 
onbevredigende bad trip tot gevolg. 

Christophe Van Gerrewey

Gezien op 17 juni 2009 in ntGent, Gent

foto Koen Broos
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NoVEMBER

Klimaatconferentie 2
De ecologische voetafdruk van de 
podiumkunsten
19|11|2009
NTgent

Hoe kan de kunstenwereld omgaan met de klimaat-
verandering? Op donderdag 19 november organiseren 
VTi, BASTT en NTGent de tweede klimaatconferentie 
om antwoorden te zoeken op deze vraag. Zowel op het 
niveau van gebouwenbeheer als op het vlak van pro-
ductie, theatertechniek, belichting en mobiliteit willen 
we de kunstensector eens te meer mobiliseren om de 
ecologische voetafdruk te verkleinen.

In samenwerking met NTGent en BASTT

Met dank aan Bij’ de Vieze Gasten, Vooruit en Stad Gent

Praktisch

datum: donderdag 19 november, vanaf 9:30
Plaats: verzamelen in NTGent; Sint-Baafsplein 17, 
9000 Gent
Programma en inschrijven: www.vti.be/klimaat
deelnameprijs: 15 euro, cash te betalen op de dag 
zelf

Studiedag interregionale  
samenwerking - NEXT
27-28|11|2009
Buda

De internationale dimensie van de kunstenpraktijk is 
de laatste decennia sterk toegenomen. Culturele sa-
menwerking in Europa is vandaag een multilaterale 
stroom van projecten en samenwerkingen die worden 
opgezet door kunstenaars, non-profitorganisaties, 
musea, theaters, bedrijven... Ook het cultuurbeleid 
wijzigt ingrijpend. Projecten waarbij uitsluitend natio-
nale overheden betrokken zijn, zijn steeds minder de 
norm. Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot een 
reeks van vragen en reflecties over toekomstige inter-
nationale culturele praktijken en cultuurpolitiek. Zijn 
nationale en culturele grenzen een hinderpaal voor in-
terregionale samenwerking? Op welke manier kunnen 

kunst en cultuur een bijdrage leveren aan de sociale 
en economische ontwikkeling van een regio? En wat 
zit daar in voor kunst en cultuur: welke nieuwe kruis-
bestuivingen kunnen op lokaal niveau ontstaan tussen 
kunst en technologie, onderzoek, toerisme, onderwijs, 
werkgelegenheid,... ?

Een organisatie van La Bellone, ONDA, VTi en de part-
ners van NEXT

Praktisch

datum: vrijdag 27 november van 14:00 - 18:00 en 
zaterdag 28 november van 10:00 - 15:00
Plaats: Buda, Broelkaai 1b, 8500 Kortrijk
Programma en inschrijven: www.vti.be

dECEMBER

Meet & greet Podiumkunsten
01|12|2009
Beursschouwburg

VTi wil graag tegemoet komen aan de noden van indi-
viduele (beginnende) makers. Daarom organiseren we 
samen met Kunstenloket een eerste Meet & Greet voor 
de podiumkunsten: een ontmoetingsmoment waarop 
kunstenaars rechtstreeks in contact komen met een 
aantal spelers uit de sector. Verschillende organisaties 
en personen uit het veld stellen zichzelf kort voor en 
daarna is er ruim tijd voorzien voor een informeel ge-
sprek.

In samenwerking met het Kunstenloket.

Praktisch

datum: dinsdag 1 december van 16:00 - 18:00
Plaats: Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28, 1000 
Brussel
Meer info: www.vti.be

omtrent dd2

04|12|2009
Concertgebouw Brugge

Wat is er nodig om de dynamiek in dansland een 
mooie toekomst te geven? Tijdens de eerste editie van 
December Dance (2007) werd Kanaries in de koolmijn 

kaLEndER
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gepresenteerd. In dit masterplan voor dans in Vlaande-
ren en Brussel boog een groep van kenners en liefheb-
bers zich over heikele kwesties – zoals de productie 
van dans, de positie van de individuele kunstenaar, 
de internationale dimensie, spreiding, participatie 
en opleiding... De publicatie van het masterplan was 
geen eindpunt, maar een begin. Twee jaar later, tijdens 
een nieuwe editie van December Dance, frissen we de 
analyse op. We zoomen in op de prioriteit die telkens 
opnieuw komt bovendrijven: de noodzaak om dans 
meer zichtbaar te maken bij een breder publiek. Welke 
mogelijkheden en pistes zijn er voor de spreiding van 
dansvoorstellingen, voor publiekscommunicatie, betere 
links met het onderwijs, de ontwikkeling van dansre-
pertoire, zijn er nieuwe wegen voor danskritiek?

In samenwerking met December Dance

Praktisch

datum: vrijdag 4 december, 14:00 - 18:00
Plaats: Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34, 8000 
Brugge
Meer info: www.vti.be
Alles over December Dance: www.decemberdance.be

JANUARI

Bezoekersprogramma  
Vlaanderen-Wallonië
In 2010 organiseren we in samenwerking met La Bello-
ne opnieuw een tweetal bezoekersprogramma’s waar-
bij Vlaamse podiumprofessionals op bezoek gaan bij 
hun Franstalige collega’s en omgekeerd. Bedoeling is 
om beter inzicht te krijgen in elkaars artistieke praktijk, 
niet alleen op niveau van de producties, maar even-
goed op niveau van infrastructuur, werkprocessen, pu-
bliekswerking, beleid,… Deze bezoekersprogramma’s 
zien we als opstapje naar meer concrete samenwer-
kingsverbanden. In 2010 plannen we een tweedaagse 
in januari en één in april, om dan in juni te eindigen 
met een rondetafel in Brussel.

In samenwerking met Maison du Spectacle La Bellone

Meer info: ann@vti.be

FEBRUARI

First Aid @ VRAK-festival
04-06|02|2010
Brussel

VTi zal zich de komende jaren nog meer inzetten voor 
de individuele kunstenaar. Onder de noemer ‘First Aid’ 
ontwikkelen we samen met een aantal partners een 
meerjarentraject dat zich richt op de ondersteuning 
van beginnende kunstenaars. In februari 2010 wordt 
First Aid BXL georganiseerd tijdens het VRAK-festival 
in samenwerking met kunstenwerkplaats L’L. Op het 
programma staan netwerkmomenten en workshops in 
het Nederlands, Frans en Engels, zoals een workshop 
dramaturgie, theatergeschiedenis en een sessie waarin 
artistieke plannen door experts onder de loep worden 
genomen.

In samenwerking met L’L en Maison du Spectacle La 
Bellone

Praktisch

datum: van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 februari
Plaats: Brussel
Meer info: maarten@vti.be

WIJzIgINgEN KUNSTENdECREET
Medio 2008 keurde het Vlaams Parlement een 
aantal wijzigingen aan het Kunstendecreet goed. 
Deze wijzigingen zijn in de nieuwe subsidiepe-
riode 2010-2012 van kracht. We zetten de be-
langrijkste veranderingen nog eens op een rijtje, 
naast de eerstvolgende deadlines voor beurzen 
en projectsubsidies. 

check www.vti.be/wijzigingenkunstendecreet
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VTi
Sainctelettesquare 19
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T +32.2.201.09.06
F +32.2.203.02.05
info@vti.be
www.vti.be
zoeken.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, Joris Janssens, Annick 
Lesage, Stefan Maenen, Bart Magnus, Dries Moreels, 
Ann Olaerts, Maarten Soete, Nikol Wellens
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PLoEg VTi

Gedurende een jaar gaat Bart Magnus aan de slag 
als projectmedewerker voor SPACE, het Europese 
netwerk dat onder meer als doel heeft om exacte en 
vergelijkbare data te verzamelen over internationale 
samenwerking en mobiliteit in de podiumkunsten.

BIBLIoTHEEK

openingsuren:
di-vr 14:00-18:00
za, zo, ma gesloten

Wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek 
van VTi regelmatig en op een voordelige manier wil 
raadplegen koopt best een gebruikerskaart, die kost 
€ 5,00. De kaart blijft 12 maanden geldig. Houders 
van een gebruikerskaart krijgen een abonnement op 
Courant en 10% korting op de VTi-bookshopartikelen. 
De bibliotheekcatalogus en het bibliotheekreglement 
raadplegen kan op www.vti.be.

BooKSHoP

Onze bookshop vind je in de VTi-bibliotheek of op 
www.vti.be.

VTi-leden krijgen 20%, geregistreerde 
bibliotheekgebruikers en CJP-leden krijgen 10% 
korting bij aankoop van boeken, theaterteksten, 
tijdschriften, video’s of cd’s uit de VTi-bookshop.

MET STEUN VAN

De Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de hoogte 
te houden van onze activiteiten. Inzage en eventuele aanpas-
singen 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 2 201 09 06
fax +32 2 203 02 05

www.vti.be

Berlin, Bonanza - foto Berlin


