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de nieuwe subsidieronde in het kader van het 
Kunstendecreet (periode 2013-2016) komt aardig 
dichtbij. en de inzet is groot, om verschillende re-
denen. de meerjarige subsidie-enveloppes zijn een 
van de voornaamste instrumenten van het Vlaamse 
kunstenbeleid, dus hier ligt een grote kans om het 
kunstenlandschap van de toekomst vorm te geven. 
Bovendien laat de situatie elders in europa zien 
dat de relatie tussen kunst, politiek en economie 
verschuift. de recente cultuurpolitieke ontwikkelin-
gen in nederland tonen dat wat op ons af zou 
kunnen komen, niet gering is.

om de subsidieronde voor te bereiden, presenteer-
de Vti begin april De ins & outs van podiumland, 
een veldanalyse van de podiumpraktijk met cijfers 
en reflecties over mogelijke toekomstpistes. nu de 
deadline voor de indiening van de dossiers nadert, 
werken we een aantal elementen uit de veldanalyse 
verder uit en worden we tegelijk wat praktischer.

enkele teksten bouwen verder op de veldanalyse. 
en het is geen toeval dat daarbij de relatie tussen 
kunst, politiek en economie centraal staat. We pu-
bliceren de neerslag van een gesprek dat Klaas 
tindemans voerde met theatermaker Jan lauwers 
(needcompany). hoe neemt hij positie in ten aan-
zien van de complexe discussie over het ‘draag-
vlak’ voor de kunsten en de legitimering van subsi-
dies? Kunstenaar diederik Peeters focust vervolgens 
op de precaire positie van individuele kunstenaars, 
op zoek naar continuïteit in een artistiek landschap 
waar structuren flexibiliteit hoog in het vaandel 
dragen. ook Guy Gypens, artistiek directeur van 
Kaaitheater, plaatst kritische kanttekeningen bij de 
manier waarop netwerken in podiumland vandaag 
functioneren. samenwerkingsverbanden die louter 
vanuit financiële en economische motieven vertrek-
ken, zijn broos en kwetsbaar. het is duurzamer 
om vanuit inhouden te vertrekken en van daaruit 
verbanden te zoeken met andere maatschappelijke 
domeinen. Vanuit die strategie kan opnieuw een 
betekenisvolle relatie met de politiek en de samen-
leving groeien.

er zijn dus indicaties dat de toenemende economi-
sche druk op de artistieke praktijk de duurzaamheid 
van werkrelaties in het gedrang brengt. tegelijk zijn 
de kunsten in een economische omgeving niet kans-
loos. dat blijkt uit de bijdrage van economieprofes-
sor Bart Van looy (Ku leuven), waarin hij samen 
met zijn collega’s stelling neemt in de discussie over 
overheidsinvestering in de kunsten, zoals die naar 
aanleiding van de veldanalysecijfers in de kranten 

door economen en politici wordt gevoerd. uiter-
aard is economisch nut niet het doel van cultuursub-
sidies, maar misschien is het vanuit een economisch 
perspectief toch zinvol om ‘belastinggeld’ te inves-
teren in kunst en cultuur? Ja, zeggen Van looy c.s., 
als die investering niet gebeurt, dan wordt er geen 
innovatieve kunst gemaakt en is dat een verarming 
voor de hele samenleving. 

intussen komt de deadline voor de subsidiedos-
siers in het vizier. in oktober moeten de vierjarige 
subsidieaanvragen ingediend zijn, in december de 
tweejarige. Praktisch worden over de subsidieron-
de heeft dus zijn nut.

dat was ook de insteek van een debatdag in het 
Vlaams Parlement, waar begin april naast de veld-
analyses van de kunstensteunpunten ook heel wat 
andere documenten werden gepresenteerd, die er-
voor moeten zorgen dat de nieuwe subsidieronde 
goed voorbereid en vanuit een transparant kader 
kan verlopen. de iVa Kunsten en erfgoed en de 
adviescommissie Kunsten stelden een draaiboek 
voor waarin de beoordelings- en beslissingsproce-
dure zeer uitgebreid wordt toegelicht. de beoorde-
lingscommissies presenteerden een visietekst met 
een aantal inhoudelijke uitdagingen voor kunsten-
land. de minister zelf introduceerde het strategi-
sche kader dat zij zal hanteren bij de uiteindelijke 
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Nog nooit ging de aanloop naar een nieu-
we grote subsidieronde in de kunsten ge-
paard met zoveel ‘grijze’ literatuur als het 
afgelopen voorjaar, ter voorbereiding van 

de meerjarige subsidieperiode 2013-2016. 
Niet altijd is het even gemakkelijk om het 
overzicht te behouden. Welke teksten zijn er 
allemaal gepubliceerd? Wat is hun statuut? 

beslissingen: de criteria en bijkomende ‘aanbeve-
lingen’, en een indicatie van het budgettaire kader. 
en er was het zogenoemde ‘Charter’: een tekst die 
sector en beleid samen opstelden, en die in onder-
linge afstemming een aantal spelregels voor de be-
oordelings- en beslissingsprocedure op tafel legt.

de achtergrond van al deze instanties is zeer di-
vers. desondanks zijn er een aantal aandachtspun-
ten die telkens opnieuw naar voren komen, zowel 
bij het beleid als bij velen in de praktijk. Zo wordt 
de beleidsintentie om meer ruimte te maken voor 
projectmatige subsidiëring ook in de sector breed 
gedeeld. dat dit niet ten koste moet gaan van de 
structuren, is voor iedereen evident. ten slotte is 
ook prioritaire aandacht nodig voor de precaire 
positie van individuele kunstenaars én moet er 
werk gemaakt worden van sectoroverschrijdende 
cross-overs. al die elementen zijn terug te vinden 
in de veldanalyses, het ‘Charter’, de beleidsdocu-
menten en de speech van minister schauvliege.

Maar over andere punten blijven vraagtekens be-
staan.  Zo viel op 4 april wel te horen dat er met al 
deze veldanalyses, charters en draaiboeken belang-
rijke stappen gezet werden om de beoordelings- en 
beslissingsprocedure overzichtelijk en transparant 
te maken. Maar wat met de kern van de zaak: wel-
ke inhoudelijke lijnen - artistiek en politiek - zullen 
uiteindelijk bepalend zijn bij de harde keuzes? Pas-
cal Gielen riep de sector op om, na het ‘Charter’, 
ook werk te maken van een manifest waarin niet 

alleen bestuurlijke maar ook inhoudelijke krachtlij-
nen worden uitgetekend voor het toekomstige kun-
stenlandschap. Bij ontstentenis van zo’n manifest is 
het zaak te vertrouwen op de deskundigheid en het 
oordeelsvermogen van de beoordelings- en advies-
commissies. Want als de principes van het ‘Charter’ 
gevolgd worden - de sector neemt zich voor om niet 
te lobbyen, en de minister zal niet van de adviezen 
afwijken - dan wordt hun positie cruciaal.

en wat met het woordje ‘schottenloos’, dat al jaren 
opgeld doet in het cultuurpolitieke vertoog en zich 
recent opnieuw met grote urgentie manifesteerde? 
op 4 april schoof minister schauvliege het naar 
voren als een van de uitgangspunten voor de be-
oordelingsprocedure bij de subsidieronde. Maar 
het is wachten op meer precieze informatie over 
de precieze invulling ervan. hoe zullen de afspra-
ken over de speelruimte van de sectorspecifieke 
beoordelingscommissies en de overkoepelende 
adviescommissie eruitzien? op welke manier zal 
de beoogde schottenloosheid garanties kunnen 
bieden voor de plek van interdisciplinaire of sec-
toroverschrijdende initiatieven?

ten slotte is er ‘de ruis op het budgettaire kader’, 
zoals Philippe de Coene (sp.a), voorzitter van de 
Commissie Cultuur, Jeugd, sport en Media van het 
Vlaams Parlement, het noemde. de Coene decon-
strueerde de eensgezindheid die sprak uit het char-
ter tussen sector en minister. Want terwijl de sector, 
bij monde van Paul Corthouts (oKo), ervoor pleitte 
om voor het Kunstendecreet de enveloppe terug te 
brengen tot het niveau van voor de besparingen van 
2009 en 2010, kondigde minister schauvliege voor 
de komende subsidieperiode een status quo aan, op 
basis van het budget voor 2011. het verschil is al bij 
al niet gering en leidde intussen ook tot discussie in 
de Cultuurcomissie van het Vlaams Parlement.

Maar op 4 april toonde de Coene ook een voor-
lopige uitweg, met zijn advies om niet uit te gaan 
van het ‘fatidieke’. hij wil alvast zijn eigen fractie 
ervan overtuigen om - als de economie opnieuw 
aantrekt - toch een verhoging van de cultuurmid-
delen te bepleiten. de situatie in nederland hoeft 
dan ook niet richtinggevend te zijn voor wat de 
toekomstige relatie tussen kunst en politiek betreft. 
We kunnen hoop putten uit ontwikkelingen in 
frankrijk, waar presidentskandidaat aubrey zich 
profileert door een verhoging van de cultuurbud-
getten te bepleiten, en het eu-niveau - waar de 
eerste vooruitzichten voor de begroting na 2014 
zeer gunstig zijn voor cultuur. aan de sector om 
mee de argumenten te voorzien in een verhaal dat 
dergelijke initiatieven kan schragen.

HEt BoS, 
DE BomEn 
En HEt PaPIER
LEESLIjSt vooR DoSSIERvREtERS En 
anDERE GEïntERESSEERDEn

in den beginne was er het Kunstendecreet, dat 
sinds 2006 het wettelijk kader regelt voor de subsidi-
ering van de meeste kunsten in Vlaanderen (behalve 
de literatuur- en filmproductie). de tekst van het de-
creet en zijn uitvoeringsbesluiten is – naast handlei-
dingen, aanvraagformulieren en subsidieoverzichten 
– terug te vinden op www.kunstenerfgoed.be. op 4 
april presenteerden de minister en haar administra-
tie een aantal aanvullende documenten waarin ze 
de beoordelingsprocedure toelichten. 

Zo werd er een ‘Draaiboek artistieke beoor-
deling Kunstendecreet’ ontwikkeld dat de spel-
regels van de beoordelings- en beslissingsprocedure 
helder uiteenzet. op zich presenteert het draaiboek 
geen nieuw materiaal. Wel is het een handig refe-
rentiedocument voor beoordelaars, aanvragers en 
al wie geïnteresseerd is in de technische ins & outs. 
(We vatten een en ander samen in de tijdslijn op 
p. 8-9)

nieuwe elementen zijn er wel in de tekst ‘Zuur-
stof en meerstemmigheid’, die minister schau-
vliege uitsprak in het Vlaams Parlement. in die tekst 
licht ze, een half jaar voor de dossiers ingediend 
moeten worden, het strategisch kader voor de be-
slissingen toe. daarbij leunt ze uiteraard sterk op 
de criteria in het Kunstendecreet, maar zijn er ook 
een hele reeks nieuwe ‘aanbevelingen’. de minis-
ter verwacht van de organisaties dat ze rekening 
houden met:

a. het opnemen van extern artistiek experiment of 
kunstenaarspraktijken in hun werking;

b. het realiseren van samenwerking, synergie of 
clustering met andere spelers;

c. rekening houden met ecologie en duurzaamheid; 

d. aandacht voor de individuele kunstenaar;

e. maatschappelijke inbedding van de organi-
satie, samenwerking met culturele centra en 
andere culturele initiatieven in de regio; 

f. samenwerking of relatie tot onderwijs, welzijn, 
economische of maatschappelijke aspecten; 

g. en in totaliteit ook aandacht voor spreiding en 
diversiteit van het aanbod.

Zij herhaalt het voornemen om 10% van de beschik-
bare middelen te reserveren voor projectmatige ini-
tiatieven (nu is dat slechts 2%). 

De visieteksten van beoordelingscommissies 
en de overkoepelende adviescommissie
de beoordelingscommissies schreven in 2010 sec-
torale ‘visieteksten’ die doorstroomden naar één 
overkoepelende visietekst van de adviescommissie 
Kunsten, op 4 april gepresenteerd in het Vlaams 
Parlement. in deze tekst formuleren ze aandachts-
punten voor het kunstenlandschap van de toe-
komst. daarmee willen de beoordelingscommissies 
de minister voeden bij het uitwerken van een kader 
waarin beslissingen genomen moeten worden.

1) De officiële krijtlijnen voor de nieuwe subsidieperiode

startschotdag 4 april 2011 – presentatie veldanalyse Vti in het rits. 
(foto: floris Cavyn)

http://www.kunstenerfgoed.be/
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Met verschillende veldanalyses presenteerden de 
kunstensteunpunten onderzoeksmateriaal om de 
subsidieronde voor te bereiden. er was een geza-
menlijke analyse over inkomsten en uitgaven van 
Kunstendecreetorganisaties, en daarnaast ook 
sectorspecifieke veldtekeningen over de podium-
kunsten (door Vti), de beeldende en audiovisuele 
kunst (BaM). Muziekcentrum Vlaanderen presen-
teerde vorig jaar reeds de studie Er zit muziek in 
de subsidies.

het artikel ‘De ins & outs van het Kunsten-
decreet’ is een gezamenlijke analyse van de vier 
kunstensteunpunten – Vti, BaM, Muziekcentrum 
Vlaanderen en Vlaams architectuurinstituut – in 
samenwerking met het agentschap Kunsten en 
erfgoed.  in deze bijdrage komen voor het eerst 
een reeks economische kerncijfers samen over de 
inkomsten en uitgaven van (bijna) alle organisaties 
die via het Kunstendecreet worden gesteund (pe-
riode 2007-2008). hoe verhouden de structurele 
subsidies zich tot de andere inkomstenbronnen van 
Kunstendecreetorganisaties (subsidies van andere 
overheden, eigen inkomsten)? Wat is het aandeel 
van tewerkstelling in hun uitgaven en welk aandeel 
daarvan gaat naar kunstenaars? 
Voor wat de verschillende inkomstenbronnen van 
het Kunstendecreet betreft, maken de kunstensub-
sidies van de Vlaamse Gemeenschap 40% uit van 
de totale inkomsten van de Kunstendecreetorgani-
saties. Voor elke euro Vlaamse subsidie genereren 
zij een halve euro aan subsidie van andere over-
heden en één euro uit de markt (uitkoopsommen, 
coproductiebijdragen, sponsoring, horeca). 
er zijn ook sprekende cijfers over tewerkstelling: 
van de totale uitgaven van de Kunstendecreetorga-
nisaties gaat 40% naar tewerkstelling in dienstver-
band. tellen we ook betalingen aan zelfstandigen 
mee, dan loopt dat op tot de helft. Kortom: als de 
Vlaamse overheid één euro in de kunstensector 
investeert, dan betalen kunstenorganisaties 1,25 
euro uit aan hun medewerkers. 

enkele jaren na de publicatie van Metamorfose in 
podiumland is De ins & outs van podiumland 
een nieuwe editie van Vti’s veldanalyse. Cijferma-
tige analyses op basis van de door Vti verzamelde 
productiegegevens (periode sinds 1993) brengen 
een aantal veranderingen in de podiumpraktijk in 
kaart. Zetten de groei en de hybridisering van de 
productie zich voort? Welke zijn de belangrijkste 
spelers in een internationaal (co)productienetwerk? 
Wat is de plek van individuele kunstenaars in dit 
verdichtend weefsel? en zijn er werkelijk geen sei-
zoenen meer? 
De ins & outs van podiumland beschrijft trends die 
de podiumkunsten veel hebben opgeleverd. tege-
lijk roepen ze vragen op. hoe gaan we immers om 

met die veranderingen? spitse essays van gastau-
teurs en kunstenaarsbijdragen gaan verder waar 
de cijfers stoppen. Ze tonen zeer diverse nieuwe 
pistes voor een meer duurzame praktijk en beleid 
in podiumland. franky devos ziet brood in meer 
cross-overs met economie om het draagvlak voor 
de podiumkunsten te vergroten. Klaas tindemans 
plaatst kritische kanttekens bij de discussie over 
legitimering van subsidies voor kunst. lien van 
steendam en Karel Vanhaesebrouck kiezen het per-
spectief van individuele podiumkunstenaars. Jeroen 
Peeters denkt na over de rol die de kunsten kunnen 
opnemen bij de transitie naar een meer duurzame 
samenleving. 

Frisse lucht, lange adem is de veldanalyse die 
BaM presenteerde voor hedendaagse beeldende 
kunst in Vlaanderen. Ze brengt recente ontwikkelin-
gen in kaart en plaatst ze zowel in een historisch 
als in een toekomstgericht perspectief. ‘dat veld 
wordt alsmaar diverser, is zowel internationaal als 
lokaal verankerd en ontwikkelt een groeiend aan-
tal dwarsverbanden met de maatschappij. daarin 
schuilen heel wat kansen als verschillende veldspe-
lers en initiatieven in meer of mindere mate met 
elkaar verbonden zijn en een rol spelen in dat gro-
tere geheel.’ 

de bundel bevat bijdragen over het Vlaamse 
beeldende kunstbeleid (Valerie Verhack), verande-
rende kunstenaarspraktijken (Maaike lauwaert) en 
een veranderende rol voor kunstorganisaties (Ka-
ren Verschooren), als opmaat naar een biotoop 
voor analyse en aanzet tot veldopbouw in de beel-
dende kunst.

Voorbij de vertoning is de veldanalyse die 
BaM maakte voor de audiovisuele kunsten, waar-
bij de focus ligt op zeer specifieke functies: ver-
toning en distributie. op basis van gesprekken 
met diverse betrokkenen – van art houses over cul-
tuurcentra tot grote bioscoopketens – brengt ann 
overbergh veranderingen in de praktijk in kaart. 
de tekst brengt uitdagingen voor het voetlicht, als 
aanzet voor een toekomstig integraal beleid voor 
de audiovisuele kunsten in Vlaanderen.  

Muziekcentrum Vlaanderen, oKo en Cera founda-
tion publiceerden in 2009 Er zit muziek in de 
subsidies, een landschapsanalyse van de profes-
sionele actoren in de muzieksector die voor (een 
deel van) hun activiteiten afhankelijk zijn van sub-
sidies in het kader van het Kunstendecreet. hierna 
zal Muziekcentrum Vlaanderen werken aan de ont-
wikkeling van een set indicatoren die toelaat om tot 
een algemeen, maar objectief beeld te komen van 
de muzieksector in Vlaanderen. dit kan op termijn 
leiden tot een soort ‘gezondheidsindex’ voor de 
muzieksector.

het zogenoemde ‘Charter’ is een document op-
gesteld door diverse belangenbehartigers en steun-
punten. initiatiefnemers zijn oKo, VoBK, niCC, 
demos, Vai, Muziekcentrum Vlaanderen, Vti, 
BaM en Vfl. het ‘Charter’ wordt ondersteund door 
Vlaams minister van leefmilieu, natuur en Cultuur, 
Joke schauvliege.
dit ‘Charter’ reikt een aantal spelregels aan en 
waakt over het correcte verloop van de beoorde-
lingsprocedure. Belangrijke aandachtspunten zijn:

• de nood aan een integrale benadering bij de be-
oordeling en beslissing -  bijvoorbeeld met oog 
voor de plek van interdisciplinaire projecten, 

• respect voor de beoordelings- en beslissings-
procedure – inclusief het engagement van de 
sector om niet voor individuele dossiers te lob-
byen, waarna de minister zich ertoe verbindt om 
slechts mits zeer uitdrukkelijke motivering af te 
wijken van de uitgebrachte adviezen.

• de nood aan een beter evenwicht tussen projec-
ten en structuren, 

• een pleidooi voor een meer gefocuste inzet van 
de middelen, om de onderfinanciering van orga-
nisaties tegen te gaan.

2) Veldanalyses van de kunstensteunpunten

3) Sector en beleid in dialoog

DE INS & ouTS 
Van poDiumlanD
EEn VElD analysE

Joris Janssens (red.)
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DE tIjDLIjn van DE BEooRDELInGS- 
En BESLISSInGSPRoCEDURE
op de 'startschotdag' van de nieuwe subsidieronde werd ook het 'Draaiboek artistieke be-
oordeling Kunstendecreet' gepresenteerd door het agentschap Kunsten en Erfgoed, de ver-
schillende beoordelingscommissies en de Adviescommissie Kunsten. Doel van dit document 
is het stroomlijnen en timen van de komende beoordelingsronde. Wij zetten alvast alles op 
een rijtje voor de organisaties die een dossier voor een structurele werking indienen. 

het hele draaiboek is te raadplegen op www.kunstenerfgoed.be en www.vti.be.

* sommige data zijn indicatief, controleer steeds de exacte gegevens op www.kunstenenerfgoed.be

najaar 2009
STAp 1: Minister schauvliege presenteert de 
beleidsnota cultuur 2009-2014. Wat de nieuwe 
Kunstendecreetronde betreft, springt vooral 
de intentie in het oog om meer in te zetten op 
projecten en minder op structuren. 

7 mei 2012 
STAp10: de zakelijke 
en artistieke adviezen 
zijn klaar.

15 mei 2012
STAp11: het ontwerp van 
beslissing wordt opgemaakt 
door het agentschap 
Kunsten en erfgoed.

1 januari 2013
STAp14: start 
van de nieuwe 
structurele ronde.

1 december 2013
STAp15: aanvragen voor de sub-
sidiëring in de periode 2015-2016 
moeten uiterlijk op 1 december 2013 
ingediend worden. 

31 december 2014 of  
31 december 2016
STAp16: einde van de 
structurele ronde.

juni 2011
STAp 3: de aanvraag-
formulieren worden ge  publi-
ceerd op de website van  
het agentschap Kunsten  
en erfgoed.

1 oktober 2011  of 1 december 2011
STAp 4:  indiendata van de dossiers.
aanvragen voor subsidiëring in de periode 2013-2016 
moeten uiterlijk op 1 oktober 2011 ingediend worden. aan-
vragen voor subsidiëring in de periode 2013-2014 moeten 
uiterlijk op 1 december 2011 ingediend worden.

STAp 9: de organisaties hebben 
tien werkdagen – te rekenen vanaf 
de datum dat het voorontwerp 
werd verzonden – om te reageren 
op dit ontwerp.

31 mei 2012
STAp 12: Voor deze datum moet het ontwerp 
teruggekoppeld worden door het kabinet aan 
het agentschap Kunsten en erfgoed, de beoorde-
lingscommissies en de adviescommissie Kunsten. 
op deze datum valt de definitieve beslissing.

29 juni 2012
STAp 13: de beslissing moet voorzien worden van een akkoord 
van de inspectie financiën. daarna volgt een begrotingsakkoord 
en de ondertekening van de subsidiebesluiten. ten laatste op 30 
juni (6 maanden voor de start van de subsidieperiode) moeten de 
organisaties op de hoogte zijn van de uiteindelijke beslissing.

4 april 2011
STAp 2: 'startschotdag' in het Vlaams Parlement. steunpunten presenteren veldanalyses. 
Minister schauvliege geeft een aantal aandachtspunten mee. deze aandachtspunten 
verwijzen voornamelijk naar de criteria uit het Kunstendecreet en de aanvullende 
criteria die reeds in 2006 geformuleerd werden. net als in haar toespraken op de twee 
Cultuurfora herhaalt de minister de intentie om projectmatige subsidies op te waarderen.

na 10 oktober 2011 of na 10 december 2011
STAp 5: eerste communicatie met de 
organisaties na een ontvankelijkheidstoets.
STAp 6: de dossiers worden verdeeld over
de verschillende commissies.

richtdatum tussen  
1 februari en 1 maart 2012
STAp 7: de zakelijke 
en artistieke pre adviezen  
zijn klaar.

STAp 8: het voorontwerp van het advies wordt zowel officieel per brief 
als informatief per e-mail verstuurd naar de aanvragers van zowel twee- 
als vierjarige subsidies. Vanaf dat moment verloopt de verdere timing voor 
twee -en vierjarige aanvragen gelijk.

www.kunstenerfgoed.be
www.vti.be
www.kunstenenerfgoed.be
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zen te overstijgen en te kijken naar functies en hun 
spreiding. laat ik u geruststellen: dat lijkt me een 
langetermijnvoorstel.

de klassieke decretale categorieën worden ook 
ondermijnd door wat genoemd wordt de ‘hybridi-
sering’, grote lijn nummer drie. het woord doet wat 
denken aan een mythologisch monster, en dat is 
geen gekke verwijzing, vind ik van mezelf: zoals 
een aantal van die monsters zijn samengesteld uit 
lichaamsdelen van heel diverse wezens, hebben 
we het hier over kunstvormen die de traditionele 
vormen tarten, grenzen negeren en meervoudige 
identiteiten hebben. dat is best lastig voor een ca-
tegoriaal, disciplinair beleid, hoe crossdisciplinair 
en integraal het Kunstendecreet ook wil zijn. hy-
bridisering betekent overigens meer dan het door-
breken van grenzen tussen traditionele disciplines. 
het gaat ook om het doorbreken van schotten tus-
sen functies, contexten en beleidsdomeinen, en er 
is ook sprake van hybridisering als Pascal Gielen 
ervoor pleit dat in een gezond kunstenveld instel-
lingen actief moeten kunnen zijn in elk van zijn vier 
inmiddels bekende kwadranten: ontwikkelings- én 
presentatiegericht, laag én hoog vernetwerkt, zo-
wel artistiek als maatschappelijk. 

netwerking, samenwerking en kennisdeling zijn 
geen loze kreten maar sleutelbegrippen in de 
Vlaamse kunstensector, zeggen de veld- en omge-
vingsanalyses bij wijze van grote lijn nummer vier. 
dat geldt voor functies waarvoor wordt samenge-
werkt, maar ook voor uiteenlopende actoren en 
sectoren die elkaar vinden. een dag als die van 
vandaag, een primeur zoals u inmiddels weet, 
is daar een symptoom van. We gaan hier dank-
zij de aanwezigheid van de fondsen ook breder 
dan het Kunstendecreet. het beleid moet dit blijven 
aanmoedigen. de sector zelf doet inmiddels naar 
eigen zeggen aan zelfregulering: hij streeft naar 
goede interne evenwichten tussen jonge en oudere 
sectoren en tussen grote en kleinere organisaties, 
naar gelijkwaardigheid en het voorkomen van 
versnippering, naar verantwoordelijkheidszin voor 
wie in staat is verantwoordelijkheid te nemen.

trots en tevredenheid is er – grote lijn nummer vijf 
– over de internationalisering van de Vlaamse kun-
stensector: reetveerdegem, nu ook in Cannes. Maar 
die internationalisering blijft kwetsbaar in tijden van 
internationale hakbijloperaties, zo blijkt. en her en 
der lees ik ook een waarschuwing: laten we met al 
het geïnternationaliseer geen wereldwijd rondvlie-
gende (en dus ook flink vervuilende) luchtbellen cre-
eren waarvan de vlucht uitsluitend wordt bepaald 
door de principes van het produceren, consumeren 
en renderen. de kunstenaar als ondernemer, ja, 
maar er zijn grenzen. laten we ook herlokaliseren, 
laten we relaties wederzijds maken en tijd voor duur-
zaamheid inbouwen. laten we ook hier streven naar 
meer evenwicht tussen klassieke, lees: traditionele, 
plekken op de wereld en nieuwe en vernieuwende 
plaatsen. laten we vooral ook het kunstenaanbod 
aan de orde blijven stellen. Zelfreflectie en -kritiek 
moet een grote troef van de sector blijven.

de term is gevallen en is een krachtlijn op zichzelf: 
duurzaamheid, een woord dat twintig jaar geleden 
vermoedelijk veel minder vaak viel. het is nu een bij-
detijdse krachtterm die bij nader inzien heel diverse 
ladingen dekt. duurzaamheid wordt onder meer 
verbonden met het verloren evenwicht dat zowat 
overal wordt geconstateerd tussen het structurele en 
het projectmatige, dat spanningsveld kent u en het 
is urgent. als instroom en vernieuwing geen kansen 
krijgen, is duurzaamheid op den duur bedreigd en 
dreigt stilstand en dus achteruitgang. een tweespo-
renbeleid dringt zich op. tegelijk betekent duur-
zaamheid ook dat er aandacht is voor continuïteit, 
en dus voor carrièreopbouw en voor het loopbaan-
perspectief, en voor traagheid in tijden van grote 
flexibiliteit en fragmentarisering. duurzaamheid is 
ook achterom kijken, hoe paradoxaal dat ook lijkt: 
de erfgoedreflex, en het gebrek eraan in de sector, 
duikt geregeld op. over duurzaamheid in de inter-
nationalisering had ik het al en aan duurzaamheid 
doe je ook als je je maatschappelijk breder inbedt.

Want – grote lijn zeven, als ik goed heb geteld 
– we zijn het er met z’n allen over eens dat de 
kunsten een groot maatschappelijk draagvlak kun-
nen en moeten hebben. Maar evengoed zien we 
dat in de vermarkte media hoe langer hoe meer 
vooral... de markt regeert en het weerbarstige moet 
wijken. en we zien dat politieke partijen en de kun-
sten geen echt gelukkig huwelijk is. de sector zelf 
ziet veel heil in het inbreken op en samenwerken 
met andere domeinen waar óók wordt gezocht 
naar betekeniscreatie, zoals daar zijn: onderwijs, 
economie, toerisme, internationaal beleid, steden-
beleid, jeugd, welzijn, media, innovatie… Je kunt 
bijna zeggen: de hele Vlaamse regering. alleen 
natuur ontbreekt... alweer zouden traditionele be-
leidsschotten hier, meer dan ze nu doen, moeten 
sneuvelen in het zog van allerlei praktijken die zich 
toch al afspelen. dat zal een groter draagvlak voor 
kunst creëren, middelen en expertise kunnen wor-
den gedeeld en het internationale facet kan hier-
door nog bredere vleugels krijgen.

ik had het over trots en tevredenheid, en die klinkt 
ook door in de vaststelling dat de sector en zijn 
deelsectoren de jongste jaren geprofessionaliseerd 
zijn, grote lijn acht. als je op socratische wijze gaat 
kijken naar wat daarmee wordt bedoeld, stoot je op 
deze statements: de efficiëntie is groter geworden en 
er is veel output ondanks de schaarse budgetten; er 
wordt zakelijker beheerd en beter gecommuniceerd; 
er is meer objectiviteit en transparantie, en er zijn 
meer cijfers beschikbaar; de culturele infrastructuur 
ging erop vooruit; er kan op langere termijn wor-
den gepland; het cultureel ondernemerschap van de 
individuele, empowerde kunstenaar en dat van de 
organisaties zijn groter geworden. de professionali-
sering betreft dus zowel de overheid als de organi-
saties en de kunstenaars. aldus de organisaties zelf.

er zijn in de kunsten veel bewegingen gaande en 
er vinden intense en snelle metamorfoses plaats. uit 
wat voorafgaat moet dat al duidelijk zijn. al die 
bewegingen veronderstellen meer afstemming en 

aan mij werd een goede maand geleden gevraagd 
om deze namiddag een soort bemande scheer-
vlucht uit te voeren. dat waren nog eens tempora 
non suspecta. laat ik het vriendelijker formuleren: 
ik zal fladderen langs de recente veldanalyses, vi-
sieteksten en charters van steunpunten, commissies 
en fondsen, op zoek naar hoger honing, naar de 
grote lijnen. of met een ander beeld uit de flora 
en fauna: ik probeer het giraffeperspectief in te ne-
men, mijn subjectieve zelf weg te cijferen en het 
debat van straks te voeden.

er moet mij vooraf iets van het hart: in de aankon-
diging van deze middag zie ik dat u nu naar een 
systeemanalist luistert. dat is nog wat anders dan 
fladderen langs veldanalyses en voor giraffe staan. 
een systeemanalist beoefent, aldus Wikipedia, ‘een 
interdiscipline tussen informatica en bedrijfskunde, 
gericht op het analyseren van systemen, vooraf-
gaande aan reorganisatie en of automatisering van 
bedrijfsprocessen’, of nog: ‘een systeemanalist be-
oefent de systeemtheorie, dat wil zeggen het door-
gronden van een nog onbekend systeem’. ik zal u 
het volgende kwartier teleurstellen, vrees ik, en ben 
al blij dat u inmiddels niet bent gaan lopen…

ik ga dus op zoek naar grote lijnen in het corpus 
van de genoemde documenten en probeer het ge-
vaar te vermijden dat ik daarbij zo hoog ga vlie-
gen of halsreiken dat we in etherische sferen belan-
den, losgezongen van de zwaartekracht, en dus 
in ondraaglijk lichte frasen. ik wijs er daarbij om 
te beginnen op dat dat corpus van teksten nogal 
homogeen en unisono is, net zoals het publiek dat 
hier nu naar mij kijkt en luistert. dat subsidiëring 
een kwaliteitsvol artistiek landschap garandeert, 
staat in dit gremium buiten kijf. daar hoeven we het 
dus niet over te hebben. Men hoeft maar een blik 
internetfora open te trekken en naar stemhebbende 
vertegenwoordigers van bepaalde strekkingen te 
luisteren om andersriekende dampen gewaar te 
worden en andere geluiden te horen. Zij zwijgen 
hier, voor even.

Maar eigenlijk zijn ze op de achtergrond toch aan-
wezig. Want wat mij betreft, is een van de grote 

lijnen in wat ik las wat ik zou willen noemen de ‘le-
gitimeringsneiging’. of met een positiever woord: 
de assertiviteitshouding. het gaat nogal eens over 
the importance of being artistic. de kunsten voelen 
in onze tijden blijkbaar een legitimeringsdruk. Zo 
zijn de diverse sectoren op zoek gegaan naar re-
alistisch bewijsmateriaal van hoe subsidies allerlei 
effecten en neveneffecten sorteren, meetbare en 
minder meetbare, waar de sector zelf en de sa-
menleving tot nu te weinig oog voor hadden. het 
belang van kunst, quoi, intrinsiek en afgeleid. Vaak 
zit daar een stevig element van zelfreflectie bij dat 
je ook andere sectoren toewenst. daarbij komt ui-
teraard het autonomie-argument ter sprake – kunst 
genereert betekenis, meer moet dat niet zijn – maar 
als je gaat kijken naar andere frames die worden 
gehanteerd, dan zie je eerst en vooral de vercijfe-
ring, en dus de objectivering en de kwantitatieve, 
economische verantwoording. Verder wordt, lo-
gisch, voortdurend de belangrijke maatschappe-
lijke motorrol van kunst opgevoerd, bijvoorbeeld in 
het aantrekkelijk maken van stadsbuurten, en vallen 
om de haverklap de woorden ‘internationalisering’ 
en ‘professionalisering’, waarover later meer. even 
logisch is de permanente waarschuwing om de 
kunsten en hun vertegenwoordigers niet te herlei-
den tot alleen maar instrumenten.

een tweede grote krachtlijn is een soort ontken-
ning van... grote krachtlijnen. er zijn grote, zeer 
grote verschillen en er is een grote diversiteit tus-
sen u, wat bijvoorbeeld betreft: de verhouding tus-
sen subsidies en eigen inkomsten, tewerkstelling 
(artistieke en andere), de verhouding tot de markt, 
de verhouding tussen organisaties en kunstenaars, 
subsidies als hefbomen voor de creatie van an-
dere inkomsten, het internationale potentieel en, 
zeker niet te vergeten, de voorgeschiedenis van 
jonge en minder jonge sectoren... het Kunstende-
creet biedt een uniform en integraal kader, maar 
de roep om een benadering op maat klinkt luid. 
sectoroverkoepelende quota bijvoorbeeld zijn 
aan de sector niet besteed. en er wordt gezocht 
naar manieren om zowel het schottenloze van het 
decreet als de aanpak op maat waar te maken, 
bijvoorbeeld door de klassieke institutionele gren-

EEn DECaLooG 
van GRotE LIjnEn
DE SyStEEmanaLISt van DIEnSt SPREEkt

Patrick De Rynck

naar aanleiding van de aftrap voor de subsidieronde 2013-2016 op 4 april 2011 schreef 
patrick De Rynck (publicist & vertaler) deze tekst als aftrap voor het panelgesprek, waar-
van u een weergave vindt op p. 13.
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op 4 april werd het startschot gegeven 
voor de grote subsidieronde 2013-2016 
binnen het Kunstendecreet. De cultuur-
minister presenteerde het beleidskader, 
de steunpunten gaven toelichting bij hun 
veldanalyses, de administratie stelde een 
draaiboek voor om de beoordelingspro-
cedure transparanter te maken. De sector 
en het beleid namen zich in hun gezamen-
lijk ‘Charter’ voor om die procedure ook 
te respecteren). In al deze documenten 
komen een paar eensluidende aanbeve-
lingen naar boven, bijvoorbeeld over de 
nood om projectmiddelen te opwaarderen 
en het gevaar van onderfinanciering. 
Na de presentaties ging Chris Keulemans 
in gesprek met philippe De Coene (voorzit-
ter van de commissie Cultuur, Jeugd, Sport 
en Media van het Vlaams parlement), so-
cioloog pascal Gielen, Leen Laconte (di-
recteur De Brakke Grond, Amsterdam) 
en Hans Waege (intendant Rotterdams 
Filharmonisch orkest). Zij sloten zich ten 
dele aan bij de consensus, maar noemden 
die al bij al erg broos. Het is niet alleen 
maar een kwestie van systematiek en 
procedures. Die moeten helder zijn, maar 
ze mogen het zicht niet ontnemen op de 
echte keuzes, die van artistieke én poli-
tieke aard zijn.
 

Chris Keulemans: De minister gaf zonet 
aan meer ruimte te willen maken voor 
projecten. De verhouding tussen structuren 
en projecten moet naar 90% versus 10%. 
Wie in het panel is het daar niet mee eens?

Hans Waege: ‘natuurlijk zijn we het er allemaal 
mee eens dat de projecten opgewaardeerd moeten 
worden. de vraag is hoe je dit organiseert. het is 
niet moeilijk om te zeggen dat de verhouding tus-
sen projecten en structuren 90% en 10% moet zijn. 
de minister wil terug ruimte maken voor nieuwe, 

kleinschalige initiatieven en dat die 10% richting 
innovatie gaat, in een sector die niet zo makkelijk 
binnen de bestaande structuren te vatten is, kun je 
alleen maar toejuichen. de hamvraag is echter: 
hoe ga je dat geld uitgeven? en wie gaat die be-
slissingen nemen?’

Leen Laconte: ‘om een gezonde sector te heb-
ben en om in te kunnen spelen op de noden in de 
samenleving zou dit zelfs naar een verhouding van 
70% en 30% moeten gaan. dat kun je natuurlijk 
maar op langere termijn bereiken. We mogen ook 
niet vergeten dat zich in de sector de laatste tien 
jaar een grote koopkrachtdaling heeft voorgedaan.
de grote vraag is vervolgens inderdaad: waartoe 
dienen projecten, wat is hun functie, waar zet je op 
in? dat heeft niet zozeer te maken met subsidiebe-
leid, maar met een visie op cultuurbeleid. spendeer 
de middelen niet alleen aan creatie, zou ik zeggen. 
en ik zou ook willen bepleiten om andersoortige 
samenwerkingsverbanden van kunstenaars die 
zich verenigen te ondersteunen. Vandaag zijn er 
heel interessante, nieuwe organisatiemodellen die 
onderzocht worden. Zo zijn er kunstenaars die on-
derzoeken hoe ze een nieuwsoortig collectief kun-
nen vormen. niet het klassieke theatercollectief dat 
aan een gemeenschappelijk oeuvre werkt, maar 
een structuur waarin een aantal kunstenaars zich 
verenigen, om een aantal functies te garanderen: 
administratieve en productionele ondersteuning, 
spreiding, internationalisering, enzovoort. Ze wer-
ken samen én individueel. het moet niet leiden tot 
een collectief artistiek resultaat. Maar dat soort 
samenwerkingsverbanden kan individuele kunste-
naars continuïteit en zekerheid garanderen. daar 
bestaat op dit ogenblik geen voorgekauwde subsi-
dieerbare vorm voor in het Kunstendecreet. daar-
naast moeten ook de grotere structuren een bijdra-
ge leveren om kunstenaars op langere termijn meer 
duurzaam te ondersteunen.’

philippe De Coene: ‘ik ben ontroerd door de 
eensgezindheid over de nood om opnieuw meer 
middelen voor projecten te voorzien. Maar ik 

overleg dan er nu is, en dat is meteen nog een gro-
te lijn en een kreet in veel documenten. (het zal hier 
uiteindelijk uitdraaien op een decaloog van grote 
lijnen. dit is nummer negen) Waarover moet er 
beter afgestemd en meer overlegd worden? over 
de internationalisering en de cross-overs met de an-
dere beleidsdomeinen van zo-even bijvoorbeeld, 
maar er is vooral ook afstemming nodig tussen de 
diverse beleidsniveaus, eerst in Vlaanderen zelf: er 
is een lokaal cultuurbeleid, er zijn provinciale initi-
atieven en middelen, en er is het Vlaamse niveau. 
het debat is zoals bekend al een tijdje gaande en 
het gaat over spreiding, infrastructuur, productie, 
functies... Boven Vlaanderen is er het intercom-
munautaire, Belgische niveau (belangrijk voor de 
materies belastingen en auteursrechten) en er is eu-
ropa en zijn ontluikende cultuurbeleid.

ik eindig met wat ik als ‘blinde vlekken’ beschouw. 
daarmee bedoel ik: thema’s die naar mijn gevoel 
in veel documenten niet prominent aan de orde 
zijn terwijl je – ik toch – dat wel zou verwach-
ten. Zoals u weet draait de gesubsidieerde kun-
stensector op het principe van de peer review, de 
beoordeling door (meestal Vlaamse) kenners. dat 
is momenteel een algemeen aanvaard fundament, 
in de sector. de notie ‘multiculturaliteit’ lijkt me weg 

te deemsteren en over semi-professionele of vrijwil-
lige kunstwerkers wordt hier weinig gezegd. nog 
een schot om te doorbreken?
om af te sluiten: er is de jongste tien jaar veel ten 
goede veranderd in de kunsten, lees ik overal. er 
wordt zelfs gerept over een historische situatie in 
het gesubsidieerde cultuurlandschap. de kwaliteit is 
hoog, de diversiteit groot en de internationalisering 
intens. We mogen daarbij niet vergeten dat het van 
de kant van de overheid om een gedeeltelijke in-
haalbeweging gaat, dat er nog altijd sprake is van 
onderfinanciering, dat we de kunstensector in het 
subsidiedebat nog te veel reduceren tot de eindpro-
ducten en dat de middelengroei lang niet altijd ook 
sectorgroei heeft betekend, vanwege een te grote 
versnippering. er is voor veel organisaties berekend 
dat er koopkrachtverlies is opgetreden en uiteraard 
zijn er nu de besparingen, met name ook in na-
burige buitenlanden. dat en het projectenprobleem 
temperen het optimisme, de trots en de tevreden-
heid die op veel bladzijden de grondtoon uitmaken.

ik herhaal, voor alle duidelijkheid: wat u heeft ge-
hoord is niet mijn hoogstpersoonlijke mening, wel 
mijn hoogstpersoonlijke selectie uit de lectuur van 
veldanalyses, charters en visiedocumenten. laat 
het debat beginnen.

DE nooDzaak 
van PoLItIEkE En 
aRtIStIEkE kEUzES
CHRIS kEULEmanS In GESPREk mEt PHILIPPE 
DE CoEnE, PaSCaL GIELEn, LEEn LaContE En 
HanS WaEGE

Joris Janssens

startschotdag 4 april 2011 – startschot subsidieronde in het Vlaams Parlement. (foto: Marie roofthooft) 
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Misschien zijn er nu een aantal organisaties die 
structureel erkend en gesubsidieerd worden, maar 
die misschien geen structuur nodig hebben. Men 
zou ook moeten nagaan waarom men in de vorige 
beleidsperiode – en dan voornamelijk op het einde 
van de beslissingsprocedure – een aantal organi-
saties, die misschien in wezen projecten zijn, toch 
in een iets veiliger context van een structuur heeft 
ingebed. allicht is daar een objectieve reden voor. 
als we die achterhalen, kunnen we waarschijnlijk 
met meer kans op succes die verhouding tussen 
projecten en structuren bijsturen.
intussen zou ik niet uitgaan van het fatidieke. in 
Groot-Brittannië en nederland wordt er zo zwaar 
gesnoeid dat het lijkt alsof wij hier filantropen zijn. 
dit gezegd zijnde, vind ik dat we ons niet moe-
ten neerleggen bij het status quo. laat ons hopen 
dat de conjunctuur herneemt. We moeten niet ge-
doemd zijn om in 2013 met dezelfde financiële 
krijtlijnen om te gaan. het is de verantwoordelijk-
heid van elke politieke fractie in het Vlaams Parle-
ment om dat te bepleiten.
om het draagvlak hiervoor te verbreden, is het 
nodig om aan een cultureel verhaal te werken. als 
je dan de economische impact van kunst becijfert, 
is dat helemaal niet defensief. Want het tegendeel 
wordt te vaak beweerd. onder de politieke fracties 
– meerderheid én minderheid – zouden we een ge-
zonde soort assertiviteit moeten ontwikkelen, die 
aan de wereld toont dat dit nuttig gespendeerd 
geld is. dat het bijdraagt tot een betere samenle-
ving, kwalitatief maar ook kwantitatief. als het de 
bedoeling is van de minister is om te proberen een 
groter deel van de middelen te krijgen zodat we 
meer kunnen doen, dan vind ik dat mijn fractie dat 
moet ondersteunen en dat andere fracties dat ook 
moeten doen. We mogen toch niet uitgaan van 
een krimpscenario?’

Als er keuzes gemaakt moeten worden en 
het ‘Charter’ wordt gevolgd, dan wordt 
de rol van de beoordelingscommissies 
en de Adviescommissie Kunsten buiten-
gewoon belangrijk. De Adviescommissie 
Kunsten moet binnen het gestelde budget 
blijven. Als het eindadvies er eenmaal 
ligt, wordt de minister geacht dat over te 
nemen en door het Vlaams parlement te 
slepen. Is dat allemaal haalbaar?

Laconte: ‘dat zal moeten blijken. ik heb persoon-
lijk veel vertrouwen in de deskundigheid van de 
commissies en denk dat we in dit land een fantas-
tisch systeem van checks and balances hebben 
waarin de beoordelingscommissies, de advies-
commissie, de administratie en de steunpunten elk 
hun rol spelen. ik zou het niet graag zien dat dit 
systeem, zoals in nederland, helemaal binnenste-
buiten wordt gekeerd. er bestaat zoiets als het op-
bouwen van ervaringen met het selecteren van pro-
jecten en het sturen van subsidiegelden. die mag je 
niet zomaar verloren laten gaan. natuurlijk moet 
je er op letten dat de selectiecommissies divers zijn 
samengesteld. en dat je de competentie die in die 

commissies zit, kunt behouden en uitbreiden. Mijn 
advies? Behoud het systeem en – uiteraard – verbe-
ter het waar nodig.’

Gielen: ‘als dit charter het kader wordt, waarom 
is er dan geen sprake van beslissingscommissies 
in plaats van adviescommissies? Met zulke afspra-
ken leun je dicht aan bij de manier waarop fond-
sen functioneren. 
de organisatie van de procedure moet duidelijk 
zijn. als je voor ogen hebt dat een minister alleen 
maar de handtekening mag zetten, dan moet je 
consequent zijn. Je kunt zo’n commissie dan haar 
werk laten doen en beslissingsmacht geven. Maar 
dan moeten we om de twee jaar ook een audit 
doen, om te kijken of ze haar werk ook doet bin-
nen de lijnen die het parlement in samenspraak met 
de minister heeft vastgelegd. ik zie daar niet veel 
verschil meer met de werking van een fonds.’

Het charter wil dat er geen nood is aan 
een lobby. philippe De Coene, gelooft u 
dat het kan? Dat een benadeelde partij 
zich in zou houden, omdat het veld nu het 
charter heeft ondertekend?

De Coene: ‘ik hoop het. Maar misschien zit er 
echter enige ruis tussen geloof en hoop. alleen 
denk ik – we zijn allemaal mensen – dat er toch een 
aantal zullen proberen om hun dossier zo goed mo-
gelijk te verdedigen, wat we misschien ook moeten 
doen. er is gepleit voor een systeem dat op de wer-
king van een fonds begint te lijken. dat heeft wel 
iets. Maar het zou niet verstandig zijn de politiek 
volledig uit te schakelen. uiteindelijk moeten wij 
verantwoording afleggen, ook aan de kiezer.’

Waege: ‘lobby is gezond. om te beginnen moe-
ten we mensen kunnen uitleggen waarvoor we 
staan. de eerste bevlogen cultuurbemiddelaar, of 
kunstenaar, die niet lobbyt voor zijn zaak, die mist 
iets. Je moet de samenleving toch kunnen overtui-
gen van de noodzaak van je project? ook omwille 
van de aard van het beoordelingssysteem zou het 
gek zijn om lobbyen uit te schakelen. hoe orga-
niseer je dat beslissingsproces? Veel hangt af van 
de gatekeepers, die beslissingen nemen of voorstel-
len? enige correctie in tweede orde is daarbij niet 
slecht.’
 
Jullie roepen de sector op te werken aan 
een nieuw verhaal, om het draagvlak te 
vergroten voor het huidige kunstenbeleid. 
Welke argumenten moeten zeker in dat 
‘manifest’ staan?

De Coene: ‘ik heb bijzonder veel respect voor 
de verantwoordelijkheid die de kunstensector op-
neemt om in budgettair en politiek moeilijke tijden 
te proberen om te organiseren, te ordenen en te 
overleggen. dat is een cruciaal argument. Maar 
het belangrijkste? Kijk gewoon naar samenlevin-
gen waar men knipt in kunst en cultuur. Zelden zien 
ze er op het einde van de rit beter uit.’

vraag me af wat met die eensgezindheid gebeurt 
als het morgen concreet wordt. als ik het ‘Charter’ 
bekijk, zie ik mooie intenties. Maar als we dat vol-
ledig willen realiseren, dan zijn er nog een aantal 
knelpunten. als Vlaams Parlement moeten we mis-
schien kijken naar wat er moet gebeuren om dat te 
realiseren. Wat zijn de nodige stappen? 
er zijn knelpunten van budgettaire aard. ik hoor 
een beetje ruis op de cijfers. oKo pleit ervoor om uit 
te gaan van het budget van 2009 en daar de index 
tot en met 2013 op toe te passen. het budgettaire 
kader meegegeven door de minister ligt een stuk la-
ger, met een verschil van toch 6 à 7 miljoen euro. ik 
stel in alle objectiviteit – en deel uitmakend van de 
groep mensen die beslissen over het budget – dat 
daar ruis op zit. op zich is dat niet erg. Maar als 
je zo’n wederzijds charter sluit, moet je wel weten 
wat het financiële vertrekpunt is.
ten tweede hoor ik veel mensen zeggen dat we het 
projectmatige moeten opwaarderen: in duurzaam-
heid, in lengte. nu heeft de minister niet onterecht 
gepleit voor enige decretale rust. de vraag is of 
dat dan wel een absolute rust kan zijn. Want als je 
het projectmatige veel solider wil maken en men-
sen daar met een gerust gevoel wil laten instappen, 
dan tekent zich iets van een contradictie af. als je 
een beetje perspectief wil bieden, dan zou het kun-
nen dat je de bestaande wettelijke uitgangspunten 
toch moet veranderen. Want je hebt de inspectie 
van financiën, het rekenhof dat bezwaren kan ma-
ken... dat is niet zo eenvoudig. 
en ten derde ontslaat het charter ons, politici, van 
dienstbetoon. We mogen niet meer luisteren als er 
nog organisaties komen om hun dossier te beplei-
ten. daar ben ik op zich voorstander van. Maar dit 
heeft consequenties. de minister heeft een aantal 
– volgens mij zeer goede – aanbevelingen meege-
geven. Maar de sector zal het intern eens moeten 
zijn over die aanbevelingen. als de schotten bij-
voorbeeld wegvallen, zal er op een zeker moment 
nog wel een verdeling moeten gemaakt worden 
van de totale middelen over de verschillende sec-
toren. als we aan het einde van de rit geen brok-
ken willen, moeten we het over zulke kwesties met 
elkaar eens worden.’

pascal Gielen: ‘natuurlijk is iedereen eensge-
zind, omdat je het hebt over beleid voeren, niet over 
politiek voeren. er is vandaag een mooi charter ge-
presenteerd, maar dat is een soort van bureaucra-
tische stroommachine. het gaat helemaal niet over 
politieke keuzes, laat staan over artistieke keuzes. 
dat debat wordt aan de kant geschoven. 
in die zin moet je vooral uitkijken met evidence 
based policy. dat woord is gevallen in de toelichting 
bij het draaiboek. Maar wat doet evidence based 
policy? Vooral proberen te meten wat men kan me-
ten. daar moet je geen bestuur op baseren, maar 
wel op duidelijke politieke en artistieke keuzes. dàt 
discours moet in de eerste plaats gevoerd worden.
Verder moet je als sector ook uitkijken wanneer je je 
verdedigt met cijfers. Je zit al snel in een defensief 
keurslijf dat opgedrongen wordt door de buitenwe-
reld, maar waarin je heel slecht bent om je te ver-

dedigen. er zijn betere argumenten. om die reden 
hoop ik dat de sector na dit charter ook een mani-
fest schrijft, waarin hij duidelijk aangeeft waarvoor 
hij wil staan. Waarin hij argumenteert waarom 
subsidiëring of niet-subsidiëring van bepaalde sec-
toren van belang is. Waarom kunst noodzakelijk 
is in de samenleving. Zo kun je andere en betere 
argumenten meegeven in de politieke arena. 

De spanning tussen lokaal en internatio-
naal werken keert weer in verschillende 
veldanalyses. Hoe kan die verhouding 
meer aandacht krijgen in de uitwerking 
van het Kunstendecreet?

Waege: ‘de vraag is wat de overheid wil met 
haar instellingen. Voor grote instellingen, zoals 
voor mij vandaag het rotterdams filharmonisch 
orkest en destijds de filharmonie, is het een bij-
zondere uitdaging. Je hebt de opdracht om lokale 
verbindingen uit te bouwen en een maatschappe-
lijke rol te spelen. tegelijk moet je ook een interna-
tionaal uithangbord zijn.
de overheid moet daarin keuzes maken. de kun-
stensector heeft – alvast in zijn geheel, dit verschilt 
natuurlijk voor elke organisatie – de plicht om te 
werken aan maatschappelijke en sociale integra-
tie. dit wordt altijd maar relevanter in steden zoals 
antwerpen of Brussel. de kunstenhuizen hebben 
een grote communicatieve opdracht om de maat-
schappelijke waarden en normen waar zij voor 
staan, naar diverse bevolkingsgroepen te vertalen. 
Zij moeten daar ook de nodige middelen voor krij-
gen, want dat is een bijzonder moeilijke opdracht. 
Maar ik merk dat de meeste van die huizen er op-
drachten bij krijgen en steeds minder middelen. 
daar zit een spanning. 
sommige organisaties werken meer maatschappe-
lijk, andere zijn vooral artistieke laboratoria. het 
is de taak van de overheid om binnen het geheel 
van de functies van kunst en cultuur in een samenle-
ving die evenwichten te zoeken. dat is het primaat 
van de politiek: instellingen kunnen daar mee over 
discussiëren, maar het is aan de politiek om die 
evenwichten te bepalen.’

Er zullen dus harde keuzes gemaakt moe-
ten worden. Je wil namelijk projecten 
herwaarderen en er is ook gepleit om in 
ieder geval werkbare budgetten te geven 
aan structuren. Het aantal structurele or-
ganisaties zal dus achteruit gaan.
 
De Coene: ‘als parlementslid zal ik niet zeggen 
dat er 50 à 60 kunstenorganisaties uit het decreet 
moeten verdwijnen. Maar er tekent zich een merk-
waardige paradox af. de middelen voor de kun-
stensector in zijn geheel zijn sterk toegenomen. 
Maar als elke organisatie individueel zijn rekening 
maakt, dan stelt men vast dat de koopkracht is 
verminderd. het is begrijpelijk dat de sector dan 
vraagt om de middelen niet verder te laten versnip-
peren, maar om gefocaliseerd te werken. dat ge-
tuigt alvast van een grote verantwoordelijkheidszin.
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cretiseren in economische opbrengsten1. dit leidt 
tot situaties waarin economische actoren – louter 
op basis van rationele overwegingen – afhaken en 
niet meer investeren.
als echter niemand investeert, gebeurt er ook niets 
op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe kennis.  
op langere termijn verliezen we dan allemaal;  de 
(economische) vruchten die zouden kunnen geplukt 
worden dankzij de vooruitgang op het vlak van 
wetenschap en technologie zullen zo het licht nooit 
zien.  Beslissingen van economische actoren leiden 
niet tot een optimale allocatie van middelen; de 
vrije markt als coördinatiemechanisme van econo-
misch handelen faalt onder deze omstandigheden 
(zie arrow, 1962). 
in de meeste oeCd landen zijn hieromtrent reme-
diërende maatregelen genomen; naast het creëren 
van beschermingsmaatregelen op het vlak van intel-
lectuele eigendom, betreft het vooral het ‘collectief’ 
investeren in wetenschappelijk en technologisch 
onderzoek. onzekere investeringen waarvan mo-
gelijk positieve effecten zich pas over een langere 
termijn zullen manifesteren, worden niet massaal 
gedaan door bedrijven, maar stoelen veeleer op 
onderzoeksbudgetten ter beschikking gesteld door 
overheden en gefinancierd door belastingbetalers. 
ter illustratie: de productie van de bouwstenen 
die de internetarchitectuur hebben mogelijk ge-
maakt, ontwikkeld in de jaren 1950-1960 en een 
marktsucces sinds de jaren 1990, werd in hoofd-
zaak gefinancierd met overheidssteun. 
samengevat:  bepaalde vormen van innovatie – 
gekenmerkt door een grote mate van onzekerheid, 
ook op het vlak van toe-eigening – gedijen niet in 
een marktomgeving, terwijl ze op termijn toch resul-
teren in een economische meerwaarde. Collectief 
investeren biedt hier een remediërend alternatief.

is er een parallel te trekken met cultuur?
Zoals Caves (2002) op overtuigende wijze argu-
menteert, worden tal van cultuurproducties geken-
merkt door onzekerheid. investeringen in bijvoor-
beeld theater-, muziek- en operaproducties2 zijn 
aanzienlijk en het is onzeker in welke mate kosten 
zullen gerecupereerd worden door de markt. een 
exclusief beroep doen op de vrije markt inzake 
de allocatie van investeringen zal in dergelijke ge-
vallen opnieuw leiden tot een ‘onderinvestering’: 
enkel producties met een ‘berekend’ risicoprofiel 
zullen het levenslicht zien. is dergelijke ‘onderin-
vestering’ een probleem? Waar in het geval van 
wetenschap en technologie voldoende empirische 
evidentie voorhanden is om de positieve effecten 

1. de vaststelling dat heel wat innovatie neerkomt op 
de productie van nieuwe kennis  - die vrij eenvoudig 
en tegen marginale kost kan gereproduceerd worden 
(door ‘toeschouwers’ die niet investeren) – weerhoudt 
investeerders, op zoek naar een rendement, verder 
van betrokkenheid in dergelijke activiteiten.  

2. Voor een aantal kunstvormen is dergelijke ex ante 
investering aanzienlijk beperkter (bijvoorbeeld het 
schrijven van een gedicht of het componeren van een 
lied) en valt deze binnen het investeringsdraagvlak 
van de betrokken producenten (kunstenaars).

op de economie te staven, leek dat tot voor kort 
minder duidelijk op het vlak van cultuur. het werk 
van richard florida heeft hier de voorbije jaren 
voor een kentering gezorgd. in zijn onderzoek 
wordt aangetoond dat meer creativiteit in een regio 
bijdraagt tot economische welvaart. op zich dient 
deze (empirische) vaststelling niet te verwonderen; 
in een maatschappij die meer en meer evolueert 
naar diensten en informatie, wint ook betekenis – 
en niet enkel kennis – aan belang. een treffende 
illustratie is het recente werk van roberto Verganti 
(2009), autoriteit op het vlak van ‘design’ gedre-
ven innovatie. uit zijn analyse van het succes van 
italiaanse ‘design’ ondernemingen (bijvoorbeeld 
alessi) blijkt dat doorbraken zijn geënt op het 
creëren van nieuwe betekenis en zingeving. en 
hier zijn artistieke producties het equivalent van de 
academische onderzoekers; actie, respectievelijk, 
in de labo’s van betekenis- en kennisproductie. 
Vanuit deze overwegingen kan met andere woor-
den een positief antwoord worden geformuleerd 
op de vraag of ‘collectief’ investeren in cultuur-
producties zinvol is. tezelfdertijd zijn hiermee niet 
alle vragen rond cultuursubsidies beantwoord. om 
welke kunstvormen gaat het? in welke mate worden 
ze gesubsidieerd? Maar ook: hoe dienen allocatie-
criteria voor het toekennen van publieke middelen 
er uit te zien om op termijn een maximaal rende-
ment te realiseren?

in deze bijdrage beogen we niet al deze vragen 
exhaustief te beantwoorden. Wel willen we plei-
ten voor beleidsbeslissingen die rekening houden 
met de eigenheid van artistieke producties en te-
zelfdertijd ook oog hebben voor het in kaart bren-
gen en analyseren van de actuele praktijken, om 
vanuit dergelijke analyse te komen tot duurzame 
en ‘productieve’ beleidsopties. enkele illustraties 
om dit te staven. in een recente bijdrage pleit a. 
Van Witteloostuijn  (ua, 2010) voor het beperken 
van steun tot 30 of 35 procent van de omzet van 
een gezelschap; dergelijke benadering zou aan-
zetten tot ondernemerschap en marktgerichtheid. 
een recente analyse van de omzetcijfers, inclusief 
overheidssteun, van Vlaamse culturele actoren (the-
ater, dans, klassieke muziek, concertinfrastructuur, 
jazz…)  brengt aan het licht dat zowel de aard van 
de producties als hun rol in de artistieke waardeke-
ten belangrijke bepalende factoren zijn in termen 
van het draagvlak dat de markt op korte termijn 
biedt (P. Joucque, 2010). Concreet: organisaties 
zoals de aB halen een aandeel van directe markt-
inkomsten dat in een aantal gevallen zelfs hoger 
ligt dan de vooropgestelde 65 of 70%.  tezelfder-
tijd wordt vastgesteld dat theater- en muziekgezel-
schappen ternauwernood in de buurt komen van 
deze ‘norm’. als dusdanig houdt dergelijke richtlijn 
op geen enkele manier rekening met de (econo-
mische) eigenheid van diverse cultuurproducties 
en lijkt ze puur ‘ideologisch’ geïnspireerd. de in-
voering van een dergelijke logica op een uniforme 
wijze zal o.i. dan ook eerder resulteren in het elimi-
neren van bepaalde vormen van cultuurproductie, 
dan wel leiden tot het stimuleren van productiviteit, 
kwaliteit en ondernemerschap.

Recent laait het debat rond de zin of on-
zin van subsidies voor cultuur (weer) hoog 
op. Er zijn niet enkel de besparingsrondes 
in Nederland die voor animo zorgen; ook 
in Vlaanderen worden hardop vragen ge-
steld bij het investeren van belastinggeld 
in culturele producties (zie recente bijdra-
gen in de media van onder meer patrick 
Dewael, prof. paul De Grauwe, Bart Ca-
ron, Ivan Van de Cloot…) In tijden van 
budgettaire discipline en bezuinigingen, 
liggen uitgaven voor cultuur onder vuur.

terecht? niet helemaal, zo wordt in deze bijdrage 
beargumenteerd. de redenering die hier wordt 
opgebouwd, vertrekt van twee inzichten die de 

voorbije decennia in het domein van innovatie (en 
innovatiebeleid) een ‘verworven’ status kregen:  1)  
binnen innovatie is er geregeld sprake van ‘markt-
falen’ en 2) een maatschappij die deze falingen 
remedieert door collectief te investeren, plukt hier 
op termijn vruchten van, ook op economisch vlak. 

Wat bedoelen we als we spreken over ‘marktfalen’ 
op het vlak van innovatie? innovatie – het introdu-
ceren op de markt van nieuwe producten, diensten 
of processen – gaat gepaard met onzekerheid; het 
is ex ante niet duidelijk of en in welke mate inves-
teringen in de innovatieve inspanning zullen terug-
verdiend worden binnen een redelijke tijdsperiode. 
deze onzekerheid neemt toe naarmate het gaat om 
meer radicale vernieuwingen en/of vernieuwingen 
die een lange tijdsperiode vergen alvorens te con-

IS BELaStInGGELD 
InvEStEREn In CULtUUR 
EConomISCH zInvoL?

Prof. Bart Van Looy, Ward Van de Velde en P. Vervaecke
Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, K.U.Leuven 
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het vergelijken van de Vlaamse situatie met het 
buitenland is in dit verband verhelderend. recent 
voerden we een analyse uit waarbij de financiële 
situatie van amerikaanse klassieke orkesten werd 
vergeleken met Vlaamse orkesten (die steun ont-
vangen van de Vlaamse overheid vanuit het Kun-
stendecreet). amerikaanse orkesten slagen erin om 
gemiddeld 43% van hun omzet te realiseren via 
de verkoop van tickets en uitkoopsommen. Voor 
Vlaamse orkesten ligt dit cijfer op… 42%. het grote 
verschil tussen beide landen – qua financiering van 
culturele actoren – situeert zich met andere woor-
den niet in de mate waarin men geld van toeschou-
wers aantrekt, maar wel in de manier waarop bij-
komende middelen worden verzameld ten einde 
producties te kunnen realiseren. Voor Vlaamse or-
kesten is het leeuwenaandeel van het saldo van de 
inkomsten afkomstig van de (Vlaamse) overheid; in 
de Verenigde staten is de directe overheidssteun 
beperkter. in de amerikaanse situatie, die door-
gaans als schoolvoorbeeld van een beleid inzake 
de vrije markt aanzien wordt, slagen amerikaanse 
orkesten er vooral in hun werking bijkomend te fi-
nancieren via het systeem van donaties. dit systeem 
impliceert echter ook een belastingaftrek voor do-
noren. anders gesteld, ook deze inkomsten hebben 
een aanzienlijk publiek karakter. in die zin kan men 
besluiten dat het wezenlijk verschil tussen ameri-
kaanse en Vlaamse orkesten betrekking heeft op 
het beslissingsproces inzake allocatie van publieke 
middelen. Waar de Verenigde staten beslissingen 
inzake ‘steun’ overlaat aan de discretie van de indi-
viduele (vermogende) burger, kiezen we in Vlaan-
deren voor een model dat collectiever en in die zin 
ook ‘democratischer’ is georganiseerd. 
deze cijfers zijn overigens ook verhelderend met 
betrekking tot de suggesties gedaan door collega 
Paul de Grauwe, die pleit voor meer inspraak van 
het publiek bij het alloceren van steun. een directe 
rol, zoals we die observeren in de Verenigde staten, 
lijkt enkel haalbaar – en te kunnen resulteren in een 
leefbare situatie voor cultuurproducenten – indien de 
betreffende geldstromen een zekere omvang aanne-

men. het realiseren van een dergelijke omvang im-
pliceert echter het ‘vrijmaken’ van meer koopkracht 
bij betreffende donoren en lijkt als dusdanig slechts 
mogelijk indien we voorafgaandelijk overgaan tot 
een grondige decollectivisering van onze maat-
schappij (inclusief onderwijs, gezondheidszorg). 

uit bovenstaande blijkt dat het voor een maatschap-
pij zinvol is om collectieve middelen te investeren 
in cultuur. daarnaast stellen we dat de eigenheid 
van cultuurproducties in rekening dient gebracht te 
worden bij het toekennen van steun. dit impliceert 
onder meer dat het weinig zinvol is om ‘uniforme’  
regels onverkort te introduceren. daarnaast biedt 
het publieke karakter van de allocatie van midde-
len ook een uitgelezen kans om op democratische 
wijze te komen tot een cultureel landschap geken-
merkt door kwaliteit, internationale uitstraling en 
diversiteit in staat om een meerwaarde te bieden 
aan de maatschappij.
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dames en heren,

ik moest hier vandaag een statement poneren. Waar-
om zouden ze dat nu in godsnaam aan mij vragen? 
(dat kan alleen maar een valstrik zijn, dacht ik. Want 
zo’n grote bek heb ik nu ook weer niet.) Maar toen ik 
de publicatie die vandaag wordt voorgesteld onder 
ogen kreeg, werd me helaas snel duidelijk waarom. 
ik ben namelijk het typevoorbeeld van de post-fordis-
tische, immateriële cultuurarbeider slash jobhopper 
die in die publicatie zo grondig geportretteerd en 
geanalyseerd wordt. en er lopen in deze sector blijk-
baar meer en meer van die individuele ‘spelers-ma-
kers’ rond waarvan ik hier als blauwdruk voor u sta. 

ik kan u garanderen dat het danig schrikken is om 
plots een typevoorbeeld voor u in de spiegel te zien 
staan. ik, die dacht vooral mijn eigen persoonlijke en 
unieke zelf te zijn – alweer geheel conform de type-
ring van die neoliberale creatieveling. ik word hier, 
ongewild en zonder dat ik het zelf goed door heb, 
opgevoerd als ongekozen woordvoerder van de im-
materiële individuele kunstenarbeidersvakbond.

‘Maar hoe ziet dat er dan uit, dat typevoorbeeld dat 
voor u in die vakbondsspiegel staat?’ 

Wel, ik zal het u vertellen. ik ben mobiel, flexibel, 
en vooral altijd en op elk moment ‘beschikbaar’. op 
om het even welke vraag is mijn eerste antwoord dat 
ik ‘beschikbaar’ ben. (ook voor Vti ben ik beschik-
baar, et me voilà.) enfin, ik speel en ik maak, pleeg 
mij nu en dan in andere functies nuttig te maken voor 
collega’s, en voeg daar af en toe nog een tussen-
doortje aan toe als tv- of film-passant, gastdocent, 
workshopgever of statement-amateur. ik wip met 
andere woorden in wisselende functies van de ene 
naar de andere samenwerking, en heb ondertussen 
– en niet in het minst –  ook mijn eigen, kleinschalige 
hybride projecten opgezet. ik hots lustig door mijn 
europese achtertuin, en laat daar zoals het hoort een 
stevige ecologische voetafdruk bij achter.

Zie mij hier nu staan, in die belachelijke hoedanig-
heid van individueel typevoorbeeld, en als hybride 
sprinkhaan. als u werkelijk wilt weten hoe het met 
mij gaat, dan kan ik u dat wel vertellen maar dan 
moet u wel uw oortjes wijd open zetten. Wees niet 
ongerust, zoals u zult zien ben ik van nature braaf en 

uiterst beleefd, en ik heb u daarenboven niks nieuws 
te vertellen. alles wordt in die landschapsschets al uit 
de doeken gedaan.

enfin. om te beginnen kan ik u zeggen dat on-
dergetekend typevoorbeeld zich de laatste jaren 
zwaar geamuseerd heeft: ik heb veel gespeeld, veel 
gemaakt, veel gereisd en veel geleerd – en het was 
begot plezant.

Maar ondertussen komt die freelance versnipperaar 
zo stilaan wat op leeftijd, en na pakweg 15 jaar jon-
ge en beloftevolle flexibiliteit is hij zijn eigen ‘beschik-
baarheid’ zo stilaan beu geraakt. die is misschien 
toch vooral voor frisse, jonge kuitjes weggelegd. dat 
jobhoppen is natuurlijk een manier om brood op de 
plank te brengen, in een systeem dat om dat soort 
flexibiliteit vraagt. Maar het hindert in feite danig 
mijn zicht op toekomstperspectief. Probeer zo project-
matig heen en weer huppelend maar eens iets op te 
bouwen. in plaats van mezelf voor elk project steeds 
opnieuw heruit te vinden en te bewijzen, heb ik dus 
vandaag goesting om me vast te bijten in mijn werk. 
ik heb met andere woorden goesting in een beter 
evenwicht tussen die verdomde flexibiliteit die de hele 
tijd van mij gevraagd wordt, en een minimum aan 
continuïteit en stabiliteit. dat, dames en heren, is van-
daag mijn typische individuele kunstenaarsgoesting. 
en omdat opportunisme zoals u zal zien ook één van 
mijn typische kenmerken is, is mijn volgende vraag 
natuurlijk hoe ik mijn typische goesting kan krijgen?

1. We weten al lang dat één van de generische klach-
ten van die generische individuele kunstenaar iets met 
het feit te maken heeft dat rondom hem zoveel men-
sen rondlopen die hem ondersteunen of presenteren, 
en daarvoor op de zekerheidsmatras van een loon 
kunnen terugvallen. hijzelf moet lustig blijven sprink-
hanen van de ene freelance job naar het andere pro-
ject, en van de ene ‘kleine’ dagvergoeding naar het 
andere interim-contract. dat hij met die dagvergoe-
dingen en interim-contracten maar voor de helft van 
zijn werk betaald wordt, is dikwijls niet meer dan nor-
maal. en ondertussendoor mag hij genieten van het 
verdoken mecenaat dat de rVa met verve uithangt.

het is nodig én het is goed dat er geld is voor 
organisaties die individuele kunstenaars ondersteu-
nen. alleen, als er voor die kunstenaars zelf steeds 

DE GoEStInG van EEn 
tyPISCHE InDIvIDUELE 
kUnStEnaaR

Diederik Peeters

podiumkunstenaar Diederik peeters sprak deze tekst uit op 4 april in het RiTs, bij de 
voorstelling van VTi's veldanalyse De ins & outs van podiumland.
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en dus probeer ik voor de spiegel mijn meest strijd-
vaardige smoel uit, en kijk zo opnieuw de bange 
aap aan die voor mij staat. Met opgeheven vinger 
slinger ik hem het volgende naar de kop: ‘stop nu 
verdorie toch eens zo ijverig de handelsreiziger en 
de deur-aan-deurverkoper uit te hangen! stop met 
dat gehengel naar de gratie en de goedkeuring van 
al die artistieke directeurs en curatoren! trek zelf die 
scheefgetrokken balans tussen artiesten en hun on-
dersteuning weer recht! luierik! lamzak! Wentel u 
niet zo knorrig in die afhankelijke bedelaarsrol en 
neem zelf heft en initiatief weer in handen! eis ver-
dorie uw eigen ouderwetse autonomie op! en hoe? 
organiseer uzelf! stamp zelf uw eigen intermediaire 
organisatie uit de grond, in plaats van gedwee af-
hankelijk te blijven van de bestaande.’

4. een opmerking waar ik het als typevoorbeeld da-
nig van op mijn typische heupen krijg, is dat indivi-
duele kunstenaars te individualistisch of te chaotisch 
zouden zijn om zichzelf te organiseren. Komende 
van een programmator of organisator klinkt dat in 
mijn typische immateriële werkmansoortjes natuurlijk 
alleen als betuttelend paternalisme. Want de werke-
lijke oorzaak van die moeite met organisatie is nu 
net datzelfde scheve evenwicht tussen kunstenaar 
en structuur. enerzijds vergt het behoorlijk wat or-
ganisatietalent om zich temidden al die fragmenta-
rische jobhopperij te organiseren. en anderzijds is 
het nogal wiedes dat organisaties zich makkelijker 
en beter organiseren dan individuele kunstenaars – 
daar bestaan ze tenslotte voor, die organisaties, en 
daar worden ze voor betaald. organisaties organi-
seren zich, plegen overleg in overlegorganisaties en 
netwerken in netwerken. en natuurlijk doen ze dat 
alleen maar voor het welzijn van de kunstenaar, al 
dat georganiseer, maar hij wil daar zelf ook graag, 
minstens als initiator bijvoorbeeld, bij betrokken zijn.

Welke zot is zot genoeg om individuele en indi-
vidualistische kunstenaars te organiseren? dat kan 
alleen die kunstenaar zelf zijn. dus zet ik opnieuw 
mijn strijdvaardige smoel op en roep tegen mezelf: 
‘organiseer u Peeters! Bundel uw krachten met ge-
lijk- of ongelijkgestemde collega’s, deel de kosten 
van administratieve of productionele medewerkers, 
en bevrijd u uit die lamme bedelaarsrol! en als er in 
het Kunstendecreet geen organisatievorm bestaat 
die aan uw noden of aan uw goestingen voldoet, 
vind dan verdorie zelf het soort structuur uit waar 
ge nood aan hebt. Maak clubjes, hok samen, en 
trek zelf weer de rol van initiërende motor van het 
veld naar u toe!’

5. Bon. ondertussen is mijn tijd is op. het feit dat 
ik hier sta – mag staan – is misschien al een teken 
van een mentaliteitswijziging in de omgeving van die 
even ongeorganiseerde als individuele kunstenaar; 
hij wordt in het debat betrokken.

Voor ik het vergeet: dat die ene procent er terug tien 
moeten worden is, als ik het goed begrepen heb, 
voor iedereen duidelijk en eigenlijk al geregeld. 
Geef ons daarbij dan alstublieft ook nog de garantie 
dat er in de komende besparingsrondes niet meer 

aan geknabbeld wordt, want anders zitten we hele-
maal met de gebakken peren – en met een veld van 
afgeknabbelde structuren en afgeschaafde directe 
steun voor individuele kunstenaars.

Voor de rest staan alle beleidssuggesties in de pu-
blicatie die vandaag wordt gepresenteerd netjes 
opgesomd. en ik wil daar met mijn individuele, op-
portunistische kunstenaarsvinger nog het volgende 
uit onderstrepen: 
durf nieuwe organisatiemodellen te ondersteunen. 
laat die precaire individuele kunstenaars nieuwe sa-
menwerkingsmodellen uitbroeden waarmee ze ener-
zijds hun praktijk kunnen stabiliseren, en die ander-
zijds flexibel genoeg zijn om overeen te komen met 
de manier waarop ze tegenwoordig werken. trek in 
uw decreet de definitie van projecten open en rek 
ze uit, en als ge dan toch bezig zijt misschien ook 
die van structuren. experimenteer met een structureel 
project of een projectmatige structuur die tenminste al 
administratieve en productionele ondersteuning van 
individuele kunstenaars op langere termijn kan ga-
randeren. en zorg er zo voor dat er weer wat even-
wicht komt tussen artist-run en andere organisaties.

dames en heren, wij danken u voor uw aandacht.

minder geld en al helemaal geen langetermijnvisie 
voorhanden is, dan wil dat zeggen dat de bereke-
ning niet helemaal klopt. 

ongeacht de omstandigheden, de besparingen of 
de budget-cuts, van de kunstenaar wordt steeds ver-
wacht dat hij ‘beschikbaar’ blijft en efficiënt werkt. 
hij wordt zonder meer geacht met creatieve oplos-
singen op de proppen te komen, een solo te maken 
in plaats van een duet, repetitieperiodes in te korten 
en desnoods zelf zijn licht en zijn decor te ontwer-
pen. het heeft geen belang, zolang het resultaat 
maar wordt gegarandeerd. ondertussen zijn diezelf-
de budget-cuts voor organisaties dikwijls een even 
gangbaar als begrijpelijk argument om een kleiner 
(coproductie-)engagement te rechtvaardigen. twee 
maten, twee gewichten.

2. dat iedereen rond hem beter betaald wordt, is 
nog maar een eerste, misschien oppervlakkig gevolg 
van het feit dat alles rond de kunstenaar duurzaam 
en professioneel georganiseerd is, terwijl hijzelf in 
de precaire hoek blijft staan. Met alle werkplaatsen 
en alternatieve managementbureaus die momenteel 
staan te springen om te ondersteunen, lijkt de duur-
zaamheid van die ondersteuning gegarandeerd, en 
dat is goed. Maar wat met die artistieke praktijk zelf?

Bon, laat duidelijk zijn dat die fervente ondersteuners 
en ondersteunende intermediators  ondertussen hun 
nut al danig en met glans bewezen hebben. Getuige 
daarvan precies die generische generatie dertigers 
die momenteel in mijn spiegel klaarstaat, met haar 
typische, specifieke behoeftes om haar werk te sta-
biliseren, te professionaliseren, te optimaliseren en 
te fatsoeneren. Maar die typische individuele kunste-
naars blijven alleen (of toch hoofdzakelijk) project-
matig geïmplementeerd in al die ondersteunende 
werkingen. en probeer in die omstandigheden maar 
te stabiliseren of te fatsoeneren.

Veel van de intermediaire organisaties zijn tien jaar 
geleden bedacht vanuit het idee de beginnende 
kunstenaar een ferme duw in de rug te geven, tot hij 
op zijn eigen poten kan blijven staan, zich in een 
collectief groepeert, zijn eigen gezelschap opricht 
of (nog het best van al) een structuur construeert 
rond zijn eigen individueel individu. Maar dat soort 
ontwikkelingsmodel lijkt vandaag nog weinig rele-
vant. Voor het beleid alleen al omdat uitstroming uit 
de structurele pot vooralsnog niet aan de orde is. 
en tussen de individuele kunstenaars in de spiegel, 
zie ik ook weinig lotgenoten die nog de ambitie 
koesteren hun eigen gezelschap rond hun eigen 
persoon uit de grond te stampen. in onze typische 
kunstenaarsoogjes zien die modellen er wat verou-
derd en als een vergeelde erfenis uit. de hybridise-
ring van onze praktijk en werkprocessen die steeds 
meer op samenwerkingen gebaseerd zijn, vragen 
nieuwe en meer flexibele manieren om te ontwik-
kelen, te produce ren en te presenteren. en daarbij, 
bij die typische individuele kunstarbeider of bij zijn 
col lega ondernemer groeit een zeker economisch 
besef dat die idee van een hele structuur rond één 
enkel individu in een behoorlijk absurd licht stelt.

en dus gaat de kunstenaar op zoek naar andere 
manieren om zichzelf van een langeter mijnvisie 
te voorzien, hokt met zijn soortgenoten samen en 
probeert er overheadkosten mee te delen. overal 
om mij heen, in België en in heel europa, zie ik 
indi viduele kunstenaars op zoek naar een nieuw 
model: geen collectieven, geen gezelschap pen, 
maar ge meenschappen van kunstenaars. Groep-
jes individuele kunstenaars van wie het in dividuele 
werk liefst affiniteiten vertoont. Clusters kunstenaars 
die misschien af en toe samen werken, maar vooral 
elkaars werk becommentariëren, onderling discus-
siëren over hun praktijk, en bedenkingen en inzich-
ten over het veld in elkaars gezicht gooien. 

de ondersteuning van individuele kunstenaars 
wordt vooralsnog projectmatig aangeboden (en 
gesubsidieerd), zonder een langetermijnperspec-
tief dat afgestemd is op de actuele praktijk. Beleid, 
maar ook het veld, blijven achterop.

3. nog een ander gevolg van dat scheve even-
wicht tussen ondersteuning en praktijk werkt nog 
veel meer op mijn typische kunstenaarszenuwen. 
en ik heb het nog niet eens over dat veelbesproken 
onevenwicht tussen de 99 procent van het totale 
cultuurbudget dat naar kunstinstellingen gaat en 
het ene procent dat dan nog voor de individuele 
kunstenaar overblijft.

nee, veel erger dan die percentages is het feit dat 
ik als individuele kunstenaar zo verdomd afhanke-
lijk ben. of tenminste dat ik zelf de hele tijd die af-
hankelijke positie inneem. Want wie het geld heeft, 
draagt de broek, initieert en bepaalt wat er ge-
beurt. en wie tegenwoordig geen geld in die broek 
heeft zitten, moet zich noodgedwongen maar als 
koopwaar gedragen.

en ik beken: ook ik probeer als gemotiveerde en 
zelfgemaakte handelsreiziger mijn sacochen te 
verpatsen aan de eerste de beste programmator 
die ik tegenkom. ik vind me telkens opnieuw in die 
vragende, bedelende en afhankelijke positie terug, 
zelfs tegenover de mensen en structuren die me 
ondersteunen. Want die ondersteuning is zoals ge-
zegd projectmatig en zonder langetermijngaran-
ties. nota bene onder druk van de grote behoefte 
aan doorstroming (die jonge kuitjes) zijn het de 
organisaties die kiezen met welke kunstenaars ze 
werken, niet omgekeerd. Van ‘onderling en geza-
menlijk overleg’ tussen kunstenaar en organisatie 
kan binnen deze machtsverhouding natuurlijk 
moeilijk sprake zijn. dus ge kunt maar beter op uw 
tellen passen, op niemands tenen lopen en begot 
voorzichtig zijn! 

hoe uit die positie vernieuwend durven te zijn? ik be-
doel, hang in die positie maar eens de lastpak, laat 
staan de aap uit. Ge zult maar eens op straat gezet 
worden. Beleefdheid en voorzichtigheid groeien in 
deze mestgrond uit tot uitvergrote karikaturen van 
zichzelf. en ik beken alweer: ik word zo stilaan mak 
en helemaal laks van mijn eigen beleefde voorzich-
tigheid. en erger nog: ik word er bang van.

Chuck Norris doesn’t sleep, he waits… – anesiadou, Bryssinck & Peeters. 
diederik Peeters bevindt zich links op de foto.  

(foto: danai anesiadou, hans Bryssinck & diederik Peeters )
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tijen lijken zich meer en meer te ontdoen van ‘het 
politieke’ en zich te beperken tot ‘goed bestuur’. 
Wat er inhoudelijk precies moet bestuurd worden, 
lijkt minder belangrijk. Politiek gaat in essentie over 
‘omstrijdbaarheid’. Goed bestuur als principe is 
niet omstrijdbaar.  

Je zou dus kunnen stellen dat je aan de onder-
kant met een ontzuilde, gefragmenteerde civiele 
maatschappij zit die zich mits horizontale netwer-
ken probeert te herorganiseren, maar vooralsnog 
weinig slagkracht toont. aan de bovenkant zie je 
een politieke beslissingsstructuur waarin het dialo-
gische meer en meer verdwijnt en waarbinnen men 
zich tevreden stelt met het managen van wat an-
dere, veelal globaal-economische krachten, in de 
maatschappij in gang zetten. sommigen spreken in 
dit verband al van een post-democratische situatie.
dit ontbreken van een politiek-democratische 
arena is één van de grootste problemen waar de 
cultuursector vandaag mee worstelt. er wordt veel 
gesproken over de gespannen verhouding tussen 
kunst en politiek, waarbij het politieke meestal als 
bedreigend voor de artistieke vrijheid wordt ge-
zien. het is interessanter om het omgekeerd te be-
kijken. in een samenleving waar de mogelijkheids-
voorwaarden voor het politieke, het omstrijdbare, 
het dialogische aanwezig zijn, zijn ook de mo-

gelijkheidsvoorwaarden voor kunst aanwezig. de 
artistieke praktijk maakt de facto deel uit van ‘het 
politieke domein’: zij is van nature dialogisch en 
heeft nood aan het publieke debat. dat een aan-
tal kunstenorganisaties vandaag zelf het initiatief 
neemt om met meer nadruk een plek voor publiek-
politieke dialoog te worden, is dan ook niet zo 
verwonderlijk. als deel van een ‘zoekende’ civiele 
maatschappij moet de cultuursector deze rol voluit 
spelen. 

EEN KuNSTMARKT VoL SpECIALISATIES

de kunstmarkt zoals ze zich de afgelopen decen-
nia ontwikkeld heeft, is er één vol netwerken, 
lokale en vooral internationale. Maar ondanks 
het relatieve succes van die netwerken is het be-
langrijk ze ook te problematiseren. hoe resistent 
en duurzaam zijn de netwerken en hoe evolueert 
de plaats van de kunstenaar daar binnen? als we 
focussen op de podiumkunsten dan valt de toe-
nemende functionele specialisatie en outsourcing 
op: producerende gezelschappen, receptieve the-
aters, werkplaatsen voor onderzoek, alternatieve 
managementbureaus, boekingskantoren, etcetera. 
specialisatie en outsourcing hangen bovendien sa-
men met een tweede dynamiek: functies hebben 
de neiging om zich niet alleen te verzelfstandigen, 
maar ook om aparte categorieën te worden. Men 
denkt niet langer volgens een functionele verbin-
dingslogica: functies worden steeds meer als auto-
nome entiteiten benaderd.

dat zet zich bijvoorbeeld ook door binnen het 
Kunstendecreet. Men wil wel de schotten tussen 
de disciplines wegnemen, maar het aantal catego-
rieën, die hun oorsprong stuk voor stuk vinden in 
een functionele afsplitsing, neemt hand over hand 
toe. de individualisering en verfreelancing van de 
podiumkunstenpraktijk is hiervan het ultieme ge-
volg. om te kunnen creëren moet de kunstenaar 
zelf de verschillende functies verbinden. theater- of 
dansmakers moeten zich steeds meer profileren 
als netwerkers en ondernemers op een markt van 
gespecialiseerde diensten. de weerbaarheid van 
de netwerkconstructies die kunstenaars rond hun 
werk vormen of die er rond gevormd worden, is 
niet altijd even groot. ook andere netwerken op de 
steeds uitdijende podiumkunstenmarkt blinken niet 
altijd uit door continuïteit en diepgang. het samen-
brengen van kleine, kwetsbare actoren zorgt niet 
automatisch voor een sterker makend netwerk.  

hoe kunnen we podiumkunstennetwerken verstevi-
gen?

1. Associeer: breng functies en specialisa-
ties structureel terug samen

functies ad hoc samenbrengen in een opeenvol-
ging van aparte projecten is niet voldoende. er is 
nood aan meer structurele verbanden. de grote uit-
daging bestaat erin meer ‘ruggengraat’ te creëren, 
zonder in te boeten aan flexibiliteit. alles opnieuw 
samengooien in logge instituten is natuurlijk niet 

op 4 april werd in het Rits te Brussel de 
tweede veldanalyse van VTi, De ins & 
outs van podiumland, gepresenteerd. En-
kele jaren na metamorfose in podiumland 
wordt ook nu een sterke vernetwerking 
van de sector als een van de grote trends 
naar voren geschoven. Zo zien we een 
stijgend aantal coproducties en een toe-
nemende (internationale) afhankelijkheid 
van organisaties. Deze transnationale ver-
netwerking zorgt voor een breed draag-
vlak voor de Vlaamse podiumkunsten 
binnen Europa en heeft de sector zowel 
kwantitatief als kwalitatief heel wat op-
geleverd. Maar er zijn ook vraagtekens. 
Vernetwerking maakt kwetsbaar: het lijkt 
steeds moeilijker om projecten te initiëren 
zonder een toenemend aantal partners, 
een eindverantwoordelijke is moeilijker 
aan te duiden en er ontstaat gevaar voor 
versnippering. 
Guy Gypens, artistiek directeur van het 
Kaaitheater, plaatste in het panelgesprek 
op 4 april de nodige kritische kantteke-
ningen bij het begrip ‘netwerking’. Deze 
werkte hij verder uit in een sessie over 
internationaal cultuurbeleid tijdens het 
Cultuurforum in Genk op 30 mei. Voor  
Courant zet hij zijn gedachten nog eens op 
een rijtje. 

NETWERKSAMENLEVING

‘netwerksamenleving’ is een buzzword, maar 
het gegeven is niet nieuw: de samenleving heeft 
altijd uit netwerken bestaan. ook de klassieke, 
verzuilde maatschappij was al vernetwerkt, maar 
op een andere manier. de verbanden waren verti-
caler en ideologisch gekleurd. er was sprake van 
een trapsgewijze, opstijgende beweging, vanuit 
de basis van de maatschappij, via het midden-
veld, naar het politieke  beleidsniveau toe. in een 
ontzuilde, gedereguleerde samenleving maakten 
deze hiërarchische relaties gedeeltelijk plaats voor 
nevenschikking. sindsdien ligt de nadruk meer op 
horizontale netwerken. de verzuilde netwerken zijn 
niet helemaal verdwenen, maar door hun relatieve 

eenduidigheid kunnen ze de complexiteit van de 
maatschappij steeds moeilijker vatten. in een ge-
globaliseerde, steeds mobielere wereld hebben 
horizontale netwerken, waarbij actoren zich soms 
ver van elkaar bevinden, sterke troeven. Maar er is 
een keerzijde aan de medaille: de kloof tussen de 
civiele maatschappij en het beleid – of tussen de 
burger en de politiek – is er groter door geworden. 
de zuil als oefenterrein voor democratische besluit-
vorming is (nog) niet vervangen door een efficiënt 
horizontaal alternatief. 

in de cultuursector heeft de ontzuiling voor een 
aanzienlijke depolitisering gezorgd, denk maar 
aan de samenstelling van de beoordelingscom-
missies en raden van Bestuur. dit was zeker een 
positieve evolutie, maar de band tussen ‘de sector’ 
en ‘de politiek’ werd er ook zwakker door. als er 
zich ernstige kwesties stellen, zoals nu in neder-
land bijvoorbeeld, dan wordt de zwakte van de 
verknoping met de politiek glashelder. 
de cultuursector staat met één voet in de resten 
van de klassieke verzuiling en met de andere in 
een systeem van horizontale netwerken. en hoewel 
de vitale kracht van de maatschappij vandaag in 
die horizontale netwerken vervat zit, blijft dit een 
precaire situatie. in Brussel bijvoorbeeld, is er op 
het civiele niveau een sterke horizontale netwerk-
dynamiek aanwezig, die onder andere de commu-
nautaire cesuur tracht te overstijgen. de frustraties 
stijgen echter met de dag, omdat men er niet in 
slaagt aansluiting te vinden bij het beleid. Men 
botst telkens weer op de overschotten van het klas-
sieke ‘regime’. 

de horizontaal vernetwerkte maatschappij slaagt er 
stilaan in om in essentiële kwesties een activerende 
rol te spelen, maar de institutionele vertaling ervan 
blijft vooralsnog beperkt. de bevolking activeren, 
zoals bijvoorbeeld middels symbolische statements 
als Van reybroucks G1000, is doenbaar en be-
langrijk. Maar dergelijke initiatieven institutionali-
seren is veel moeilijker. 
de moeilijkheid om aansluiting te vinden bij de 
klassieke hogere politieke echelons heeft niet al-
leen te maken met het gebrek aan institutionele 
slagkracht van de horizontale netwerken, maar 
ook met ‘de politiek’ zelf. Politici en politieke par-

EEn oPStIjGEnDE 
DynamIEk vooR 
DE CULtUURSECtoR
GUy GyPEnS ovER nEtWERkInG

Anne Watthee

Guy Gypens (foto: saskia Vanderstichele)
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In De ins & outs van podiumland. Een vel-
danalyse schreef docent en dramaturg 
Klaas Tindemans dat het steeds moeilijker 
blijkt te worden om subsidies voor kunst 
politiek te legitimeren. Ter voorbereiding 
van die tekst voerde hij een reeks gesprek-
ken met diverse kunstenaars en andere 
betrokkenen over de legitimiteitscrisis. 
Hieronder lees je een bewerking van zijn 
gesprek met Jan Lauwers (Needcompany), 
dat plaatsvond op 14 januari 2011. 

Jan Lauwers: is er een legitimiteitscrisis in de 
kunst? ik vertrek daarvoor vanuit mijn eigen werk. 
Met de Sad Face|Happy Face-trilogie die ik in 

2002 begon (De kamer van Isabella, De Lobster-
shop en Het Hertenhuis) heb ik echt beslist om me-
zelf te legitimeren. Mijn werk werd te zwart, te her-
metisch. daarom heb ik het weer opengegooid. nu 
speelt De kamer van Isabella al zeven jaar overal 
ter wereld, het is een klassieker geworden. ik had 
beslist om terug lineair te werken, verhalend, om-
dat ik van mezelf voelde dat ik die verhalen nodig 
had om het publiek de garantie te geven dat er 
communicatie mogelijk is.

hoe komt dat? omdat, zoals Gilbert & George 
zeggen, de kunstenaars in de 20ste eeuw het stand-
punt van de toeschouwer vergeten zijn. Zij maken 
een werk waarop ‘Fuck!’ staat: dat verstaat ieder-
een, dan kan je beginnen te communiceren. Marcel 

de bedoeling. Maar netwerken moeten er zich wel 
van bewust zijn dat ze de klappen moeten opvan-
gen als er artistiek iets fout gaat en dat ze, zoals 
een echt instituut past, de kunstenaar uit de wind 
kunnen zetten. netwerken moeten ‘duurzamer’ 
worden door functies slim en met continuïteit sa-
men te brengen.

2. Diversifieer: een netwerk is sterker 
naarmate het diverser is 

de steeds abstracter functionerende kunstenmarkt 
zorgt voor een zekere commodificatie van het 
kunstwerk: kunst als koopwaar zonder ziel in een 
kluwen van marktnetwerken. de ‘zielloosheid’ van 
sommige netwerken is voor kunstenaars vaak een 
onproductieve omgeving. een van de manieren 
om die commodificatie tegen te gaan is het bin-
nenbrengen van andersoortige partners in de net-
werken. Partners die zorgen voor een bredere en 
inhoudelijke verbinding met de maatschappelijke 
context. 
We moeten in die zin meer samenwerkingen aan-
gaan met andere maatschappelijke sectoren: we-
tenschap, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, 
milieu, etcetera. de netwerken die zich op lange 
termijn openstellen voor partners uit andere secto-
ren, zijn vaak de meest verrijkende. een voorbeeld 
is imagine2020, een netwerk dat de rol van kunst 
binnen de op gang zijnde sociaal-ecologische cri-
sis onderzoekt, waaraan Kaaitheater verbonden 
is. iedere organisatie is er gekoppeld aan een aca-
demische partner en aan meerdere partners uit de 
milieusector. dit houdt een zeker artistiek-inhoude-
lijk risico in, maar levert vooral een vernieuwende 
dynamiek op. 
ook binnen onze eigen cultuursector moeten we 
als ‘kunstenafdeling’ meer openstaan voor samen-
werking met subsectoren als de vormingssector, 
de erfgoedsector, de socio-culturele sector... as-
sociaties gebeuren nog te vaak vanuit een soort 
zoekt soort-logica. Men lijkt samenwerkingen over 
de sectorgrenzen te schuwen door een vrees om 
de eigen autonomie te verliezen. Misschien is 
dit een rest van het klassieke denken in zuilen. 
Binnen de zuilen was het intersectoriële verband 
vaak een keurslijf waar de kunsten zich vooral 
aan wilden onttrekken. Maar die angst moet men 
nu overwinnen. een van de wetmatigheden van 
netwerken is dat kwaliteit samenhangt met diversi-
teit en openheid. 
Verbindingen opzoeken met andere sectoren zou 
een strategie kunnen zijn in de discussie over 
‘draagvlak’ voor de kunsten. de kunstensector 
heeft zich terecht onafhankelijk gemaakt van het 
verzuilde netwerksysteem, maar het wordt hoog 
tijd om een tegengestelde beweging te maken. 
Maar hoe breng je terug verticaliteit in de maat-
schappij, zonder het klassieke zuilenmodel te 
hanteren? hoe creëer je gemeenschapsvorming, 
die gepaard gaat met een opstijgende dynamiek? 
er zijn geen pasklare antwoorden op die vragen. 
Maar de eerste stap naar de oplossing is het op-
nieuw verbinden van sectoren en nagaan wat dit 
kan opleveren. 

3. Lokaliseer: vermijd het artificiële inter-
nationale niveau

onze netwerken zijn steeds internationaler gewor-
den. actoren met gelijkaardige ervaringen in ver-
schillende continenten vinden elkaar moeiteloos. 
de kracht van deze globale horizontaliteit is enorm, 
maar dit soort netwerken heeft ook vaak de neiging 
zich los te zingen van de maatschappelijke reali-
teit. de financiële crisis heeft ons getoond wat er 
in zulke omstandigheden kan gebeuren. het finan-
ciële web dat over de aardbol werd gespannen, 
had elke transparante verbinding met de econo-
mische realiteit verloren en niemand wist nog hoe 
het systeem te repareren toen het echt fout ging. 
elk netwerk, hoe globaal ook, heeft behoefte aan 
lokale verankering, aan lokale referenties. elke net-
werkactor heeft daarin een verantwoordelijkheid.    

4. Concretiseer: geef echte inhoud aan 
netwerken

Vele netwerkverbanden in de podiumkunsten gaan 
hoofdzakelijk over financiële transacties, het coördi-
neren van materiële dienstverlening of het aanzwen-
gelen van de verkoop. deze netwerken hebben voor-
al tot doel om samen sterker op de markt te staan. de 
houdbaarheid van het netwerk is dan ook rechtstreeks 
afhankelijk van het succes op de markt. als het geen 
resultaat oplevert, houdt het snel op. om netwerken 
duurzamer te maken, is het nodig om ze op te laden 
met betekenis en inhoud. Bij de klassieke, verzuilde 
netwerken gebeurde dat ideologisch. Vandaag zou 
het rond bepaalde thema’s kunnen gebeuren. het 
eerder genoemde imagine2020-netwerk is een voort-
zetting van het vroegere thin ice-netwerk. hoewel er 
voor thin ice bijzonder weinig geld ter beschikking 
was, kozen de partners er toch voor om door te gaan 
omwille van hun inhoudelijke bekommernis. Maar 
ook loutere coproductienetwerken kunnen inhoudelijk 
versterkt worden wanneer het artistieke product zelf 
een centralere plek gaat innemen. 

HoE KAN HET BELEID HIERop INSpELEN? 

de overheid moet eerst en vooral inzien dat netwer-
king geen geval is van alternatieve financiering en 
marktpositionering alleen. het moet netwerking er-
kennen als een structurerende kracht waarbij sturing 
nodig is. die sturing zal grotendeels door de kunsten-
sector zelf gebeuren, maar de overheid kan, als ze 
dat wil, mee in de cockpit. Ze kan inspelen op netwer-
ken die zichzelf inhoudelijk profileren, die diversiteit 
inbouwen, die functies samenbrengen of die lokale 
verbindingen aangaan. Maar wat vooral interessant 
lijkt voor de volgende jaren, is het ontwikkelen van 
een alternatief beleidsniveau dat daadwerkelijk kan 
inspelen op internationale netwerken. er ontstaat bij-
voorbeeld steeds meer structurele wisselwerking tus-
sen de kunstenscènes van bepaalde europese steden. 
Waarom neemt de Vlaamse overheid geen initiatief 
om een europees stedennetwerk op te richten dat die 
wisselwerking ook beleidsmatig kan ondersteunen en 
sturen? Met de as Brussel-Berlijn als vertrekpunt!

‘In ELkE DICtatUUR 
WoRDt EERSt DE 
kUnSt afGESCHaft’
kLaaS tInDEmanS In GESPREk mEt jan LaUWERS
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toe te laten. Met die discussie is rechts niet eens be-
zig. hun haat is de haat voor het vreemde, voor wat 
ze niet begrijpen, zoals ze een zwarte niet begrij-
pen, begrijpen ze ook de pispot van duchamp niet. 
en wat vreemd is, dat moet weg. Mocht vandaag 
iemand de piramides bouwen, rechts zou ze afbre-
ken, want ze zouden ze niet begrijpen. die angst 
bewijst dat kunst sterk kan zijn, en daarom zijn ze 
er juist bang van. in elke dictatuur wordt eerst de 
kunst afgeschaft. dans was te erotisch, het zintuig-
lijke, daar is de rechterzijde absoluut bang van.

door meer zintuiglijkheid toe te laten, krijg ik een 
bredere, maar vooral een intenser aandacht, ern-
stiger discussie. Bijvoorbeeld bij nabesprekingen 
worden de discussies steeds scherper. Misschien 
is het zo dat mijn legitimiteit hieruit bestaat dat 
kunst altijd een dialectische verhouding heeft met 
de maatschappij, anders is er geen bestaansreden. 
een kunstenaar moet zijn verantwoordelijkheid ne-
men, hoe hermetisch of onbegrijpelijk zijn kunst 
ook. hij moet een poging ondernemen om zijn 
onbegrijpelijkheid te communiceren – of beter: de 
instituten die het presenteren moeten dat doen.

ik kan niet begrijpen dat mensen niet van kunst 
houden, kunst heeft mijn leven veranderd. rogier 
Van der Weyden in het Prado, dat veranderde mijn 
leven, en ik wil dat levens van mensen veranderen. 
dat gebeurt niet als ze voetbal kijken, hoewel ik 
dat ook graag doe. Maar het is iets anders, dat 
is vermaak, er verandert niets. Maar ook voor de 
kunst moeten de spelregels aan het publiek gege-
ven worden, zoals dat bij sport gebeurt. Zelfs als 
kunstwerken zelf hun spelregels telkens verande-
ren, dan geldt dat nog. ik bestrijd ook het idee dat 
er kunstenaars zijn die geen publiek willen heb-
ben, zoals Yves desmet nooit nalaat te suggereren, 
bijvoorbeeld in een gesprek met luc tuymans en 
tom Van dyck. Zo’n kunstenaars bestaan niet! Zo 
iemand is geen kunstenaar, maar een autist in een 
instelling. een kunstenaar zoals Pierre audi is ge-
woon zeer kwaad als hij niet elke stoel verkocht 
krijgt, ook in Chili heb ik gezorgd dat onze voorstel-
lingen helemaal vol zaten en iedereen van need-
company was daarmee actief bezig. het gaat wel 
over een zoektocht naar het juiste publiek, dat wel. 
Misschien maakten Jan-Joris lamers en zijn genera-
tie ook een fout, door bewust voor de kleine zaal 
te kiezen om hun acteerstijl te optimaliseren. toen 
wij in de Kaaitheaterstudio’s stonden, zei hugo de 
Greef, die het lunatheater ter beschikking kreeg, 
dat hij het enkel wilde verbouwen als wij ook in 
de grote zaal wilden spelen. Jan fabre en ik gin-
gen akkoord en toen zijn we overgeschakeld. in de 
jaren 1980 eisten we nog een halvering van een 
zaal van 1.000 man. Maar je leert je vak kennen, 
ook acteurs leren groot te spelen. en het Kaaithea-
ter is eigenlijk een ‘kleine’ zaal.

elke cent die we in kunst investeren is dat meer dan 
dubbel waard. historisch hebben wij op zo weinig 
vierkante kilometer buitengewoon veel kunstenaars 
gehad, dat is ons grootste kapitaal. Zuid-amerika 
(Chili, Brazilië...) is zeer rijk aan het worden en is 

zelf in staat om de armoedeproblemen op te lossen. 
Ze moeten enkel nog solidariteit leren, maar ook 
daar zijn ze mee bezig. Brussel lijkt dan soms een 
ontwikkelingsland: vies, lelijk, onverzorgd. Ginder 
niet, in wereldsteden als sao Paulo, met veel aan-
dacht voor kunst, worden wij als goden onthaald, 
bovenaan de affiche. Maar straks kunnen wij daar 
niet meer naartoe omdat wij geen regering heb-
ben die ons ondersteunt. dan krijg je nochtans een 
uitwisseling van gedachtegoed, en investeringen in 
kunst zijn bovendien het enige dat nog opbrengt. 
Voor elke euro die Vlaanderen erin steekt, krijgt het 
2,6 euro terug. dat is dus plat economisch gezien 
al winst, niet eens via indirecte effecten, bijvoor-
beeld op het creatief en innovatief klimaat.

tien jaar geleden was de discussie met de over-
heid fundamenteel economisch: als we zoveel geld 
kregen, moesten we voor zoveel tewerkstelling 
zorgen. en ik heb dat nogal letterlijk genomen. 
Maar nu dekt onze subsidie de loonlast van twin-
tig mensen niet meer. Vorige subsidieronde had ik 
aangedrongen op een bedrag dat overeenkwam 
met de loonlast, maar er werd niet naar geluisterd. 
Ze hebben ons zelfs afgestraft. needcompany is 
nochtans de enige die met met een vast gezelschap 
werkt: fabre, Platel en Vandekeybus werken met 
contracten die enkel tijdens de producties lopen. 
dat is dus een artistieke keuze, een toegeving in 
zekere zin, want we hebben heel hard moeten zoe-
ken naar mensen die passen in zo’n vast ensemble. 
Maar wat krijg je dan: sociaal passief, en de over-
heid is daar niet in geïnteresseerd, ondanks de lan-
getermijnvisie, ook bijvoorbeeld voor dansers die 
omgeschakeld moeten worden na hun veertigste. 
Van alle onafhankelijke groepen hebben wij veruit 
het grootste ensemble, en veertien van de twintig 
mensen zijn bovendien kunstenaars.

Volgens Pistoletto staat een kunstenaar aan de top 
van de maatschappelijke piramide: dat verschaft 
hem een enorme vrijheid, maar juist daarom kan 
hij zijn verantwoordelijkheid niet vergeten. ik neem 
dat heel ernstig en ik ben blij dat ik subsidie krijg, 
dan moet ik voor het volk spelen. ik ben een staats-
ambtenaar met als functie zo scherp mogelijke vra-
gen te stellen, het de mensen moeilijk maken, dat is 
écht wel mijn functie. een kunstenaar moet een luis 
in de pels zijn voor iedereen. dat maakt de beel-
dende kunst trouwens zo moeilijk vandaag, omdat 
de invloed van de perverse kunstmarkt zo groot is 
geworden. de kunst wordt ontkracht door dat ka-
pitalisme – bijvoorbeeld in een Palazzo in Venetië 
– en het worden dieren in de dierentuin, geheel on-
gevaarlijk. toch moet dat beeld van Wim delvoye 
daar staan, op het plein achter de KVs. als ik bur-
gemeester van de stad was, zou ik elke kunstenaar 
verplichten om een fontein te bouwen. Zorg dat de 
mensen op een goede manier met kunst geconfron-
teerd worden. Macbeth mag nog altijd opgevoerd 
worden, dat heeft een pedagogische waarde. sha-
kespeare is niet voor niets gestopt met schrijven 
toen de koning besliste om inkom te vragen. nu 
durven kunstenaars niet meer stoppen bij dergelijke 
brutale economische ingrepen.

duchamp gooide met The Fountain een fragmenta-
tiebom: als je die schok niet begrijpt, dan begrijp 
je het beeld niet. en het was een enorme ontplof-
fing waar we nog altijd niet goed van zijn. Volgens 
mij hebben we in de 20ste eeuw de zintuiglijkheid 
van de kunst verwaarloosd. een vergelijking: een 
marsmannetje loopt in de woestijn en ziet plots de 
piramide van Cheops. dat begrijpt hij, de strak-
heid van die vorm, met het zand daar rond, ook 
al weet hij niets over de graven en de dodencultus 
waar dat kunstwerk deel van uitmaakt. We zijn er-
van overtuigd dat een kunstwerk van denken moet 
getuigen, maar we zijn vergeten dat er ook een di-
recte zintuiglijkheid nodig is, bij het allereerste con-
tact. Precies dat kan je van duchamps Fountain niet 
zeggen; een loodgieter denkt gewoon: dat urinoir 
staat verkeerd. ik weet dat dit een cliché-voorbeeld 
is, maar heel veel kunst zit nog altijd vast in de 20ste 
eeuw. Wij bevinden ons nog altijd in dat denken 
zonder zintuiglijkheid, en dat willen we dan graag 
legitimeren.  tijdens die zoektocht zijn we het con-
tact met het publiek kwijtgeraakt. elke analfabeet 
snapt de schoonheid van Michelangelo’s Pietà, 
daarvoor moet je niets over marmer te weten, dat is 
grote kunst. duchamp heeft dat onderuit gehaald, 
maar geen alternatief aangeboden. hij is gestopt. 

Zijn installatie Étant donnés is geen alternatief, 
want hij voert enkel de vergeten toeschouwer op. 
als voyeur mag die enkel door de gaatjes kijken.

daarom nam ik mij dus voor om een lineair verhaal 
te schrijven, dat iedereen kan volgen en dat tege-
lijk moeilijke onderwerpen aansnijdt. nu weet ik 
zeker dat mijn voorstellingen inhoudelijk scherper 
zijn geworden en voor de toeschouwer ‘gemakke-
lijker’: mijn publiek is vertienvoudigd, de bedoeling 
wordt ook opgepikt, zowel door de academici als 
door het gewone publiek. in mijn redenering kom 
ik vreemd genoeg uit bij wat de baseline van minis-
ter Bert anciaux was, die stelde dat kunst opnieuw 
sociaal moet zijn: als politicus heeft hij daarmee 
gelijk, zo’n legitimering heeft hij nodig. Maar artis-
tiek is het een vergissing, weliswaar een mooie.
Kunst moet eigenlijk de cultuur legitimeren, kunst 
zorgt voor het verschil. dat staat los van een evi-
dente sociale politiek. als dit niet vanzelfsprekend 
blijkt en de anti-solidariteit toeneemt, dan antwoordt 
anciaux dat alle culturele middelen moeten ingezet 
worden om dit tij te keren: dus ook de kunst. Poli-
tiek volg ik dat, maar een kunstenaar moet geen 
sociale werker worden. het zijn bijvoorbeeld wel 
de intendanten die ervoor moeten zorgen dat die 
kunst begrijpbaar wordt door context en presenta-
tie aan te passen. anciaux heeft altijd kunst met 
cultuur verward, terwijl hij als cultuurminister juist 
wel over dat onderscheid had moeten nadenken.
 
als het over de legitimiteit van subsidies gaat, dan 
is de politiek hopeloos naïef. niemand stelt zich 
vragen bij de overvloed aan voetbalwedstrijden op 
televisie. en precies die overvloed zorgt ervoor dat 
iedereen ernaar kijkt, niet omgekeerd: we worden 
gedwongen om ervan te houden, net als van Coca-
Cola. ik geloof niet meer dat men enkel toont wat 
de mensen sowieso al wilden hebben, nee, het zijn 
manipulaties. als er een bonus gaat naar een bank-
directeur wordt iedereen hysterisch, maar bij Bar-
celona-real Madrid staan er 22 multimiljonairs van 
twintig jaar oud op het veld. niemand zegt daar 
iets over. hoe komt het dat iedereen boos is om een 
bankdirecteur die voor 10.000 man verantwoor-
delijk is en maar de helft verdient van ronaldo, 
die alleen maar voor zichzelf hoeft te zorgen? het 
is de denkfout van rechtse politici dat populariteit 
die voetballer legitimiteit verschaft. en dat daarom 
een kunstenaar, met enkel een zogenaamd elitair 
publiek, die legitimiteit mist. Maar ik geloof daar 
niets van, die populariteit is pure manipulatie. en 
de subsidies die voetbal krijgt – stadions, politie-
bescherming, enzovoort – liggen veel hoger dan 
die van de kunst: dat is ook belastinggeld, en daar 
spreekt niemand over.

‘Kunst mag bestaan, maar we geven geen geld 
meer’: zo’n uitspraak is een grote leugen, want dan 
bestaat kunst inderdaad niet meer, omdat ze het 
te gevaarlijk vinden. er is geld genoeg: kunst moet 
veel meer geld vragen en krijgen. elke kunstenaar 
is altijd door de overheid betaald geweest, ook de 
mecenassen in de renaissance waren diegenen die 
de staat controleerden. er werd betaald om kritiek 
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een mogelijke oplossing voor dit probleem kan 
geboden worden door de kunstkritiek. het decon-
textualiseren van een kunstwerk is een grote vergis-
sing geweest. als de context waarin een kunstwerk 
wordt gecreëerd verdwijnt of niet langer wordt 
geduid, verliest het de relatie met de samenleving. 
Kunstenaars halen hun inspiratie uit alle mogelijke 
bronnen. Zowel de massacultuur als de hoge cul-
tuur, zowel heden als verleden. als je die relaties 
kunt aantonen en duiden, kan je het kunstwerk te-
ruggeven aan de samenleving.

een andere oorzaak waarom de publieke sector 
de hand uitreikt naar de private sector, is omdat de 
publieke sector niet over de nodige middelen be-
schikt om zichzelf in stand te houden. ‘de publieke 
sector en de private sector moeten samenwerken,’ 
zo stelt dorian Van der Brempt, ‘al moeten er wel 
bepaalde regels blijven gelden, anders leidt het tot 
ontsporing. Maar kunstenaars spelen het spel ook 
ongelooflijk goed mee. Ze weten hoe ze de markt 
moeten bespelen. hun ideologieën zijn veranderd 
in marktproducten. de vermarkting van de kunst 
is dus niet enkel de schuld van de “ander”, de 
private sector. de kunstenaars dragen evengoed 
verantwoordelijkheid.’

het is volgens Paul tanghe ook de rol van de 
kunstkritiek om die excessen van het kapitalisme 
in de kunstwereld tegen te gaan. ‘een belangrijke 
aberratie in de kunstmarkt is de manipulatie van 
vraag en aanbod. Werken worden gekocht, en 
twee maanden later opnieuw verkocht voor een 
veelvoud van de prijs. Maar ook de impact van 
de entertainmentindustrie moet aan de kaak wor-
den gesteld. tentoonstellingen worden massaspek-
takels, waardoor het contemplatieve aspect van 
kunst volledig verdwijnt.’

Waar de oorzaken van de vermarkting van de 
kunst liggen, zijn relatief makkelijk te duiden. het 
komen tot oplossingen ligt een stuk moeilijker. 
naast de taak van de kunstkritiek, probeert tilroe 
nog een andere bescheiden poging te formuleren. 
‘Misschien moeten we ons eens verdiepen in die 
“andere” cultuur. We slagen er namelijk niet in de 
massacultuur duidelijk te maken wat onze regels 
zijn en waarom we die regels handhaven. We 
moeten die cultuur infiltreren, ons hun regels eigen 
maken, zonder al te veel concessies te doen.’

De ja-sprong. Naar een nieuwe vitaliteit in de 
kunst. anna tilroe
uitgeverij Querido

Over de nood aan een nieuwe vitaliteit in de kunst-
kritiek. Charlotte Bonduel, evelyne Coussens, inge 
henneman, Wouter hillaert, Pieter t’Jonck, Mia 
Vaerman, tom Viaene
een uitgave van Vti en BaM

het is een algemeen fenomeen dat de economie en 
de entertainmentindustrie meer en meer vat krijgen 
op de maatschappij. een en ander roept vragen op 
over de plek van  kunst in de samenleving. is het 
waar dat zogenaamde nouveaux riches de kunst 
sturen? is het zo dat veel kunstenaars meegaan in 
die beweging? is de kunstenaar een lijfeigene ge-
worden, wanneer ideologieën vervangen zijn door 
marktproducten?
naar aanleiding van het pamflet De ja-sprong. 
Naar een nieuwe vitaliteit in de kunst, geschreven 
door anna tilroe, organiseerden Vti en BaM een 
workshop rond kunst en kunstkritiek onder leiding 
van de kunstcritica zelf. dit resulteerde in een aan-
tal essays waarin de deelnemers – Charlotte Bon-
duel, evelyne Coussens, inge henneman, Wouter 
hillaert, Pieter t’Jonck, Mia Vaerman en tom Vi-
aene – hun bedenkingen poneerden over de rol die 
kunstkritiek inneemt in relatie tot de kunst waarover 
ze schrijft. heeft de kritiek een bemiddelende rol 
tussen kunst en toeschouwer, of moet ze machteloos 
toezien op het marktmechanisme dat welig tiert in 
de kunstwereld?
dit laatste vertaalde zich in het debat dat begin mei 
2011 plaatsvond in Wiels, Brussel. Panelleden wa-
ren anna tilroe zelf, ex-bankier Paul tanghe, filo-
soof lieven de Cauter en directeur van het Vlaams-
nederlands huis deBuren dorian Van der Brempt. 
ex-Vrt-journalist Jef lambrecht modereerde.

Kunstkritiek moet contextualiseren, moet de ont-
staansgeschiedenis van het kunstwerk schetsen, 
maar ook de relatie tot de samenleving. Ze moet 
een bemiddelende rol opnemen tussen kunstwerk 
en toeschouwer. nu verglijdt de kunstkritiek al te 
vlug in een ‘promopraatje’. een belangrijke, maar 
al even verontrustende vaststelling. Volgens lieven 
de Cauter ligt de oorzaak hiervoor vooral in de af-
wezigheid van een debatcultuur. ‘de grote zwakte 

die ik vandaag aanvoel, is dat er een soort “ons-
kent-ons”-gevoel heerst in Vlaanderen. Zo kunnen 
echte kritieken niet meer geschreven worden. Men-
sen voelen daar ook de nood niet meer toe. en 
wie het als jonge kunstcriticus wel doet, kan het 
waarschijnlijk vergeten.’

Kunst heeft volgens de Cauter ‘zichzelf opgege-
ven’, is ‘zichzelf kwijtgeraakt’. ‘denk aan de mi-
nimale kunst, of de absolute kunst van Malevich 
die een wit vierkant op een wit vlak schilderde. of 
aan de muziek, die elke ritmiek, tonaliteit en melo-
die weglaat. er is sprake van totale verstomming, 
zoals adorno al zei in de jaren 1960.’ daarnaast 
krijg je de opkomst van de massacultuur. de hoge 
cultuur wordt gemarginaliseerd, omdat jongeren – 
maar evengoed volwassenen – niet meer over de 
nodige sleutels beschikken om naar kunst te kijken. 
die marginalisering wordt vervolgens gecompen-
seerd door het spektakel, de massatentoonstel-
lingen... het zijn ook net die festiviteiten die het 
nieuws halen. het medium bij uitstek voor veel 
mensen is televisie. er wordt iets getoond, men-
sen ervaren het als belangrijk, en gaan erop af. 
Kunst wordt product, televisie wordt verpakking, 
toeschouwer wordt consument.

anna tilroe ziet het fenomeen branding als een 
mogelijke aanzet tot de kapitalistische wending in 
de kunst. Met branding bedoelt ze dat wanneer 
een kunstenaar zijn handtekening op een voor-
werp zet, het kunst wordt. ‘Misschien ligt daar 
wel het begin van het kapitalisme zoals we het nu 
kennen. de kunstwereld was altijd heel gevoelig 
voor kapitaal en macht. dat is de sfeer waarbin-
nen kunst te situeren valt. en er zijn nu eenmaal 
kunstenaars die zich heel sterk bezighouden met 
die marktstrategieën.’

‘Laat onS DE 
maSSaCULtUUR 
InfILtREREn!’
DEBat ovER kUnStkRItIEk En vERmaRktInG 
mEt anna tILRoE, DoRIan van DER BREmPt, 
PaUL tanGHE En LIEvEn DE CaUtER

Floris Cavyn

anna tilroe (foto: Perry schrijver)



30Courant 98 >> naar de inhoudstafel 31 DE InS & oUtS van PoDIUmLanD>> naar de inhoudstafel

hij in bij de ontwikkeling van een ‘Vlaamse machine’. 
in deze lezing-performance neemt hij het publiek op 
onnavolgbare wijze mee voor een trip in woord, beeld 
en geluid doorheen de europese kunstgeschiedenis 
van de negentiende eeuw tot heden.

praktisch
Datum: dinsdag 30 augustus van 14u tot 
17u30
plaats: Kaaistudio’s, onze-lieve-Vrouw van 
Vaakstraat 81, 1000 Brussel
Inschrijven: is gratis. surf naar www.vti.be/
nl/digitaal
Voor meer info: bart@vti.be

SEPtEmBER 

Bonjour, public! | tweede reeks
Najaar 2011 - Brussel
in het seizoen 2011-2012 organiseren loCus, Cul-
tuurnet en Vti een tweede reeks van Bonjour, Public! 
– een leer- en kennisdelingstraject over publiekscom-
municatie van podiumvoorstellingen. We richten ons 
tot producenten, kunstenaars, programmatoren en 
communicatieverantwoordelijken van cultuurcentra 
en kunstenhuizen. toonaangevende communicatie-
experts staan in voor vijf sessies van telkens één 
werkdag waarin de verschillende stappen van een 
geslaagd communicatietraject doorlopen worden. 
er wordt een grote inbreng van de deelnemers 
verwacht: deelnemers engageren zich om het hele 
traject te volgen en materiaal uit de eigen praktijk 
mee te brengen en op de ‘testbank’ leggen. in 2012 
verschijnt een digitale publicatie die het materiaal uit 
de twee reeksen zal ontsluiten voor de hele sector.
Een samenwerking van VTi, LOCUS en CultuurNet 
Vlaanderen

praktisch
Datum: vijf sessies, verspreid van september 
tot december 2011
plaats: Brussel
programma: www.vti.be
Inschrijvingen: door de aard van de 
opleiding werken we met een kleine groep. er 
is momenteel een wachtlijst.
Meer info: marijke@vti.be

oktoBER
Moving on!  
Next steps in mobility practices.  
Internationale conferentie SpACE
06|10|2011
Krakau
tijdens de herfstmeeting van ietM (www.ietm.org) 
in Krakau organiseert het platform sPaCe een inter-
nationale conferentie over mobiliteit in de podium-
kunsten. sPaCe (supporting Performing arts Circu-
lation in europe) is een europees netwerk waarvan 
Vti deel uitmaakt. in de werking van sPaCe treedt 
Vti op als de trekker van travelogue, een pilootpro-
ject over de ontwikkeling van standaarden voor de 
uitwisseling van data over internationale mobiliteit 
van podiumvoorstellingen. daarnaast richt sPaCe 
zich ook op opleidingsmodules voor onder meer 
tourmanagers, critici en medewerkers van (natio-
nale) culturele instituten. 
tijdens deze conferentie worden om te beginnen 
de resultaten voorgesteld van het sPaCe-project, 
waarvan de eerste subsidieperiode dit najaar af-
loopt (2008-2011). Vti presenteert een publicatie 
en website waarop de resultaten van travelogue 
worden ontsloten. samen met de ietM-deelnemers 
worden toekomstpistes onderzocht voor wat betreft 
mobiliteit in europa, in een snel veranderend cul-
tuurpolitiek klimaat. 

praktisch
Datum: donderdag 6 oktober van 13u30 – 
18u30
plaats: Palac Pod Baranami, rynek Glowny 
27, Krakau, Polen
programma en inschrijvingen: www.
spaceproject.eu 
Meer info: bart@vti.be

Start to Cook – nieuwe editie
06|10|2011
STuK & 30CC - Leuven
loCus en Vti brengen regelmatig producenten en 
spreiders van podiumkunsten samen voor een inspi-
rerende ontmoeting en een stevig inhoudelijk luik. 
Zo was er al eerder de denk- en discussiedag Zet 
mij in CC in Brussel rond productie en spreiding, en 
start to Cook in Mechelen waarbij ook het ontmoe-
tingsaspect tussen de twee werelden ruimschoots 
aan bod kwam. We zetten de traditie verder: kruis 
donderdag 6 oktober 2011 alvast aan in uw agen-
da. We zijn dan te gast in het kunstencentrum stuK 
en het cultuurcentrum 30CC in leuven. 

aUGUStUS
Lancering Circuit X
28|08|2011
BRoNKS - Brussel
Circuit X is een nieuw traject dat de spreiding van 
podiumvoorstellingen wil bevorderen. het is een 
initiatief van het theaterfestival, loCus (steunpunt 
lokaal cultuurbeleid) en Vti, ondersteund door 
minister van Cultuur Joke schauvliege. de jury 
van het theaterfestival selecteerde vijf kwalitatief 
hoogstaande producties die gepresenteerd worden 
tijdens het theaterfestival van 28 augustus tot en met 
1 september 2011 in BronKs, en die daarna op 
tournee gaan langs cultuur- en gemeenschapscentra 
in Vlaanderen. We nodigen iedereen van harte 
uit op de lancering van Circuit X tijdens het 
theaterfestival om 19u in BronKs. Minister Joke 
schauvliege opent Circuit X dan officieel, gevolgd 
door de eerste voorstelling in de reeks: Still Standing 
You van Pieter ampe en Guilherme Garrido. shila 

anaraki en tomma Wessel brengen enkele Letter 
Pieces (geselecteerd voor soirée X). nadien bieden 
we u graag een receptie aan. Meer info over Circuit 
X vindt u in de uitneembare bijlage in het midden 
van deze Courant.

praktisch
Datum: de lancering vindt plaats op zondag 
28 augustus om 19u, gevolgd door de 
eerste voorstelling om 20u. Voor de overige 
speeldata: kijk in het midden van deze 
Courant of op www.circuitx.be.
plaats: BronKs, Varkensmarkt 15, 1000 
Brussel
Tickets: tickets voor de Circuit 
X-voorstellingen op het theaterfestival kan je 
kopen bij de ticketbalie van het Kaaitheater: 
02 201 59 59
Voor meer info: www.circuitx.be

De toekomst is digitaal
Lancering demosite Toneelstof
30|08|2011
Kaaistudio’s - Brussel
Deel 1: 14u – 16u
toneelstof zoomde de afgelopen jaren in op de 
geschiedenis van de podiumkunsten. nu wordt het 
tijd om deze informatie definitief de toekomst in te 
katapulteren. daarom werd toneelstof opgenomen 
in het archipel-project (een onderzoekstraject voor 
de duurzame ontsluiting van archiefmateriaal – 
www.archipel-project.be), en lanceren we tijdens 
het theaterfestival de demosite. Zo kunnen we de 
podiumkunsten verder laten leven in woord en beeld, 
en blijft de informatie toegankelijk voor het publiek. 
enerzijds zal Vti deze inhoud zelf aanmaken, an-
derzijds willen we de hele podiumsector betrekken 
bij het aanleveren van digitale informatie voor to-
neelstof. Bovendien willen we op termijn ook een op-
lossing bieden voor de duurzame bewaring van het 
waardevolle geheugen van onze sector. tijdens de 
infosessie tonen we een geavanceerd model voor de 
bewaring en ontsluiting van digitaal materiaal, en 
nodigen we stakeholders uit om te getuigen over het 
belang en gebruik van digitale informatie.

Deel 2: 16u30 – 17u30
We sluiten deze dag af met de lezing-performance 
‘Vlaams Machine’: Flemish cultural presences in 
the European landscape 1860-2010. de italiaanse 
creatieve duizendpoot luca scarlini is bijzonder 
goed op de hoogte van de onvermoede plekken 
waar de Vlaamse kunsten de laatste eeuwen de 
europese culturele ruimte infecteerden. die kennis zet 

kaLEnDER

De Vader, de Zoon en het Heilige Feest – sadettin Kirmiziyüz, 
voorstelling geselecteerd voor Circuit X (foto: rené den 

engelsman, theaterinbeeld.nl)

http://www.vti.be/nl/digitaal
http://www.vti.be/nl/digitaal
mailto:joris@vti.be
http://www.ietm.org/
http://www.spaceproject.eu/
http://www.spaceproject.eu/
mailto:joris@vti.be
http://www.circuitx.be/
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ren? Kan ons repertoire een virtuele ontmoetingsplek 
zijn voor andere repertoires? een kruispunt?
de lanceringsweek loopt van maandag 7 tot woens-
dag 16 november en wordt georganiseerd door ‘t 
arsenaal en CiMiC/lessius Mechelen, i.s.m. Vti, 
africalia, Mestizo arts festival, Moussem, rwina, 
ua (ManaMa theaterwetenschappen), boekhandel 
de Zondvloed en europalia Brasil. andere sprekers 
zijn onder andere Jean-Pierre rondas (maandag 7 
november), antropoloog en schrijver luiz eduardo 
soares samen met muzikant Gustavo Black alien 
(dinsdag 8 november/in het kader van europalia), 
onderzoeker-publicist Joris Capenberghs (zaterdag 
12 november) en theoloog en filosoof leonardo Boff 
(dinsdag 15 november/ in het kader van europalia).

praktisch
Datum: 9 november om 20u
Alle info, volledig programma en 
inschrijven: vanaf 25 augustus op www.
tarsenaal.be

Eindevenement Archipel.  
Een netwerkvisie voor digitale 
duurzaamheid
16|11|2011
deSingel - Antwerpen
de 21ste eeuw is digitaal. de Vlaamse kunsten- en 
erfgoedsector beseft dat en wil mee op de digitale 
trein. Maar digitaliseren we wel duurzaam en voor 
een lange termijn? hoe kunnen we onze digitale col-
lecties koppelen aan andere collecties en ze zo ver-
rijken? Wat met de juridische struikelblokken? en hoe 
zit het technisch? 
in het onderzoeksproject archipel werden deze vra-
gen onderzocht. er werd een prototype ontwikkeld 
van een vernetwerkte, digitale infrastructuur voor de 
archivering en ontsluiting van multimediale content 
uit de cultuur- en  erfgoedsector. tijdens de onder-
zoeksperiode konden diverse organisaties (archie-
ven, podiumkunsten, cultureel erfgoedorganisaties, 
bibliotheken, musea...) er hun archieven op aanslui-
ten. archipel leverde een belangrijke bijdrage tot 
het onderzoek en de technologische innovatie van 
langetermijnarchivering. ook de mogelijkheden van 
Creative Commons als antwoord op de juridische 
problemen werden onder de loep genomen. 
op 16 november vindt het slotevenement van 
het onderzoeksproject plaats in desingel te ant-
werpen. ‘s ochtends is er een presentatie van de 
belangrijkste bevindingen (in een internationaal 
perspectief). in de namiddag staan parallelsessies 
op het programma waarin de technische realisaties 
worden voorgesteld.

praktisch
Datum: woensdag 16 november van 9u tot 
18u
plaats: desingel, antwerpen
Inschrijven: is gratis, zie www.archipel-
project.be
Meer info: www.archipel-project.be

Van denken naar doen.  
Reflectie- en actiedag rond cultuur 
en ecologie
21|11|2011
STuK - Leuven
hoe kan de culturele sector bijdragen aan het ontstaan 
van een duurzame samenleving? op maandag 21 
november organiseert een grote groep van culturele 
partners een reflectie- en actiedag over de rol die 
cultuur kan spelen in de evolutie naar een duurzamere 
samenleving. en dit vanuit de eigenheid van het 
culturele veld maar ook in samenwerking met andere 
disciplines én met de bestaande transitiebewegingen 
in Vlaanderen. op basis van inspirerende visies en 
enkele sterke praktijkvoorbeelden uit de culturele 
sector worden verbindingen gelegd tussen culturele 
deelsectoren en samenwerkingen aangegaan met 
andere maatschappelijke bewegingen. tijdens deze 
dag kan je kennismaken met projecten en acties uit 
de culturele sector die inzetten op een duurzame en 
rechtvaardige samenleving, en je kan info uitwisselen 
met collega’s binnen en buiten je eigen werkveld.

praktisch
Datum: maandag 21 november 2011, 9u30 
– 17u 
plaats: stuK, naamsestraat 96, 3000 
leuven
Meer info over de inschrijvingen: volgt 
later op www.vti.be
Deze dag wordt georganiseerd door: 
BAM, BASTT, Demos, FARO, Forum voor 
Amateurkunsten, Kaaitheater, KHLeuven, 
LOCUS, Muziekcentrum Vlaanderen, 
Natuurpunt Educatie, Open Doek 
Filmfestival, Socius, VAi, VAF, VTi en tal van 
geëngageerde individuen in samenwerking 
met STUK en ondersteund door de Vlaamse 
overheid, Diensten voor het Algemeen 
Regeringsbeleid (dar) – Team Duurzame 
Ontwikkeling

suggesties, vragen of opmerkingen: david.vandecau-
ter@locusnet.be

praktisch
Datum: donderdag 6 oktober 2011
plaats: leuven
Meer info: volgt op www.vti.be en 
www.locusnet.be. 

First Aid @ VTi
VTi - Brussel
ook dit najaar 2011 blijft Vti zich inzetten voor 
de individuele kunstenaar. om de twee weken 
blokkeren we dinsdagnamiddag van 14u tot 17u 
in onze agenda om beginnende makers verder te 
helpen met hun vragen over subsidiedossiers, infra-
structuur, inhoudelijke kwesties, contacten… deze 
infomomenten zijn persoonlijk, gratis en zonder 
afspraak. de medewerkers van Vti richten zich in 
deze sessies op de doorstroming van informatie, 
kennis over de sector en het delen van netwerken. 
de eerstvolgende helpdesk vindt plaats op 4 okto-
ber van 14u tot 17u bij VTi, op de derde ver-
dieping van het Kaaitheatergebouw. Met juridische 
vragen (sociaal statuut, auteursrecht, vzw…) kan je 
zoals steeds terecht bij Kunstenloket.
Wie niet tot in Brussel kan komen, kan ook bellen 
naar 02 201 09 06 of mailen naar nikol@vti.be.

praktisch
Eerstvolgende data: dinsdag 4 oktober, 
18 oktober, 8 november, 22 november, 
6 december (inclusief speculaas en 
mandarijnen), 20 december - telkens van 14u 
tot 17u. 
plaats: Vti, sainctelettesquare 19 (3de 
verdieping), 1000 Brussel 
Gratis, inschrijven is niet nodig!
Meer info: nikol@vti.be

MAF
Coaching traject makers Mestizo 
Arts Festival (MAF) 2011 
26|10|2011
Arenbergschouwburg - Antwerpen
Maf is een stedelijk en multidisciplinair kunstenfes-
tival waarin de ‘mix’ – mestizo – van genres en 
kunstenaars centraal staat. Maf wil nieuwe artis-
tieke trends opsporen, biedt een podium aan di-
verse artiesten met originele producties en brengt 
hen in contact met vertegenwoordigers van de kun-
stensector. dit jaar focust Maf op ‘urbanization’. 
de urban art dringt door in de kunstscène van de 

stad en Maf presenteert de ‘bastaardjes’ van deze 
ontmoeting. op het podium en op straat, in debat 
en in de wandelgangen. Vti is tijdens dit festival 
opnieuw betrokken bij het Work in progress-traject. 
op 26 oktober 2011 presenteren verschillende in-
teressante artiesten een work in progress voor een 
jury van vertegenwoordigers uit de culturele sector, 
waarbij ontmoeting en debat centraal staan.
het volledige programma staat op www.Mestizo-

artsfestival.be.
MAF is een project van Fiëbre en Arenberg i.s.m. 
KunstZ, VTi, Dēmos en Prospekta. Voor deze editie 
wordt samengewerkt met Antwerp European Youth 
Capital 2011, Toneelhuis, CC Deurne en ‘t Arsenaal.

novEmBER
Lezing ‘De andere canon’ –  
Rachida Lamrabet
09|11|2011
’t ARSENAAL - Mechelen
Vanaf 2012 start Generation2o2o, een professiona-
liseringstraject voor allochtone acteurs en theaterma-
kers. Parallel met dit traject loopt een onderzoek naar 
diversiteit en mondialiteit in al zijn betekenissen.
Generation2o2o wordt gelanceerd tijdens een week 
vol colleges, lezingen, debatten én voorstellingen van 
o.a. Moussem, sin, en rwina. sprekers uit binnen- en 
buitenland buigen zich over vragen met betrekking tot 
de mogelijkheid van een alternatieve canon. 
op woensdag 9 november worden programma, 
doelstelling en alle partners van Generation2o2o 
voorgesteld in ‘t arsenaal. die avond houdt schrijf-
ster rachida lamrabet een lezing over repertoire en 
canonisering. de laatste jaren werd er in de theater-
sector uitvoerig gepraat over repertoire. Maar wat is 
ons repertoire? Wie is ‘ons’ in een steeds globalere 
en veranderende wereld? en als er een repertoire 
van ons is, wat is dan het repertoire van de ande-
ren? delen we stukken repertoire met andere cultu-

http://www.tarsenaal.be/
http://www.tarsenaal.be/
http://www.archipel-project.be/
http://www.archipel-project.be/
http://www.archipel-project.be/
mailto:david.vandecauter@locusnet.be
mailto:david.vandecauter@locusnet.be
http://www.vti.be/
http://www.locusnet.be/
http://www.MestizoArtsFestival.be/
http://www.MestizoArtsFestival.be/
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ContaCt
VTi
sainctelettesquare 19
1000 Brussel
t +32 2 201 09 06
f +32 2 203 02 05
info@vti.be
www.vti.be
data.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

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

mEDEWERkERS
diane Bal, filip Borloo, Wessel Carlier, floris Cavyn, 
Christel de Brandt, Martine de Jonge, Marijke de Moor, 
Joris Janssens, stefan Maenen, Bart Magnus, Marie 
roofthooft, don Verboven, nikol Wellens.

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

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

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

mEt StEUn van
de Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. inzage en even-
tuele aanpassingen zijn mogelijk, zoals voorzien in de 
wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer.

CoURant 98
redactie: floris Cavyn, Marijke de Moor,  
Joris Janssens, Bart Magnus, Marie roofthooft,  
don Verboven, nikol Wellens
eindredactie: Jef aerts
Concept huisstijl: Base design
Vormgeving: Gunther fobe
druk: newgoff
Courant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

issn 0776-1198

PLoEG vti
Projectmedewerker eline Van de Voorde beëindigde 
haar opdracht voor Vti in juni. Zij werkte aan het archi-
pelproject en was ook een enthousiaste kracht achter het 
toneelstofproject. We bedanken eline voor haar inzet. 

deze uitgave wordt ter beschikking gesteld overeenkom-
stig de bepalingen van de Creative Commons Public 
license, naamsvermelding – niet commercieel – Geen 
afgeleide werken België 2.0, http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/2.0/be/deed.nl

CoLofon

foto: david Bergé

www.vti.be
www.vti.be
www.vti.be
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Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 201 09 06
Fax +32 (0)2 203 02 05

www.vti.be

www.vti.be

