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Terugblikken om verder te kijken

woord vooraf 

Ann Olaerts

Dit is geen lustrumboek, al had het dat makkelijk kunnen zijn. Het Vlaams Theater 

Instituut bestaat vandaag twintig jaar. In 1987 werd het VTi geboren uit noodzaak om 

de ambities van een nieuwe generatie kunstenaars te ondersteunen en zichtbaar te 

maken. Om die woelige, maar artistiek uitzonderlijke periode te documenteren, te on-

derzoeken, te contextualiseren. Om aangepaste beleidsinstrumenten te ontwikkelen 

voor een ontluikende praktijk die zich ‘toen’ in de marge, maar vandaag in het volle 

centrum afspeelt.

Twintig jaar later is de artistieke en maatschappelijke context grondig gewijzigd. 

Toch is de noodzaak om te blijven documenteren, onderzoeken en reflecteren anno 

2007 nog even relevant. Alleen zo kunnen we tot een beter begrip komen van hoe 

de podiumkunstenpraktijk in Vlaanderen is geëvolueerd, waar haar sterktes en haar 

pijnplekken liggen.

Zonder het volgehouden mollenwerk van het VTi zou de realisatie van een diep-

gravend boek als dit onmogelijk zijn. Het materiaal dat we hier na twee jaar ploegen 

presenteren, is eigenlijk het resultaat van het werk van de afgelopen decennia. Met 

dank dus aan de grondleggers van het VTi en aan de vele medewerkers die het VTi de 

voorbije jaren hebben belichaamd. En dan denk ik in het bijzonder aan Els Baeten, die 

begin maart onverwacht is overleden. Aan haar dragen we dit boek op.

Deze veldanalyse heeft niet de pretentie volledig te zijn. Het VTi beschikt niet over 

alle gegevens om alle aspecten van het podiumkunstenbedrijf door te lichten. Dat kun-

nen we betreuren, maar we kunnen er ook een uitdaging in zien om de betrokkenen in 

de toekomst te motiveren nog meer in hun kaarten te laten kijken. Om de openbaar-

heid van bestuur niet enkel in woorden, maar ook in daden om te zetten. Door inzage 

te geven in de financiële cijfers, de publiekscijfers, het personeelbeleid,...

Deze analyse is ook niet af. Het is geen allesomvattende, allesverklarende doorlich-

ting van het podiumkunstenlandschap geworden. Theater is een levende kunstpraktijk 

en zal zich op geen enkele wijze volledig laten vatten. En gelukkig maar.

Wel geloven we dat deze veldanalyse een belangrijke opstap kan zijn voor verder 

debat en onderzoek. Door de hele decretale geschiedenis (vanaf 1993) in kaart te bren-

gen, worden evoluties duidelijk die tot nu toe slechts werden aangevoeld. Het geeft 

een aantal veronderstellingen een feitelijke basis. Het nodigt uit om de nog steeds 

groeiende productiviteit kritisch te bekijken en het beleidsinstrumentarium te testen 

op zijn deugdelijkheid. Het bevestigt de internationalisering van de podiumkunstenprak-

tijk. Het waarschuwt ons voor protectionistische reflexen of defensieve replieken. Het 

daagt ons uit om aangepaste instrumenten te ontwikkelen voor de noden van nieuwe 

generaties kunstenaars...
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Deze veldanalyse vraagt ook om een nieuwe analyse. Vandaag ronden we af, morgen 

beginnen we opnieuw. Omdat het nodig is. Omdat we het als steunpunt de makers, 

de organisaties en het publiek verplicht zijn om vragen te blijven stellen. Omdat de 

kunsten(aars) noodzakelijk zijn. Dat was zo in 1987, dat is vandaag nog steeds zo.



6

Leeswijzer

Joris Janssens en Dries Moreels

 

Toen de Vlaamse Regering eind juni 2005 de beslissingen over de eerste uitvoering van 

het Kunstendecreet bekendmaakte, bracht dat een debat op gang over de toekomst 

van de podiumkunsten in Vlaanderen. Zoals steeds waren er emotionele reacties en 

meer onderbouwde analyses. De belangenbehartigers van de beeldende kunst en de 

podiumkunsten, respectievelijk VOBK en VDP (nu oKo), publiceerden vrij snel cijferma-

tige analyses op het internet. Er waren verschillende debatten op het Theaterfestival 

2005 en een dossier in Etcetera nr. 98. De nieuwe contouren van podiumland leken 

duidelijk. Er was voor de podiumkunsten een status-quo aangekondigd, maar uiter-

aard werden op het niveau van de individuele dossiers de verhoudingen gewijzigd: 

er waren winnaars en verliezers. Op het VTi-colloquium Grensgevallen (Bozar, sep-

tember 2005) gewaagde Vlaams cultuurminister Bert Anciaux zelf van een ‘trend-

breuk’. Kleinere structuren rond één kunstenaar werden niet gehonoreerd. Ze werden 

doorverwezen naar andere subsidieregelingen en andere huizen. In zijn toelichting 

bij de beslissing verwees Anciaux hierbij naar de mogelijkheden van projectsubsidies 

en werkbeurzen, hij pleitte voor aansluiting bij de ‘grotere platforms’ en benadrukte 

de rol van intermediaire organisaties zoals kunstencentra en werkplaatsen. Tijdens 

Grensgevallen riep de minister de sector opnieuw op tot samenwerking, om zo een 

einde te maken aan wat hij de ‘heilloze versnippering van het landschap’ noemde. 

Sindsdien plaatsten vele stemmen uit de sector vraagtekens bij de beleidskeuzes. 

Het ging niet alleen over de rol van de grote huizen en de plek voor individuele kun-

stenaars, maar ook over de rol van het middenveld, internationale werking, over in- en 

uitstroom, de vraag om meer samenwerking, over cultuurparticipatie en intercultu-

raliseren,... Al snel werd duidelijk dat er een behoefte was aan meer feitenkennis 

over de sector, aan meer inzicht in bepaalde mechanismen. Gevoed door deze onrust 

begon het VTi aan een uitgebreide analyse van het veld. Met interviews, debatten en 

cijfermateriaal wilden we in het vizier krijgen wie welke rol opneemt in het Vlaamse 

podiumlandschap, en welke de mogelijkheden en uitdagingen zijn voor de toekomst. 

In het VTi-informatieblad Courant, op colloquia en rondetafels werden tussentijdse 

resultaten gepresenteerd en bediscussieerd. Dit tweejarige onderzoekstraject resul-

teert in het boek dat nu voorligt: een analyse van de praktijk en het beleid in podium-

land. Hierbij ligt de grootste nadruk op de uitdagingen die zich vandaag voordoen, na 

de eerste uitvoering van het Kunstendecreet. Welke metamorfosen ondergingen de 

Vlaamse podiumkunsten? Hoe kan het beleid daarop inspelen?

Het eerste luik van deze synthesebundel bevat een hoop cijfers, waarbij we deze 

vragen nadrukkelijk in een historisch perspectief plaatsen. Op basis van de toegekende 

subsidiebedragen overdenken we de beleidskeuzes van de Vlaamse cultuurministeries 

tussen 1975 en 2007. Voor de periode 1993-2005 – toen het Podiumkunstendecreet 

van kracht was – analyseren we ook wat er met dat geld gebeurd is. Er zijn duizenden 

producties gemaakt, meer dan tienduizend kunstenaars aan de slag gegaan, honder-

den coproducenten gezocht in binnen- en buitenland,... De cijfers laten uiteindelijk 
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scherp zien dat de manier van werken in podiumland op korte tijd een grondige trans-

formatie onderging. Een aantal normen ging aan het schuiven. In 1993 was de prototy-

pische podiumorganisatie nog een theatergezelschap met een relatief vaste kern van 

artistieke medewerkers. Elf seizoenen later is het een interdisciplinaire productiekern, 

die een los-vaste relatie onderhoudt met freelance kunstenaars en institutionele part-

ners uit binnen- en buitenland.

De cijfers maken het mogelijk om een aantal heikele kwesties te objectiveren. Maar 

uiteraard beantwoorden ze niet alle vragen. Daarom maken we in het tweede luik van 

dit boek een sprong in de diepte. Doorheen vier deelhoofdstukken komen evenveel 

actuele thema’s aan bod: internationale en interculturele werking, het perspectief van 

de individuele kunstenaar, spreiding en participatie, en organisatie-ontwikkeling. 

We combineren enkele destijds veelbesproken en vandaag geactualiseerde tek-

sten uit het veldanalysetraject met nieuwe, synthetische bijdragen die hier voor het 

eerst verschijnen. We hernemen de gesmaakte Courant-bijdragen van Anneleen 

Forrier en Marianne Van Kerkhoven. We herwerkten een bijdrage over internationaal 

cultuurbeleid die in juni 2006 verscheen in Achtergrond, het tijdschrift van De Brakke 

Grond (het Vlaams Cultuurhuis in Amsterdam). Verder gingen vijf gastauteurs aan de 

haal met eerdere teksten, transcripties en inzichten uit het traject van de veldana-

lyse. Katrien Darras bepleit een sterkere link tussen internationaal cultuurbeleid en de 

aandacht voor interculturaliseren. Laurien Saraber overdenkt de consequenties van 

het boek Tracks. Artistieke praktijk in een diverse samenleving voor concrete 

beoordelingsprocedures. Delphine Hesters bekijkt enkele belangrijke metamorfosen 

– internationalisering, de opkomst van een freelance markt – vanuit het perspectief 

van de individuele kunstenaar. Han De Meulemeester vraagt om meer realisme in het 

debat over cultuurparticipatie en spreiding, en analyseert de mogelijkheden voor een 

Participatiedecreet. Cultuureconoom Kristien Werck zoomt ten slotte in op de relatie 

tussen cultuurbeleid en organisatieontwikkeling.

In de conclusies presenteren we ten slotte enkele aanbevelingen op verschillende 

niveaus: van praktische beleidssuggesties gericht op de herziening van het Kunsten-

decreet, tot meer algemene, al dan niet utopische vragen en suggesties.
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cijfers
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Tijdens het traject van de veldanalyse presenteerden we geregeld cijfers in Courant 
en op studiedagen. Courant#76 (januari 2006) bevatte een analyse van de voor 

2006 toegekende subsidiebedragen, waarbij naast het fameuze ‘beleid voor de grote 

huizen’ ook de toenemende versnippering in beeld kwam. Courant#77 (mei 2006) 

was een themanummer over dans en bracht in kaart wie tijdens de subsidieperiode 

2001-2005 betrokken was bij de productie van dans. Op een studiedag tijdens het 

Theaterfestival 2006 (deSingel) presenteerden we gelijksoortige cijfers over tekstthe-

ater. Voor Courant#80 (februari 2007) brachten we ten slotte de ‘decretale geschie-

denis van de podiumkunsten sinds 1975’ in kaart. Die etappes waren steekproeven 

om na te gaan op welke manier de VTi-databank, die al jarenlang gegevens bijhoudt 

over de Vlaamse podiumkunsten, licht kan werpen op de cultuurpolitieke thema’s die 

vandaag aan de orde zijn. Daarin hebben cijfers nooit het laatste woord, maar ze ob-

jectiveren soms emotionele kwesties en zijn daardoor een geschikt repoussoir voor 

verdere discussies. 

In het eerste luik van dit boek bundelen we de cijfers van de veldanalyse. De eerder 

gepubliceerde analyses van de beleidsbeslissingen verschijnen opnieuw in een geac-

tualiseerde vorm. De cijfers over de podiumproducties werkten we systematisch uit 

voor de periode 1993-2005, de tijd waarin het Podiumkunstendecreet van kracht was.

Eerst hernemen we ‘Hoeveel olifanten lust een slang. De decretale geschiedenis 

van de Vlaamse podiumkunsten sinds 1975’, de toelichting bij de bijgesloten poster. 

Daarop volgen we het individuele traject van een groot aantal gezelschappen voor een 

langere periode. Het gaat over de een- en meerjarige subsidiebedragen die verdeeld 

werden volgens de opeenvolgende podiumdecreten van de Vlaamse Gemeenschap 

(vóór 1980 de Nederlandse Cultuurgemeenschap). Achtereenvolgens waren het 

Theaterdecreet (1975-1993), het Podiumkunstendecreet (1993-2005, met een belang-

rijke herziening voor de periode 2001-2005) en ten slotte het Kunstendecreet (2006-) 

van kracht. 

Dit materiaal heeft beperkingen: de niet- of anders-gesubsidieerde voorgeschiede-

nis van organisaties blijft buiten beeld, alsook een deel van podiumland. Maar het 

geeft wel de kans om de levenscyclus van gezelschappen te overdenken en het ver-

duidelijkt cruciale macro-evoluties in het landschap en de keuzes die het cultuurbeleid 

door de jaren heen maakte. De slangenposter verscheen eerder in Courant#80 en 

wordt nu aangevuld met informatie over de decretale voorgeschiedenis van de 120 

organisaties: wanneer begonnen ze te produceren? Wat gebeurde na hun uitstroom 

uit het decreet?

Vervolgens hernemen we het artikel ‘Hoe kook ik een kikker’ (Courant#76) waarin 

we de subsidiebudgetten van 2001 en 2006 met elkaar vergeleken. Deze bijdrage 

zoomt met andere woorden in op de rechterkant van de slangenposter. We gaan na in 

welke mate ministeriële keuzes als een ‘beleid voor de grote huizen’ en ‘meer samen-

werking’ zich ook in concrete cijfers vertaalden. 
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Ten slotte verschijnt hier een nieuw stuk ‘Metamorfose in podiumland. Twaalf seizoe-

nen podiumproducties’. Het is geïnspireerd op het artikel ‘De hotspots in dansland’ uit 

Courant#77. Toen analyseerden we welke makers en organisaties tussen 2000 en 

2005 betrokken waren bij de productie van dans. Hieronder werken we die invalshoek 

uit voor een veel breder veld (het geheel van de podiumkunsten) en een langere peri-

ode (1993-2005). Tabellen en grafieken geven een overzicht van de productie tijdens 

het Podiumkunstendecreet. Op welke manier waren individuen en organisaties tijdens 

drie subsidieperiodes betrokken bij de podiumkunsten? Wat is de inbreng van gezel-

schappen, kunstencentra, festivals of actoren die buiten het decreet vielen? Waar lig-

gen de belangrijkste productiekernen? Hoe evolueerde de inbreng van coproducenten 

uit het buitenland? Op welke manier veranderden het landschap, organisaties, produc-

ties tijdens een periode van twaalf seizoenen?
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Joris Janssens en Dries Moreels

Welke podiumproducenten kregen structurele subsidies van de Vlaamse overheid in 

de periode �975-2007? De in dit boek bijgesloten poster brengt de decretale geschie-

denis van de Vlaamse podiumkunsten in kaart. We volgen het individuele traject van 

een groot aantal gezelschappen voor een langere periode. Achtereenvolgens waren 

het Theaterdecreet (�975-�993), het Podiumkunstendecreet (�993-2005, met een 

belangrijke herziening voor de periode 200�-2005) en ten slotte het Kunstendecreet 

(2006-) van kracht. In het kader van de veldanalyse brachten we voor het eerst al de 

structurele subsidiebedragen bij elkaar.

Bedragen en gemiddelden

Op onze website (http://www.vti.be/veldanalyse) kan je de integrale tabel downloaden 

waarin deze gegevens werden verzameld. De grafiek op de poster toont de cijfers op 

een wat andere manier. Je kunt de subsidiestroom volgen van links naar rechts, met 

categorie- en naamsveranderingen duidelijk aangegeven. Ook fusies en afsplitsingen 

komen helder naar voor. De organisaties zijn hier gegroepeerd per provincie, in een 

volgorde die alleen door esthetische criteria is bepaald. 

De grafiek draait minder om absolute cijfers, maar gaat eerder om verhoudingen 

die iets zeggen over de relatieve plek die ongeveer �20 podiumorganisaties tijdens 

de laatste dertig jaar binnen het structureel gesubsidieerde landschap hebben inge-

nomen en de wisselingen daarin. Daarom is de grafiek niet gebaseerd op het reële 

subsidiebedrag, maar op een verhouding: hoe groot is de hap van iedere organisatie 

uit de subsidietaart? 

De breedte van de gekleurde lijnen is afgeleid uit de verhouding van het subsi-

diebedrag voor dat jaar tegenover het gemiddelde subsidiebedrag. Een subsidie van 

�.000.000 BEF tegenover een gemiddelde subsidie van 2.000.000 BEF geeft een ratio 

van 0,5. De gekleurde lijn zou dan half zo dik zijn als het jaarlijkse gemiddelde, dat 

overal als een lichtgrijze balk is weergegeven. Deze ratio is meteen ook onafhankelijk 

HoeveeL oLifanTen  
LusT een sLang?
De decretale geschiedenis van de vlaamse 
podiumkunsten sinds 1975

http://www.vti.be/veldanalyse
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van inflatie, de invoering van de euro en de evolutie van de spreekwoordelijke brood-

prijs. De grote grafiek laat dus systematische vergelijking toe met een spanwijdte van 

ruim dertig jaar. 

Doorheen de geschiedenis zijn de verhoudingen tussen organisaties, categorieën 

en regio’s veranderd. Dunner en dikker worden van lijnen – het lijken wel slangen 

– staat niet alleen voor winnen en verliezen van economisch kapitaal (geld), maar ook 

van symbolisch kapitaal (prestige). Het gaat om subsidiëring én erkenning. Daarbij is 

de grootte van het subsidiebedrag wel indicatief voor prestige, maar tegelijk is het 

een zeer diffuus gegeven. Het subsidiebedrag is een hybride waarde die tot stand 

kwam door verschillende actoren, op basis van disparate criteria die overigens door 

de jaren heen veranderden. Heel de complexiteit van de beslissingsprocedures speelt 

mee, een samenspel van ministeriële beslissingen op basis van peer reviews, tegen 

de achtergrond van artistieke, zakelijke en maatschappelijke criteria,... Bovendien is 

die procedure door de jaren heen gewijzigd, waarbij op zijn minst de ontzuiling moet 

worden genoemd als een belangrijke factor. 

Decretale geschiedenis

De decretale geschiedenis is niet het verhaal van heel podiumland. Commerciële pro-

ducenten staan niet op de kaart, noch die honderden buitenlandse organisaties waar-

van we verderop in dit boek aantonen dat ze een cruciale rol spelen bij de productie 

van ‘Vlaamse’ podiumkunsten. Verder zien we ook maar een deel van de ‘Vlaamse 

gesubsidieerde sector’. Niet alleen omdat Vlaamse projectmiddelen, lottogelden of 

internationale kredieten niet meegeteld zijn of subsidies van lagere overheden niet 

op de grafiek staan; ook omdat er in �975-2007 vrij vaak een- of meerjarige toelagen 

aan podiumorganisaties werden toegekend buiten de hierboven genoemde decreten. 

Voor een goed begrip van de data is het goed om daar even bij stil te staan.

Nogal wat organisaties kregen ooit nominatim subsidies, omwille van hun uit-

zonderlijke statuut. Dat betekent dat ze niet volgens een decreet of een generieke 

begrotingspost gesubsidieerd werden, maar onder eigen naam in de Vlaamse cul-

tuurbegroting ingeschreven staan of stonden. Vandaag is dat enkel het geval voor 

Theater Stap, in het verleden kwam dat veel vaker voor. Troubleyn bijvoorbeeld, de 

organisatie rond artistieke duizendpoot Jan Fabre, kreeg pas in �997 subsidies volgens 

het Podiumkunstendecreet. Tot 2006 werden ook de zogenoemde ‘grote instellin-

gen’ van de Vlaamse Gemeenschap – bijvoorbeeld deSingel, het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen,... – nominatim gesubsidieerd.

Naast dergelijke gevallen zijn er meer ‘structurele uitzonderingen’. Om verschil-

lende redenen werden er soms ad hoc subsidiepotjes gecreëerd. Al bij al zien we een 

duidelijke evolutie. Uitzonderingsgevallen verdwijnen en worden ingepast in de wet-

geving. De overheid assimileert signalen uit het veld. Maar wetgeving is traag. Om die 

reden moet men soms zijn toevlucht zoeken tot ad hoc reglementen. 

Al vroeg in de jaren tachtig kwam het Theaterdecreet onder druk te staan, doordat 

het niet was aangepast aan de opkomst van nieuwe, ook internationaal succesvolle 
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fenomenen: de ‘Vlaamse golf’ in het theater, hedendaagse dans en multidisciplinair 

werk dat geproduceerd én getoond werd door kunstencentra, een organisatietype dat 

zich ontwikkelde om al die nieuwe tendensen en fenomenen te kanaliseren. Vanaf 

�986 konden dansorganisaties een beroep doen op projectmiddelen. In datzelfde jaar 

verscheen in de Vlaamse begroting ook die post ‘receptieve productiecentra’. Uiteindelijk 

kwam er pas in �993 die langverwachte wetsherziening. Het Podiumkunstendecreet 

subsidieerde naast theater ook dans, muziektheater en kunstencentra. Naast project-

subsidie werd meerjarige subsidie mogelijk, iets wat meteen opvalt op de grafiek. Na 

een herziening in �999 stroomden ook festivals en steunpunten in. Vanaf 2006 werd 

het Podiumkunstendecreet vervangen door het Kunstendecreet: een regeling voor de 

verschillende artistieke disciplines en voor nieuwe werkvormen zoals sociaal-artistieke 

en kunsteducatieve organisaties. 

Om kort te gaan: het materiaal geeft geen volledig zicht op de voor- of nageschie-

denis van individuele gezelschappen – als ‘vrije’ of buiten het decreet gesubsidieerde 

producent, of als projectgezelschap. Podiumorganisaties hebben meestal al een hele 

weg afgelegd vóór ze ‘instromen’, wat we schetsmatig aangeven, met een jaartal en 

een gearceerde lijn. Op het niveau van het landschap blijft de interessante voorge-

schiedenis van subsectoren en werkvormen (dans, muziektheater, kunstencentra, so-

ciaal-artistiek,...) buiten het vizier. Maar de decretale geschiedenis kan wel aanleiding 

geven tot reflecties op levenscycli en tendensen in podiumland.

interpretaties

Naamsverandering

De grafiek kun je in twee richtingen lezen. Retrospectief kun je zien waar de vandaag 

erkende organisaties vandaan komen. Vooruitblikkend kun je nagaan wat er met de 

theaters van ’75 gebeurde. Er zijn er veel verdwenen, maar er zijn ook heel wat slangen 

die op een of andere manier de hele periode overspannen. Uiteindelijk leggen (slechts) 

drie organisaties het hele traject onder dezelfde naam af: Theater Antigone, Theater 

Malpertuis en KVS. Verder zijn er heel wat fusies/afsplitsingen en er zijn naamsveran-

deringen, fenomenen die niet toevallig hand in hand gaan. Met een naamsverandering 

wil een organisatie een nieuwe start maken. Een breuk met het verleden vraagt om 

een nieuw uithangbord. 

Tegelijk is de betekenis van naamsverandering relatief. Soms komt een naamswij-

ziging pas jaren na de interne herstructurering of directiewissel. KVS of Antigone van 

’75 zijn qua werking niet te vergelijken met dezelfde organisaties vandaag. Theater 

Antigone is door de jaren sterk veranderd: het evolueerde van een theatergezelschap 

naar een multidisciplinaire (co)productiekern die samenwerkt met jonge en ervaren 

makers. Het huis is stevig ingebed in buurt, wijk, stad en provincie, maar het is min-

der dan ooit een provinciaal gezelschap, het ‘West-Vlaams beroepstoneel’. Overigens 

verschijnen interne vernieuwingsprocessen pas op de tabel in zoverre de subsidiënt 

ze heeft willen honoreren. 
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Ook blijkt een naamsverandering niet de enige strategie om mee te geven dat de iden-

titeit van een organisatie verandert. Re-branding van een theaterhuis kan ook onder 

dezelfde naam gebeuren. KVS bijvoorbeeld heeft de laatste jaren een debat gevoerd 

over het belang van de ‘V’ in zijn naam – in publicaties, lezingen en meer dan ooit in 

de voorstellingen zelf. Dat leidde tot het bewuste behoud van de ‘V’. Vanuit de eigen 

traditie wil KVS het discours over de Vlaamse identiteit en de Vlaamse beweging kun-

nen herijken.

Levenscyclus

Slangen worden soms dikker en soms dunner. Organisaties kennen momenten van 

op- en neergang. Er zijn soms grillige conjuncturele schommelingen, vooral in de tijd 

van het Theaterdecreet, maar toch is er een patroon dat vaak terugkomt. Het lijkt 

sterk op wat managementliteratuur vertelt over de levenscyclus van organisaties. Los 

van verschillen tussen modellen is er vaak sprake van een klokvormige curve. Daarin 

zijn verschillende fases af te bakenen. In grote lijnen: opstart, groei, maturiteit en 

neergang/heroriëntering (vergelijk met Van Bastelaere 2006: �7 en verder). Het doet 

allemaal denken aan de tekening van de Kleine Prins in het verhaal van Antoine de 

Saint-Exupéry:

  

Het lijkt een hoed, maar het gaat – zoals bekend – eigenlijk over een slang die een 

olifant opeet:

 

In allerlei varianten zien we op onze grafiek een gelijksoortig patroon terug. Er is een 

langzame opstartfase, die zoals aangegeven in de meeste gevallen geen deel uitmaakt 

van de decretale geschiedenis. Algemeen kan worden opgemerkt dat de startjaren 

van het Theater- en het Podiumkunstendecreet belangrijke katalysatoren waren voor 

de organisaties die instromen. De meeste ‘theaters van ’75’ bestonden al vóór het 

Theaterdecreet er was. Ze genoten al een aantal jaren overheidssteun, maar zagen 

met het nieuwe decreet hun dotatie gevoelig verhoogd worden, soms meer dan ver-

dubbelen. Hier was sprake van een collectieve groei, zelfs een explosieve ontwikke-

ling. Enkele voorbeelden: KVS groeide van een kleine tien miljoen BEF in �970 naar 

27.884.8�4 BEF in �976. Antigone groeide van 395.000 BEF in �970 naar een kleine 

vier miljoen BEF in �976. 

Na de decretale voorgeschiedenis stromen organisaties meestal in op een zeer 

bescheiden niveau. Ze verwerven na verloop van tijd een grotere hap uit de taart, 

tot ze hun aandeel opnieuw zien verkleinen. Enkele curven blijken dit prototypische 

scenario aardig te belichamen: de lijn van Het Gevolg bijvoorbeeld, van het BKT of van 

het Limburgs Projekttheater. Een vergelijking van deze lijnen geeft meteen aan dat 
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dit proces in verschillende snelheden verloopt. Sommige slangen eten inderdaad een 

olifant. In andere gevallen lijkt het eerder een muis (of een andere slang). 

Wat de theaters van de jaren zeventig betreft, zijn er voorbeelden van langzame, 

maar zekere groei. De lijn die begint bij Stekelbees en nu voortgezet wordt door 

Victoria is een mooi voorbeeld. Stekelbees stroomde destijds in als een bescheiden 

D-gezelschapje dat pas na negen jaar zijn hap uit de taart zag groter worden. Over heel 

de periode heeft de slang Stekelbees-Victoria lichte ups en downs. Maar ze blijft groei-

en: het aandeel wordt uiteindelijk vijf keer groter. In de loop der jaren zijn er ook meer 

spectaculaire succesverhalen, getekend door een plotse toename van de middelen. 

Zo verdubbelde het MMT eind jaren zeventig, begin jaren tachtig zijn hap uit de taart. 

In het theater is het succesverhaal van Blauwe Maandag Cie spectaculair. Er is expan-

sie in de periode �987-�993. En ook de fusie met KNS legde geen windeieren. Blauwe 

Maandag Cie is een ‘groot huis’ geworden. Opmerkelijk: bij theatergezelschappen die 

na ’93 instroomden, komen zulke scenario’s niet meer voor. Er is in het theater nog 

wel wat instroom, maar op Tg STAN na groeit er niemand door naar een meer dan 

gemiddelde grootte. De mooiste verhalen worden sindsdien geschreven in de nieuwe 

subsectoren: bij de grotere kunstencentra, in dans en muziektheater.

Grote huizen?

Wat zegt de grafiek vanuit een historisch perspectief over het veelbesproken be-

leid voor de ‘grote huizen’? Sinds �975 blijkt de positie van de drie stadstheaters 

een conjuncturele schommeling te vertonen. Eind jaren zeventig stonden ze relatief 

sterk. Ze waren toen elk ongeveer drie keer zo groot als een gemiddelde organisatie. 

Halverwege de onderzochte periode situeert zich het relatieve dipje van de stadsthe-

aters. In ‘89-‘90 is KNS maar twee gemiddelde organisaties groot, de collega’s van 

NTG en KVS tweeënhalf. Opmerkelijk is verder dat KNS in deze periode pas de vijfde 

grootste organisatie is. Tussen �986 en �996 waren het MMT en KJT groter dan het 

Antwerpse stadstheater. Op het moment van hun fusie was Blauwe Maandag Cie 

zelfs groter dan KNS. Althans vanuit het decretale perspectief van de Vlaamse over-

heid. Je zou een ander beeld krijgen als ook de subsidies van lagere overheden in de 

grafiek verrekend zouden zijn. Hoe het ook zij, alleszins blijkt dat er wat de repertoire-

theaters betreft niet alleen sprake is van een gezamenlijk beleid, maar dat er ook orga-

nisatie-specifieke kwesties een rol spelen. De stadstheaters spelen in de onderzochte 

periode haasje-over. 

In 2007 blijkt dat de A-theaters – behalve KJT, vandaag HETPALEIS – hun verloren 

positie hebben hersteld. Vandaag zijn KVS en NTGent vier, en Toneelhuis zelfs vijf keer 

groter dan de gemiddelde organisatie. Het is dus niet alleen zo dat de stadstheaters 

(althans die voor volwassenen) meer dan ooit op de kaart staan, ook blijkt dat het 

Antwerpse huis opnieuw de koppositie heeft ingenomen. Veel heeft te maken met 

recente fusies: van NTG met Arca, van KVS met Dito’Dito, maar vooral van KNS met 

BMCie. Vandaag is er voor het eerst in de geschiedenis een organisatie die vijf keer zo 

groot is als de gemiddelde organisatie. 
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Vergelijken we �975 met 2007, dan blijkt ook dat een ‘groot huis’ vandaag iets he-

lemaal anders is dan dertig jaar geleden. Van de vier A-theaters heeft HETPALEIS 

aansluiting gemist: men kiest blijkbaar niet meer voor één groot kinder- en jeugd-

theater, wel voor de regionale spreiding van kleinere productiekernen. Grote huizen 

zijn vandaag niet alleen stadstheaters, maar ook ‘grote instellingen’ en kunstencentra 

(Vooruit, Kaaitheater, Stuk). Bovendien is een ‘stadstheater’ iets anders dan een ‘re-

pertoiretheater’ vroeger. Het kunstencentra-model werd geïmiteerd. Niet alleen de 

grote drie, maar ook heel wat middelgrote spelers vorm(d)en zich om van ensembles 

naar los-vaste productiekernen. 

Algemeen toont de decretale geschiedenis een verschuiving van een teksttheater-

systeem naar een gediversifieerd landschap, waarbij de rol van de traditionele gezel-

schapstructuur afneemt en het belang van faciliterende intermediairen toeneemt. Het 

is een evolutie die zich op de tabel laat aflezen uit het grote succes van de categorie 

van de kunstencentra. Om maar één indicatie van die groei aan te geven: in ‘93-‘94 

waren er twee kunstencentra die een meer dan gemiddelde hap uit de taart namen; 

vandaag zijn er zo acht.

Doorstroming en diversificatie

Bij de start van het Podiumkunstendecreet gunde de overheid aan de kunstencentra, 

en ook aan dans en muziektheater, een eerder aarzelende start. Die verliep zelfs met 

blutsen en builen, zo blijkt uit de vroege exit van twee muziektheatergezelschappen. 

Men heeft er duidelijk voor gekozen een aantal mensen kansen te geven en in de loop 

van de rit bij te sturen. Aanvankelijk zijn de subsidiebedragen in de nieuwe categorieën 

zeer bescheiden, maar al snel is er een relatief sterke expansie. 

Zoals gezegd ligt de opstartfase van deze nieuwe subsectoren buiten het Theater-

decreet, in de experimentele reglementen van de jaren tachtig. We wezen er al op dat 

de spectaculaire groei van oudere theaterorganisaties (MMT, Blauwe Maandag Cie, 

Needcompany) niet meer voorkomt bij theatergezelschappen die sinds ’93 instroom-

den. Dat leidt tot de opmerkelijke vaststelling dat de jongste succesverhalen in de 

ontwikkeling intussen al dateren uit de periode van de Vlaamse golf. 

Die vaststelling zou tot verschillende conclusies kunnen leiden: dat er iets schort 

met de doorstroming van de generatie ná Tachtig, bijvoorbeeld. Daarover kan zeker 

gedebatteerd worden. Wellicht is het juister te stellen dat wie iets wil vertellen over de 

levensloop van organisaties gebaat is met een langetermijnperspectief. Wie spreekt 

over levenscycli heeft het over ontwikkelingen die zich uitstrekken over een veel lan-

gere periode dan één – of zelfs een paar – subsidieperiodes van vier jaar.

Dat relativeert ook de discussie over de positie van de danssector binnen de 

podiumkunstensector na de beslissingen van 2006. In Courant#77 gingen we dieper 

in op die problematiek. Onze grafiek bevestigt dat er in de laatste subsidieperiode in 

de dans enkel uitstroom, maar geen instroom was. Dat is zonder meer nefast bin-

nen een traag, want meerjarig subsidiesysteem. De grote dansgezelschappen nemen 

in vergelijking met de grote broers uit de andere categorieën inderdaad een relatief 
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kleine hap uit de taart. En er zijn (op het KBVV na) geen ‘grote huizen’ in de dans. Maar 

de grafiek plaatst een en ander ook in een historisch perspectief, wat doemscenario’s 

relativeert. We worden herinnerd aan het feit dat de danssector sinds de invoering van 

het Podiumkunstendecreet een grote expansie heeft gekend. 

Loopt die grote expansie van de dans op zijn einde? De minister sprak bij de eerste 

uitvoering van het Kunstendecreet van een ‘plafond voor de dans’. Vanuit een lange-

termijnperspectief zien we dat de spectaculaire groei die de grotere dansgezelschap-

pen hebben doorgemaakt, vanaf heden aan een trager tempo gaat verlopen. De dans 

bevindt zich op zijn hoogtepunt. Het is dus het juiste moment om het debat te voeren 

over de ontwikkeling van individuele organisaties en het toekomstperspectief van de 

danssector. Op dit moment zijn zulke gesprekken aan de gang in het zog van de dans-

Courant. Einde 2007 zullen ze leiden tot een gezamenlijk ontwikkeld ‘masterplan’.

Verder geven zowat alle grotere dansgezelschappen al enkele jaren blijk van een 

zoektocht naar herprofilering. De beleidsplannen voor 2006 lieten aanzetten zien om 

de bestaande structuren stilaan te hervormen van organisaties rond één (of meerdere) 

kunstenaar(s) tot los-vaste productiekernen, zoals die in het theater de norm lijken te 

worden. Het zou contraproductief zijn mocht het beruchte ‘plafond’ die evolutie in de 

kiem smoren. 

Meerjarensubsidies

Vóór en na �993 gebeuren in- en uitstroom volgens een ander patroon. Het Podium-

kunstendecreet markeert een breuk. Onze tekening wordt minder grillig. Meerjarige 

subsidies bestonden voor �993 niet. In het Theaterdecreet werden de subsidiebe-

dragen elk jaar opnieuw bekeken. Er was toen jaarlijks in- en uitstroom. Vooral in de 

D-categorie was er sprake van verversing en verloop, maar – zoals we hierboven aan-

gaven – blijkbaar té weinig om adequaat te kunnen reageren op snelle evoluties in 

de praktijk. Destijds was er kritiek op de geslotenheid van het systeem, ook voor 

theatergezelschappen. De periode na �993 laat de impact van de vierjarenplannen 

zien. De conjuncturele schommelingen voor individuele organisaties worden kleiner. 

Op uitzonderingen na gebeuren in- en uitstroom via vierjarige blokken. De subsidiebe-

dragen schommelen minder.

De voor- en nadelen van dat meerjarensysteem springen meteen in het oog. 

Organisaties kunnen nu op langere termijn denken, maar de situatie is meteen voor 

vier jaar gebetonneerd. Het blijkt echter ook dat tijdens de eerste uitvoering van het 

Podiumkunstendecreet nog aardig geëxperimenteerd werd: met de hoogte van bedra-

gen, met erkenningen zonder subsidiëring, een aantal organisaties werd zelfs vroeg-

tijdig afgevoerd,... Nadien wordt een en ander stabieler. Met het Kunstendecreet kun-

nen in- en uitstroom opnieuw aan een sneller tempo geschieden, omdat nu voor het 

eerst tweejarige subsidie-enveloppen zijn toegekend. 
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Exitstrategie

Net als groei gebeurt ook neergang in verschillende tempo’s. Ook hier markeert �993 

een breuk. Plotse exitscenario’s zagen we vooral in de jaren tachtig. Toen men nog 

met zogenoemde ‘rode kaarten’ werkte, stopten nogal wat slangetjes op hun rela-

tieve hoogtepunt. Het Merksems Kamertheater, Poëzien,...: het lijkt te gaan om van-

daag vergeten, eerder kleine organisaties die even deel uitmaakten van het systeem, 

maar niet de kans kregen om door te groeien – al dan niet terecht. In de periode 

van het Podiumkunstendecreet lijkt een ander patroon dominant. Uitstroom gebeurt 

sinds �997 hoofdzakelijk door fusies. Er zijn een handvol uitzonderingen op die regel 

(Woestijn ’93, Hush Hush Hush, Opera Mobile en Podium Modern). Maar vooral de 

laatste subsidieperiode reveleert de veranderde exitstrategie. De overheid trekt de 

stekker niet uit het stopcontact, maar zet druk op de ketel. Eerder is er sprake van 

een geleidelijk proces, waarbij vermindering van het aandeel begrepen zou kunnen 

worden als een signaal van de overheid/commissies. De laatste periode verdwijnen er 

weinig organisaties, maar er zijn er nogal wat die hun aandeel zien slinken. De Zwarte 

Komedie, Alibi Collectief, Ultima Thule, Theater Zuidpool en DAS Theater: hun toelage 

flirt met de grens van de leefbaarheid. Hoe kook ik een kikker? Niet door die in ziedend 

water te werpen, want dan springt hij eruit. Je zet integendeel een ketel koud water 

op het vuur met de kikker erin, en drijft de temperatuur langzaam op.

Uiteindelijk trekken mensen en organisaties heel uiteenlopende conclusies uit der-

gelijke signalen. De grafiek laat wel enkele voorbeelden zien van organisaties die er na 

jaren niet in slagen om door te stromen, of op een steeds lager pitje blijven sudderen, 

zonder dat iemand de stekker uit het stopcontact wil of durft te trekken. 

Anderzijds zijn er nogal wat organisaties die erin slagen om crisismomenten te 

overwinnen en een aantal klokvormige curves aan elkaar rijgen. Antigone en andere 

theaters van ’75 zijn daarvan een voorbeeld. Antigone’s aandeel heeft geregeld een 

dipje, maar de organisatie bekleedt nu een relatief sterke positie, vergelijkbaar met die 

eind jaren zeventig. Er zijn daarbuiten nog andere organisaties geweest die erin slaag-

den om na een periode van neergang en crisis een nieuw groeiscenario aan te vatten. 

Blijkbaar hebben zij crisismomenten opgevat als een signaal tot heroriëntering. Nu al 

zien we duidelijke tekenen van herbronning bij een aantal organisaties, dat na de be-

slissingen van 2006 nadenkt over toekomstpistes: er is een nieuwe ploeg bij Zuidpool, 

DAS Theater werd Cie Cecilia, er is de fusie van Nieuwpoorttheater en Victoria,... 

Een blik op het verleden kan hen hoopvol stemmen. Want hoeveel olifanten lust 

een slang? Niemand zal het kunnen zeggen vóór de Dag des Oordeels.
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Joris Janssens en Dries Moreels

In deze bijdrage willen we de fijnere contouren van de subsidieverdeling onder het 

Kunstendecreet tekenen, door de budgetten van 200� te vergelijken met die van 

2006. In welke mate valt er werkelijk een ‘beleid voor de grote huizen’ te onder-

kennen? En maakt men hiermee effectief een einde aan de ‘heilloze versnippering’ 

die minister Anciaux wilde bestrijden? Om zo juist mogelijk te kunnen vergelijken, 

beperken we ons tot de sector van de podiumkunsten zoals die destijds door het 

Podiumkunstendecreet werd omschreven.

status-quo

In een tendens naar grotere huizen zou je verwachten dat de gemiddelde grootte van 

het subsidiebedrag per organisatie naar omhoog gaat. Maar is dat ook het geval? 

We presenteren twee eenvoudige tabellen die toelaten het aantal structureel ge-

subsidieerde organisaties en de grootte van het podiumbudget in 200� en 2006 te 

vergelijken. Tabel � laat zien hoeveel organisaties toen en nu erkend en ondersteund 

werden. Tabel 2 geeft het subsidiebedrag weer dat daartegenover staat. Daarbij hou-

den we rekening met twee belangrijke verschillen tussen het Podiumkunstendecreet 

en het Kunstendecreet:

- In 2006 zijn er voor het eerst ook tweejarige structurele erkenningen. 

- Voor structureel gesubsidieerde organisaties is het in de meeste gevallen niet 

meer mogelijk om buiten de structurele enveloppe extra middelen aan te vragen 

voor bijvoorbeeld de internationale werking. Daarom hebben we aan de jaar-

subsidies voor de periode 200�-2005 de buitenlandsubsidies voor het jaar 200� 

toegevoegd (zie ook de bijsluiter op p.30).

Hoe kook ik  
een kikker?
Het beleid voor de grote huizen onder de loep
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Tabel 1: aantal erkende podiumorganisaties in 2001 en 2006

2001 2006

totaal 74 88

* structurele subsidie voor 4 jaar 74 36

* structurele subsidie voor 2 jaar - 52

 

Tabel 2: totaal subsidiebedrag podiumkunsten in 2001 en 2006

2001 2006

totaal e 41.349.234,88 e 49.070.000,00

* structurele subsidie voor 4 jaar e 4�.349.234,88 e 33.�50.000,00

* structurele subsidie voor 2 jaar - e �5.920.000,00

Het aantal erkende en gesubsidieerde organisaties die met podiumkunsten bezig zijn, 

is in vergelijking met de vorige subsidieronde met een kleine twintig procent gestegen 

(+�8,92%). Het totale budget dat zij krijgen, is er ongeveer even sterk op vooruitge-

gaan (+�8,67%). Het gemiddelde budget per organisatie blijft op dezelfde hoogte: het 

daalt licht van 558.773,44 euro naar 557.6�3,64 euro. 

Dit is het status-quoscenario voor de podiumkunsten dat cultuurminister Paul Van 

Grembergen al in 2003 aankondigde. Het absolute budget voor podiumkunsten stijgt 

wel met twintig procent, maar het gemiddelde budget per organisatie stagneert. 

In zijn reactie op de beslissingen van minister Anciaux wees de VDP (nu oKo) er 

terecht op dat die status-quo in feite neerkomt op een achteruitgang. Om dezelfde 

koopkracht te kunnen behouden, zou het budget van een organisatie op vier jaar tijd 

met tien procent moeten stijgen. Die inflatiecorrectie is niet doorgevoerd. Meer nog, 

er zijn extra taken bijgekomen, omdat extra subsidie voor bijvoorbeeld educatieve of 

internationale werking in de meeste gevallen niet meer kan.

Meer kleine organisaties

Gemiddeld is de subsidie-enveloppe van podiumkunstenorganisaties niet toegenomen, 

wel integendeel. We zien ook dat er zwaar geschrapt is in het aantal vierjarige erken-

ningen, dat blijkbaar gehalveerd is. Zijn er meer, maar kleinere podiumorganisaties?

Gemiddelden hebben als nadeel dat ze soms grote verschillen maskeren. Uiteraard 

zijn er organisaties die zwaarder doorwegen op het budget dan andere. Misschien is 

er een beperkt en dalend aantal spelers, dat een steeds groter aandeel van het subsi-

diebedrag toegekend krijgt? Laten we daarom kijken wie vandaag, in vergelijking met 

zes jaar geleden, het grootste aandeel van de subsidiekoek krijgt. Daarvoor sorteren 

we de organisaties van groot naar klein volgens hun subsidiebedrag. De tabellen 3 

en 4 laten zien wie de grootsten zijn: zowel voor 200� als voor 2006 geven ze weer 
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welke organisaties samen goed zijn voor de top vijftig procent van het totale podium-

kunstenbudget. 

Tabel 3: Welke organisaties kregen in 2001 de bovenste helft van het podiumbudget?

organisatie subsidiebedrag aandeel cumulatief 
aandeel

discipline

� Het Toneelhuis e 2.376.059,43 5,75% 5,80% theater

2 Vooruit e �.6��.307,9� 3,90% 9,76% kunstencentra

KVS e �.6��.307,9� 3,90% �3,73% theater

NTG e �.6��.307,9� 3,90% �7,69% theater

5 Rosas e �.3�3.835,68 3,42% 20,92% dans

6 HETPALEIS-FroeFroe e �.289.046,33 3,22% 24,�0% theater

7 Kaaitheater e �.239.467,62 3,00% 27,�5% kunstencentra

8 Stuc/Klapstuk e �.��5.520,86 2,70% 29,89% kunstencentra

9 MMt e �.090.73�,5� 2,64% 32,57% theater

�0 Kopergietery e 99�.574,�0 2,43% 35,0�% theater

�� Troubleyn e 9�7.206,04 2,40% 37,27% theater

�2 Zuiderpershuis e 867.627,34 2,�0% 39,4�% kunstencentra

KunstenFESTIVALdesArts e 867.627,34 2,�0% 4�,54% festivals

�4 Beursschouwburg e 842.837,98 2,04% 43,62% kunstencentra

De Tijd e 842.837,98 2,04% 45,69% theater

�6 Les Ballets C.de la B e 8�8.048,63 2,04% 47,70% dans

�7 Theater Zuidpool e 768.469,93 �,98% 49,59% theater

�8 Victoria e 743.680,57 �,93% 5�,42% theater
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Tabel 4: Welke organisaties kregen in 2006 de bovenste helft van het podiumbudget

organisatie subsidiebedrag aandeel cumulatief 
aandeel

discipline periode

� Het Toneelhuis e 3.000.000,00 6,��% 6,��% theater 4

2 KVS e 2.350.000,00 4,79% �0,90% theater 4

3 NTGent e 2.200.000,00 4,48% �5,39% theater 4

4 Vooruit e 2.000.000,00 4,08% �9,46% kunstencentra 4

5 Stuk e �.500.000,00 3,06% 22,52% kunstencentra 4

Kaaitheater e �.500.000,00 3,06% 25,58% kunstencentra 4

Rosas e �.500.000,00 3,06% 28,63% dans 4

8 Kopergietery e �.050.000,00 2,�4% 30,77% theater 4

9 De Werf e �.000.000,00 2,04% 32,8�% kunstencentra 4

‘t Arsenaal e �.000.000,00 2,04% 34,85% theater 4

Troubleyn/ Jan Fabre e �.000.000,00 2,04% 36,89% theater 4

HETPALEIS e �.000.000,00 2,04% 38,92% theater 4

Zuiderpershuis e �.000.000,00 2,04% 40,96% kunstencentra 4

�4 Transparant e 950.000,00 �,94% 42,90% muziektheater 4

KunstenFESTIVALdesArts e 950.000,00 �,94% 44,83% festival 4

�6 Les Ballets C de la B e 900.000,00 �,83% 46,67% dans 4

Needcompany e 900.000,00 �,83% 48,50% theater 4

�8 Victoria e 885.000,00 �,80% 50,3�% theater 2

Op het eerste gezicht laten deze tabellen geen grote verschuivingen zien. Net als vijf 

jaar geleden nemen de achttien grootste organisaties nog steeds de helft van het 

budget voor hun rekening. Van een concentratie richting grootschalige huizen is er 

dus geen sprake. Vergelijken we de lijst van 2006 met die van 200�, dan zijn er zelfs 

meer verliezers dan winnaars. Slechts weinig ‘grote huizen’ van weleer zijn de sub-

sidieronde ongehavend doorgekomen. Bovendien is de lijst voor een deel ververst. 

Nieuwkomers zijn Muziektheater Transparant, Needcompany en De Werf, dat dankzij 

de fusie met Het Net nu ook een ‘groot huis’ geworden is. Verdwenen zijn Theater 

Zuidpool, De Tijd en de Beursschouwburg.

Van de achttien grootste uit 200� zijn er maar zes die nu een grotere hap uit het 

budget nemen: de drie stadstheaters (NTGent, KVS en Toneelhuis) en de drie grootste 

kunstencentra (Stuk, Vooruit en Kaaitheater). Het debat over het ‘beleid voor de grote 

huizen’ ging dan ook impliciet over die zes. Maar het is niet zo dat alleen de stadsthe-

aters en de grote kunstencentra erop vooruitgaan, ook Needcompany en Transparant 

zitten in de lift. Wat de dalers betreft, gaat het relatieve gewicht van de grotere dans-

gezelschappen (Rosas en Les Ballets C de la B) erop achteruit. Het ‘plafond’ dat de 

grote dansgezelschappen volgens minister Anciaux bereikt hebben (lees p. 54 in de 

Nota aan de Vlaamse Regering), is een degradatie, als je rekening houdt met de 

totale stijging van het podiumbudget.
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veel kleintjes

Bij de grootste huizen zijn er meer dalers dan stijgers. Als er al sprake is van een beleid 

voor ‘de’ grote huizen, dan gaat dat alleen op voor zes organisaties. 

Misschien is het niet slecht om het totale plaatje in een grafiek te gieten. Twee 

curves tonen de spreiding van het budget in 200� en 2006. Daarvoor hebben we de 

structurele subsidiebedragen geordend van groot naar klein. De X-as geeft dus het 

hele spectrum weer van de impact van organisaties op het jaarlijkse podiumbudget: 

van zwaarst (links) tot juist heel licht (rechts). De Y-as laat zien welk percentage van 

de totale subsidie deze organisaties kunnen besteden. Linksonder op de grafiek zien 

we een dus een klein aantal ‘grote huizen’ (de curve stijgt snel). Uit de tabellen 3 en 4 

weten we over welke organisaties het gaat: de drie stadstheaters en de drie grootste 

kunstencentra. Rechtsboven zie je de kleine spelers, want de curve is afgeplat: aan 

deze organisaties wordt slechts een klein subsidiebedrag besteed.

 

Belangrijk is dat de curves van 200� en 2006 elkaar kruisen. Dat betekent dat er – in 

vergelijking met vijf jaar eerder – relatief meer heel kleine organisaties zijn (dat zijn de 

organisaties die minder dan �% van de podiumsubsidies ontvangen), en meer hele 

grote (met meer dan 4% van de podiumsubsidies). Inderdaad: er zijn in 2006 vier 

organisaties die elk meer dan 2.000.000 euro uit de subsidietaart bijten, terwijl er dat 

in 200� slechts één was. Er zijn in 2006 bovendien 54 organisaties die elk minder dan 

�% uit het budget krijgen, terwijl er dat in 200� slechts 35 waren.

Het beleid voor de grote huizen wordt op deze grafiek zichtbaar in het feit dat de 

curve voor 2006 sneller stijgt dan die voor 200�, zij het alleen voor de zes grootste 

organisaties. Nadien vertoont de curve 2006 een knikje. Van zodra de helft van de sub-

sidies verdeeld is onder de grootste spelers, verloopt de curve voor 2006 uitgesproken 

vlakker dan die voor 200�. 

100

80

60

40

20

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2001 2006



24

Je kunt dezelfde gegevens ook weergeven als een piramide. Daarvoor hebben we de 

structureel erkende organisaties naargelang van hun grootte opgedeeld in zeven cate-

gorieën (zie legende). In oplopende volgorde gaan ze van klein (A) naar groot (G). 

A Minder dan 0,50% van de totale subsidie

B Meer dan 0,50% maar minder dan �,00%

C Meer dan �,00% maar minder dan �,50%

D Meer dan �,50% maar minder dan 2,00%

E Meer dan 2,00% maar minder dan 3,00%

F Meer dan 3,00% maar minder dan 5,00%

G Meer dan 5,00% van de totale subsidie

Dan zie je dat er zowel in 200� als in 2006 veel meer kleine dan grote organisaties 

waren. Maar de piramide heeft vandaag een bredere basis, een dunnere romp en een 

zwaarder hoofd:
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Hoe vergelijken wij 2001 en 2006?

Een bijsluiter

Om de budgetten van 200� te vergelijken met die van 2006 hebben we nogal verschil-

lende cijfergegevens naast elkaar gezet. We kijken naar structurele subsidiëring, niet 

naar projectmiddelen. Als we het in de tekst over ‘totalen’ of over het ‘aandeel’ in ‘het 

budget’ hebben, dan wordt de som van alle structurele bedragen bedoeld, niet het 

totaal van alle geld dat de podiumkunsten in een of andere vorm ten goede komt. 

Om zo juist mogelijk te kunnen vergelijken, beperken we ons tot de sector van de 

podiumkunsten, zoals die destijds door het Podiumkunstendecreet werd omschreven. 

We hebben het dus over de aanvragen die door de beoordelingscommissies tekst-

theater, dans en muziektheater behandeld zijn. We hebben het ook over festivals, 

kunstencentra en werkplaatsen, voor zover die een werking op het vlak van de podi-

umkunsten ontwikkelen. Alles wat vroeger niet onder het Podiumkunstendecreet viel, 

blijft hier buiten beschouwing: de andere artistieke disciplines (bijvoorbeeld beeldende 

kunst en muziek) en de nieuwe ‘transversale’ sectoren (bijvoorbeeld de sociaal-artis-

tieke en de kunsteducatieve praktijk). Het gaat niet over festivals, kunstencentra en 

werkplaatsen die geen podiumactiviteiten ontwikkelen. We hebben het ook niet over 

de grote instellingen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (voor de podi-

umkunsten zijn dat deSingel, Vlaamse Opera,...). Doordat ze destijds niet binnen het 

Podiumkunstendecreet werden ondersteund, zou het de cijfermatige vergelijking met 

200� vertroebelen. 

We houden er bij deze cijfers rekening mee dat de internationale werking in het 

Kunstendecreet tot de structurele enveloppe behoort. Daarom hebben we het bedrag 

aan internationale gelden in 200� bijgeteld bij de structurele enveloppen. Verschillen 

in subsidieverdeling voor internationale werking in de jaren nadien, laten we buiten 

beschouwing. Maar er zijn nog andere alternatieve financieringsbronnen weggevallen 

(de lottogelden, de DAC-toelagen zijn geregulariseerd). Voor deze subsidieverdelingen 

ontbraken de gedetailleerde historische cijfergegevens, maar net zoals de correctie 

met internationale middelen de ranking maar weinig heeft veranderd, zullen ook deze 

bescheiden bedragen dat nauwelijks doen.
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inkrimping van de middenmoot

Het beleid voor de grote huizen is dus maar de helft van het verhaal: het gaat hand in 

hand met een toenemend aantal kleine organisaties onderaan de piramide. Hebben 

we dan toch een grotere versnippering?

Tegelijk krimpt het middenveld: het aantal organisaties dat minimum één en maxi-

mum vier procent van het totale budget voor de podiumkunsten voor zijn rekening 

neemt, wordt kleiner. In 200� kreeg 5� procent van de organisaties tussen één en vier 

procent van het totale podiumbudget (C t/m F). Nu is dat nog maar 34 procent. Het 

aantal organisaties dat minder dan één procent van het totale budget krijgt (A+B), stijgt 

van 47 naar 6� procent.

Het aandeel van de middelgrote organisaties neemt sterk af. Er zijn enkele factoren 

die dat kunnen verklaren. 

- Zoals gezegd zijn er een aantal ‘promoties’: er zijn drie organisaties die sinds 

januari meer dan vier procent van het totaal voor hun rekening nemen.

- Wat de nieuwkomers onderaan de piramide betreft, zijn er vooral kleine organi-

saties bijgekomen. Nogal wat festivals, kunstencentra en werkplaatsen hebben 

beperkte startsubsidies voor twee jaar gekregen (meestal niet meer dan 200.000 

euro per jaar). De nieuwkomers bij de muziek- en teksttheatergezelschappen 

bevinden zich een schuifje hoger (maximaal 250.000 euro). Alle nieuwkomers 

krijgen dus een bescheiden entree, ze zitten zonder uitzondering in de categorie 

die minder dan één procent van het totale budget voor zijn rekening neemt. 

Overigens zijn de meeste nieuwkomers werkplaatsen, er zijn ook wat theater-

gezelschappen bij. In de sector van de dans zijn er geen nieuwe organisaties 

gesubsidieerd.

- Ten slotte is er weinig doorstroming van klein naar middelgroot: de kleine or-

ganisaties van weleer zijn klein gebleven. In 200� waren er 40 organisaties die 

tussen de 0,5% en 2% van het totale budget kregen. Daarvan zijn er slechts zes 

die er vandaag relatief op vooruit gaan. 

In vergelijking met 200� is er nu sprake van een sterker gepolariseerd beleid, met een 

kleine concentratie aan de top én een grotere versnippering aan de basis. Dit alles ten 

nadele van de middenmoot. 

De druk op de organisaties wordt sterk opgevoerd. Er is een concentratie aan de 

top, het beleid voor de zes grote huizen, maar dat is slechts één kant van de medaille. 

De cijfers laten ook zien dat er veel meer relatief kleine organisaties zijn: niet alleen 

door de instroom van nieuwe organisaties, maar ook door het feit dat de kleintjes van 

weleer niet kunnen doorgroeien. 

Opmerkelijk is dat zowel boven als onderaan de piramide het geld naar intermediaire 

structuren gaat. Dat sluit inderdaad aan bij de beleidsintentie om geen structuren rond 

één kunstenaar meer te laten instromen. Maar juist de schaal van die intermediairen 

roept vragen op, zeker in de danssector. De aanvragen van nieuwe dansgezelschappen 

heeft de minister voor 2006 niet gehonoreerd. De grote compagnies, die sowieso een 
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andere opdracht hebben dan de grote theaterhuizen, gaan er – in de context van het 

totale podiumbudget – op achteruit. Meer dan de theatergezelschappen ondervinden 

ze de concurrentie van andere artistieke disciplines bij de kunstencentra en de werk-

plaatsen. Juist waar hij de ontwikkeling van het danslandschap bespreekt, verwijst 

Anciaux naar het nieuwe systeem van werkbeurzen en naar de grote verantwoorde-

lijkheid van een aantal zeer kleine organisaties aan de staart van het budgettaire pe-

loton. De minister verwijst in zijn motivering naar het nieuw opgerichte Danscentrum 

in Jette en naar Margarita Production, dat ‘als alternatief managementbureau de vele 

individuele actoren en kleine collectieven kan begeleiden in hun artistiek parcours en 

proces’ (Nota aan de Vlaamse Regering, p. 52). Beide organisaties moeten die 

verantwoordelijkheid waarmaken met een Vlaamse subsidie van �20.000 euro.

Rest ons nog op te merken dat het beeld van het beleid dat uit deze cijfers naar 

voren komt, niet meer is dan een momentopname. Gegevens over de projecten en 

de individuele werkbeurzen werden er niet in verwerkt. En ook de herziening van de 

tweejarige subsidies vanaf 2008 krijgt nog geen plek. Anciaux kondigde bij de eerste 

uitvoering van het Kunstendecreet aan dat hij in een aantal gevallen slechts een twee-

jarige subsidie had toegekend, omdat hij verwachtte dat er de volgende ronde meer 

budgettaire ruimte zou komen.

Op dit moment is het de vraag of die verhoging er in 2008 effectief zal komen en 

of dat dan betekent dat het gewicht van de zes grote huizen relatief zal afnemen. De 

vraag blijft welke beleidskeuzes gemaakt kunnen worden: zullen de zeer kleine orga-

nisaties meer levensvatbaarheid krijgen? Komt er doorstroming voor de in de verdruk-

king geraakte middengroep? Of zal men specifiek inzetten op bepaalde disciplines?
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Joris Janssens en Dries Moreels

In de vorige twee bijdragen bestudeerden we op welke manier de Vlaamse overheid 

de voorbije dertig jaar haar podiumsubsidies verdeelde. Kunnen we ook zien wat er 

met dat geld gebeurd is? In eerdere stadia van de veldanalyse gingen we na hoe de 

VTi-databank, die informatie bevat over podiumproducties van Vlaamse producenten, 

daarbij kan helpen. Het dossier in Courant#77 bevatte een cijferanalyse: we brach-

ten in kaart wie er in de periode 2000-2005 betrokken was bij de productie van dans. 

In dit hoofdstuk werken we dat materiaal verder uit. We presenteren nu cijfers voor 

de hele sector van de podiumkunsten en voor een langere periode, die bijna de hele 

looptijd van het Podiumkunstendecreet overspant (�993-2005). Wie was gedurende 

deze twaalf seizoenen betrokken bij de podiumproductie in Vlaanderen? Welke zijn de 

cruciale metamorfosen in podiumland?

Bronnen en methode

Jaarboek

Hoe breng je in kaart wie van belang was in de podiumkunstenpraktijk? Faam, reputa-

ties en artistieke relevantie laten zich helaas moeilijk meten. We beschikken ook niet 

over gedetailleerde informatie over de budgetten van al deze producties. Wat volgt 

is dan ook geen financiële analyse van de productiecapaciteit van organisaties. Het 

VTi-jaarboek biedt andere aanknopingspunten om de podiumproductie in het vizier te 

krijgen. Het is de voortzetting van de papieren publicatie die sinds �969 verschijnt. In 

de aanloop naar deze veldanalyse werd alle informatie voor de periode �993-2005 in 

één databank ingevoerd en ook op de VTi-website gepubliceerd.

De basis voor dit onderzoek zijn dus de digitale productiefiches, die ook op http://

www.vti.be consulteerbaar zijn. Onze huidige website bevat gegevens over professio-

nele podiumproducties van het seizoen �993-�994 tot 2004-2005, de twaalf seizoenen 

waarin het Podiumkunstendecreet van kracht was. (Ook in de tweede helft van 2005 

MeTaMorfose  
in poDiuMLanD
Twaalf seizoenen podiumproducties 
(1993-2005)

http://www.vti.be
http://www.vti.be
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gold nog het Podiumkunstendecreet, als overgangsperiode naar het Kunstendecreet, 

dat niet in seizoenen maar in burgerlijke jaren denkt. Om de gegevens over de drie 

vierjarige subsidiëringsperiodes goed met elkaar te kunnen vergelijken, hebben we de 

productie uit dit halfjaar niet meegeteld.) Met die gegevens gaan we hieronder aan 

de slag.

Op het materiaal van het VTi-jaarboek hebben we voor dit onderzoek één belang-

rijke filter gezet. In de eerste periode van het Podiumkunstendecreet werd de produc-

tie van niet-gesubsidieerde producenten meer opgevolgd dan in de latere seizoenen. 

Om de impact van deze verandering in de gegevensverzameling buiten het onderzoek 

te houden, hebben we de data beperkt tot wie tijdens de periode �993-2005 op een 

minimale manier in contact is gekomen met het subsidiesysteem. Enkel de productie 

van organisaties die tussen �993 en 2005 geld van de Vlaamse overheid ontvingen, 

werd weerhouden. Daarnaast kijken we ook naar de productie van organisaties die 

gedurende heel deze periode minstens één keer met een dergelijke ‘gesubsidieerde’ 

organisatie hebben samengewerkt. Een gezelschap dat dus één keer met een cul-

tuurcentrum samenwerkte, blijft in de databank. In de praktijk zit een gedeelte van 

de zogeheten ‘vrije sector’ nog steeds in de gegevens. Niet Theater Houtekop – dat 

in de periode �993-2005 veel produceerde, maar verder volledig losstond van het 

subsidiesysteem. Wél opgenomen is het werk van Theater Paljas, dat in de periode 

�993-�997 door de Vlaamse Gemeenschap als theatergezelschap erkend, maar niet 

gesubsidieerd was.

Een vergelijking met de gegevens in de Sherpa-agenda (nu Cultuurdatabank), laat 

zien dat het theaterjaarboek nooit systematisch alle vrije producenten heeft opge-

volgd. De producties van organisaties die nooit subsidies kregen én nooit met gesubsi-

dieerde organisaties samenwerkten, hebben we geschrapt. We kozen ervoor om het 

verhaal van het gesubsidieerde systeem te brengen, omdat onze gegevens daarvoor 

grotendeels volledig zijn.

Van mollen en mensen

Een databank is mollen- en mensenwerk, ook de databank van VTi. De informatiebron-

nen waarmee ze wordt aangelegd zijn heel divers (websites, flyers, jaarprogramma’s, 

etc.) en de informatie over de twaalf onderzochte seizoenen is door verschillende 

handen gegaan. Om de fouten te beperken zijn er verschillende stappen gezet:

- Een aantal opmerkelijke verschillen tussen het papieren en het digitale jaarboek 

zijn voor dit onderzoek gelijkgetrokken (zie hoger).

- Bij twijfel of onduidelijkheid wordt er bij de première contact gezocht met de 

producent, om zeker de laatste informatie te krijgen.

- Op het einde van het seizoen worden organisaties stelselmatig uitgenodigd om 

de informatie over hen na te kijken en geverifieerde data worden gemarkeerd.

- Thematische onderzoeken of specifieke projecten vormen een extra controle op 

de databank.
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Toch sluipen er onvermijdelijk fouten binnen. Wie de cijfers in deze studie wil toepas-

sen op specifieke situaties, moet dan ook een zekere foutenmarge hanteren. 

Producties en credits

Het jaarboek houdt sinds decennia alle informatie bij over professionele podiumpro-

ducties waarbij Vlaamse gesubsidieerde organisaties betrokken waren. Welke produc-

ties werden er gemaakt? Hoeveel seizoenen werden die hernomen? Welke podium-

kunstenaars en producenten kregen credits voor die producties? Elke productie krijgt 

in de databank een fiche, waarop de volgende gegevens van flyers en programmabro-

chures worden vermeld: 

-  productie (titel, premièredatum, seizoen)

-  cast

-  producenten en coproducenten 

-  genres

Seizoenen beginnen steeds op � juli en elke speeldatum in een ander seizoen bete-

kent dat er een nieuwe fiche wordt begonnen. Ook taalversies en hernemingen met 

gewijzigde cast worden geregistreerd als aparte producties.

Op basis van de productiefiches van het jaarboek kunnen eenvoudige overzichten 

gemaakt worden van alle voorkomende personen en organisaties, telkens met de 

producties erbij. In deze lange alfabetische lijsten willen we met de veldanalyse reliëf 

brengen. De eerste stap daarin is de personen- en organisatielijsten in te dikken 

volgens frequentie, zoals een index in een encyclopedie. Daar gaan we in de analyse 

mee aan de slag.

We baseren ons voor deze gegevens op de gedrukte jaarboeken of op de informatie 

die door de organisaties (gezelschappen, cultuurcentra, kunstencentra, impresario’s, 

etc.) is aangeleverd. Enkel voor de vermelding van de genres ligt dat anders: hier is 

nadrukkelijk een interpretatie van de VTi-databankmedewerkers in het spel. Verderop 

in deze bijdrage, waar we de producties clusteren volgens genre, gaan we dieper in 

op welke labels daarbij gebruikt zijn.

Organisatiecredits

De inbreng van organisaties in een productie wordt op diverse manieren omschreven. 

Hier zijn we op zoek gegaan naar de productionele verantwoordelijkheid. Een orkest 

of vaste groep uitvoerders tellen ook mee. Alleen het beleefde maar nietszeggende 

‘met dank aan’ is genegeerd.

Zo komen uiteenlopende vormen van partnerships in het vizier: inbreng in natura, 

verhoogde uitkoopsommen, afspraken over premièrereeksen, diverse financiële rege-

lingen en daadwerkelijke gezamenlijke productie. In de periode van twaalf seizoenen is 

produceren in (vaak internationaal gekleurde) partnerships een van de sterkst groeien-

de fenomenen. 
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Personen: ‘artistieke credits’

In de totale lijst van de betrokken personen isoleren we diegenen die specifiek ar-

tistieke credits kregen. Alleen deze gegevens zijn voor de hele periode beschikbaar, 

omdat het papieren Theaterjaarboek van oudsher een onderscheid aanbrengt tussen 

technische uitvoering en artistiek auteurschap. Onder dat laatste verstaan we uiter-

aard het werk van regisseurs en acteurs, van choreografen en uitvoerende dansers, 

maar we nemen het vrij breed. Artistiek auteurschap omvat in deze oefening iedereen 

die op de scène staat, en daarnaast alle betrokken artiesten en vormgevers (video, 

foto, tekst, muziek, etc.). 

In totaal hebben we �54 verschillende functieomschrijvingen geclusterd als artistie-

ke functies. Hieronder zie je de volledige lijst in alfabetische volgorde. Tussen haakjes 

staat het aantal keer dat die functie werd vermeld in de periode �993-2005: 

acoustiek (2), acrobatie (8), acteur (14.794), advies (119), animatie filmer (16), arrangementen 
(62), artistiek advies (35), artistiek leider (7), artistieke leiding (14), artistieke medewerking 
(22), audiovisuele designer (1), auteur (1.656), balletmeester (3), basmeester (2), beeldend 
kunstenaar (25), begeleiding (152), bewegingsadvies (68), bewerking (791), boetseerwerk (2), 
choreografie (1.489), cineast (3), circusartiest (1), coaching (235), coaching dans (3), coaching 
muziek (2), componist (659), componist opera (11), compositie (28), concept (1.383), concept 
& regie (65), concept & spel (209), concertmeester (3), co-regie (3), creatie (24), creatie & 
dans (119), creatie & spel (39), dans (1.297), dansadvies (5), danser (3.377), dansers & ac-
teurs (167), dansmeester (6), dansontwerp (2), dansresearch (2), decor/scenografie/kostuums 
(49), decoradvies (3), decorontwerp (1.774), dialogen (3), dirigent (41), door (41), dramaturgie 
(1.354), dramaturgisch advies (19), ensemble (3), figuren (52), figurenspel (130), film (45), 
foto (6), fotografie (241), geluidsadvies (1), geluidsband (6), geluidsontwerp (42), hertaling 
(7), ‘i.s.m.’ (1), illustrator (7), installatie (8), interview (2), klankband en -effecten (10), klank-
decor (87), klankontwerp (37), koor (144), koordirigent (15), koorleiding (149), kostuumadvies 
(9), kostuumontwerp (1.625), kostuumontwerper (5), lezing (1), librettist (43), libretto (254), 
lichtontwerp (2.118), liedjes (1), liedjesteksten (17), maskers (45), medewerking (18), ‘met’ 
(2.724), mezzo-sopraan (4), mimespeler (2), mimografie (8), multimedia (2), muziek (2.395), 
muziek & spel (9), muziekarrangementen (19), muziekbewerking (11), muziekdramaturgie (3), 
muziekensemble (22), muziekregie (4), muziekuitvoering (327), muzikaal advies (35), muzikale 
begeleiding (24), muzikale leiding (447), muzikale verwerking (3), muzikant (1.579), naar (934), 
ontwerper (4), orkest (40), orkestleider (1), orkestratie (2), orkestregie (2), performer (154), 
piano (42), picturale interventies (1), poppenontwerp (203), poppenspel (290), poppenspe-
ladvies (1), poppenspeler/acteur (19), regie (4.264), regieadvies (14), regisseur (2), research 
(2), ruimteontwerp (9), samenstelling (30), scenario (37), scenarist (104), scenografie (1.085), 
script (48), solist (1.894), sopraan (7), soundscape (28), spel (920), speladvies (7), spelbege-
leiding (158), stem (60), stemadvies (27), technisch ontwerp (1), technologisch onderzoek & 
ontwikkeling (10), tekenaar (1), tekeningen (7), tekst (2.089), tekst/spel (109), toneelbeeld 
(82), ‘van’ (138), ‘van en met’ (920), vertaling (1.031), vertaling liedjes (2), verteller (66), vide-
ast (29), video (307), videorealisatie (7), vocaal arrangement (3), vocaal ensemble (44), vocale 
begeleiding (9), vormgeving (708), zang (1.153), zangadvies (5), zangcoach (17), zanger (90).

Deze lijst maakt meteen ook zichtbaar dat er sinds �993 veel veranderd is: nieuwe func-

ties zijn ontstaan, andere zijn in onbruik geraakt of hebben andere namen gekregen. De 

hergroepering als ‘artistieke credits’ maakt de productiefiches beter vergelijkbaar.
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MeTaMorfose # 1: groei

Algemeen overzicht

Voor de periode van het Podiumkunstendecreet bevat de databank in totaal 6.653 

producties. 4.582 daarvan zijn creaties; 2.07� zijn hernemingen (soms van producties 

die vóór �993 in première zijn gegaan). Aan die producties werkten in totaal �2.304 

verschillende mensen en �.288 organisaties mee. 

Niet iedereen leverde een even substantiële bijdrage. Het gaat om een brede waai-

er, van veelmakers tot toevallige passanten. Drie podiumkunstenaars (Jaak van de 

Velde, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre) kregen credits voor meer dan hon-

derd producties. Van die �2.304 mensen werkte ongeveer de helft op twaalf seizoe-

nen slechts mee aan één enkele productie (5.625 mensen om precies te zijn). Van de 

�.288 organisaties geldt dat voor een kleine veertig procent: 496 producenten duiken 

amper één keer op in de databank. Ook hier is de top hoog en smal. Vooruit, De Munt 

en Kaaitheater verzamelden op twaalf seizoenen tijd credits voor meer dan tweehon-

derd producties (hernemingen zijn apart geteld).

Hieronder brengen we op nog andere manieren reliëf aan in deze ietwat massieve 

cijfers. Zo zien we dat de productie en de sector tijdens de periode ’93-’05 sterk ge-

groeid zijn.
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Drie groeiscenario’s

Tabel � laat zien hoeveel producties er gedurende elk seizoen van de onderzochte peri-

ode gemaakt werden, en wat het aandeel van creaties en hernemingen is in dat cijfer:

Tabel 1. Aantal producties en hernemingen per seizoen (1993-2005)

 seizoen producties creaties hernemingen

1993-1994 403 269 �34 33%

1994-1995 4�9 282 �37 33%

1995-1996 4�5 276 �39 33%

1996-1997 446 300 �46 33%

1997-1998 539 384 �55 29%

1998-1999 577 405 �72 30%

1999-2000 663 475 �88 28%

2000-2001 659 435 224 34%

2001-2002 637 445 �92 30%

2002-2003 603 460 �43 24%

2003-2004 632 454 �78 28%

2004-2005 660 397 263 40%

totaal 6653 4582 2071 31%

Het valt meteen op dat de productiviteit is toegenomen tijdens de periode van het 

Podiumkunstendecreet. Het seizoen �993-�994 was goed voor 403 verschillende pro-

ducties, elf seizoenen later waren dat er 660. De toename is ook terug te vinden bij 

creaties (van 269 in het eerste tot 397 in het laatste seizoen). Het aantal hernemingen 

verdubbelt zowaar: van �34 naar 263 jaarlijkse hernemingen. 

Maar de toename van de productie blijkt niet rechtlijnig. De groei tekent zich vooral 

af in de subsidieperiode �997-200�. De piek zit in het seizoen �999-2000. Toen wer-

den er 663 producties gemaakt. In de periode 200�-2005 stagneert de groei. Wat het 

aantal creaties betreft, is er zelfs sprake van een lichte terugval. 

In het seizoen 2004-2005 piekt het aantal hernemingen. De verhouding creaties/

hernemingen vertoont een opmerkelijk, maar herkenbaar patroon. Zij volgt het ritme 

van vierjarige subsidiëringscycli. Tijdens elk laatste seizoen van een subsidietermijn 

daalt het aantal creaties en stijgt het aantal hernemingen. Is dat een bezuinigingsstra-

tegie, omdat er vóór het begin van een nieuwe subsidieronde minder risico genomen 

wordt? Gaat de energie in dat laatste jaar telkens naar beleidsplannen, eerder dan naar 

nieuwe producties?
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Zoals gezegd kregen er voor die 6.653 producties in totaal �2.304 verschillende men-

sen artistieke credits. Doen er zich daarbij opvallende verschuivingen voor? Tabel 2 zet 

de cijfers op een rij.

Tabel 2. Aantal personen en credits per seizoen

seizoen aantal artiesten som artistieke credits

1993-1994 235� 4693

1994-1995 2292 4630

1995-1996 2464 4722

1996-1997 2540 46��

1997-1998 2609 4995

1998-1999 2320 4733

1999-2000 2505 5�65

2000-2001 2634 5354

2001-2002 2448 4906

2002-2003 2763 52�2

2003-2004 285� 5254

2004-2005 3453 6304

totaal 60579

verschillende 12304

Ook hier zien we een groei. In �993-�994 werkten 2.35� podiumkunstenaars mee. Ze 

kregen samen 4.693 ‘artistieke credits’ (zoveel artistieke functies vervulden ze dat jaar 

samen). Elf seizoenen later zijn de cijfers sterk gestegen. In 2004-2005 namen in totaal 

3.453 verschillende mensen 6.304 credits voor hun rekening. 

Al bij al is de toename van het aantal podiumkunstenaars niet spectaculair. Tot het 

jaar 2000 kruipen de cijfers zachtjes omhoog. In sommige jaren is er zelfs een lichte 

terugval wat het aantal artistieke medewerkers betreft. Pas vanaf 2002-2003 begint 

de toename een heel klein beetje op te vallen. De trend is duidelijker als je de cijfers 

per subsidiëringsperiode samenneemt. In �993-�997 tellen we 5.266 verschillende 

mensen, in �997-200� werkten 5.388 podiumkunstenaars mee en in 200�-2005 wa-

ren dat er 6.628. De toename van het aantal artistieke medewerkers is exclusief te 

situeren in de laatste subsidieperiode.

Wat is een ‘sector’? Beschouwd als een groep van podiumkunstenaars, is hij tij-

dens het Podiumkunstendecreet wat groter geworden. Naargelang de periode �993-

2005 vordert, zijn er steeds meer mensen artistiek betrokken geraakt bij de productie 

van podiumkunst. Ergens lijkt dat evident. De productie stijgt. En als er steeds meer 

producties zijn, dan lijkt het logisch dat er ook steeds meer kunstenaars nodig zijn om 

die te maken. Maar zo eenvoudig ligt het niet. De productiviteit explodeert in de peri-

ode �997-200�. Het aantal kunstenaars neemt pas toe in de periode 200�-2005, juist 

op het moment dat de toename van de productie haar piek al heeft bereikt. Er is dus 

sprake van een late inhaalbeweging, een opmerkelijk faseverschil.
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We zagen al dat in totaal �.288 verschillende organisaties credits kregen voor de 6.653 

producties in onze databank. Ook hier is er een toename tussen �993 en 2005:

Tabel 3. Aantal producenten en productiecredits per seizoen

seizoen aantal credits aantal organisaties waarvan 
hoofdproducenten

1993-1994 554 202 �3�

1994-1995 552 �86 �36

1995-1996 575 �96 �27

1996-1997 6�3 2�2 �39

1997-1998 836 276 �54

1998-1999 937 30� �83

1999-2000 ��85 356 2�5

2000-2001 �253 389 2�9

2001-2002 �249 435 222

2002-2003 �2�0 428 2�3

2003-2004 �246 43� 207

2004-2005 �47� 497 2�5

totaal 11681

verschillende 1288 621

Bij steeds meer producties waren steeds meer organisaties betrokken. In �993-�994 

tekenden nog 202 organisaties voor 403 producties. In 2004-2005 kregen 497 verschil-

lende organisaties credits voor in totaal 660 producties. Beschouwd als een groep van 

producenten, is ‘de sector’ ongeveer 2,5 keer groter geworden. Opvallend is echter 

de stijging van het aantal productiecredits: dat gaat van 554 in �993-�994 naar �.47� 

elf seizoenen later.

Ook het aantal producenten groeit, maar volgens een patroon dat we hierboven 

nog niet zagen. De stijging van het aantal organisaties en de credits die ze verzame-

len is veel sterker dan de groei van het aantal producties en het aantal kunstenaars. 

De toename blijft ook niet beperkt tot één subsidieperiode, ze stijgt continu tijdens 

de hele periode van het Podiumkunstendecreet. Hierbij speelt mee dat vandaag veel 

meer producties als een partnership gerealiseerd worden. Dat verschijnsel spitten we 

uit in een van de volgende kapittels.

Onderstaande grafiek maakt het mogelijk om de drie verschillende groeiscenario’s 

met elkaar te vergelijken.
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Grafiek 1. Vergelijking van drie groeiscenario’s

Deze grafiek laat goed zien dat het aantal producties, podiumkunstenaars en produ-

centen groeide, maar met verschillende snelheden. 

- Het aantal producenten stijgt fors, het aantal producties een beetje en het aantal 

podiumkunstenaars nauwelijks.

- Wat de producties betreft, is er een explosie in de periode �997-200�.

- De artistieke tewerkstelling volgt niet meteen. Het aantal actieve podiumkunste-

naars en het aantal credits dat ze verzamelen, neemt in de tweede periode am-

per toe. De inhaaloperatie doet zich pas voor in de periode 200�-2005. Opvallend 

is ook dat het aantal podiumkunstenaars sneller stijgt dan het aantal credits.

- Wat de producenten betreft, zien we een continue groei, en dit zowel in �997-

200� als in de periode 200�-2005.
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Inhaalbewegingen van Luc Martens en Bert Anciaux

Dat het aantal producties vooral op het einde van de jaren negentig zo sterk stijgt, 

is opmerkelijk in het licht van de manier waarop de structurele middelen tijdens het 

Podiumkunstendecreet zijn toegenomen. Zowel in �997 als in 200� stonden de res-

pectieve cultuurministers – eerst Luc Martens (CVP), vervolgens Bert Anciaux (Spirit) 

– klaar om bij het ingaan van een nieuwe subsidieperiode een forse stijging van de 

middelen aan te aankondigen. 

Bij de grote subsidieronde van �997 – de tweede uitvoering van het Podiumkunsten-

decreet – was al snel duidelijk dat er veel meer dossiers werden ingediend, dan er 

geld voorhanden was. VDP, de belangenbehartiger van podiumorganisaties (nu oKo), 

klopte toen op tafel met de vraag om een ‘ernstige verhoging’ van de middelen voor 

het decreet. Minister Martens ging op tocht en kon wel uitpakken met 2�3 miljoen 

BEF extra, maar er was scherpe kritiek op de verdeling daarvan. Tien jaar later klinkt 

die kritiek weer erg actueel: om ‘versnippering’ tegen te gaan en ‘samenwerking’ 

te stimuleren, ging het geld naar de zogenoemde ‘grote instellingen’ en de uitbouw 

van bestaande structuren. Er waren ook klachten over de beperkte instroom van 

nieuwe gezelschappen. Heel wat subsidiepretendenten werden naar de projectenpot 

verwezen: Damaged Goods, Contrecoeur (Bert van Gorp), Hyena (Marc Vanrunxt), 

Ceremonia, Plateau, Leporello,... Voor sommigen – Netwerk, Theater Teater, Froe Froe 

– werden specifieke oplossingen gezocht (zie ook hierboven, in de bijdrage ‘Hoeveel 

olifanten lust een slang’). Enkele gezelschappen, de ‘structurele projecten’, kregen als 

tussenoplossing elk jaar opnieuw projectmiddelen. Het bleek geen duurzame oplos-

sing. De projectenpot kwam onder grote druk te staan. Tegelijk werd de doorstroming 

van nieuwe organisaties tot het middenveld afgeremd.

Wie schetst de euforie in podiumland toen Bert Anciaux vier jaar later de injectie 

van een extra half miljard BEF aankondigde? Er was sprake van een forse inhaalopera-

tie. Het aantal structureel gesubsidieerde theatergezelschappen steeg van 28 naar 37. 

Er was duidelijk opnieuw plek voor instroom. Niet alleen van Leporello en Ceremonia 

– gepasseerd bij de ronde van �997 – maar ook van gezelschappen met weinig er-

varing, zoals Martha!Tentatief, Braakland/Zhebilding en 4Hoog. Anciaux gaf ze een 

bescheiden startenveloppe als ‘rugzakje’, met de mededeling: ‘Met vallen en opstaan 

iets proberen: het moet ook kunnen in de cultuur. Deze proeftuin kan men moeilijk een 

bedreiging van de markt noemen.’ (Geciteerd door Van der Speeten 2000)

 Deze historie plaatst onze cijfers in een interessant perspectief. De groei van de 

productiviteit kwam er vóór de grootste toename van de middelen. De injectie van 

Martens valt samen met een boom van nieuwe producties. Maar het half miljard van 

Anciaux zette zich niet door in de markt. 
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Op het moment dat Anciaux een half miljard in de sector pompt, daalt het aantal pro-

ducties. Nu is het echter maar de vraag of deze stagnatie een slechte zaak geweest 

is. In de loop van de jaren negentig was een discours ontstaan over ‘overaanbod’ 

en ‘spreidingsproblemen’. Dat leidde tot een reactie bij het beleid. In �999 was er 

een herziening van het Podiumkunstendecreet, waarbij de kwantitatieve normen voor 

het aantal te spelen voorstellingen lager kwamen te liggen. Misschien heeft dat een 

effect gehad op de productie. Als het vereiste aantal voorstellingen hoog ligt, dan 

kunnen spreidingsproblemen leiden tot een doldraaiende productiespiraal. Bij korter 

wordende speellijsten moeten gezelschappen meer producties maken om de normen 

te halen. Lagere normen voor spreiding halen dan de druk van de ketel. 

Zorgde de decreetherziening van �999 ervoor dat de ‘overproductie’ gecorrigeerd 

werd? Werd het aanbod opnieuw meer afgesteld op de dalende vraag? Hoe dan ook, 

als de extra middelen niet naar meer producties gingen, dan gingen ze naar iets an-

ders. Wellicht droegen ze bij tot een groei in de kwaliteit/professionaliteit van de wer-

king; wellicht stimuleerden ze ook de communicatie en participatie, thema’s die het 

cultuurbeleid sinds 200� meer dan ooit op de agenda heeft gezet. Bij de toekenning 

van de subsidies riep Anciaux de sector nadrukkelijk op om met het bijkomende geld 

inspanningen te doen op het vlak van de cultuurparticipatie.

Onze cijfers suggereren dat de extra middelen ook naar meer artistieke mede-

werkers gingen. Is er sprake van een inhaaloperatie, die aan kunstenaars ten goede 

kwam? Onze databank noopt tot zeer voorzichtige conclusies met betrekking tot artis-

tieke werkgelegenheid. Het VTi-jaarboek baseert zich op flyers en brochures, niet op 

contracten. We weten niet of, hoeveel en met welk type van contract de podiumkun-

stenaars in onze databank betaald werden. Maar dat er in de periode 200�-2005 fors 

geïnvesteerd is in artistieke kosten en tewerkstelling, wordt ook bevestigd door een 

onderzoek dat de Administratie Cultuur einde 2006 uitvoerde. De Administratie heeft 

– althans voor de gesubsidieerde podiumorganisaties – in kaart gebracht hoe de totale 

kosten zich verhielden tot de artistieke kosten en de loonkosten, voor de seizoenen 

200�-2002 tot en met 2004-2005. De verschillende subdisciplines vertonen soms te-

genstrijdige tendensen, maar algemeen bleken de totale kosten in de podiumkunsten 

te stijgen met ��,99%. De tewerkstellingskost en de artistieke kosten stegen sneller 

dan de totale kosten, die zelf sneller stegen dan de subsidies en de inkomsten. Er is 

volgens dit onderzoek ‘sprake van een groei in de artistieke tewerkstelling’. In wat 

volgt gaan we na of er een effect is op de grootte van de artistieke teams en de casts 

op scène.
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MeTaMorfose #2: inDiviDuaLisering

De terugkeer van de ‘grote casts’?

In de periode �997-200� neemt het aantal producties fors toe, maar het aantal podium-

kunstenaars niet. Dat ziet eruit als een besparingstrategie. De sector kondigt in �996 

vele plannen aan, maar een jaar later volgen de structurele middelen niet navenant. Er 

wordt volop gezocht naar nieuwe partners en samenwerkingsverbanden; het aantal 

producenten in de sector neemt toe en het werken met kleinere artistieke teams blijkt 

een noodzaak. Het is opmerkelijk hoe in de derde subsidieperiode deze tendens terug-

geschroefd wordt en het totaal aantal podiumkunstenaars toeneemt. Hieronder gaan 

we na in welk type van producties er opnieuw meer makers voorkomen. Is de toe-

name terug te vinden in een klein aantal producties met een uitzonderlijk grote cast? 

De onderstaande grafiek geeft het aantal personencredits per productie weer.

Grafiek 2: Aantal personencredits per productie
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De drie gekleurde lijnen laten zien hoeveel producties er gemaakt werden tijdens de 

drie opeenvolgende subsidieperiodes. De X-as geeft voor elke periode het aantal pro-

ducties weer: �.683 in �993-�997, ongeveer 2.500 in de twee volgende subsidieperi-

odes. De producties zijn gerangschikt volgens het aantal kunstenaars dat eraan mee-

werkte. Links, dicht bij de Y-as, staan de producties met een grote artistieke ploeg. 

Rechts, aan het einde van elke lijn, staan de kleine producties. De waarde op de Y-as is 

de optelsom van het aantal productiecredits. Naarmate er meer grote producties zijn, 

stijgt de lijn sneller. 

De grafiek is leesbaar met de hulplijntjes als aanknopingspunt. Dan beantwoordt 

ze verschillende vragen. Hoeveel mensen speelden telkens mee in de vijfhonderd 

grootste producties? In de periode 1993-1997 zorgden die samen voor ��.336 credits. 

In 1997-2001 stijgt de lijn een pak minder snel. De vijfhonderd grootste producties 

zijn een stuk kleiner, want er hangen nog maar 9.284 personencredits aan vast. In 

2001-2005 is er inderdaad een remonte, want aan de vijfhonderd grootste producties 

werken opnieuw meer mensen mee (�0.783).

Hoeveel producties zijn er nodig om de optelsom van pakweg vijfduizend personen-

credits te bereiken? In �993-�997 had je daarvoor de �44 grootste producties nodig. In 

�997-200� zijn dat de 209 grootste. In 200�-2005 kun je opnieuw volstaan met �59.

Aan het einde van de jaren negentig worden de artistieke teams steeds kleiner, 

maar sinds de eeuwwisseling is die tendens een beetje teruggeschroefd. De dalende 

trend lijkt niet gekeerd, maar wel afgeremd. Sinds Anciaux een half miljard BEF extra 

in de sector pompte, zijn er opnieuw meer podiumkunstenaars aan de slag gegaan. 

Erg verschillende factoren spelen mee bij het verkleinen en opnieuw groter worden 

van de artistieke teams. Misschien speelt mee dat in 2004 de musicalafdeling van 

het Koninklijk Ballet van Vlaanderen ophield te bestaan – die musicals hadden telkens 

grote casts. In de jaren negentig werd op het Theaterfestival een brochure gepresen-

teerd waarin een twaalftal dramaturgen zich bogen over het succes van monologen 

(Blokdijk �997). Daarvoor haalden ze eerder artistieke dan economische redenen aan. 

Artistiek-inhoudelijke ontwikkelingen hebben dus ook een impact. Het toenemende 

gebruik van nieuwe media brengt nieuwe artistieke functies mee – één enkele fi-

guur uit de databank werd ooit ‘audiovisueel designer’ genoemd. Ook maakt video 

in voorstellingen werken met acteurs opnieuw goedkoper, omdat die niet elke avond 

aanwezig hoeven te zijn. 

Naarmate de tijd vordert, is men allicht meer secuur en respectvol omgegaan met 

het toekennen van credits. Een aantal collectieven, zoals Dito’Dito, gaf ook artistieke 

credits (‘van en met’) aan de medewerkers op het kantoor. Opmerkelijk is verder het 

fenomeen van de een-op-een voorstellingen, zoals Het sprookjesbordeel van Peter 

Verhelst. De toeschouwer wordt maar met één acteur geconfronteerd, maar er is een 

grote pool van acteurs nodig om zo’n productie te maken. En wat moet je met avondvul-

lende combiprogramma’s zoals Sum/Some of the P.A.R.T.S. of dedonderdagen? 

Zijn die symptomatisch voor een toenemende versplintering, of moet je ze juist zien als 

een poging om versnippering tegen te gaan? In onze databank werden die combi’s lang 

opgenomen als één enkele productie.
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Los van dergelijke vaak particuliere kwesties en de meer algemene foutenmarge bij 

het hanteren van de databank, hebben we hier te maken met tendensen die zich 

over een veel langere tijd dan twaalf seizoenen aftekenen. Verderop in deze publicatie 

bespreekt cultuureconoom Kristien Werck de fameuze ‘kostenziekte’ waaraan de po-

diumkunsten lijden. Podiumkunsten zijn arbeidsintensief, en daardoor kunnen ze min-

der dan andere sectoren de productiviteit opdrijven. ‘Dit zorgt voor steeds stijgende 

(loon)kosten en bijgevolg budgettaire problemen.’ Uit Wercks eigen onderzoek blijkt 

dat organisaties op budgettaire veranderingen reageren door het aantal acteurs per 

productie aan te passen: de casts in het gesubsidieerde theater in Vlaanderen tussen 

�970 en 2000 zijn maar liefst met 24% gekrompen. De vaststelling loopt ook in de pas 

met een eerder onderzoek van het VTi. Vijf jaar geleden brachten we in Courant de 

toename van het aantal monologen en het verdwijnen van de grote casts tussen �990 

en 2000 in kaart (Janssens en Moreels 2002). 

Beide onderzoeken zijn niet helemaal vergelijkbaar met het materiaal dat we hier pre-

senteren. Zij hebben het over acteurs en mensen op scène; hierboven hebben we 

het over de artistieke crew in bredere zin: ook auteurs, regisseurs, lichtontwerpers,... 

worden opgenomen. In het licht van de discussie over casts maakten we binnen onze 

‘artistieke credits’ een subcategorie: ‘credits op scène’. We spreken dan over de vol-

gende functies: acteur (komt �4.793 keer voor), danser (3.377), ‘met’ (2.72�), dans 

(�.297), ‘van en met’ (923), spel (920), concept & spel (209), dansers & acteurs (�67), 

performer (�54), figurenspel (�30), creatie & dans (��9), tekst/spel (�09), verteller (66), 

creatie & spel (39), poppenspeler/acteur (�9), muziek & spel (9), acrobatie (8), mime-

speler (2), circusartiest (�).

Op basis van de gegevens over deze subgroep brengen we verschuivingen in de 

grootte van de casts in kaart. Ook hier lijkt er in de laatste periode sprake van een 

zeker herstel. Grafiek 3 toont drie taartjes boven elkaar. Elk taartje geeft voor één sub-

sidieperiode de verhouding weer tussen de verschillende segmenten: van monologen 

tot casts van twintig personen en meer.

We zien inderdaad de sterke opkomst van het aantal monologen en solo’s in de 

periode �997-200�. In dezelfde periode wordt ook het aandeel groter van kleinere 

casts, tot en met vijf personen op de scène. Het segment van casts groter dan vijf 

mensen daalt van 30% naar 22% van het totaal. In 200�-2005 is er een licht herstel: 

het aandeel van de kleinere casts (twee tot en met vijf) blijft stabiel, terwijl het aantal 

monologen opnieuw daalt. Het segment van producties met meer dan vijf dansers 

en/of spelers maakt opnieuw 27% van het totaal uit, en mag dus met recht en reden 

in de lift gesitueerd worden. Toch zien we de goede oude tijd van de écht grote casts, 

met twintig of meer personen op de bühne, allicht niet meer terug. In de periode 

200�-2005 is er een lichte stijging van deze supercategorie, maar de aantallen zijn zo 

klein dat het moeilijk wordt om algemene uitspraken te doen. Meerzeggend is dat het 

belang van de middelgrote casts toeneemt. 
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Kort: waarschijnlijk is het niet zo dat de door cultuureconomen gesignaleerde trend 

– de zogenoemde ‘kostenziekte’ leidt tot besparingen in de cast – nu plots omgedraaid 

is. Allicht is dit niet meer dan een conjuncturele rimpeling in een tendens die zich 

vanuit een langetermijnperspectief zeer duidelijk aftekent. Die ontwikkeling deed zich 

in de periode �997-200� versneld voor en lijkt wat afgeremd in 200�-2005. Misschien 

zijn er daarbij artistieke factoren in het spel, zoals interesse in monologen of video-

kunst. Misschien wordt er – als de middelen schaarser worden – ook respectvoller 

omgesprongen met credits voor medewerkers. Er spelen ook economische omstan-

digheden mee: de inhaaloperatie van Anciaux I én – zoals we verderop in deze tekst 

zullen zien – een toenemend succes bij de zoektocht naar institutionele partners in 

binnen- en buitenland. 

Grafiek 3. Grootte van de casts

cast 1 2 - 5 6 - 10 11- 20 > 20 totaal

1993-1997 28� 698 279 �20 34 �4�2

1997-2001 5�2 �053 328 93 �3 �999

2001-2005 386 ��63 432 �28 24 2�33

totaal 1179 2914 1039 341 71 5544

1
2 tot en met 5
6 tot en met 10
11 tot en met 20
meer dan 20

1993-1997
1997-2001
2001-2005
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Versnippering van de artistieke credits

Wie profiteerde van de stijging van de artistieke credits? Is het zo dat individuele kunste-

naars tijdens de periode �997-200� op zwart zaad zaten, en dat hun positie sindsdien 

verbeterd is? De bovenstaande grafieken laten zien dat er opnieuw meer rollen te verde-

len zijn, maar niet wie daarvan profiteerde. De onderstaande grafiek toont voor elk van 

de drie subsidieperiodes aan hoeveel producties de podiumkunstenaars meewerkten.

Grafiek 4: Aan hoeveel producties werken podiumkunstenaars mee? 

Elke periode is getekend als een staafje. Telkens waren er tussen de vijf en de tien 

mensen die tijdens één subsidieperiode meer dan vijftig credits achter hun naam 

kregen. (Het kan ook gaan om verschillende functies bij één productie – voor Aars. 
Anatomische studie van de Oresteia kreeg Luk Perceval bijvoorbeeld twee cre-

dits, voor ‘tekst’ en ‘regie’, terwijl ook Peter Verhelst credits kreeg voor de tekst.) In 

het midden van de staafjes bevindt zich een kerngroep van mensen die op een min 

of meer stabiele basis credits verzamelden, en dus een regelmatige bijdrage leverden 

aan de podiumproductie. Die groep blijft in de periode van het Podiumkunstendecreet 

min of meer constant. Er is in de laatste periode wel een lichte stijging van het aantal 

mensen dat tussen de twee en de vijf credits sprokkelde. Maar vooral onderaan de 

hangende staafjes is de evolutie opmerkelijk. 
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Opnieuw is duidelijk dat de groep podiumkunstenaars tot 200� niet groter wordt, de 

twee linkerstaafjes zijn even groot. Pas nadien is er een inhaalbeweging. De toename 

is echter bijna exclusief te situeren in het onderste blokje van de rechterstaaf, in het 

segment van de ‘passanten’. De groep van kunstenaars met een meer regelmatige bij-

drage wordt niet groter. Als er in de periode 200�-2005 inderdaad extra geïnvesteerd 

is in nieuwe artistieke medewerkers, dan gaat het dus niet om standvastige relaties 

maar om one time only. 

Leidde de investering voor individuele podiumkunstenaars niet tot een grotere stabi-

liteit, maar eerder tot eenmalige afspraken met steeds meer verschillende individuen? 

Alleszins raken de artistieke credits versnipperd. In wat volgt gaan we dieper in op een 

aantal trends die hiervoor een verklaring kunnen bieden: de opkomst van een freelance 

markt, de toenemende interdisciplinariteit en de internationalisering in podiumland.

De opkomst van een freelance markt

Grafiek 4 liet zien hoe �2.304 podiumkunstenaars verbonden bleken met de 6.653 pro-

ducties. Grafiek 5 toont hoe ze zich verhielden tot de �.288 organisaties. Met hoeveel 

verschillende organisaties werkten onze podiumkunstenaars samen? 

 Er moeten twee belangrijke kanttekeningen worden gemaakt om deze grafiek te be-

grijpen. Om te beginnen is de grote groep van ‘passanten’ waarover we in de vorige 

paragraaf spraken, hier niet meer weergegeven. Als je maar aan één productie bijdroeg, 

dan spreekt het voor zich dat je maar met één organisatie samenwerkt. Verder bevat de 

grafiek enkel gegevens over de samenwerking van individuele podiumkunstenaars met 

hoofdproducenten. Coproducenten en andere institutionele partners zijn hier om evi-

dente redenen niet meegeteld. Stel dus dat iemand één keer meewerkte aan Isabella’s 
Room van Needcompany, dan werkte hij samen met één hoofdproducent en niet met 

de acht partnerorganisaties die voor die productie eveneens credits kregen.

Op de grafiek staan dus enkel gegevens over mensen die in een vierjarige periode 

minstens twee producties maken. Voor hen is weergegeven met hoeveel hoofdprodu-

centen zij in die periode hebben samengewerkt. De tabel bevestigt dat de kerngroep 

van regelmatig werkende podiumkunstenaars tussen �993 en 2005 ongeveer even 

groot blijft. Ze bestaat uit ongeveer drieduizend mensen. Maar de manier waarop deze 

kerngroep van podiumkunstenaars ‘in de sector staat’, is gedurende de periode van 

het Podiumkunstendecreet sterk veranderd. 

Gedurende de hele periode heb je ‘huiskunstenaars’ en ‘jobhoppers’. Er zijn altijd wel 

mensen die trouw zijn aan één organisatie. Dat geldt voor een aantal kunstenaars die een 

eigen productiestructuur hebben uitgebouwd, zoals Rudi Meulemans met De Parade. 

Verder zijn er ook gezelschappen die een meer of minder vaste band onderhouden met 

hun kunstenaars en medewerkers. Er zijn gezelschappen met een vast team van me-

dewerkers die nauwelijks of niet bij andere organisaties aan de slag gaan. Zo bleef de 

artistieke kern van Theater Taptoe tussen �993 en 2005 relatief stabiel. Els Deceukelier 

verzamelde vijftig credits bij Jan Fabre/Troubleyn en ze werkte verder slechts één keer 

voor een ander gezelschap (in 2002 speelde ze mee in SS, bij Het Net).
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Aan de andere kant van het spectrum zijn er de erg drukke freelancers, die veel credits 

verzamelen bij veel verschillende organisaties. De absolute topper tijdens de onder-

zochte periode is Lieve Pynoo, die 92 credits spaarde bij 37 verschillende organisaties. 

Niet toevallig gaat het om een kostuumontwerpster. Mensen die niet elke avond bij 

de voorstelling aanwezig hoeven te zijn, kunnen sneller aan een volgende opdracht 

beginnen. Toch zijn er ook heel wat acteurs die met een groot aantal producenten sa-

menwerkten, zoals Lukas Smolders (23 organisaties), Wim Willaert (23), Chris Lomme 

(2�), Robbie Cleiren (2�) en Dirk Roofthooft (2�).

Van beide types zullen er altijd wel vertegenwoordigers zijn. Maar grafiek 5 sugge-

reert toch een duidelijke trend. Het type van de trouwe ‘huiskunstenaar’ wordt in de 

onderzochte periode steeds minder frequent en er zijn steeds meer ‘jobhoppers’. In 

�993-�997, het linkerstaafje op de grafiek, is het onderste blok het grootst. De meeste 

mensen (�.578) werkten toen maar met één enkele organisatie samen. Die manier van 

werken is op dat moment de norm; ze gaat op voor meer dan de helft van de groep. 

Grafiek 5. Met hoeveel organisaties werkt een podiumkunstenaar samen?
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Enige jaren later is de maatstaf verschoven. De groep van honkvaste huisartiesten is in 

200�-2005 gereduceerd tot 933, amper dertig procent van het totaal. Maar liefst �.990 

podiumkunstenaars verdelen hun krachten over twee tot vijf verschillende organisa-

ties. Ook de groep met zes tot tien verschillende werkgevers op vier jaar tijd is twee 

keer groter geworden (�67 in de laatste periode). 

In onze cijfers zie je een freelance markt ontstaan. De artistieke arbeidsmigratie 

binnen de sector is duidelijk toegenomen. Het verschijnsel van de huisartiest die zijn 

bijdrage beperkt tot steeds hetzelfde ensemble of collectief, wordt minder frequent. 

Kort samengevat zien we dat vanuit het perspectief van de individuele kunstenaar 

podiumland in de onderzochte periode grondig is veranderd: 

- Aanvankelijk konden podiumkunstenaars nauwelijks hun voordeel doen met de 

groei van de sector. Meer producties betekende in �997-200� niet dat er plots 

ook meer werk was. Er was vooral een toename van monologen en producties 

die gedraaid werden door een klein artistiek team.

- In 200�-2005 is er sprake van een lichte inhaaloperatie. Daarvoor kunnen eco-

nomische, maar ook artistiek-inhoudelijke redenen worden aangedragen. Er zijn 

opnieuw minder monologen. De tijd van de grote casts keert niet meer weer, er 

is vooral een toename bij de casts met tussen de twee en de tien mensen op 

scène. 

- De lichte herstelbeweging is vanuit het perspectief van de individuele kunste-

naar allicht niet voelbaar geweest. Ze blijft nagenoeg volledig beperkt tot het 

segment van ‘passanten’ die maar aan één productie meewerkten. 

In afwachting van verder onderzoek suggereert de versnippering van de artistieke 

credits en de toename van het aantal ‘passanten’ in podiumland dat ook de externe 

arbeidsmigratie toeneemt. Allicht zijn het niet allemaal quasi-werklozen of amateurs 

die stomtoevallig in een professionele productie beland zijn. Een factor zou kunnen 

zijn dat podiumkunstenaars steeds vaker ook in andere sectoren (reclame, televisie, 

onderwijs,...) aan de slag zijn. Omgekeerd zou het ook kunnen dat de podiumkunsten 

steeds meer tijdelijke krachten uit andere sectoren aantrekken. Uit wat volgt blijkt 

dat de praktijk meer interdisciplinair wordt. Dat kan leiden tot occasionele samen-

werkingsverbanden met experts – beeldende kunstenaars, videasten – die uit andere 

sectoren worden gerekruteerd. 
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MeTaMorfose # 3: HyBriDisering

Afbakening van genres

In het VTi-jaarboek krijgen alle producties een genre-classificatie. Net als bij het invoe-

ren van de credits baseren we ons daarvoor op informatie die door producenten en 

spreiders wordt aangeleverd. Niet altijd zijn die gegevens eenduidig. Sommige pro-

ducties heten in het ene kunstencentrum een dansvoorstelling, in het andere cultuur-

centrum een theaterproductie... Als we informatie over genres invoeren, is er – meer 

dan bij de info over credits – interpretatie in het spel. Op basis van hun expertise 

hakken VTi-medewerkers de knoop door. Of niet: als daar redenen voor zijn, hangen 

ze aan één productie verschillende genrelabels. Zo is Angel of Death van Jan Fabre 

– waarvoor William Forsythe in een video danste en de tekst van Fabre bracht – in 

onze databank ‘dans’, ‘theater’ en ‘video’. Sonic Boom, een coproductie van Ultima 

Vez en Toneelgroep Amsterdam, is ‘danstheater’ en ‘muziektheater’.

Door de jaren heen zijn er erg veel verschillende labels en genre-aanduidingen ge-

bruikt, in wisselende combinaties. Om die veelheid overzichtelijk te maken, hebben we 

ze geclusterd tot vijf categorieën: ‘theater’, ‘dans’, ‘muziektheater’, ‘kinder- en jeugd’ en 

een restcategorie ‘andere disciplines’. De vijf clusters omvatten de volgende labels:

‘Theater’ = bewegingstheater (27), danstheater (65), performance (212), podiumkunsten (1), 
kindertheater (13), jeugdtheater (119), jongerentheater (4), komedie (11), locatieproject (5), 
kinder- en jeugdtheater (789), humor (1), figuren poppenspel (23), experimenteel theater (2), 
blijspel (1), beeldend theater (10), improvisatie (16), poppen- en objectentheater (311), vertel-
theater (8), tragi-comedie (1), totaaltheater (1), theaterparcours (2), theater (3229), tekstlezing 
(4), straattheater (15), straatanimatie (3), sociaal-artistiek (10), schaduwspel (1), mime (21), 
poppentheater (1), monoloog (9), objectentheater (3), videotheater (6)

‘Dans’ = ballet (51), bewegingstheater (27), dans (1137), danstheater (65), jazzdans (1), perfor-
mance (212), podiumkunsten (1)

‘Muziektheater’ = podiumkunsten (1), kinderopera (2), cabaret (21), operette (3), opera (263), 
muziektheater (411), muziek (45), musical (59), revue (7)

‘Kinder- en jeugd’ = kindertheater (13), jeugdtheater (119), jongerentheater (4), kinderopera 
(2), kinder- en jeugdtheater (789), figuren poppenspel (23), poppen- en objectentheater (311), 
poppentheater (1)

‘Andere disciplines’ = performance (212), film (14), kleinkunst (9), literatuur (4), installatie (2), 
animatie (3), multimedia (17), concert (9), clown (3), circus (17), beeldende kunst (7), video 
(44), theaterparcours (2), tentoonstelling (2), sociaal-artistiek (10), politiek (2), poëzie (1), plas-
tische kunsten (3), opleiding (24), onderzoek (1)

Noot: De VTi-databank volgt in principe niet het circus of de klassieke muziek op. 

‘Circus’ wordt als label toegekend wanneer elementen uit de circustraditie in een 

theater- of dansproductie aangewend zijn.
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De verschillende categorieën zijn fuzzy. Dat betekent dat we de 6.653 producties niet 

exclusief in één van de vijf clusters hebben geparkeerd. Waar nodig hielden we hun 

hybriditeit intact. Prototypische theatervoorstellingen – bijvoorbeeld De gebiologeer-
den van Cie. De Koe of De Jossen van Olympique Dramatique – komen dus enkel 

in het cluster ‘theater’ voor. Verosimile van ZOO/Thomas Hauert is eenvoudigweg 

‘dans’. Moeilijker te plaatsen voorstellingen komen in verschillende clusters voor. Zo 

hebben we producties die hybride labels kregen – zoals ‘‘bewegingstheater’ – zowel 

bij ‘dans’ als ‘theater’ ondergebracht. Dat deden we ook met producties met verschil-

lende labels. Om bij de voorbeelden van hierboven te blijven: Fabres Angel of Death 

hoort bij ‘theater’, ‘dans’ en ‘andere disciplines’. Sonic Boom is ‘theater’, ‘dans’ en 

‘muziektheater’. Met dergelijke fuzzy datasets krijg je niet enkel de wisselende ver-

houdingen tussen genres in het vizier. Je kunt ook nagaan of er steeds meer of minder 

mengvormen voorkomen.

Van ‘theater’ naar ‘podiumkunsten’

Hierboven zagen we dat de podiumproductie groeide, vooral in de periode �997-200�. 

Daarna lijkt een piek bereikt. Tekent die tendens zich ook in de verschillende subdisci-

plines op dezelfde manier af? Tabel 4 bevat het antwoord. 

Tabel 4. Toename van de productie in de verschillende subdisciplines

alle 
producties

theater dans
kinder 

en jeugd
muziek-
theater

andere 
disciplines

1993-1997 �683 �270 20� 333 �92 �6

1997-2001 2438 +45% �673 +32% 520 +�59% 40� +20% 257 +34% 54 +237%

2001-2005 2532 +4% �646 -2% 606 +�7% 434 +8% 270 +5% �76 +226%

 

Hoeveel keer werden labels die we nadien clusterden als ‘theater’, ‘dans’, ‘muziek-

theater’ en ‘kinder- en jeugd’ gebruikt in de drie opeenvolgende subsidieperiodes? 

Tabel 4 lijst het op en laat meteen zien dat de grote tendens – stagnerende groei – zich 

voordoet in de verschillende subsectoren van de podiumkunsten. Tegelijk blijkt die 

zich daar met een verschillende snelheid en intensiteit te manifesteren. 

De productie groeit het traagst in het cluster ‘theater’. Dat blijft in absolute cijfers 

de grootste categorie. In de periode �997-200� groeit de productie met 32%. Dat is 

veel, maar in de andere genres is de groei sterker. Opmerkelijk is bijvoorbeeld het 

cluster ‘kinder- en jeugd’, dat zelfs in de laatste periode nog met bijna een tiende 

groeit. Spectaculair is vooral de heuse explosie van de dansproductie. De opstart in 

de eerste periode is weliswaar bescheiden met 20� producties, maar een groei van 

�59% is indrukwekkend. Ook muziektheater komt relatief sterk op de kaart te staan. 

In de periode 200�-2005 waren er nog eens meer producties die we ‘dans’ of ‘mu-

ziektheater’ noemen. 
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Verderop zullen we zien dat er naarmate de onderzochte periode vordert, steeds meer 

producties zijn die – zoals Angel of Death of Sonic Boom – verschillende labels 

opgekleefd kregen en dus in de verschillende clusters opduiken. Dat verklaart het 

feit dat in 200�-2005 het aantal toegekende genrelabels sterker stijgt dan het totale 

aantal producties. Toch is er één cluster dat daar niet van profiteert: theater. En in die 

zin is de boodschap van tabel 4 zonneklaar. In relatieve termen geeft ‘theater’ terrein 

prijs aan andere subdisciplines van de podiumkunsten. Ook de onderstaande grafiek 

illustreert die tendens.

Grafiek 6. Metamorfose naar podiumland

Deze grafiek bevat dezelfde gegevens als tabel 4 en geeft dus de expansie van de ver-

schillende genres weer tijdens de periode van het Podiumkunstendecreet. Elk van de 

drie subsidieperiodes is weergegeven als een kleurvlak. De genreclusters die sterker 

doorwegen, zullen het kleurvlak het meeste oprekken. Ze trekken als het ware het 

laken naar zich toe. In de periode �993-�997 – het kleinste vlak dat boven ligt – is de 

theaterpiek erg spits omdat het verschil met de andere clusters zo groot is. Enkele ja-

ren later zien we dat het theatersegment kleiner wordt, terwijl de groei elders markant 

is. In vergelijking met de eerste periode bracht 200�-2005 drie keer meer dans voort. 

In absolute cijfers is theater in de periode 200�-2005 nog steeds de grootste groep. 

Maar de hegemonie van het theater is minder sterk dan ooit. We zien hier de meta-

morfose van een theater- naar een podiumkunstenlandschap.
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Productdifferentiatie bij een theaterhuis

Terugblikkend op de vorige bijdragen in dit boek lijkt er een samenhang te ontstaan 

met de decretale geschiedenis van de podiumkunsten tussen �975 en 2007. Zoals 

aangegeven in het artikel ‘Hoeveel olifanten lust een slang?’ is op de bijgevoegde 

poster duidelijk te zien hoe theaterland in podiumland verandert. Met ingang van het 

Podiumkunstendecreet kreeg een aantal nieuwe disciplines en werkvormen groen 

licht. In �993 was er de decretale instroom van dans- en muziektheaterorganisaties en 

van kunstencentra. De slangenposter toont hoe die subsectoren van dans en muziek-

theater zich ontwikkelden. Een aantal organisaties zag een aarzelende startenveloppe 

stelselmatig toenemen in �997 en 200�. (Alvast voor de dans is er op deze ontwikke-

ling met ingang van 2006 een rem gezet, maar de productiecredits tijdens de eerste 

periode van het Kunstendecreet zijn op deze bladzijden nog niet meegeteld.) Op de 

poster is ook te zien dat het beleid steeds meer inzet op de werkvorm van de kun-

stencentra, wat wellicht de disciplinaire diversificatie mee helpt te verklaren. Alleszins 

is het ‘theatergezelschap’ bij de ingang van het Kunstendecreet minder dan ooit de 

dominante werkvorm: niet zozeer door een terugval van het aantal theaterproducenten 

of de inkrimping van hun grootte, wel door de grote vooruitgang die er op twaalf jaar 

tijd in andere sectoren is geweest in de andere decretale categorieën. 

Het is allerminst zo dat de theaterproducenten deze evolutie onbewogen ondergaan, 

zo blijkt uit onze cijfers. Een laatste, maar niet onbelangrijke factor die de toenemende 

diversificatie verklaart, is natuurlijk dat de structureel gesubsidieerde theaterprodu-

centen zich minder dan ooit exclusief met de productie van ‘theater’ bezighouden. Ze 

hebben zelf ook hun werking gediversifieerd. 

Theater Antigone is een mooi voorbeeld van hoe een theatergezelschap zich tijdens 

de periode van het Podiumkunstendecreet grondig heeft vernieuwd. Een directiewis-

sel in �997 leidde tot de evolutie van een klassiek theaterensemble tot een open 

productiestructuur die zich niet langer beperkt tot theater, maar geregeld ook inzet op 

andere disciplines. 
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Tabel 5: Genrelabels bij Theater Antigone 1993-2005

totaal 52 6 4 5 2 � �

 theater sociaal-
artistiek

muziek-
theater

kinder- 
en jeugd-

theater

locatie-
project

dans video

2004-2005 3 � � � �  

2003-2004 7 � � � �

2002-2003 5 � 2  

200�-2002 5 � �  

2000-200� 5 �  

�999-2000 4 � 2  

�998-�999 6 � �  

�997-�998 3  

�996-�997 2  

�995-�996 3  

�994-�995 4  

�993-�994 5

            

Op deze matrix zie je voor elk seizoen welke labels de Antigone-producties toegekend 

kregen. De diversificatie springt in het oog. Tot de directiewissel maakte Antigone 

theater en niets anders. Het is duidelijk dat theater ook onder de artistieke leiding van 

Jos Verbist de core business bleef, maar in een aantal producties werden muziek, 

video en dans dermate geïntegreerd dat er verschillende labels toegekend zijn. In �998 

werd een sociaal-artistieke lijn opgestart en sinds 200� werden er verschillende kinder- 

en jeugdproducties gemaakt. Deze productdifferentiatie is het gecombineerde resultaat 

van erg verschillende overwegingen. Er is de artistieke noodzaak van een maker met 

een plan. Tevens is er sprake van een doelbewuste cultuurpolitieke strategie van een 

productiekern die wil inzetten op de diverse deelpublieken in een middelgrote stad. 

Jos Verbist tijdens het debat Middenveld of buitenspel in Theater Antigone (26 

januari 2007):

Het gaat erom als organisatie zoveel mogelijk in contact te staan met alle geledingen, 

alle segmenten van een stad. Op het moment dat ik hier in Kortrijk kwam, voelde ik 

die noodzaak aan. Vervolgens is het verder gegroeid. Je doet dat om zoveel moge-

lijk diversiteit te ontplooien. Het sociaal-artistieke is een belangrijk element, maar we 

bespelen ook een jongerenpubliek, wat hier in Kortrijk braakliggend terrein is. Daar 

exploreer je de mogelijkheden van.
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De case van Antigone staat niet op zich. Van de gesubsidieerde teksttheaterstructu-

ren zijn er steeds meer die activiteiten ontplooien in de verschillende deelsectoren 

(Needcompany, Troubleyn, Fabuleus, de stadstheaters,...). Dat het spectrum van de 

theaterstructuren erg breed werd, zorgt er natuurlijk voor dat het onderscheid met de 

decretale categorie van de kunstencentra steeds diffuser wordt. 

Dat sluit aan bij de analyse die Dirk van Bastelaere maakt in zijn praktijkproject voor 

de opleiding Cultuurmanagement (UAMS). In de jaren �980 ontstonden de kunsten-

centra als een alternatief platform voor de toenmalige podiumavant-garde. Op relatief 

korte tijd heeft deze werkvorm veel krediet opgebouwd. Volgens Van Bastelaere (2006) 

zijn de kunstencentra hun concurrentievoordeel, dat ze ooit putten uit hun pioniersrol, 

kwijtgeraakt. Niet alleen door de verschuiving van de aandacht van research naar pu-

bliekswerking, maar ook als gevolg van de stroomlijning door het wettelijke kader en 

doordat hun core business door andere spelers is geïmiteerd: door de stadstheaters, 

die multidisciplinair produceren en jonge kunstenaars aantrekken; de werkplaatsen, 

die voor creatie en presentatie zorgen van werk van jonge makers; grote cultuurcen-

tra, die vooral spreiden, maar ook (willen) produceren; nieuwe instellingen als bijvoor-

beeld het Concertgebouw Brugge; festivals als Corpus ’05, waar zowat de gehele 

werking van een kunstencentrum wordt gekopieerd, zij het beperkt in de tijd... 

Op basis van die analyse zoekt Van Bastelaere een antwoord op de vraag hoe de 

kunstencentra hun verloren concurrentievoordeel konden terugwinnen? Daarvoor 

toetst hij diverse invalshoeken (cultuursociologie en strategisch management) op hun 

toepasbaarheid. Vooral een uniek humanresourcessysteem blijkt interessante uitwe-

gen te bieden. Natuurlijk kan de vraag ook geparafraseerd worden voor de andere 

decretale categorieën, want blijkbaar zijn ook de kerntaken van bijvoorbeeld de the-

aterstructuren aan het schuiven gegaan. De analyse heeft ook consequenties voor 

het Kunstendecreet. Men kan immers constateren dat het vandaag voor steeds meer 

organisaties een moeizame oefening wordt om zich te bekennen tot een van de or-

ganisatievormen die het decreet omschrijft, gezien de toenemende hybridisering van 

hun werking. 
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Hybridisering op alle niveaus

Hybridisering doet zich niet enkel voor op het niveau van het landschap of in het werk 

van één organisatie. Dat ook afzonderlijke producties moeilijker dan ooit in hokjes te 

plaatsen zijn, blijkt uit de onderstaande ‘tapijtjes’.

Grafiek 7. Hybridisering van het cluster ‘theater’
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Grafiek 5 geeft voor elk seizoen de producties weer die het label ‘theater’ toegekend 

kregen. Voor al die ‘theater’-producties is met kleur aangegeven of ze ook in de andere 

genreclusters voorkomen (‘muziektheater’, ‘dans’, ‘kinder- en jeugd’, ‘andere discipli-

nes’ of om het even welke combinatie daarvan). 

Bij de aanvang van het Podiumkunstendecreet zijn bijna alle theaterproducties 

‘monodisciplinair’. In �993-�994 werden 208 producties zonder moeite als ‘theater’ 

gerubriceerd. Vijftig producties in de interdisciplinaire band zijn het aandeel ‘kinder- en 

jeugd’ binnen theater. De overlap met dans blijft beperkt tot vijf producties. Andere 

kruisbestuivingen komen nog niet voor.

Elf seizoenen later is het beeld veranderd. Het onderste, monodisciplinaire blok 

heeft zich aanvankelijk kunnen ontwikkelen, maar is sinds de eeuwwissel teruggeval-

len, bijna tot op het oorspronkelijke niveau. Er is in 2004-2005 wel wat in de plaats 

gekomen: cross-overs van divers pluimage. Kinder- en jeugdtheater is er nog steeds. 

De cross-over met andere genres komt in het laatste seizoen veel frequenter voor: 

van vijf naar een vijftigtal. Gemiddeld gaat er elke week wel een ‘performance’ of 

‘danstheaterproductie’ in première. 

Er is een tendens aan de gang waarbij ‘theater’ minder dan ooit enkel ‘theater’ is. 

De kruisbestuivingen doen zich dus niet enkel voor binnen een nieuw, hybride genre 

als ‘podiumkunst’. De grens met andere artistieke disciplines is aangetast en aan ero-

sie onderhevig. Deze tendens tot hybridisering doet zich ook voor binnen de clusters 

‘dans’, ‘muziektheater’ en ‘kinder en jeugd’. Vooral in het cluster ‘dans’ zijn de kruis-

bestuivingen erg frequent.
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Grafiek 8. Hybridisering dans
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lende genrelabels toegekend (grafiek 7 en 8). 
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MeTaMorfose # 4:  
weDerzijDse afHankeLijkHeiD

Steeds meer producenten in podiumland?

Hierboven schetsten we de verschillende groeiscenario’s die zich voordeden tijdens de 

periode van het Podiumkunstendecreet. Het aantal producties steeg erg snel in �997-

200�, maar de groei stagneerde in 200�-2005. We zagen dat het aantal podiumkun-

stenaars juist in deze derde periode toenam, maar dat die stijging vanuit het perspec-

tief van de gemiddelde maker niet leidde tot een stijging van de opdrachten. In wat 

volgt bekijken we de ontwikkeling vanuit het perspectief van de �.288 organisaties in 

onze databank. We zagen al dat er tijdens de periode van het Podiumkunstendecreet 

steeds meer organisaties bij de podiumproductie betrokken raakten. Over welke types 

van organisaties spreken we dan? En neemt ook hier de versnippering toe?

De onderstaande grafiek geeft het aantal credits weer dat elke organisatie tijdens een 

vierjarige subsidieperiode verzamelde. De staafjes worden telkens hoger, want het 

aantal producenten is tijdens de periode van het Podiumkunstendecreet sterk geste-

gen. In �993-�997 tellen we in totaal 368 producenten, in de tweede periode al 62� en 

in 200�-2005 maar liefst 928 organisaties.

De grafiek laat ook zien aan hoeveel producties die organisaties meewerkten. De 

stijging blijkt zich evenredig te voltrekken in alle segmenten. Ze doet zich voor bij zo-

wel ‘passanten’, die slechts aan één productie meewerkten, als bij veelproducenten 

met soms meer dan vijftig credits per subsidieperiode. Dat fenomeen was vroeger 

eerder zeldzaam, zoals de grafiek op de volgende bladzijde laat zien. In �993-�997 

slaagde enkel De Munt daarin. In de periode 200�-2005 duiken er plots veertien or-

ganisaties op die op vier jaar tijd meer dan vijftig credits verzamelden. Het ligt voor 

de hand dat daar vier kunstencentra (Stuk, Kaaitheater, Vooruit en Monty) bij zijn. De 

meerderheid bestaat opmerkelijk genoeg uit theaterhuizen (de vier stadstheaters 

plus de Kopergietery en Victoria). Ten slotte duiken nog de namen op van De Munt, 

Muziektheater Transparant, KunstenFESTIVALdesArts en Théâtre de la Ville (Parijs). 

Let wel: ook hernemingen en coproducties zijn meegeteld. Maar ook als hoofdprodu-

cent halen vijf organisaties meer dan vijftig credits (Het Toneelhuis, Transparant, De 

Munt, Kopergietery).

We zien dus een expansie onder- én bovenaan de productiepiramide. Dit is een 

heel ander patroon dan bij de toename van de individuele podiumkunstenaars, die zich 

enkel in het segment van de ‘passanten’ voordeed. Is er wat de producenten betreft 

dan geen sprake van versnippering? Misschien niet, omdat alle segmenten evenredig 

groter worden. Misschien wel, want het aantal ‘passanten’ blijkt in de laatste periode 

hoger dan ooit: 426 organisaties. Dat is 46% van het totaal, en in absolute cijfers een 

grotere groep dan de hele podiumsector in de periode �993-�997.
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Grafiek 9. Voor hoeveel producties krijgt een organisatie credits?
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Types van producenten

Wat is de achtergrond van de �.288 organisaties die tussen �993 en 2005 aan min-

stens één productie hebben meegewerkt? We hebben elk van hen een label toe-

gekend om iets te kunnen zeggen over hun subsidiestatus en/of organisatievorm. 

In wat volgt werken we om te beginnen met vier overkoepelende categorieën: 

‘Podiumkunstendecreet’, ‘andere subsidies’, ‘buitenlandse organisaties’ en een rest-

categorie van ‘niet-gesubsidieerde, Belgische organisaties’. Daarvan nemen we er na-

dien enkele meer gedetailleerd onder de loep.

Als ‘Podiumkunstendecreet’ (PKD) typeren we organisaties die gedurende een be-

paalde subsidieperiode een beroep deden op structurele of projectmatige middelen 

van de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van het Podiumkunstendecreet:

a) Hieronder vallen om te beginnen de structureel erkende organisaties. In de pe-

riode �993-�997 betrof het enkel theater-, dans- en muziektheaterorganisaties 

en kunstencentra; sinds �999 ook festivals. Werkplaatsen zijn pas sinds 2006 

erkend, met ingang van het Kunstendecreet. 

b) Projectmiddelen werden volgens het decreet aan producties toegekend, niet 

aan organisaties. In wat volgt werken we toch met een subcategorie ‘projectge-

zelschappen’. Daarmee bedoelen we organisaties die in een bepaalde subsidie-

periode minstens één keer aanspraak konden maken op projectsubsidies, zoals 

bijvoorbeeld Union Suspecte of Tristero in de periode 200�-2005.

c) Tussen �993 en 2005 stroomden verschillende organisaties in en uit het Podium-

kunstendecreet, zoals de bijgesloten poster goed laat zien. Om die reden heb-

ben we organisaties niet voor de hele periode één label toegekend. Hun label 

werd voor elk van de drie subsidieperiodes opnieuw bekeken. Opera Mobile was 

in �993-�997 een structureel erkende muziektheaterorganisatie, realiseerde in 

�997-200� een muziektheaterproject en verdween na 200� uit onze databank.

De categorie ‘andere subsidies’ omvat organisaties die gesubsidieerd zijn, maar niet 

volgens het Podiumkunstendecreet. Er zijn enkele deelcategorieën:

a) Andere overheden/ministeries: hieronder vallen organisaties die Vlaamse sub-

sidies krijgen van buiten de cultuurbegroting, van andere Vlaamse ministeries 

dan cultuur, van overheden op andere niveaus (federaal, lokaal, Europees). In 

een aantal eerder uitzonderlijke gevallen treden deze overheden ook zelf op als 

producent. De Dienst Cultuur en Toerisme van de Stad Oostende droeg bij aan 

Lac des Singes van Les Ballets C de la B.

b) Nominatim subsidies: zoals we in de toelichting bij de poster uitlegden, zijn er 

nogal wat organisaties die middelen krijgen volgens ad hoc posten in de Vlaamse 

cultuurbegroting. Zo werden Bronks en Beursschouwburg tot 200� betaald uit een 

potje ‘Brusselse podia’. Nadien stroomden ze in in het Podiumkunstendecreet.

c) We hebben het verderop ook over de credits van cultuurcentra. Die krijgen mid-

delen van lagere overheden en Vlaamse subsidies buiten het Podiumkunsten-
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decreet. Een aantal grotere cultuurcentra, zoals de Warande (Turnhout) en ccBe 

(Berchem), zijn ook erg actief als producent. 

d) Opleidingen: ook afstudeerprojecten van podiumopleidingen vinden hun weg 

naar de podiumdatabank van VTi.

‘Buitenlandse organisaties’ hebben een domicilie buiten Vlaanderen/Brussel. We 

brengen een onderscheid aan op basis van geografische criteria, waarop we in het 

volgende deelhoofdstuk dieper ingaan.

Ten slotte is ‘niet-gesubsidieerd’ een restcategorie van Belgische organisaties die uit-

eindelijk erg verschillende werkvormen en trajecten omvat: 

a) Tijdelijke, soms éénmalige samenwerkingsverbanden, zoals De Vere.

b) Organisaties die pas later in het gesubsidieerde systeem instromen.

 Ben Benaouisses gezelschap Latrinité zou later projectsubsidies krijgen, maar 

maakte in de periode �993-�997 al een stuk: zonder subsidies, maar wel onder 

de vleugels van Victoria.

c) Organisaties die een professionele werking uitbouwen in de zogenoemde ‘vrije 

sector’, zoals Fakkeltheater en Theater Paljas.

d) Organisaties uit andere kunstensectoren, zoals muziekensembles (bijvoorbeeld 

Bl!ndman) en galerijen (bijvoorbeeld Etablissement d’en Face te Brussel).

e) Een échte restcategorie van organisaties waarvan we de achtergrond niet meer 

konden achterhalen: wie schuilt achter ‘Volle Petrol’, ‘Koterie Flamand’ of ‘Chez 

Jean-Jacques’, mag zich bij de redactie komen melden.

In de inleiding gaven we al aan dat dit onderzoek niet de pretentie heeft ‘de vrije 

sector’ in kaart te brengen. Alle organisaties in onze databank, dus ook de niet-ge-

subsidieerden, hebben op zijn minst een link met het gesubsidieerde systeem: ze 

moeten tijdens de periode van het Podiumkunstendecreet minstens één productie 

gerealiseerd hebben in samenwerking met een gesubsidieerde producent (PKD of 

‘andere subsidies’).
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Aantal credits per type

De onderstaande grafiek laat de verdeling van de productiecredits zien voor elk van 

de vier macrocategorieën - ‘Podiumkunstendecreet’ (PKD), ‘andere subsidies’ (OVE), 

‘buitenland’ (INT) en de ‘niet-gesubsidieerde’ restcategorie (REST). Hoeveel credits 

namen deze types voor hun rekening? Welke evoluties tekenden zich af gedurende 

de periode �993-2005?

Tabel 6. Organisaties en credits per categorie in de verschillende subsidieperiode

credits aantal organisaties

1993-1997 buitenland 245 �0,68% �27 34,5�%

andere subsidies 337 �4,69% 39 �0,59%

podiumkunstendecreet �427 62,20% 99 26,90%

niet-gesubsidieerd 285 �2,42% �03 27,98%

1997-2001 buitenland 740 �7,57% 262 42,�9%

andere subsidies 835 �9,82% 84 �3,52%

podiumkunstendecreet 2070 49,�5% �2� �9,48%

niet-gesubsidieerd 566 �3,44% �54 24,79%

2001-2005 buitenland ��94 23,06% 428 46,�2%

andere subsidies 74� �4,3�% 97 �0,45%

podiumkunstendecreet 276� 53,34% �85 �9,93%

niet-gesubsidieerd 480 9,27% 2�8 23,49%

totaal buitenland 2�79 �8,65% 8�7 42,6�%

andere subsidies �9�3 �6,37% 220 ��,47%

podiumkunstendecreet 6258 53,57% 405 2�,�2%

niet-gesubsidieerd �33� ��,39% 475 24,77%

Tussen �993 en 2005 raakten steeds meer organisaties betrokken bij de productie van 

podiumkunst. De bovenstaande tabel laat zien hoeveel organisaties er van elk type 

voorkwamen in de drie subsidieperiodes, en ook het aantal credits per type. Algemeen 

zien we opnieuw de toename van het aantal organisaties en het aantal credits in de 

hele periode. Nu blijkt ook welke categorieën van organisaties daarvoor verantwoor-

delijk zijn.
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De influx van buitenlandse organisaties in de hele periode �993-2005 is spectaculair. In 

�993-�997 verzamelden �27 organisaties samen 245 productiecredits. Op dat moment 

zijn er dus al heel wat buitenlandse organisaties bij de productie betrokken (34% van 

het totale aantal organisaties tekent voor �0% van de credits). Het buitenlandse aan-

deel in de productie is in de periode van het Podiumkunstendecreet sterk gestegen. 

Voor de periode 200�-2005 tellen we niet minder dan 428 verschillende buitenlandse 

producenten. Dat is bijna de helft van het totale aantal organisaties voor die periode. 

Hun aandeel in de productiecredits stijgt eveneens: in vergelijking met �993-�997 is 

er sprake van een verdubbeling. We tellen in totaal 34 buitenlandse organisaties die in 

de hele periode van het Podiumkunstendecreet een bijdrage leverden.

Tijdens de periode ’97-’0� was er een sterke groei op alle fronten, zo blijkt uit tabel 6. 

Enkel in de categorie ‘Podiumkunstendecreet’ is er net geen sprake van een verdubbe-

ling, maar juist daar is de stijging in absolute cijfers het hoogst (van �.425 naar 2.070). 

Relatief daalt het aandeel van de organisaties binnen het Podiumkunstendecreet. In 

�993-�997 tekenden ze nog voor 63% van de credits. In �997-200� daalt hun aandeel 

tot 49%. Zoals gezegd injecteerde minister Luc Martens in �997 200 miljoen BEF in 

podiumland, maar blijkbaar volstond die investering niet om de boomende creativiteit 

op te vangen. Men moest economischer omgaan met de middelen. In deze periode 

werden de casts fors kleiner, zo bleek in een vorig kapittel. Ook werd er buiten het 

decreet naar partners gezocht. Buitenlandse partners en anders-gesubsidieerde orga-

nisaties kwamen in de periode �997-200� sterker op de kaart. 

In de periode 200�-2005, wanneer de productie stagneert, zien we nieuwe ont-

wikkelingen. Het aantal anders- en niet-gesubsidieerde producenten stijgt nog wel, 

maar hun bijdrage wordt ingeperkt: het aantal credits daalt. Daar zijn dus geen nieuwe 

sterke partners te vinden. In het buitenland wel, zo gaven we aan. En verder blijven de 

organisaties binnen het Podiumkunstendecreet steeds meer credits verzamelen. 

Het Podiumkunstendecreet wordt opnieuw representatiever voor de totale po-

diumproductie: van 49% naar 53% van de credits. Allicht zit de financiële injectie 

van Anciaux I daar voor iets tussen. Er worden zoals gezegd veel nieuwe organisa-

ties structureel erkend (van 28 naar 37 theaterstructuren), een aantal ad hoc potjes 

(‘Brusselse podia’) raakt decretaal verankerd en vanaf 200� worden ook festivals vol-

gens het decreet gesubsidieerd. Dat verklaart ook mee de daling van de categorie 

‘andere subsidies’.

De onderstaande grafiek zoomt in op de ontwikkelingen in de categorie ‘Podium-

kunstendecreet’.
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Grafiek 10. Inzoomen op credits ‘Podiumkunstendecreet’

Grafiek �0 laat zien hoeveel credits er in elke periode verzameld werden door enerzijds 

de structureel gesubsidieerde producenten (de vijf linkse staafjes) en anderzijds door 

organisaties die in de loop van vier jaar minstens één keer met projectsubsidies moch-

ten werken. De stijgende cijfers voor dans, muziektheater en kunstencentra zijn op 

zich niet zo opmerkelijk. We gingen er hierboven al uitvoerig op in: dit zijn categorieën 

die sinds �993 in het decreet zijn ingestroomd. Ze namen eerst een aarzelende start, 

maar kregen van de subsidiënt de kans om zich te ontwikkelen. 

Opmerkelijk in deze periode is ook de sterke stijging van de credits van projectorga-

nisaties. Ook dat valt te relateren aan de beperkte instroom in �997: toen was er zoals 

gezegd sprake van ‘structurele projectorganisaties’, die bij een inhaaloperatie van 200� 

werden opgevist. 

Verder springt het stijgende aantal credits van de teksttheaterorganisaties in het 

oog. De decalage met ‘Metamorfose # 3 (hybridisering)’ is curieus. In dat deelhoofd-

stuk bleek dat er in de periode 200�-2005 niet meer theater werd gemaakt dan in de 

periode daarvoor. Er zijn twee verklarende factoren. Om te beginnen zijn er wel wat 

theatergezelschappen van de projecten- naar de structurele pot gesluisd. Maar wel-

licht speelt ook de diversificatie op het niveau van individuele organisaties mee, die we 

hierboven met de case van Theater Antigone demonstreerden. De theaterstructuren 

zijn actiever dan ooit, maar ze hebben hun activiteiten gediversifieerd.
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Wederzijdse afhankelijkheid

In 200�-2005 stagneert het aantal producties, maar er zijn wel steeds meer organisa-

ties bij betrokken. Dat komt omdat er steeds meer credits zijn voor samenwerkings-

verbanden. In wat volgt gaan we daar dieper op in: onze databank maakt namelijk 

een onderscheid tussen hoofdproducenten en partners. Bij elke productie wordt één 

‘hoofdproducent’ geïdentificeerd – vroeger zou je gesproken hebben over het ‘gezel-

schap’, maar die term is niet altijd meer adequaat. Als er verder nog andere institutio-

nele partners en coproducenten bij een productie betrokken zijn, dan noemen we die 

hieronder ‘partners’. Die categorie blijft diffuus omdat de vlag vele ladingen dekt. De 

partnerships die onze databank registreert, gaan soms over coproducties met onder-

handelde contracten, over informele afspraken, over forse financiële investeringen of 

passief ter beschikking stellen van infrastructuur, over verhoogde uitkoopsommen of 

simpelweg het uitwisselen van symbolisch kapitaal,... De termen die op flyers wor-

den gebruikt om deze diversiteit van samenwerkingsverbanden te beschrijven, zoals 

‘coproductie’ of ‘i.s.m.’, zijn in dat opzicht niet altijd even eenduidig. Wat houdt een 

‘coproductie’ juist in? Bij elk nieuw project wordt dat opnieuw onderhandeld. Allicht is 

de betekenis van dergelijke termen doorheen de tijd ook verschoven. 

Ondanks deze beperking maakt een onderscheid tussen ‘hoofdproductiecredits’ en 

‘partnerships’ het mogelijk om – alvast op een basaal niveau – een relatief gewicht toe 

te kennen aan de verschillende types van betrokkenheid bij producties. In de volgende 

twee tabellen worden de gegevens uit tabel 6 opgesplitst volgens ‘hoofdproductiecre-

dits’ en ‘partnerships’.

Uit tabel 7 blijkt dat er in de periode �997-200� een sterke stijging is in alle segmenten, 

zowel qua hoofdproductiecredits als qua partnerships. In de periode 200�-2005 gaat 

het hier en daar wat moeizamer. Er is nog steeds een stijging voor de organisaties bin-

nen het Podiumkunstendecreet en de buitenlanders, als partner én hoofdproducent. 

Bij de ‘anders’- en de ‘niet’-gesubsidieerde organisaties is er een verschuiving. Zij 

blijven wel partnerships opzetten, maar trekken zich terug als hoofdproducent.

Partnerships kennen een enorme boom in de periode van het Podiumkunstende-

creet. Het aantal hoofdproductiecredits stijgt niet noemenswaardig in de periode 

200�-2005 (tabel 7). Het aantal partnerships zit wel fors in de lift (tabel 8). De grafiek 

op p. 70 brengt dat verschijnsel in kaart, met gegevens over het aantal partnerships 

per categorie en per seizoen. 
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Tabel 7. Aantal ‘hoofdproductiecredits’ per categorie in elke subsidieperiode

credits aantal organisaties

1993-1997 buitenland 24 �,37% �8 8,78%

andere subsidies 254 �4,58% 23 ��,2�%

podiumkunstendecreet �233 70,78% 94 45,85%

niet-gesubsidieerd 23� �3,26% 70 34,�4%

1997-2001 buitenland �42 5,58% 75 22,�2%

andere subsidies 430 �6,92% 34 �0,02%

podiumkunstendecreet �483 58,36% ��� 32,74%

niet-gesubsidieerd 486 �9,�2% ��9 35,�0%

2001-2005 buitenland 208 8,4�% ��2 26,�0%

andere subsidies 276 ��,�6% 32 7,45%

podiumkunstendecreet �706 69,04% �52 35,43%

niet-gesubsidieerd 28� ��,37% �33 3�,00%

totaal buitenland 374 5,53% 205 2�,06%

andere subsidies 960 �4,2�% 89 9,�4%

podiumkunstendecreet 4422 65,47% 357 36,69%

niet-gesubsidieerd 998 �4,77% 322 33,09%

Tabel 8. Aantal ‘partnerships’ per categorie in elke subsidieperiode

credits aantal organisaties

1993-1997 buitenland 22� 40,03% �09 66,87%

andere subsidies 83 �5,03% �6 9,8�%

podiumkunstendecreet �94 35,�4% 5 3,06%

niet-gesubsidieerd 54 9,78% 33 20,24%

1997-2001 buitenland 598 35,80% �87 66,3�%

andere subsidies 405 24,25% 50 �7,73%

podiumkunstendecreet 587 35,�4% �0 3,54%

niet-gesubsidieerd 80 4,79% 35 �2,4�%

2001-2005 buitenland 986 36,45% 3�6 63,32%

andere subsidies 465 �7,�9% 65 �3,02%

podiumkunstendecreet �055 39,00% 33 6,6�%

niet-gesubsidieerd �99 7,35% 85 �7,03%

totaal buitenland �805 36,63% 6�2 64,83%

andere subsidies 953 �9,34% �3� �3,87%

podiumkunstendecreet �836 37,26% 48 5,08%

niet-gesubsidieerd 333 6,75% �53 �6,20%
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Grafiek 11. Toename ‘partnerships’ 1993-2005

De boom van de partnerships dateert duidelijk niet uit de periode �993-�997. In die 

jaren gebeurt er weinig. Pas vanaf het seizoen �997-�998 – dus na de 200 miljoen BEF 

van Martens – springen de curves omhoog, behalve die van de niet-gesubsidieerde 

restcategorie. Sinds het seizoen 200�-2002 haken ook de ‘anders-gesubsidieerden’ af. 

Daar zijn verschillende factoren in het spel. Er is het proces van ‘decretale verankering’ 

(festivals en ad hoc potjes worden zoals gezegd opgeslorpt in het Podiumkunstende-

creet). Ook het aantal credits van cultuurcentra daalt. Allicht speelt mee dat zij een 

veranderende opdracht kregen door het Decreet Lokaal Cultuurbeleid (2003), maar 

tegelijk blijkt op onze grafiek dat de daling vóórdien al was ingezet.

Het aantal partnerships, coproducties en samenwerkingsverbanden neemt toe. Die 

doen zich sinds de eeuwwissel vooral voor in de categorie PKD en met buitenlandse 

partners. Enkele mensen uit de podiumkunstenpraktijk die inzage kregen in een eer-

dere versie van dit cijfermateriaal, wezen er ons op voorzichtig om te springen met 

interpretaties. Gedurende de periode van het Podiumkunstendecreet is de gevoe-

ligheid om als partner of coproducent te worden vermeld sterk toegenomen. Meer 

informele samenwerkingsverbanden kwamen vroeger minder snel in de flyers en 
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programmaboekjes terecht. In vergelijking met vroeger wordt het belang van credi-

teren vandaag sterker aangevoeld, wat zich allicht vertaalt in onze statistieken. Maar 

al bij al is de stijging op grafiek �� toch vrij spectaculair. Tijdens de periode van het 

Podiumkunstendecreet deed zich een trendbreuk voor in de manier waarop produc-

ties gemaakt worden. De onderstaande grafiek gaat daarop in. Hij laat voor de drie 

opeenvolgende subsidieperiodes zien hoeveel producenten er betrokken waren bij de 

6.653 producties in onze databank. Met hoeveel producenten werden die gemaakt?

Grafiek 12. Aantal producenten per productie

1993-1997 1997-2001 2001-2005

1 �353 �550 �305

2 202 469 6��

3 59 204 262

4 32 98 �69

5 of meer 37 ��7 �85

De manier waarop producties tot stand komen veranderde grondig tijdens de periode 

van het Podiumkunstendecreet. In de periode �993-�997 creëerden organisaties nog 

op eigen houtje. Viervijfde van de producties was het werk van één gezelschap. In de 

periode 200�-2005 was dat amper nog de helft en wij denken dat het in de periode van 

het Kunstendecreet nog minder zal zijn. 
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Alle andere segmenten worden belangrijker: het aantal producties met veel part-

ners en coproducenten wordt erg groot. De grafiek laat zien dat die praktijk ook in 

de periode �993-�997 al voorkwam. Toen werden er 37 producties gemaakt door 

vijf of meer partners, gemiddeld een negental per seizoen. In �993-�994 spant No 
Longer Readymade van Damaged Goods de kroon met tien partners. Orfeo van 

Needcompany, The Cave door De Munt en Da un’altra faccia del tempo van Jan 

Fabre/Troubleyn en Kaaitheater kenden allemaal acht partners. Toen ging het om tref-

fende uitzonderingen, die tegelijk trendsetters bleken. Want in de periode 200�-2005 

is het aantal producties met meer dan vijf partners maar liefst vervijfvoudigd, tot �85 

producties. Teveel om hier op te sommen. Je kon toen gemiddeld elke week zo’n 

voorstelling in première zien gaan. 

Er wordt dus veel samengewerkt. Waarom? Uiteraard is er de financiële noodzaak. In 

�997-200� is er een enorme toename van de productiviteit. Onze cijfers suggereren 

dat de injectie van Luc Martens niet volstond. De explosie van nieuwe producties 

wordt gerealiseerd met een even grote groep podiumkunstenaars. Er worden ook 

bijkomende middelen gezocht bij partners in het buitenland en organisaties buiten, 

maar ook binnen het Podiumkunstendecreet. Maar er is meer aan de hand dan be-

sparingen. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn niet altijd nodig om überhaupt 

te kunnen produceren, maar wel om een bepaald type van producties te maken dat 

anders niet mogelijk zou zijn: het meer grootschalige werk in het internationale circuit. 

En evengoed kan een samenwerking tussen organisaties worden opgezet omdat een 

bepaalde productie vraagt om de combinatie van zeer specifieke artistieke compe-

tenties of netwerken. De toenemende hybridisering speelt ook een rol. Individuele 

projecten combineren partners om uiteenlopende motieven (ro theater werkt samen 

met De Munt en de Filmfabriek). 

Dat onze respondenten wijzen op de toenemende gevoeligheid voor een juiste cre-

ditering, laat eveneens zien dat er méér in het geding is dan middelen zoeken. Als 

kunstenaars en huizen associaties en allianties aangaan, dan wisselen ze symbolisch 

kapitaal uit. Voor podiumkunstenaars is het interessant om op hun résumé of in subsi-

die-aanvragen te kunnen verwijzen naar vroegere samenwerkingsverbanden met pres-

tigieuze huizen. Die huizen hebben er dan weer belang bij om bekend te staan om hun 

neus voor nieuw talent. Daarbij wordt steeds minder duidelijk waar een coproductie 

of partnerschap vandaag voor staat: financiële inbreng vooraf, verhoogde uitkoopsom, 

copresentatie, gedeelde uitvoerende productie, steun aan subsidieaanvraag, enz. Zoals 

hoger werd aangegeven, gaat het hier allicht deels om een ‘verwatering’ van een vol-

waardige coproductiepraktijk tot het delen van credits om tal van redenen.

Hoe dan ook, onze cijfers documenteren op zijn minst de toenemende interdepen-

dentie bij de productie van podiumkunsten. Daarvan kan de wenselijkheid ter discus-

sie staan. Is de groeiende wederzijdse afhankelijkheid een goede of een kwade zaak? 

Meer dan ooit bundelen organisaties de krachten. Daar hebben de cultuurministers 

Paul Van Grembergen en Bert Anciaux de laatste jaren nadrukkelijk voor gepleit. Het 

maakt ook nieuw, meer divers en kwaliteitsvol werk mogelijk. Maar tegelijk worden 

organisaties ook afhankelijk van elkaar, en versnippert de productiecapaciteit.
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MeTaMorfose # 5: inTernaTionaLisering

Cijfers over spreiding

De voorbije jaren publiceerden we meermaals cijfers over de internationale werking 

van Vlaamse podiumkunstenorganisaties. In rapporten uit 2002 en 2004 baseerden we 

ons hoofdzakelijk op internationale speellijsten (Janssens 2002, Baeten en Janssens 

2004). Een groot percentage van de Vlaamse organisaties ontplooit een intensieve 

internationale werking. In de periode �999-2003 stak ongeveer een derde van alle 

Vlaamse podiumproducties de Belgische grens over. Voor de dans waren de cijfers 

het hoogst. Maar liefst 40% van alle Vlaamse dansvoorstellingen tussen �999 en 2003 

werd in het buitenland opgevoerd. Voor de andere sectoren ging het wat minder hard, 

maar ook in het theater en het muziektheater zijn er gezelschappen die de meerder-

heid van hun voorstellingen in het buitenland spelen: Troubleyn, Needcompany, LOD, 

Transparant,...

Internationale werking gaat echter niet alleen over import/export. Het gaat ook over 

een toenemende uitwisseling op het vlak van de productie. Dat bleek sterk uit het dos-

sier over dans in Courant#77 (mei 2006). Daar brachten we de inbreng van buiten-

landse partners bij de productie in kaart. Voor de periode 2000-2005 bleken meer dan 

de helft van de organisaties die bij de productie van ‘Vlaamse dans’ betrokken waren, 

in het buitenland te resideren. Die internationale partners namen in totaal ongeveer 

een derde van alle productiecredits in de dans voor hun rekening. Hoe zit dat voor 

andere disciplines en subsectoren?

De tabellen 6 tot 8 gaven al een eerste indicatie van het aantal buitenlandse or-

ganisaties en hun credits in de periode van het Podiumkunstendecreet. Het aantal 

buitenlandse credits stijgt van 243 in �993-�997 naar �.�86 in 200�-2005, bijna een 

vervijfvoudiging dus. De groei verloopt relatief sneller dan de totale groei van het aan-

tal credits: het aandeel buitenlandse credits verdubbelt van ��% in �993-�997 tot 23% 

in 200�-2005. Tussen �993 en 2005 constateren we een toenemende internationali-

sering. Er zijn letterlijk honderden buitenlandse organisaties bij de Vlaamse podium-

productie betrokken. De meest actieve hebben hun zetel in Frankrijk, Nederland en 

Duitsland: Théâtre de la Ville (Paris, �40 credits), De Rotterdamse Schouwburg (63), 

Springdance (Utrecht, 42), Holland Festival (Amsterdam, 37), Hebbel-Theater (Berlijn, 

3�), Wiener Festwochen (ook 3�), Festival d’Automne (Parijs, 30), Künstlerhaus 

Mousonturm (Frankfurt, 22) en Centre Pompidou (20). We herhalen: daarbij tellen ook 

hernemingen en coproducties mee.

Het spreekt voor zich dat de toenemende internationalisering nauw verbonden is 

met de opkomst van de coproductiepraktijk. Maar er is meer aan de hand. Het aan-

deel van de buitenlandse hoofdproductiecredits neemt tussen �993 en 2005 sterk 

toe: van �,37% in �993-�997 tot 8,4�% in 200�-2005 (tabel 7). Die stijging wijst op 

een toenemende wederkerigheid in de internationale relaties van de Vlaamse podi-

umproducenten. In de eerste twee periodes blijft internationale coproductie nog gro-
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tendeels beperkt tot middelen zoeken in het buitenland. Maar naarmate de periode 

van het Podiumkunstendecreet vordert, wordt er ook meer geïnvesteerd in buiten-

landse gezelschappen. Dat heeft allicht te maken met het feit dat kunstencentra en 

festivals in deze periode steeds meer financiële armslag krijgen. Een aantal onder hen 

– Kaaitheater, deSingel, Vooruit, KunstenFESTIVALdesArts – neemt een prominente 

rol in het internationale productiecircuit.

Dans blijkt een prototype

In de volgende twee grafieken vergelijken we de internationale samenwerking in de 

dans met cijfers voor het geheel van de podiumkunsten. Daarbij brengen we al een 

eerste verfijning aan in de vrij algemene categorie ‘buitenlandse credits’.

Grafiek 13. Verhouding continenten alleen voor ‘dans’

1993-1997 1997-2001 2001-2005

credits aantal 
organisaties

credits aantal 
organisaties

credits aantal 
organisaties

afrika 2 0,�5% � 5 0,28% 4

alle andere landen 3 0,�7% 2

australië 5 0,28% 5

azië 2 0,�5% 2 5 0,28% 4

Binnenland 3�6 72,8�% 7� 939 7�,�4% �5� ��96 66,56% 227

eu-15 (situatie 1995) 98 22,58% 43 323 24,47% �06 504 28,05% �87

noord-amerika �9 4,38% �� 3� 2,35% �7 23 �,28% �4

overige europa � 0,23% � 22 �,67% 9 54 3,0�% �3

zuid-amerika � 0,08% � 2 0,��% 2

totaal 434 �26 �320 287 �797 458

1993-1997

1997-2001

2001-2005
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De grafieken �3 en �4 plaatsen drie doughnuts op elkaar. Elk taartje staat voor één 

vierjarige subsidieperiode. De periode �993-�997 is de binnencirkel en 200�-2005 is 

de buitenste. Elk taartje laat voor één subsidieperiode het aandeel zien van de ‘bin-

nenlandse’ credits ten opzichte van de buitenlandse – onderverdeeld per continent. 

Daarbij splitsen we Europa op in de ‘Europese Unie’, zoals gedefinieerd in �995, en 

een Europese restcategorie. 

Grafiek �3 laat zien dat bij de aanvang van het Podiumkunstendecreet de interna-

tionalisering van de dans al een feit is. In de periode �993-�997 komt al een vierde 

van de credits op het conto van buitenlandse dansproducenten. Tijdens de rest van de 

onderzochte periode neemt het internationale aandeel nog toe. Er is een stijging van 

27% in �993-�997, tot 33% in de laatste periode. Opvallend is ook dat er zich daarbij 

een toenemende diversificatie voordoet. In de eerste periode zijn er drie kleurtjes: 

het binnenland, de EU en Noord-Amerika. Nadien komen ook de rest van Europa en 

andere continenten op de kaart. 

Grafiek 14. Verhouding continenten in het totaal

1993-1997 1997-2001 2001-2005

credits aantal 
organisaties

credits aantal 
organisaties

credits aantal 
organisaties

afrika 4 0,09% 3 9 0,�7% 7

alle andere landen � 0,02% � 7 0,�4% 5

australië 6 0,�2% 5

azië � 0,04% � 4 0,09% 4 �0 0,�9% 8

Binnenland 2058 89,7�% 248 3533 83,90% 374 4080 78,83% 525

eu-15 (situatie 1995) 208 9,07% �0� 590 �4,0�% �97 946 �8,28% 325

noord-amerika 20 0,87% �2 40 0,95% 2� 35 0,68% 23

overige europa 7 0,3�% 6 36 0,85% �9 76 �,47% 24

zuid-amerika 3 0,07% 2 7 0,�4% 6

totaal 2294 368 42�� 62� 5�76 928

1993-1997

1997-2001
2001-2005
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In welke mate is de internationalisering van dans, een discipline die vanzelfsprekend 

minder dan teksttheater gehinderd wordt door taalkundige barrières, een uitzonderlijk 

verschijnsel? Grafiek �4 laat zien dat de andere disciplines inderdaad minder internatio-

naal gericht zijn. In elk van de drie periodes is het buitenlandse aandeel in het geheel 

van de podiumkunsten een heel stuk lager dan voor het deelsegment van dans. Maar 

ook voor het geheel is er een duidelijke tendens tot internationalisering. Bij de start 

van het Kunstendecreet is ook voor het geheel een vijfde van de credits buitenlands. 

De ontwikkelingen bij dans zijn (opnieuw) trendsettend gebleken voor de podiumkun-

sten als geheel. En ook hier zien we diversificatie en komen andere continenten op de 

kaart. Hieronder gaan we dieper in op de uitwaaierende herkomst van de buitenlandse 

organisaties die bijdroegen aan de Vlaamse podiumproductie tussen �993 en 2005.

Tabel 9. Regionale verdeling van organisatiecredits

Land / provincie 1993-1997 1997-2001 2001-2005

Antwerpen 934 �4�0 �427

Brussel 423 873 ��23

Oost-Vlaanderen 449 686 689

West-Vlaanderen ��0 2�� 322

Frankrijk 52 �67 322

Nederland 65 �73 259

Vlaams-Brabant �04 �94 �97

Duitsland 45 �08 �86

Limburg �9 �04 �6�

niet gepreciseerd �3 40 �30

Oostenrijk 7 45 54

Groot-Brittannië �0 3� 34

Italië 7 34 33

Zwitserland 2 25 33

België: Waalse Gewest 6 �5 3�

Verenigde Staten van Amerika �7 22 �2

Canada 3 �8 23

Portugal �2 �3 �7

Spanje 5 �3 24

Noorwegen 3 6 3�

Denemarken 3 6 4

Alle overige 5 �7 63

  



72

Het jaar van aquariums 

De grafieken �3 en �4 spraken over de continentale spreiding van de productiecredits. 

Tabel 9 geeft meer fijnmazige informatie over de herkomst van de buitenlandse produ-

centen. De binnenlandse credits rangschikken we per provincie, de buitenlandse per 

land. Al die cijfers zijn dalend gerangschikt volgens de credits in 200�-2005.

Binnen België zijn tijdens de periode van het Podiumkunstendecreet de verhoudin-

gen stevig omgegooid. Opnieuw is er overal wel een sterke groei tijdens de periode 

�997-200� maar na de millenniumwissel wordt de inbreng van Oost-Vlaanderen (lees: 

Gent) en Antwerpen niet meer groter. Tegelijk blijft Brussel sterk opzetten als een 

belangrijke productiepool, wat allicht te verklaren valt door de expansie van dans. Let 

ook op de bijna expansieve ontwikkeling in West-Vlaanderen (het aantal credits gaat 

maal drie), in Limburg (maal acht) en Wallonië (maal zes). 

Ook in vele buitenlanden zit groei. Enkel de VS haakt af. Opmerkelijk is dat Frankrijk 

haasje-over speelt met Nederland. Er is niet enkel een verdieping, maar ook een ver-

breding. De diversificatie van de buitenlandse credits valt in tabel 9 eerder onrecht-

streeks af te lezen uit de sterke stijging van de restcategorie ‘alle andere landen’: van 

5 over �7 tot 63. Er verschijnen vooral in de periode 200�-2005 nogal wat nieuwe 

naties op de Vlaamse podiumkaart, onder meer Singapore, Syrië, Estland en Iran. De 

diversificatie laat zich nog het beste zien bij een onderverdeling volgens steden – meer 

dan landen en provincies een vanzelfsprekend criterium om de internationale credits 

te clusteren. Dat is wat we doen in de volgende drie aquariums.

In de onderstaande aquariums is elke stad die een inbreng had in de podiumproductie 

weergegeven als een luchtbel. Naargelang van het aantal credits dat een stad verza-

melt, wordt de bel groter. De grootste bel in de drie aquariums is telkens Antwerpen. 

We zien hoe Gent in de periode �997-200� verdwijnt achter die sterk uitdijende bel 

van Brussel. Alle steden die zich in eenzelfde land bevinden, zijn gerangschikt in de-

zelfde verticale kolom. Je ziet dus dat er een viertal landen zijn met een aandeel dat er 

wat uitspringt. Van links naar rechts zijn dat België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. 

Voor elk van de drie subsidieperiodes is er een aquarium en zo tekenen zich evolu-

ties af. Er is de intensivering van de samenwerking met de grote productiecentra in de 

belangrijkste buurlanden: de bellen van Parijs, Amsterdam, Berlijn worden groter. In de 

belangrijkste buurlanden/kolommen verschijnen tevens steeds meer luchtbellen, wat 

duidt op een betere geografische spreiding van de credits in die landen. Zoals gezegd 

is er ook diversificatie: er verschijnen vooral in 200�-2005 heel wat nieuwe landen op 

de kaart. Het aantal kolommen met weinig en eerder kleine luchtbellen neemt stelsel-

matig toe. De inbreng van die steden en landen is al bij al vrij beperkt, maar het aantal 

van deze lichtgewichten imponeert. Opgeteld gaat het om een aanzienlijk aandeel in 

de productie. Het aantal steden dat bijdraagt aan de Vlaamse podiumproductie stijgt 

in de onderzochte periode van 74 naar �68. Hoe ‘Vlaams’ zijn de Vlaamse podiumkun-

sten nog na deze metamorfose?
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Grafiek 15. Aquarium 1993-1997 

Grafiek 16. Aquarium 1997-2001 
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Grafiek 17. Aquarium 2001-2005

Metamorfosen in podiumland

Tijdens de periode �993-2005 is de manier van werken in podiumland grondig veran-

derd. Er is een kwantitatieve groei van de productie, die overigens niet ongebreideld 

blijkt. Ze bereikt een grens in de periode 200�-2005, mogelijk door de gewijzigde 

kwantitatieve normen in het Podiumkunstendecreet. Belangrijker zijn de kwalitatieve 

metamorfosen. Er is de toenemende individualisering, de opkomst van de freelance 

markt en de versnippering van de artistieke credits. Er is hybridisering op verschillende 

niveaus: het macroniveau van het landschap, het mesoniveau van organisaties en het 

microniveau van specifieke producties, die we steeds meer als mengvormen zien. 

Er is een toenemende wederzijdse afhankelijkheid tussen organisaties uit binnen- en 

buitenland. Het zijn ingrijpende wijzigingen die betrekking hebben op verschillende 

facetten van de productie van podiumkunst – kunstinhoudelijk, organisatorisch, op het 

vlak van loopbaanontwikkeling,... Dat het beleid, de podiumorganisaties en individuele 

kunstenaars op zoek zijn naar antwoorden, bleek hierboven al ten dele. In de rest van 

het boek worden deze tendensen nog verder uitgediept en aangevuld.
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internationaal en intercultureel
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Na de eerste uitvoering van het Kunstendecreet stond internationale werking meteen 

hoog op de agenda. Op dit punt bevat het decreet dan ook een belangrijke vernieu-

wing. Voor het eerst konden organisaties hun internationale werking omschrijven en 

aanvragen als een ‘optie’ in hun structurele enveloppe. In principe opende dat mo-

gelijkheden, omdat het hoe en wat van de internationale werking niet langer in een 

keurslijf hoefde te zitten. Organisaties konden zelf aangeven of en hoe ze internatio-

naal wilden opereren. Wie de internationale optie niet wilde opnemen in zijn structu-

rele dossier, zou nadien nog projectmatige middelen kunnen aanvragen voor de eerste 

stapjes in het buitenland. Maar de toepassing van de nieuwe regel riep vele vragen 

op. Voor veel beginnende gezelschappen bleef de deur naar extra projectmatige on-

dersteuning gesloten. En werd internationaal werken wel beloond, als er sprake was 

van een ‘plafond voor de dans’? 

Dit alles speelde zich af op een moment dat minister Anciaux te kennen gaf het 

internationale cultuurbeleid ingrijpend te willen wijzigen. In september 2005, op het 

VTi-colloquium Grensgevallen, kondigde hij een ‘strakkere regie’ aan van zijn inter-

nationaal cultuurbeleid. De plannen die hij daar ontvouwde – waaronder de oprichting 

van een cel ‘internationaal cultuurbeleid’ binnen zijn administratie – hebben vooralsnog 

niet geleid tot meer coherentie en transparantie in het internationale cultuurbeleid. 

Om die reden blijft de analyse die we een jaar geleden maakten over de internatio-

nale situatie van de podiumkunsten vandaag nog steeds actueel. In juni 2006 schreven 

Els Baeten, Joris Janssens en Nikol Wellens een bijdrage over de gevolgen van de 

eerste toepassing van het Kunstendecreet op de internationale werking in de podi-

umkunsten. Dit artikel verscheen eerder in Achtergrond XXXL, een speciale editie 

van het magazine van de Brakke Grond. We nemen deze tekst opnieuw op in deze 

publicatie, met een aantal lichte wijzigingen. 

Sindsdien werden deze inzichten verder uitgewerkt. Op het VTi-colloquium 2010: A 
Stage Odyssey formuleerde Guy Gypens (Rosas) een pleidooi voor een visie op 

Europa als binnenland. Zijn voorstel werd op het colloquium besproken door een werk-

groep die het onderschreef en tegelijk opriep om duidelijk te maken wat we verstaan 

onder internationaal werken. Het gaat niet alleen om verkoop, om import en export, 

maar om de volle breedte van grensoverschrijdende samenwerkingen. In die zin gaat 

internationaal werken ook om een grondhouding, een open houding. We moeten 

meer vanzelfsprekend denken over Europa als onze culturele ruimte. 

Dat sluit aan bij de analyse die Katrien Darras, die deel uitmaakt van de artistieke 

kern van Nieuwpoorttheater, hieronder aan de orde stelt. Op basis van het veldana-

lysemateriaal onderneemt zij een poging om de inhoudelijke meerwaarde van een 

internationale werking te articuleren. Ze overdenkt hoe sector en beleid de link tussen 

de internationale en de interculturele dimensie sterker kunnen articuleren. 
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Over artistieke praktijk en diversiteit publiceerde het VTi samen met Kunst en 

Democratie en de andere kunstensteunpunten in het voorjaar van 2007 het boek 

Tracks. Artistieke praktijk in een diverse samenleving (Uitgeverij EPO). Op ver-

schillende beleidsniveaus – van lokaal tot Europees – neemt de interesse voor het 

thema toe. Maar die belangstelling is inhoudelijk niet altijd even sterk gearticuleerd. 

Praktijk én beleid zijn zoekende. In deze experimentele situatie is het van belang dat 

de opgedane praktijkervaringen – met fricties én mogelijkheden – kunnen circuleren. 

Het boek is een beschrijving van een twintigtal praktijkverhalen: het volgt kunstenaars 

en cultuurmakers uit verschillende kunsttakken op de voet, zowel individuele kunste-

naars als kunstenorganisaties, al dan niet gesubsidieerd, van kleine buurtorganisaties 

tot grote huizen, uit de stad en de provincie. Hoe gaan kunstenaars en organisaties in 

de praktijk om met de diversiteit in de samenleving? Daarbij vraagt Tracks niet alleen 

aandacht voor afgewerkte producten, maar vooral ook voor de artistieke en de organi-

satorische dimensie van creatieprocessen.

Uit het boek komt niet een kant-en-klaar recept naar voor om te interculturaliseren. 

Dergelijke processen verlopen telkens anders in nieuwe contexten. Toch komen er 

uit het disparate materiaal rode draden naar boven. Vaak doen zich dezelfde fricties 

en valkuilen voor, staan kunstenaars en cultuurwerkers voor gelijksoortige dilemma’s 

en vinden ze gelijksoortige oplossingen. In de twintig verhalen blijken geslaagde pro-

cessen een aantal gemeenschappelijke kwaliteiten te hebben: jezelf in vraag stellen, 

werken op maat, aandacht voor het langetermijnperspectief, in dialoog willen treden 

en innovativiteit.

Voor onze veldanalyse vroegen we aan de Nederlandse onderzoeker en adviseur 

Laurien Saraber om het materiaal uit Tracks te overdenken. Wat zijn de implicaties 

van een focus op processen en de kwaliteiten daarvan in een meer beleidsmatige 

context? Wat is de toepasbaarheid in concrete artistieke beoordelingsprocedures?
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Els Baeten, Joris Janssens, Nikol Wellens

In �996 stelde de toenmalige beoordelingscommissie dans: ‘Je zult internationaal zijn, 

of je zult niet zijn binnen de Vlaamse dans.’ Hoe extreem dat toen ook klonk, uit cijfers 

en getuigenissen blijkt dat die stelling vandaag een realiteit is. Een aantal organisaties 

heeft een erg brede actieradius. Sommige spelen in meer dan twintig landen, over de 

hele wereld. In deze bijdrage laten we zien hoe de internationalisering van de podium-

kunsten gegroeid is, hoe het beleid zich ontwikkelde en welke vandaag – bijna twee 

jaar na de beslissingen bij de eerste uitvoering van het Kunstendecreet – de mogelijk-

heden en knelpunten zijn. 

een beetje geschiedenis

De systematische internationalisering van de Vlaamse podiumkunsten is op zich een 

vrij recent verhaal. Tot het einde van de jaren zeventig was internationale creatie en 

programmering nog het werk van een handvol pioniers. Het Koninklijk Ballet van 

Vlaanderen toerde internationaal, de Internationale Nieuwe Scène maakte een opge-

merkte doortocht in Avignon �972 en vernieuwers als Franz Marijnen en Tone Brulin za-

gen hun experimenten meteen in een internationale context. Daarnaast was er de prille 

internationale programmering in een aantal kunstencentra en festivals avant-la-lettre.

Vóór �980 gaven enkele pioniers – theatermakers en programmeurs uit Vlaanderen 

en Brussel – al een internationale inbedding aan hun werk (Uytterhoeven 2003). Maar 

– het verhaal van de ‘Vlaamse golf’ is bekend – vooral vanaf het einde van de jaren 

zeventig (eerste Kaaitheaterfestival in september �977) ontstaan er veel nieuwe initi-

atieven met een nadrukkelijk internationale dimensie. Het werk van makers als Anne 

Teresa De Keersmaeker, Jan Fabre, Jan Decorte en Jan Lauwers wordt getoond op 

belangrijke podia in het buitenland. Die erkenning zorgt ervoor dat ook in eigen land 

het prestige van de nieuwe generatie toeneemt.

Verder is het cruciaal dat de nieuwe festivals en kunstencentra hun creaties pre-

senteren naast toonaangevend buitenlands werk: opnieuw een investering in de repu-

goeDe Banen voor  
De expLosiviTeiT?
structureel en projectmatig internationaal 
werken sinds 2006
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tatie van de nieuwe generatie en tegelijk een artistieke stimulans. In de jaren tachtig 

ontstond er vanonderuit een vruchtbare internationale wisselwerking. Diverse samen-

werkingsverbanden maakten die mogelijk, zoals de vzw Schaamte (�977-�987), het 

Vlaams Theater Circuit (VTC, �980) en Informal European Theatre Meeting (IETM, 

�98�). In zijn boek Kunst in netwerken biedt Pascal Gielen veel informatie over de 

ontwikkeling van de hedendaagse dans in Vlaanderen in de jaren �980 en �990, en laat 

hij zien in welke mate de internationale dimensie destijds de ‘Vlaamse golf’ mogelijk 

maakte (Gielen 2003). 

De nieuwe initiatieven van de jaren tachtig ontwikkelden zich buiten de officiële 

structuren en beleidsinstrumenten van het Vlaamse cultuurbeleid. Bij ontstentenis 

daarvan was het de internationale dimensie die de Vlaamse golf mogelijk maakte. 

Vanuit de Vlaamse overheid waren de internationale kredieten van het Commissariaat-

Generaal van de Internationale Culturele Samenwerking het voornaamste instrument 

om de nieuwe generatie toch te ondersteunen. Daarnaast ontstond er een geldstroom 

uit het buitenland. Andere middelen kwamen voort uit buitenlandse tournees, copro-

ductie-engagementen van buitenlandse partners, de middelen van buitenlandse am-

bassades,... Heel diverse bronnen maakten van de internationale dimensie de belang-

rijkste artistieke en economische motor achter de ‘Vlaamse golf’.

Zoals we in deel I aangaven, maakt de overheid in de jaren negentig een inhaalbe-

weging. Het Podiumkunstendecreet (�993) is sterk gemodelleerd op de organisatie-

structuur van de generatie van de ‘tachtigers’, die na de ad hoc regelingen van de jaren 

tachtig nu structurele steun genieten. Maar aan de uitgangspunten van het internatio-

nale cultuurbeleid verandert er niet veel. Zeker de regeringen van Luc Van den Brande 

(CVP-minister-president tussen �992 en �999) blijven de internationale dimensie van 

cultuur als een instrument zien van een breder buitenlandbeleid. Het blijft het belang-

rijkste doel om het imago van de natie in het buitenland te versterken. Meer dan ooit 

tevoren wordt daarvoor een politiek instrumentarium ontwikkeld. Ook de regeling voor 

het culturele ambassadeurschap komt voort uit die logica.

De grote omslag bij het Vlaamse beleid komt er in �999. De paars-groen-gele co-

alitie van Patrick Dewael (VLD) legt andere accenten dan de regeringen van Luc Van 

den Brande. ‘Show the flag volstaat niet meer,’ zegt Dewael: het gaat eerder om de 

resultaten dan om de verpakking. Internationaal cultuurbeleid moet een cultuurbeleid 

zijn, voegt cultuurminister Anciaux (Spirit) daaraan toe in zijn Beleidsnota Cultuur 
2000-2004. Die opvatting wordt later bevestigd door het enveloppensysteem van het 

Kunstendecreet. Organisaties kunnen nu de internationale werking beschouwen als 

een organisch onderdeel van de structurele werking. Hiermee hoopte de overheid ook 

een einde te maken aan de verwarring die er enkele jaren heerste over het statuut 

van de internationale subsidies, namelijk of men al dan niet nog extra projectgeld voor 

internationale activiteiten kon krijgen bovenop de gewone enveloppe. Met de invoe-

ring van het Kunstendecreet werd internationaal werken één van de opties waarvoor 

organisaties kunnen kiezen. Alleen festivals en kunstencentra worden in ieder geval 

verondersteld ook internationaal te werken. Dat is in principe een erkenning van de 

wezenlijk internationale dimensie van de artistieke praktijk zoals die zich sinds de jaren 

tachtig heeft ontwikkeld.
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Anciaux II gaf aan het daarbij niet te zullen laten. Hij wil ook zelf accenten leggen. In 

zijn Beleidsnota 2004-2009 kondigde de minister een ‘strakkere regie’ aan van het 

internationaal cultuurbeleid, een uitdrukking die openheid biedt voor heel diverse in-

vullingen. Door budgettaire beperkingen moet er scherper gekozen worden. Op het 

VTi-colloquium Grensgevallen (2 september 2005) sprak de minister over een expo-

nentiële stijging van het aantal aanvragen voor ondersteuning en stelde hij vast dat 

er ‘nood is aan een vorm van regie om zoveel explosiviteit in goede banen te leiden’. 

De minister gaf ook de richting hiervan aan. Hij kiest op het vlak van culturele uitwis-

seling tussen landen en staten heel duidelijk voor een beperkt aantal landen waaraan 

hij extra aandacht wil besteden en waarin hij op een meer systematische manier wil 

investeren: Zuid-Afrika, Marokko en China. De minister wil ook bijzondere aandacht 

besteden aan de relatie met onze buren, in het bijzonder met Nederland en de Franse 

Gemeenschap. Met de oprichting van een cel internationaal cultuurbeleid binnen de 

Administratie voorzag hij in een nieuw instrument om dit beleid uit te voeren. Twee 

jaar nadien is dit laatste voornemen nog niet zichtbaar omgezet in praktijk.

perspectieven sinds 2006

Intussen bevinden we ons, wat de relatie tussen de podiumpraktijk en het kunsten-

beleid betreft, opnieuw op een kantelmoment. Om te beginnen krijgen kunstorgani-

saties met het Kunstendecreet in principe de vrijheid om de internationale dimensie al 

dan niet als een belangrijk deel van de gewone werking te beschouwen en om deze 

zelf in te vullen. Sinds de zomer van 2005 onderzoeken we hoe deze mogelijkheid in 

praktijk is gebracht. Wat is de impact van de subsidiebeslissingen in het kader van het 

Kunstendecreet op de internationale werking van onze podiumgezelschappen? Het is 

nog iets te vroeg om al cijfers over speellijsten en coproducties voor te leggen. Op 

basis van rondetafelgesprekken en studiedagen, de lectuur van de subsidiedossiers 

die organisaties ons ter beschikking stellen en gesprekken met betrokkenen, kunnen 

we wel al een aantal knelpunten en mogelijkheden distilleren. 

Het materiaal leerde ons vooral de complexiteit van een structurele internationale 

werking beter kennen én onderscheiden van een projectmatige aanpak. Dat zijn twee 

radicaal verschillende manieren om een internationale werking uit te bouwen. Dankzij 

het Kunstendecreet krijgen organisaties de kans om in hun subsidiedossiers met dit 

onderscheid rekening te houden. Ze moeten een keuze maken voor een projectmatige 

of een structurele internationale samenwerking.

Een internationale werking die deeluitmaakt van de structurele enveloppe is inte-

ressant voor organisaties die al een zeker internationaal parcours hebben afgelegd. Zij 

krijgen de vrijheid om een internationale werking op poten te zetten die goed spoort 

met hun artistieke en organisatorische démarche. Voor wie nog niet zover staat en de 

internationale optie niet aanvraagt, was de mogelijkheid voorzien om ad hoc onder-

steuning aan te vragen, wanneer zich een interessante uitnodiging of mogelijkheid 

voordeed. Zo worden organisaties geholpen bij hun eerste stappen in het internatio-

nale circuit.
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Vandaag blijkt het grootste knelpunt dat de overheid in haar subsidietoekenning die 

zelfprofilering van de gezelschappen niet heeft gevolgd. De manier waarop organisa-

ties hun internationale werking ontwikkelen, botst op een tekort aan differentiatie in 

de uitvoering van het Kunstendecreet. Dat bemoeilijkt zowel projectmatig als structu-

reel internationaal werken.

De onmogelijkheid van een projectmatige 
internationale werking

De intenties van de ontwerpers van het Kunstendecreet waren helder. Kunstencentra 

en festivals worden verondersteld ook internationaal te werken; dit geld zit in de struc-

turele enveloppe verrekend. Andere kunstorganisaties kunnen kiezen. Ofwel ziet men 

de internationale dimensie als essentieel element van de werking en verrekent men 

die kosten in de globale begroting. Ofwel ziet men dit niet zo, en blijft de mogelijkheid 

open om eventueel nog op een projectmatige manier internationale subsidie aan te 

vragen. De overheid van haar kant heeft natuurlijk het recht om optionele keuzes van 

organisaties niet te honoreren. Alles zou duidelijk worden in het toekenningsbesluit 

per organisatie. 

De subsidieronde van 2005 heeft echter niet meteen de verhoopte helderheid ge-

bracht. Wel is duidelijk dat de overheid twee sporen gevolgd heeft. Een cruciaal pro-

bleem is dat bijna geen enkele organisatie kan gebruik maken van de mogelijkheid om 

nog projectmatig internationale middelen aan te vragen.

a) Wie in het initiële dossier uitdrukkelijk had gezegd niet te kiezen voor de internatio-

nale optie komt nog in aanmerking voor projectmatige ondersteuning. Het is dus 

een interpretatie in negatieve zin geworden: wie niet expliciet vermeldde voor 

een projectmatige aanpak te kiezen, kan geen extra projectmiddelen vragen. 

b) Wie initieel opteerde voor de internationale functie en vond dat de toegekende 

globale enveloppe te klein uitviel, kon in het aangepaste beleidsplan de optie 

laten vallen. Maar die organisaties verloren dan wel de mogelijkheid om nog een 

beroep te doen op projectmatige ondersteuning. 

Die werkwijze heeft ertoe geleid dat bijna geen enkele organisatie die nu structu-

reel gesubsidieerd wordt, nog in aanmerking komt voor projectmatige ondersteuning 

– ook niet die gezelschappen die hun eerste stappen in het buitenland willen zetten. 

Een zijdelingse vermelding van een speelkans in Nederland wordt opgeblazen tot het 

statuut van een structurele internationale werking en sluit andere wegen voor twee 

of vier jaar af. Producenten die een eerste structurele subsidie krijgen en voorzichtig 

hun buitenlands netwerk willen ontwikkelen, kunnen op deze route geen extra duwtje 

in de rug meer krijgen.
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De onmogelijkheid van een structurele  
internationale werking

Zoals gezegd biedt het Kunstendecreet aan organisaties de mogelijkheid om de inter-

nationale werking structureel te verankeren. We polsten bij enkele betrokkenen naar 

de effecten daarvan. Kristien De Coster (Ultima Vez) licht in Courant#76 de levens-

noodzakelijkheid van de internationale dimensie in de danspraktijk toe: 

In de loop der jaren is de sterke thuisbasis – de subsidies van de Vlaamse Gemeen-

schap, gecombineerd met het werken en spelen in Brussel en Vlaanderen – cruciaal 

geworden. Ze is de onontbeerlijke pijler binnen de werking van de dansgezelschap-

pen. Maar een dansgezelschap dat enkel in Vlaanderen toert, is na één of maximum 

twee maanden uitverteld. Dat heeft alles te maken met de speelmogelijkheden, 

en niets met de wens of de keuze van het gezelschap om al dan niet zichtbaar 

te zijn op de Vlaamse podia. Concreet betekent de keuze voor een internationale 

werking de keuze tussen ‘maar half’ bestaan of toch trachten een continuïteit te 

realiseren. Die keuze heeft gevolgen voor alle aspecten van de werking. Artistiek 

kun je dan op langere termijn werken met dansers en artistieke medewerkers naar 

keuze. Administratief ben je in staat om desgewenst iemand aan te werven voor 

een gedegen zakelijke leiding. Je kunt de lokale en internationale uitstraling van je 

gezelschap garanderen, onder meer door het uitwerken van een langetermijnvisie, 

een verzorgde communicatie,...

Ruth Collier, ZOO/Thomas Hauert, voegde daar in hetzelfde nummer van Courant 
aan toe: 

Ons internationale geld is binnen onze huidige enveloppe niet meer als dusdanig 

geoormerkt, wat op zich meer flexibiliteit mogelijk maakt. Maar doordat onze struc-

turele werking onder grote druk komt te staan, bestaat de neiging om die middelen 

voor de creatie te gebruiken. Tegelijk zijn we genoodzaakt meer externe middelen 

te vinden. We zullen dus nog meer dan vroeger afhankelijk zijn van het buitenland.

Een structurele internationale werking is dus vanzelfsprekend in de danssector. We 

mogen echter niet vergeten dat dit geen exclusiviteit van deze sector is. Een aantal 

theater- en muziektheatergezelschappen zijn op dit terrein even succesvol. Zo staat 

in de subsidieaanvraag 2006-2009 van LOD te lezen: ‘Voor sommige projecten als 

onze opera’s is een buitenlandse tournee noodzakelijk, willen we de voorstellingen 

een consistent leven bieden. De mogelijke speelplekken in Vlaanderen zijn hiervoor 

te beperkt.’

De artistieke plannen van deze producenten zijn te grootschalig voor Vlaanderen. 

De internationale samenstelling van het artistieke team, de grootte van de bezetting, 

de gevraagde technische kwaliteit van de infrastructuur, de doorgedreven publieks-

werking van een programmator of tal van andere factoren maken dat de productie niet 

in het ‘gewone’ stramien past waarbij repetitieperiode en tournee in een tijdspanne 
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van drie maanden worden afgewerkt. Deze manier van werken vraagt een andere dy-

namiek, organisatiestructuur en financiering. Het netwerk van buitenlandse partners 

dat deze gezelschappen hebben opgebouwd, maakt dit mee voor hen mogelijk. Dus 

was voor veel aanvragers de structurele opname van hun internationale werking in het 

dossier een lang verhoopte, natuurlijke evolutie. 

Daarbij blijft een structurele subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor een pro-

ducent een belangrijk vertrekpunt. Niet alleen financieel, ook de erkenning is van be-

lang. Met de economische en symbolische waarde die het gezelschap vertegenwoor-

digt, kan het een samenwerking met andere partners aangaan die kosten bespaart 

en inkomsten genereert (uitkoopsommen, coproductiebijdragen, terugbetaling van 

gemaakte onkosten). 

Op die manier is er een wezenlijk internationaal productiecircuit ontstaan, profes-

sioneel gerund en voor een groot deel met subsidie gefinancierd. Katleen Duys be-

rekende dat Rosas, Ultima Vez, Les Ballets C de la B en Damaged Goods gemiddeld 

minstens 70% van hun uitkoopsommen in het buitenland ontvangen. Bij de genoemde 

structureel gesubsidieerde dansgezelschappen schommelen de eigen inkomsten uit 

de werking in binnen- én buitenland (uitkoopsommen, coproductiebijdragen, recupe-

ratie van kosten,...) tussen de 40 en de 60% van de totale inkomsten, waar decretaal 

minimaal �2,5% verwacht wordt.

Bovendien werken die internationale partners meestal eveneens met overheids-

middelen. Dankzij de Vlaamse subsidie stroomt er dus buitenlandse subsidie naar 

Vlaamse podiumkunstenaars. Daarmee kunnen ze hun artistieke weg vervolgen, in 

Vlaanderen en daarbuiten. Met een bescheiden aandeel van de totale beschikbare 

subsidie-enveloppe realiseren de gezelschappen van een aantal Vlaamse podiumkun-

stenaars een lange speellijst, een pak werkgelegenheid en een grote omzet. Tegelijk 

nemen ze op artistiek niveau een internationale toppositie in, wat hen weer helpt om 

voor nieuwe creaties partners te vinden. Door het opnemen van deze werking in hun 

structurele aanvraag, rekenden de gezelschappen erop dat de Vlaamse Gemeenschap 

hen in deze dynamiek zou steunen. 

De Vlaamse subsidie-enveloppe is niet enkel van belang als startkapitaal; daar-

naast garandeert ze diversiteit in de internationale samenwerking. Niet elke artistiek 

interessante buitenlandse partner heeft voldoende financiële middelen om bovenop 

een uitkoopsom ook nog de reis en het verblijf van het gezelschap en het transport 

van het decor te betalen. Dit probleem stelt zich vooral met partners in Oost-Europa, 

Latijns-Amerika en Azië. Uitwisseling met Afrikaanse partners zijn zonder bijkomende 

Vlaamse overheidssteun totaal onmogelijk.
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Enkele aspecten van de beslissingen zetten de structurele internationale werking on-

der druk:

HeT ‘pLafonD’ voor De Dans
De opmerkingen van de beoordelingscommissie dans over ‘grenzen aan de sub-

sidiegroei’ en over het scheeftrekken van de markt bij ongebreidelde groei van 

staatsmiddelen, hebben bij velen tot wenkbrauwgefrons geleid. Ook de medede-

ling van de minister dat er een ‘plafond’ komt voor de subsidies aan dansgezel-

schappen, roept cruciale vragen op. Zoals we hierboven argumenteerden, bedreigt 

dit plafond niet alleen de diversiteit van de internationale tournees, maar kan het de 

implosie betekenen van gezelschappen die functioneren in de transnationale pro-

ductieruimte. De structurele internationale positie zoals we die hierboven omschre-

ven, betekent inderdaad dat het werk van die organisaties ‘minder Vlaams’ wordt. 

Blijkbaar is het voor het Vlaamse beleid – dat cultuursubsidies erg lang legitimeerde 

vanuit identiteitsoverwegingen – moeilijk om met die evolutie om te gaan. Maar 

het debat moet dringend ten gronde gevoerd worden. Uit de cijfers in deel I blijkt 

scherp dat de danssector in de transnationale productieruimte een voortrekkersrol 

speelt. Maar het is een prototype dat nagevolgd wordt. Er zijn ook al theater- en 

muziektheatergezelschappen met een vergelijkbare doorgedreven internationale 

werking. Staat hen hetzelfde stigma, c.q. een plafond te wachten?

De fysieke aanwezigHeiD in vLaanDeren
Er ontstaat onduidelijkheid over de waardering van de overheid voor een uitge-

breide internationale werking. Het grote internationaal succes van sommige the-

ater-, dans- en muziektheatergezelschappen wordt geroemd met omschrijvingen 

als ‘een belangrijk Vlaams exportproduct’ (Jan Fabre/Troubleyn), ‘wellicht het 

meest internationale gezelschap van Vlaanderen’ (Needcompany) (Nota aan de 
Vlaamse regering, 24 juni 2005). In andere gevallen lezen we: ‘toch mag de 

zichtbaarheid van deze gezelschappen in Vlaanderen zelf niet al te zeer vervagen. 

Een evenwicht tussen binnenlandse en buitenlandse aanwezigheid is belangrijk’ 

(Beoordelingscommissie dramatische kunst, �5 mei 2005). Dit evenwicht tussen 

zichtbaarheid in Vlaanderen en het prestige van een uitgebouwde internationale 

praktijk, is echter nergens omschreven.

LangeTerMijnpLanning MeT een Tweejarige enveLoppe
De Vlaamse overheid heeft – ten dele ook uit budgettaire overwegingen – kwistig 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om podiumorganisaties die een vierjarenplan 

indienden, slechts voor twee jaar te ondersteunen. Ook dat zet druk op de interna-

tionale werking. Gezelschappen die internationaal willen (co)produceren en sprei-

den, moeten op langere termijn kunnen plannen en in hun onderhandelingen met 

partners financiële engagementen aangaan. Hoe kunnen zij dergelijke investerings-

beslissingen nemen in de onzekerheid over hun toekomstige structurele subsidie?
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Tot slot

Het Kunstendecreet voorziet in een onderscheid tussen ‘structureel’ en ‘projectmatig’ 

internationaal werken. De manier waarop dit onderscheid werd toegepast, strookt niet 

met de realiteit. Het beleid ontkent dat er een groot verschil is tussen de werking van 

een gezelschap als Ontroerend Goed, dat zijn weg zoekt op de internationale podia, 

en pakweg Damaged Goods, een vaste waarde in de transnationale productiecircuit. 

Deze tekst is een pleidooi om dit onderscheid toch te valoriseren. 

De tijd zal moeten uitwijzen of de beslissingen een impact hebben op het aan-

tal voorstellingen in het buitenland en de diversiteit van plekken waar men optreedt. 

Want men zal op minder uitnodigingen kunnen ingaan. De keuze is niet zozeer afhan-

kelijk van de artistieke meerwaarde als wel van de financiële. Vooral voor minder ‘rijke’ 

podia en regio’s zal men in de toekomst selectiever moeten zijn. Zoals Katrien Darras 

hieronder aanstipt, lijkt dit haaks te staan op de belangrijke plaats die minister Anciaux 

in zijn beleid wil reserveren voor samenwerkingsontwikkeling. 

Het gebrek aan groei zet ten slotte niet alleen de productiecapaciteit en de diver-

siteit van de internationale werking onder druk, maar ook – het lijkt paradoxaal – de 

spreiding in Vlaanderen. Een mogelijk gevolg kan immers zijn dat men de uitkoopsom-

men moet verhogen. Het risico op een minderwaarde ten aanzien van het vroeger ge-

investeerde financieel en symbolisch kapitaal is reëel. Het gaat met andere woorden 

over een inkrimping van de eerder gemaakte ambitieuze plannen. Eigenlijk komt het 

er op neer dat er toch nog ‘projectmatig’ moet gewerkt worden.
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Katrien Darras

Heel wat podiumorganisaties toeren frequent in het buitenland. Het geeft hen econo-

mische brandstof. Tournees genereren inkomsten – of toch in landen met een interes-

sant subsidiesysteem – en bezorgen de gezelschappen continuïteit in hun speellijst. 

Die vorm van internationaal werken is voor gevestigde gezelschappen een verworven 

praktijk, zo bleek nog maar eens uit de vorige bijdrage in dit boek. Tegelijk werd dui-

delijk dat de overheid met de uitvoering van het Kunstendecreet de internationale 

werking voor een stuk vleugellam heeft gemaakt. De toepassing van de criteria was 

te weinig gedifferentieerd en hield geen rekening met de ervaring en aanpak van 

een organisatie. Beginnende gezelschappen werden over dezelfde kam geschoren 

als organisaties met een doorgedreven buitenlandse activiteit. Bovendien zagen veel 

gezelschappen hun koopkracht verminderen, wat de diversiteit van de internationale 

praktijk in het gedrang brengt. Ze kunnen minder rekening houden met inhoudelijke 

en artistieke drijfveren, en het economische perspectief wint aan belang. Een kleine 

navraag leert in elk geval dat nogal wat gezelschappen zich gedeeltelijk terugtrekken 

uit de minder gegoede internationale circuits.

Nochtans is export naar verder gelegen en minder vermogende landen een voe-

dingsbodem voor kunstenaars en organisaties die streven naar diversiteit en nieuwe 

impulsen. Wim Vandekeybus en Ultima Vez stellen dat speelkansen in ‘het echte bui-

tenland’ onontbeerlijk zijn als artistieke zuurstof. Verre buitenlanden en de dialoog met 

nieuwe publieken zorgen voor een reflectiemoment in het traject van een maker. Over 

zijn ervaringen in onder meer Afrika en Macedonië zegt Vandekeybus: 

Het is veel boeiender om je werk te tonen aan mensen die het nog niet kennen. 

Het is keer op keer een heel speciale ervaring omdat mensen een grote honger 

hebben om je werk te zien. In Afrika bijvoorbeeld is er lucht en ruimte voor andere 

combinaties. We speelden ooit in Macedonië. De mensen stellen er veel vragen, 

babbelen de hele tijd tijdens de voorstelling over wat ze zien. Je werk tonen buiten 

het koudere en intellectuele Europa dat de codes kent, zorgt er ook voor dat je zelf 

anders kunt kijken.

LiMiTeD eDiTion
internationaal en intercultureel cultuurbeleid
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De internationale dimensie van de podiumkunsten is vandaag zowel geografisch als 

qua opzet en motivering ontzettend divers: prospectie buiten de geijkte paden, geza-

menlijke projecten opzetten in minder evidente landen, nieuwe publieken aanboren 

voor bestaand werk... Kunstenaars en organisaties plaatsen hun werk in een interna-

tionale en interculturele context. De weg naar een doorgedreven internationaal podi-

umkunstenlandschap is alleen mogelijk als zij hun bedding kunnen uitdiepen. Dat de 

export zich steeds meer naar de wetten van de markt moet richten, staat op gespan-

nen voet met de aandacht van het beleid voor ‘interculturaliseren’. Op welke manier 

kan de Vlaamse overheid een meer geïntegreerd internationaal en intercultureel cul-

tuurbeleid ontwikkelen?

internationaal en intercultureel: 
enkele voorbeelden

Zonder een uitgebreide beschrijving van het landschap te willen geven, halen we 

hieronder enkele cases en praktijken aan die hun internationale werking in een in-

teressant intercultureel perspectief plaatsen. Een eerste voorbeeld is Made in 
Thailand van Jérôme Bel en Pichet Klunchun, een productie die in 2005 op het 

KunstenFESTIVALdesArts vertoond werd. Deze theatrale en choreografische docu-

mentaire werd gemaakt vanuit de verschillende werkelijkheden van twee dansers-

choreografen. Voorbij de cultuurkloof proberen ze meer te weten te komen over el-

kaars werk. Er wordt veel gelachen tijdens het uur en veertig minuten waarin Bel en 

Klunchun elkaar uitvragen, maar tegelijk wordt het publiek ook geconfronteerd met 

de persoonlijke dialoog tussen dragers van verschillende culturen, in maatschappelijk, 

historisch en cultureel opzicht.

Alain Platel (Les Ballets C de la B) gaat nog een stuk verder. In het boek Tracks. 
Artistieke praktijk in een diverse samenleving stelt hij dat voor hem diversiteit op 

het podium een must is: 

Ik accentueer de verschillen van de performers in mijn voorstellingen, omdat ik 

daarmee kan uitdrukken hoe ik de wereld zie. Voor Wolf, bijvoorbeeld, ben ik op 

zoek gegaan naar een zwarte en een Chinees omdat ik het héél belangrijk vind om 

hier, in Vlaanderen, België, West-Europa, met mensen van verschillende afkomst 

te werken. Er zijn plekken waar we toeren en waar het minder effect heeft. Als we 

bijvoorbeeld spelen in Brazilië, dan staat niemand ervan te kijken dat je werkt met 

verschillende nationaliteiten. Als het publiek buitenkomt, ziet het niets anders. Hier 

is het voor mij een ethisch vertrekpunt. Ik merk dat bij elke productie die ik maak, 

diversiteit het vertrekpunt is als ik op zoek ga naar mensen. Als ik audities hou en 

ik kan kiezen tussen een goede blanke en een goede zwarte, en ik heb nog niet 

voldoende diversiteit, dan zal ik kiezen voor de zwarte – om het plat uit te drukken. 

Ik vind dat gekleurde mensen veel meer te zien zouden moeten zijn, zowel in voor-

stellingen, als op tv. Het moet een doodnormale zaak worden. (Tracks, p. ��6)
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Diversiteit op de scène is natuurlijk maar het topje van de ijsberg. Internationale en 

interculturele samenwerkingsverbanden en tournees zorgen er op verschillende ni-

veaus voor dat de diversiteit van de samenleving doordringt in podiumland. Eleanor 

Bauer nam voor B-kronieken, een project van Sarma, een reeks interviews af in en 

over de Brusselse dansgemeenschap. Die bestaat maar bij gratie van internationale 

netwerking. Als voorbeeld van inherente diversiteit haalt ze de in Brussel werkzame 

Venezolaan David Zambrano aan, met wie ze recent samenwerkte. Zambrano ontwik-

kelde zijn eigen ‘Flying Low-techniek’, een improvisatie- en danstechniek die hij over 

de hele wereld doceert en in zijn praktijk als choreograaf ook zelf toepast. Zambrano 

ziet het artistieke creatieproces als een interculturele uitwisseling in een wereld zon-

der grenzen. Soul Project, zijn meest recente stuk, vertrekt vanuit de fascinatie voor 

Amerikaanse soulartiesten. De voorstelling bestaat uit tien solo’s op soul en verwante 

muziek uit verschillende culturen. Bauer:

In de dansgemeenschap is internationaal werken ingegeven vanuit een praktische 

noodzaak, maar je kunt het natuurlijk ook als een kracht aanwenden voor de pro-

jecten die je zo realiseert. Zambrano, met wie ik nu samenwerk, gaat met zijn 

improvisatie-creaties op zoek naar de uitwisseling van culturen. Een groot deel van 

zijn interesseveld vertrekt vanuit de verschillende mensen en culturen die samen 

op de scène staan. De dansscène is in se zeer internationaal, maar gaandeweg 

merk je dat je die diversiteit ook op een interessante manier kan thematiseren in 

je werk, zonder dat je daarom voorstellingen gaat maken rond peace and under-
standing.

Een heel ander project op internationale basis is de Holoceen-cyclus van Berlin, een 

reeks filmische portretten van niet voor de hand liggende plaatsen. Caroline Rochlietz 

van Berlin: 

De keuze voor de plek waar we naartoe trekken is ingegeven – of was dat in het 

begin althans – door een bijna kinderlijke nieuwsgierigheid. We zijn alle drie gefasci-

neerd door film en met dat medium wilden we de grenzen van ons eigen land open-

breken. We kozen gewoon een stad die ons aantrok. Na Iqaluit (de hoofdstad van 

Nunavut) wilden we naar een nog kleinere stad om te zien hoe die functioneerde. 

We kwamen uit bij Bonanza, een stad met vijf inwoners in Colorado. Uiteindelijk 

verhoudt het portret zich natuurlijk altijd tot onze eigen omgeving en vertelt het 

er ook iets over. In Bonanza, bijvoorbeeld, merkten we dat ook een stad met vijf 

inwoners vol achterklap zit. We kwamen tot de conclusie dat mensen zich in die 

piepkleine stad met dezelfde motivaties tot elkaar verhouden, en we dus eigenlijk 

een grootstad van heel dichtbij konden zien.
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interculturaliteit als project: 
een langetermijnvisie van kvs

Een minder projectmatige koppeling van het internationale en interculturele zien we 

bij KVS. Temidden van het multiculturele Brussel ziet artistiek leider Jan Goossens 

zijn stadstheater als een draaischijf voor een langdurige en duurzame internationale, 

interculturele én artistieke samenwerkingsontwikkeling. KVS formuleert zijn missie 

niet vanuit het perspectief van de kunstenaar als een autonoom individu. Het huis wil 

een spiegel zijn voor de geschiedenis van heel de stad. Jan Goossens:

Is het Congoproject van KVS een internationaliseringsproject? Voor mij is het in se 

een Brussels project. We proberen consequent de link te leggen en ons internatio-

nale verhaal zo divers te maken als ons Brusselse verhaal. De culturele invloed van 

de Afrikaanse gemeenschap en de invloed van het Congolese verleden op Brussel 

zijn gigantisch. Ik vind Brussel evenzeer Afrikaans of Congolees als Belgisch.

Vanuit die stedelijke realiteit begon KVS te graven in het nationale en collectieve ver-

leden, om zo verborgen kantjes bloot te leggen. Projecten rond het nationale verleden 

(denk aan Singhet ende weset vro) werden naast de zoektocht naar het ‘andere’, 

in hoofdzaak koloniale verleden geplaatst. De erfenis van Congo werd aangesneden 

met de enscenering van Hugo Claus’ Het leven en de werken van Leopold II. Jan 

Goossens: 

We wilden focussen op de verborgen geschiedenis van Brussel. Geen enkele scè-

ne speelt zich af in Afrika. Het blijft een stuk van een blanke man die zich schuldig 

voelt. Er zit één Afrikaan in. Hij heet Bongo Bongo en praat niet. Maar daartoe wil-

den we ons niet beperken. De andere helft van het engagement is dat we zelf op 

zoek zijn gegaan naar dit verleden en de mensen die in de stad aan het werk zijn. 

Dat doen ze waarschijnlijk hier om de hoek, maar we kennen ze niet. We komen 

ze nooit tegen en waarschijnlijk komen ze elkaar niet eens tegen. We hebben Paul 

Kerstens van Universiteit Gent gecontacteerd en die heeft een groep mensen bij el-

kaar gebracht uit verschillende steden. Dat is Green Light geworden. Met hen heb-

ben we een traject afgelegd van ontmoetingen, workshops en uiteindelijk kleine 

voorstellingen.

Vanuit het onderzoek naar het verleden en het stedelijke perspectief zet KVS ook een 

– op dit ogenblik nog prille – wisselwerking op met een aantal contacten in Kinshasa. 

Goossens: 

Twee dingen zijn voor mij cruciaal in het Congoproject. Het gaat niet om een reis, 

niet om een workshop. Het gebeurt vaak dat iemand ginds voor een reis en één 

workshop langskomt, en het dan ophoudt. Wij kiezen voor een langetermijnper-

spectief en er is sprake van wederkerigheid. Het gaat er niet alleen om dat wij naar 
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ginder gaan, maar ook dat zij – met alle risico’s vandien – naar hier terugkomen. Het 

zijn risico’s, want je geeft de artiest niet noodzakelijk een cadeau door hem naar 

Brussel uit te nodigen. Het is een artistieke uitdaging. Iemands werk kan goed zijn, 

maar is daarom niet meteen verplaatsbaar. En er is ook een economische kant: voor 

de meesten is het een ongelooflijke schok. Dat kan hen zin geven om in Congo 

met tien keer meer energie terug aan het werk te gaan, maar sommigen kunnen 

ook compleet blokkeren en geen werk meer maken. Toch is die wederkerigheid 

belangrijk in geografische én artistieke zin. De vraag is niet alleen wat onze eigen 

artiesten eraan overhouden, maar ook wat ze er ginds aan hebben. We moeten 

onderzoeken hoe we contexten kunnen creëren waarin een dialoog kan ontstaan, 

zodat wij op termijn aan gezamenlijke creaties kunnen werken. Dat is het uiteinde-

lijke perspectief. Als we nu met voorstellingen naar Congo trekken en workshops 

op poten zetten, dan is de eerste bedoeling dat artiesten elkaar ontmoeten. Dat ze 

met elkaar werken en dat zo de behoefte kan ontstaan om in 2008-2009 een stap 

naar een ambitieuzer project te zetten.

KVS plaatst zijn internationale verhaal in het midden van de stad. Van daaruit probeert 

het een connectie te maken met een deel van de wereld waar Brussel affiniteit mee 

heeft, als een vorm van samenwerkingsontwikkeling. De doorgedreven prospectie 

van KVS (en intussen andere organisaties als Ultima Vez en Nona) moet op termijn lei-

den tot een uitwisseling waar ook artiesten in Brussel bij betrokken zijn. KVS houdt bij 

dit traject a priori en heel expliciet rekening met de maatschappelijke context waarin 

het werk ontstaat. Het engagement van het project overstijgt de kunstproductie op 

zich, maar zet ook een creatief proces op gang dat de eigen canon ter discussie stelt.

Het huis koos er zelf voor om zijn internationale werking in een resoluut intercultu-

reel perspectief te plaatsen, maar kon hiervoor wel op een honorering van de Vlaamse 

Overheid rekenen, buiten de structurele subsidies om. 

internationaal en intercultureel cultuurbeleid

De Vlaamse podiumkunsten waren van bij de Vlaamse Golf sterk internationaal geori-

enteerd. Een veranderende wereld was er de voedingsbodem voor. Sindsdien is de 

internationalisering en globalisering alleen maar toegenomen. Waar de internationale 

werking zich begin jaren negentig nog voornamelijk toespitste op de Europese landen, 

wordt het aandeel van niet-Europese landen steeds groter. Het ad hoc karakter van 

de internationale uitwisseling heeft in vele gevallen plaats gemaakt voor een gelaagde 

structurele aanpak. Internationaal werken is vandaag een breed en diep veld waar 

import en export, uitwisseling van expertise, kunsteducatie, interculturalisering en 

netwerking in de meest diverse constellaties aan bod komen. 

Dit alles blijkt niet alleen economisch interessant, maar biedt ook de noodzakelijke 

zuurstof voor artistieke creatieprocessen en engagement ten aanzien van een steeds 

diversere samenleving. We nemen aan dat het Vlaamse cultuurbeleid een dergelijke 

invulling zeer genegen is, gezien de aandacht die er de laatste jaren is uitgegaan naar 
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‘interculturaliseren’. Toch zou het beleid de samenhang tussen de internationale en 

interculturele praktijk veel meer kunnen dynamiseren en valoriseren dan vandaag het 

geval is. 

Interculturaliseren is een speerpunt in het cultuurbeleid, maar de link met de in-

ternationale dimensie wordt nauwelijks gelegd. De Beleidsbrief Cultuur 2006-2007, 

waarin Anciaux zijn beleidsprioriteiten voor deze periode uiteenzet, lijkt daarvoor 

symptomatisch: 

Een breed pakket van beleidsmaatregelen binnen de sectoren cultuur, jeugd en 

sport is gericht op het zo ruim mogelijk betrekken van de bevolking. Bepaalde bevol-

kingsgroepen worden geconfronteerd met drempels die hun participatiekansen be-

perken of worden niet bereikt via het bestaande aanbod. Daarom vind ik het noodza-

kelijk om binnen het cultuurbeleid te verbijzonderen via specifieke categoriale acties 

om zo de drempel voor een aantal doelgroepen te verlagen. Bijzondere aandacht wil 

ik hierbij schenken aan (...) het interculturaliseren van de culturele sector.

Waarom linkt de Beleidsbrief ‘interculturaliseren’ enkel aan participatie? Interculturali-

sering kan niet losgekoppeld worden van het artistieke perspectief en de internatio-

nale blik. Wat het internationaal cultuurbeleid betreft, noemde Anciaux Marokko, Zuid-

Afrika en China als prioritaire buitenlanden. Blijft de aandacht niet al te zeer beperkt 

tot een focus op de export van ‘Vlaamse’ producten? Het voorbeeld van KVS zet de 

vruchtbaarheid van wederkerigheid en een langetermijnperspectief in de internatio-

nale betrekkingen sterk in de verf.

Het Kunstendecreet biedt wel perspectief aan organisaties die de link tussen interna-

tionaal en intercultureel ten volle willen uitspelen. Maar deze koppeling wordt vandaag 

nog te weinig gemaakt door de overheid en de praktijk. Als de overheid de budgettaire 

consequenties ervan weigert in te zien, schept dit kader op zich nog onvoldoende 

mogelijkheden om kunstenaars hun internationale/interculturele sporen te laten uit-

tekenen.

In de subsidieronde van 2005 werd de internationale werking toegevoegd aan de 

structurele subsidie-enveloppe, maar de budgetten stegen niet navenant. Gezelschap-

pen kregen dus een extra opdracht, maar er werd nauwelijks budgettaire speelruimte 

gecreëerd om innoverende initiatieven te ontplooien. Zoals gezegd, zette de eerste 

uitvoering van het Kunstendecreet de diversiteit van de internationale uitwisseling on-

der grote druk. Het wordt moeilijk om te investeren in minder evidente en minder 

lucratieve werk- en speelplekken. Om een grotere diversiteit mogelijk te maken, is om 

te beginnen een financiële inhaaloperatie nodig. 

Verder is het standpunt dat het VTi hierboven uiteenzette cruciaal: het onderscheid 

tussen projectmatig en structureel internationaal werken moet herijkt worden op een 

manier die beter aansluit bij de praktijk. Of men zelfs nog een stap verder zou kunnen 

zetten, werd onderzocht op het VTi-colloquium 2010: A Stage Odyssey, in augustus 

2006. Guy Gypens pleitte er toen voor om opnieuw een mengvorm tussen structurele 

en projectmatige ondersteuning mogelijk te maken. 
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Net als het VTi beklemtoonde Gypens de noodzaak van een ‘duidelijk onderscheid (...) 

tussen gezelschappen die structureel internationaal werken, en andere die nog aan die 

weg timmeren’. Dat die tweede categorie een beroep moet kunnen doen op punc-

tuele internationale subsidies, spreekt voor zich. Maar ook voor de eerste categorie 

bepleit Gypens een opening om extra middelen aan te vragen: ‘Voor mogelijkheden 

die zich buiten Europa voordoen, moet het ook voor structureel gesubsidieerden mo-

gelijk zijn om ad hoc ondersteuning aan te vragen.’ Europa is het ‘binnenland’, stelde 

Gypens. Opereren in die zone vraagt maar een kleine investering: wie structureel in-

ternationaal werkt, heeft daarvoor geen extra impuls meer nodig. Maar voor projecten 

buiten Europa zouden ze toch extra middelen moeten kunnen aanvragen. Dat zou de 

diversiteit van de internationale praktijk ten goede komen en is een piste om de inter-

nationale werking buiten Europa te dynamiseren. 

Het opent ook mogelijkheden voor een cultuurbeleid dat eigen, politieke accenten 

wil leggen. Als de overheid door de beperking van middelen keuzes moet maken, 

dan kun je nadenken over in welke landen het vanuit (cultuur)politieke overwegingen 

interessant is om te investeren: bijvoorbeeld een aantal Oost-Europese landen, aan 

Europa grenzende landen, het Middellandse Zeegebied,... De overheid kan zelf een 

verdeelsleutel opstellen, op maat van het impulsbeleid dat men wil voeren.

Een deel van de huidige internationale praktijk genereert een diversiteit die breder 

gaat dan een puur cultureel perspectief. Gypens haalde in de boven aangehaalde nota 

al aan dat de koudwatervrees voor samenwerking met beleidsterreinen als ontwikke-

lingssamenwerking, buitenlandbeleid, economie, onderwijs,... best mag overwonnen 

worden. Het Congoproject van de KVS bevindt zich al op het kruispunt van cultuur en 

ontwikkelingssamenwerking. Ligt daar een piste voor een extra financiële impuls voor 

de internationale praktijk? Zonder te willen instrumentaliseren, kan de overheid met 

zijn ontwikkelingssamenwerking een vooraanstaande rol spelen om Vlaanderen op 

koers te zetten naar het ‘echte’ buitenland, buiten Europa dus. 

Ten tijde van het culturele-ambassadeurschap waren vele kunstenaars ervoor be-

ducht dat hun internationale praktijk een instrument zou worden voor extra-artistieke 

doelen. Gypens’ pleidooi om vandaag met andere beleidsterreinen te werken, geeft 

een nieuwe invulling aan het impulsbeleid dat de overheid zou kunnen voeren. Het laat 

de kunstenaars de voortrekkersrol die hen toekomt, maar is tevens een inspirerende 

manier om de interculturele dialoog in het centrum van het internationale cultuurbeleid 

te plaatsen.
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Laurien Saraber

‘Het is niet gelukt’. Onder die kop typeerde recensente Annette Embrechts begin 

2007 in een Nederlandse kwaliteitskrant dat wat in de volksmond het ‘multicultureel 

theater’ heet. Het argument: Er is nog steeds geen zwarte Johan Simons. Er spelen 

geen gekleurde acteurs in de grote gezelschappen. Het publiek is een segregatiegru-

wel van soort bij soort. De verhalen zouden moralistisch zijn, de speelstijl amateuris-

tisch, de thematiek geforceerd. En de betreffende acteurs en regisseurs zouden niets 

beters weten dan klagen over gebrek aan erkenning. Waarom steken ze de hand niet 

in eigen boezem?

Pikant detail is dat Embrechts die conclusies naar eigen zeggen afleidde uit het boek 

20 Jaar Multicultureel Theater. Dat was kort daarvoor uitgebracht door De Nieuw 

Amsterdam, een van Nederlands oudste multiculturele theatergroepen. Uiteraard had 

DNA met dat boek heel andere bedoelingen dan als alibi fungeren voor een recen-

sent die al langer iets dwars zit. Het bleek net zo goed mogelijk om er een mijlpaal 

in te zien ‘die markeert dat het multiculturele theater een volwassen segment van 

ons kunstenlandschap is geworden’, zoals bijvoorbeeld de directeur van het Centrum 

voor Interculturele Studies van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht opmerkte. 

Embrechts bracht een kunststukje selectief lezen voor het voetlicht. 

Het effect was echter meer dan interessant. Opgewonden telefoontjes, ingezon-

den brieven, hatelijke blikken in de schouwburg, tirades aan de borreltafels van de 

theatercafés. Multicultureel theaterland was klaarwakker. Een spoedbijeenkomst van 

de hele club volgde – makers, acteurs, beschouwers die elkaar in de alledaagse prak-

tijk moeiteloos weten te vinden. Toch ging het samenscholen juist dit keer een beetje 

knorrig. Want het voelde alsof iemand een hek om hen heen had gezet en hen dwong 

om één te zijn. Bij de bijeenkomst kwam het dan ook nauwelijks tot gezamenlijke 

strategieën. Het ging vooral over de vraag hoe onderlinge verschillen beter zichtbaar 

gemaakt kunnen worden. Of het begrip ‘multicultureel theater’ toe is aan een nieuwe 

betekenis en wat die dan zou kunnen zijn. Of dat deze huls inmiddels zo uitgewoond 

is dat hij beter overboord kan. En of deze mini-sector die geen sector is, zelfs geen 

genre, überhaupt wel moest reageren op deze provocatie. 

een gevecHT  
MeT open vizier
oordelen over een diverse kunstpraktijk
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niet alleen in de wereld

‘Genres en formats zijn op zichzelf dragers van een bepaalde, ideologische, politieke 

en sociale lading’, staat in Tracks te lezen. Multicultureel theater bestaat op zijn neu-

traalst als tegenpool van monocultureel theater. Op zijn slechtst wordt het in Europese 

landen gebruikt als opponent van de mainstream: een flatteus woord voor een im-

pliciete, maar keiharde norm van westerse dramaturgie, bourgeois thema’s en vorm-

experiment. Wereldmuziek is een marketingtruc van westerse platenmaatschappijen. 

Culturele diversiteit is een Europese kwestie, constateerden de Latijns-Amerikaanse 

gasten van het KunstenFESTIVALdesArts. ‘Misschien hebben jullie net ontdekt dat 

jullie niet alleen zijn in de wereld?’ citeert Tracks één van hen. Het is allemaal een 

kwestie van perspectief.

Moeten we het er dan maar niet meer over hebben? Jawel. Ik zou, zoals velen, 

heel graag willen dat we het er niet meer over hoefden te hebben. Dat we in het 

utopia van de multiculturele vanzelfsprekendheid waren beland. Maar je hoeft maar 

in kunstinstellingen om je heen te kijken, of te bezien hoe subsidiestromen verdeeld 

zijn, om te weten dat dat niet zo is. Personeelsbestand, publieksbereik en aanbod van 

de gesubsidieerde kunsteninfrastructuur blijven ver achter bij de diversiteit van de sa-

menleving. Mainstreaming klinkt mooi, maar je kunt het niet over diversiteit hebben 

door het er niet over te hebben. 

In Tracks wordt over mainstreaming opgewekter gesproken dan ik vooralsnog zou 

willen doen. Natuurlijk, louter doelgroepenquota formuleren en het bijbehorende be-

leid uitbesteden aan speciale instellingen die de rest van de kunstwereld ontslaan van 

enige inspanning, daar schiet niemand iets mee op. Maar tegenover de voorbeelden 

die in Tracks worden aangehaald om het mislukken van het vroegere Nederlandse 

diversiteitsbeleid te illustreren (met name dat van voormalig staatssecretaris Rick van 

der Ploeg), zijn andere voorbeelden te plaatsen die het falen van het daarop volgen-

de reguleringsbeleid laten zien. Geoormerkte gelden die zijn opgegaan in algemene 

subsidiebudgetten, maar tot geen enkele toename van het aantal honoreringen van 

cultureel diverse aanvragen hebben geleid. De voorstelling De gesluierde mono-
logen – een islamitische variant op de Vagina monologen – die pas in reprise, na 

eclatant succes, een klein beetje rijksgeld krijgt. Het plan zou teveel sociaal-educatief 

zijn, te weinig artistiek. De beste flamencodanseres van ons land, met twintig jaar 

ervaring, die weer geen geld krijgt omdat de commissie het plan prematuur vindt. Het 

Marokkaanse duo De Varkensfabriek, dat zijn cabareteske theater grotendeels finan-

ciert uit eigen inkomsten, omdat subsidiënten hen te commercieel vinden. Zo zou ik 

nog even kunnen doorgaan. 
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Medicijn

Culturele diversiteit is politiek. Deze schijncategorie is een instrument voor agenda-

setting, wat mij betreft zolang als dat nodig is. Diversiteitsbeleid verdient geen schoon-

heidsprijs, het is een medicijn. Vervolgens gaat het er in de uitwerking inderdaad om 

de categorisering voorbij te komen en ervoor te zorgen dat het beleid niet in mooie 

woorden blijft steken. Dat betekent om te beginnen dat er een duidelijker onderscheid 

nodig is in instrumenten voor de diversifiëring van respectievelijk productie en pro-

grammering, publiek en personeel. Die thema’s hangen samen en een integrale aan-

pak blijkt telkens weer het beste te werken, dat is ook in de conclusies van Tracks nog 

eens na te lezen. Ze vragen echter wel ieder een eigen invulling en fijngevoeligheid. 

Het is onzinnig om van individuele kunstenaars te eisen dat ze met vormen, the-

ma’s of uitvoerenden van specifieke herkomst aan het werk gaan. Zo’n staatsbemoei-

enis is op geen enkele manier te rijmen met dat wat kunst maakt tot wat zij is. Maar 

subsidiënten en overheden kunnen wel faciliteren dat het totale landschap genoeg 

kleur heeft. Dat doen ze immers ook zonder blozen als het gaat om verschillende 

kunstdisciplines, genres en variatie in grote en kleine initiatieven. Bij publieksinstel-

lingen zoals concertzalen, theaters en musea, zijn vooral in plaatsen met een sterk 

gemengde bevolking bovendien goede argumenten denkbaar om wél te verlangen 

dat ze een gevarieerder aanbod programmeren of hun publiek verbreden. Van grote 

stadsgezelschappen die hun subsidie mede verkrijgen vanwege het belang voor hun 

directe omgeving, lijkt het ook niet onredelijk om publieksresultaten te verwachten. 

En ook een zekere artistieke weerspiegeling: in repertoire, acteursbestand of samen-

werkingsverbanden met kunstenaars die met beide benen in de multiculturele samen-

leving staan. 

Op het vlak van personeel en bestuur loopt diversifiëring doorgaans het traagst. Een 

quickscan die ik recent verrichtte, geeft indicaties dat de helft van de Amsterdamse 

culturele instellingen hooguit �0% medewerkers met een niet-westerse achtergrond 

heeft. In Utrecht heeft 60% helemaal geen medewerkers met niet-westerse wor-

tels. Een groot landelijk onderzoek bracht onlangs aan het licht dat tweederde van 

de Nederlandse werkgevers (samenlevingsbreed) geen enkele allochtone manager 

in dienst heeft. Hoeveel vertrouwen is daaruit te putten ‘dat het vanzelf zal gaan’? 

Fermere eisen dan nu zijn alleszins verdedigbaar. 

Maar voelt dit allemaal toch te directief, dan is er nog een andere optie: hou regelin-

gen algemeen en breed toegankelijk, oormerk budgetten alleen achter de schermen; 

laat instellingen zelf aangeven of multiculturaliteit voor hen een issue is; lok goede 

plannen uit; honoreer de meest serieuze ambities, ervaring, durf en realiteitszin; zorg 

dat het hele geoormerkte budget goed besteed wordt; en reken instellingen in de 

volgende beoordeling op hun eigen doelen af én in samenhang met het totale kun-

stenlandschap.
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culturele diversiteit is geen probleem

Zo moeilijk is het nu ook weer niet. Maar beleidsmakers moeten wel hun nek dur-

ven uitsteken en een groot oog hebben voor nuance. Het werkt alleen als beleid en 

activiteiten niet blijven steken in veralgemeniseringen. Pin kunstenaars niet als een 

mooie, maar dode vlinder vast op hun herkomst. Tracks is een levendig voorbeeld 

hoe de categorisering te gebruiken is, om ze vervolgens te ontstijgen. Dan wordt 

ook de artistieke kracht volop zichtbaar. Culturele diversiteit is geen probleem. Het 

is een mondiale realiteit en meerwaarde. Het gaat niet alleen over participatie uit de-

mocratische overwegingen of om ‘achterstanden’ weg te werken, maar is ook een 

innovatieve kracht, niet in de laatste plaats in artistiek opzicht. De potentie en kwaliteit 

ervan benoemen, is in mijn ogen één van de meest waardevolle wegen om nu te be-

wandelen. Instellingen lopen juist voor de artistieke kansen warm. Ook kunstenaars 

zelf worden er het liefst op aangesproken. En het is mooi meegenomen dat er ook 

nog eens een aantoonbaar verband bestaat tussen het inhoudelijk programma en het 

publieksbereik. 

Annette Embrechts had in zekere zin een schot voor open doel, omdat er in 

Nederland de afgelopen jaren te impliciet onder woorden is gebracht welke artis-

tieke zoektochten buiten de gevestigde canon en methodiek werkelijk plaatsvinden. 

Zoektochten die soms rechtvaardigen dat het niet allemaal een ronkend, glimmend 

succes is. Een van de verdiensten van Tracks is dat het aandacht vraagt voor de kwa-

liteit van de processen. Die processen zijn er zo veel als er kunstenaars zijn. Maar toch 

tekenen zich een paar grotere artistieke tendensen af. Die hebben ook consequenties 

voor de manier waarop die kunsten beoordeeld worden: door recensenten, program-

matoren en adviseurs van subsidiegevers. De poortwachters van de kunst en hun 

beoordelingsmechanismen zijn een cruciale schakel in het diversiteitsbeleid. 

eclectische esthetiek

Hybriditeit is een van die artistieke tendensen: botsingen en versmeltingen van ver-

schillende vormen, verhalen en talen. Tracks beschrijft een keur aan voorbeelden, 

zoals Union Suspecte. Die theatergroep weet in één voorstelling te putten uit verhalen 

van de straat, een lied van een priester-dichter van rond �900, De moeder van Gorki, 

De joodse messias van Arnon Grunberg, de Koran, kunstwerken van Van Eyck, een 

film over de Tweede Wereldoorlog en documentaires over Arabische vrouwen. Ik ben 

benieuwd hoe hun subsidie-aanvragen eruit zien. Of neem de meertaligheid van Alain 

Platel, die rijp en groen, amateur en prof, mens en dier, de geur van de academie en 

van de straat mengt: ‘De cast is de dramaturgie’. Of de mix van Noord-Afrikaanse, 

hedendaagse, traditionele en geïmproviseerde muziek, jazz en pop van De Krijtkring.

Voor zo’n eclectische esthetiek is er geen recept. En voor het beoordelen ervan 

evenmin. Je kunt als beoordelaar niet anders dan al even eclectisch te werk gaan: re-

censies en publieksreacties op eerder werk lezen, ingewijden raadplegen, zo mogelijk 
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met de makers praten, de sfeer in de zaal proeven, kijken naar verwante kunstenaars. 

En: vertrouwen geven op basis van staat van dienst of gewoon vanwege de spranke-

ling van een plan, een risico nemen. Tijd geven dus aan het plan én aan het advies. Je 

intuïtie durven laten spreken, zoals ook de programmatoren van het Turkse kunsten-

festival 0090 doen - ik vind dat niet te veel gevraagd. 

Uit de voorbeelden in Tracks spreken ook specifiekere afwegingen. Hybriditeit voelt 

spannend eigentijds. Maar het moet niet als norm worden opgelegd. Als we van de 

componist in westerse klassieke muziek geen culturele grensoverschrijding verwach-

ten, moeten we dat ook niet zomaar doen van een Turkse theatermaker. Dat maakt 

hij zelf wel uit. Cross-overs zijn ook niet per definitie goed en interessant. Ze hebben 

eigen kwaliteitsvraagstukken. Een overdaad aan informatie die wordt samengeperst, 

kan het werk hermetisch maken. Of zo abstract dat het ruimte laat voor welke inter-

pretatie dan ook. Hoe gaat een kunstenaar daarmee om? En heeft hij een visie op de 

rollen van de verschillende disciplines ten opzichte van elkaar? Union Suspecte heeft 

bijvoorbeeld een al te groot plan verdeeld over een drieluik. In Onze Lieve Vrouw 
van Vlaanderen kiezen de makers ervoor om het verhaal te laten dragen door woord, 

met muziek en dans als stoorzender. De groep geeft bovendien zelf aan dat ze met die 

mondiale inspiratiebronnen op zoek is naar een universele dramaturgie, die voor heel 

verschillende groepen herkenbaar is. Voilá: een beoordelingshandvat op maat.

wiens onderwerp is het?

Een internationaal perspectief is vaak vanzelfsprekend bij kunst en initiatieven met 

een multicultureel karakter. De band van migranten en migrantenkinderen met hun 

moeder- of vaderland, vertaalt zich in artistieke en intellectuele kringen dan in een 

meer kosmopolitische visie op leven, werk en kunst. Meertaligheid is er meer regel 

dan uitzondering. Deze kunstenaars schakelen dagelijks tussen erfgoed en mores van 

meerdere continenten. Er wordt volop gereisd en soms nog makkelijker internationaal 

dan nationaal samengewerkt. Grensoverschrijding maakt er deel uit van bijna ieder 

levensverhaal. 

Verbonden met die werkelijkheid van culturele flexibiliteit en transitie, is ook het 

perspectief van de buitenstaander: de migrant, de vreemdeling in eigen land of de 

vreemdeling in jezelf. Vaak wordt daarbij gespeeld met noties over identiteit. In de 

Nederlandse discussie is een van de kritiekpunten op multicultureel theater dat het 

steeds maar weer gaat over het afscheid, de reis, de aankomst, de heimwee, de 

teleurstelling van de migrant en de zoektocht naar zijn wortels. Of over de zwarte 

acteur die het vertikt om het zoveelste zwarte personage te spelen. Maar is het aan 

de recensent, de programmator of de subsidie-adviseur om te bepalen waarover een 

voorstelling wel of niet mag gaan? Om te bepalen of dit ‘geforceerd allochtonenthea-

ter’ is, zoals een andere recensent opmerkte? Wiens onderwerp is het? 

Er zijn ook hier weer andere beschouwingen denkbaar. Het spel tussen ‘eigen’ 

en ‘ander’, ‘binnen’ en ‘buiten’, fysieke en mentale begrenzingen, is zowel de actu-

aliteit van de global village, als de kritische bevraging van degenen die hem ideali-
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seren. Het beeld van ongebreidelde, democratische mobiliteit en communicatie over 

landsgrenzen heen, staat in schril contrast tot de individuele worsteling die vaak met 

ontheemding gepaard gaat. Ook machtsverhoudingen, nieuw én historisch bepaald, 

werken daarbij door in dagelijkse levens. Het is geen wonder dat makers kiezen voor 

persoonlijke vertrekpunten. Maar daarmee is de betekenis van hun werk nog niet 

strikt particulier. We zijn tenslotte ook niet te beroerd om ons te proberen te verhou-

den tot het zoveelste huiskamer-relatiedrama van middenveertigers, waarin we ons 

eigen leven ook niet altijd direct herkennen. 

kunst als geschiedschrijving

Een soortgelijk mechanisme speelt als er veel feitelijke informatie wordt overgedra-

gen in een kunstwerk. Dat is nogal eens aan de hand als uit meerdere culturen wordt 

geput. Het publiek heeft een informatie-achterstand die moet worden weggewerkt: 

over het leven van de profeet Mohammed, over het bloedbad in het Turkse Sivas of 

over de Arabische bloeitijd in het vroeg-Middeleeuwse Córdoba. Voor beoordelaars 

is de verleiding dan groot om te zeggen: dit is geen kunst, maar educatie. Maar het 

is reëler om er vanuit te gaan dat dit steeds vaker onderdeel zal zijn van de artistieke 

praktijk, waarbinnen referentiekaders van zowel kunstenaars als toeschouwers onge-

lijkvormiger worden. En waarin kunst zichzelf ook steeds op haar eigen rol bevraagt. 

Union Suspecte, bijvoorbeeld, noemt theater maken ‘een nieuwe, artistieke vorm 

van geschiedschrijving’. De relatie tussen kunst en samenleving is – met name sinds 

het begin van dit millennium – vele malen complexer geworden dan in het moder-

nistische autonome kunstideaal. Kunst als ‘heterotopie’, noemen ze dat bij MuHKA: 

‘kunst die afstand neemt van ivoren-torenposities, maar haar eigenheid toch niet 

prijsgeeft’. Maatschappelijk engagement betekent niet dat kunst welzijnswerk wordt. 

Interessanter is het te kijken naar de manier waarop zulke thema’s feitelijk gestalte 

krijgen in een kunstwerk.

Als je bijvoorbeeld een theaterstuk maakt op basis van interviews – een manier om 

ongehoorde verhalen en geschiedenissen boven te halen – heeft dat consequenties 

voor de dramaturgie. Die wordt soms meer documentair. De personages krijgen van-

uit een ander vertrekpunt gestalte dan psychologie. Er is meestal geen sprake van een 

klassiek opgebouwd en netjes afgewikkeld conflict. Dan is het te gemakkelijk om als 

beoordelaar te zeggen dat het te fragmentarisch is, dat een verhaallijn ontbreekt. Het 

is namelijk inherent aan het stuk. In het werk van Michael De Cock is misschien de po-

etische cadans van de tekst relevanter. Bij een ander de manier waarop met symbolen 

wordt gespeeld om de relatie tussen het ik en de ander op de korrel te nemen. Of de 

verrassende vorm die gevonden is om verschillende kanten van een geschiedenis te 

belichten. Of de mate waarin het lukt om met kleine verhalen, grote verhalen te vertel-

len. Zoals bij fotograaf Charif Benhelima het spanningsveld tussen betrokkenheid en 

afstand tot zijn onderwerp, de sleutel is tot de kwaliteit en beoordeling ervan. 
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niet ruggengraatloos, maar up to date

Natuurlijk, totaal relativisme is onwerkbaar. Je kunt niet voor iedere aanvraag nieuwe 

criteria opstellen. Maar in de praktijk gaat het ook niet zozeer om setjes als vakman-

schap, zeggingskracht, oorspronkelijkheid (de heilige drie-eenheid van de Nederlandse 

publieke kunstsubsidiëring). De wereld áchter de formele criteria is veel bepalender. 

Adviseur Eltje Bos wijst in een voorproefje van haar proefschrift over cultuurbeleid en 

immigranten in Nederland (in Boekman nr. 69, 2006) op de invloed van verschillende 

lagen in beleid. Er is het niveau van formele intenties en technische programma’s. 

Daar zit het meestal nog wel goed met de culturele diversiteit. Subsidiënten hangen in 

hun nota’s zelfs al jarenlang expliciet een gedifferentieerde toepassing van het begrip 

‘kwaliteit’ aan. De uitvoering, waar er echte mensen in het spel zijn, verloopt echter 

veel trager. Bos verwijst hier naar theorie van onder meer F. Fischer. Achter de woor-

den schuilt een laag van ‘wezensopvattingen: diep gewortelde en gevoelde visies op 

de wereld en het desbetreffende beleidsterrein’. In die onderliggende laag domineert 

volgens Bos in de ‘kunstcoalitie’ een opvatting die zich bezighoudt met ‘kunstproduc-

ten en kunstenaars, niet met de herkomst ervan’. Kwaliteit is daarin absoluut. 

In een eerdere studie naar beoordeling van niet-westerse dans en cross-overs door 

fondsen, beschreef ik een historisch gegroeid, dominant patroon in die impliciete kwa-

liteitsopvatting. Heel in het kort komt het neer op: waardering voor autonomie, vernieu-

wing, individuele ontwikkeling en werking, en weldoordachte, rationele concepten. Die 

onderliggende waarden passen niet alle kunstvormen van deze tijd even goed. 

In Tracks proberen de auteurs mogelijke succesfactoren van diversiteitsprojecten te 

bundelen. De vijf mantra’s die daarbij naar voren komen, zijn op meer dan één manier 

een effectieve meditatie. Bij aanvragen van gevestigde instellingen die werk willen 

maken van diversiteit, is het rijtje heel goed als checklist te gebruiken. Honoreer ini-

tiatieven die goed scoren op: zelfreflectie, maatwerk, langetermijnperspectief, gelijk-

waardige dialoog en oprechte bereidheid tot veranderen.

Maar beoordelaars doen er nog beter aan met deze checklist ook zichzelf regel-

matig te bevragen. In een praktijk met zo veel verschillende invloeden en verschij-

ningsvormen is het per definitie onmogelijk om voor iedere cultuuruiting of kunstenaar 

passende expertise in huis te hebben, die de aanvraag op eigen merites en in exact de 

goede context kan beschouwen. Toch betekent dat niet dat beoordeling onmogelijk 

is geworden. Aan de basis is het zaak om een zo groot mogelijke variëteit aan refe-

rentiekaders te bundelen in beoordelingssituaties. Vervolgens is de houding van de 

beoordelaar cruciaal. Hoe gaat die om met wat de maker aanreikt en met zijn of haar 

eigen opvattingen en verwachtingen? 

‘Zelfreflectie’ betekent dan bewustwording van je eigen voorkeur, de herkomst 

daarvan, de wijze waarop je levenslijn je visie op kunst beïnvloedt. Objectiviteit is een 

mythe. Zo gaat mijn hart sneller kloppen van flamenco omdat ik in een tante heb in 

Andalusië. Nog in de Franco-tijd was ik er als kind bijna ieder jaar en vergaapte me in 

bergdorpjes met olijfbomen en oleanders aan de roffelende hakken, zwiepende jur-

ken, getormenteerde gelaatsuitdrukkingen, aan de kleine Juanitos en Pacos waaraan 
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ik zogenaamd werd uitgehuwelijkt door wijnboeren en ezeldrijvers. Ik hou een levens-

lang irrationeel zwak. In Tracks staat een sprekend voorbeeld van een kunstenaar 

uit Singapore die reflecteert op het KunstenFESTIVALdesArts. De voorstelling Winch 
Only van Marthaler beviel hem niet, omdat ze hem te ‘Europees’ was. Het geworstel 

met verleden, familie en vaderfiguur vond hij gedateerd en geplaceerd. ‘It’s yóur bur-

den’, merkte hij fijntjes op. In een interview vertelt hij daarna dat Singapore tot in de 

jaren zestig een kolonie van Engeland was, en dat Europese cultuur weliswaar een 

rol heeft gespeeld in zijn ontwikkeling, maar dat hij er ook een afstandelijke en arg-

wanende verstandhouding mee heeft. Maar het is niet alleen cultuur die zijn oordeel 

beïnvloedt: ook zijn ruime kijkervaring met Europees theater maakt uit. Voor hem is het 

thema daardoor een herhaling. Maar een collega-kunstenaar uit een ander land met een 

koloniale geschiedenis, Zuid-Afrika, ervoer dezelfde niet-narratieve voorstelling eerder 

als schokkend, een openbaring. Hij was voor het eerst in zijn leven zijn land uit. 

Voor professionele beoordelaars is het niet bon ton om toe te geven dat we vol-

geschreven bladen zijn. We – ik spreek hier ook uit eigen ervaring – worden ingehuurd 

voor een gedistingeerd oordeel dat de eigen smaak overstijgt. Maar bewustzijn van de 

bril waardoor je kijkt is in mijn optiek een basisvoorwaarde voor oordelen in deze dif-

fuse tijd. Net als buigzaamheid – je bewust openstellen voor de visie van anderen. Dat 

is niet ruggengraatloos, maar up to date. Cultureel divers werken én oordelen, vraagt 

een paradoxale combinatie van zelfverzekerde eigenzinnigheid en kwetsbaarheid. Het 

betekent ook de ruimte nemen om je niet te conformeren aan de formats en conven-

ties die je worden aangereikt, als die je niet passen. Theatermaakster Neske Beks 

weigerde op de website van De Volkskrant te reageren op het artikel van Embrechts, 

omdat De Volkskrant het dossier niet onder ‘kunst’ had gelinkt, maar onder ‘multicul-

tureel’. Onder één dak met de schooluitval van Marokkanen en de criminaliteit onder 

Antilliaanse jongeren. Beks verwees voor haar reactie door naar haar eigen site. 

Embrechts deed een paar maanden na haar gewraakte artikel zelf een verrassende 

zet. Bij één van Nederlands andere multiculturele theatergroepen, de fusie Cosmic/

Made in da Shade, ging de voorstelling HRMNNH! in première: ‘een bizar interactief 

Kung Fu epos, een geflipte, spirituele, muzikale en bovenal fysieke voorstelling’. Niet 

alleen de titel en aankondiging, ook het eindresultaat ging voor de meeste première-

gangers het voorstellingsvermogen te boven. Er werd naarstig, maar veelal vergeefs 

gezocht naar ingangen in dit ongebreidelde eclecticisme. Ook Embrechts kwam kij-

ken. Na de voorstelling zijn recensenten uit principe vaak snel verdwenen, maar zij 

stond nu nog minstens een half uur na te praten met de regisseur en de dramaturg. 

Haar recensie in De Volkskrant van 7 april opende met: ‘Honderden Kung Fu films be-

keek regisseur Marjorie Boston voor de nieuwste voorstelling van Made in da Shade 

en telkens viel het haar op: “De gevechten worden altijd tot het laatst bewaard”.’ De 

helft van de recensie is daarna gewijd aan de manier waarop de voorstelling gemaakt 

is – jawel, het proces – en wat de makers ermee voor ogen hadden. En dan conclu-

deert ze: ze wilden teveel tegelijk – parodie en film, uitleg en commentaar, spel en 

dans, wereldpolitiek en persoonlijke geschiedenis. ‘Made in da Shade had moeten 

kiezen tussen epos en montagevoorstelling. Wie de overvolle dramaturgie voor lief 

neemt, ziet acht sterke performers, geschoold in vechtend acteren.’
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Zo kan het ook. De beoordelaar heeft moeite gedaan. Het oordeel loopt langs het 

spoor dat de kunstenaar zelf heeft uitgezet. Het is respectvol en eerlijk. Laten we het 

gevecht niet tot het laatst bewaren. Laten we het debat voeren. Op eigen voorwaar-

den. Wederkerig, reflectief, met lef en open vizier, langdurig. En telkens weer.
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individualisering
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Podiumkunstenaars staan vandaag heel anders in de sector dan vijftien jaar geleden, 

zeggen onze cijfers. Bij de start van het Podiumkunstendecreet in 1993 was de pro-

totypische podiumorganisatie nog een theatergezelschap, met een relatief vaste kern 

van medewerkers. Gaandeweg vormden organisaties zich om tot lossere en multi-

disciplinaire productiekernen. Vandaag werken de meeste podiumkunstenaars samen 

met verschillende van die huizen. Een andere belangrijke verschuiving doet zich voor 

buiten deze kernsector van veelmakers. Terwijl de productiviteit toenam, gingen heel 

wat extra opdrachten immers naar mensen die een losse relatie tot de podiumsector 

onderhouden – de meesten verschijnen maar één keer in onze podiumdatabank. De 

verschillende metamorfosen hebben een impact: er is een grotere uitwisseling met 

andere sectoren en andere landen. Is er daardoor sprake van een heilloze versnippe-

ring, of neemt de vrijheid van de individuele kunstenaar toe? 

Op zijn minst is er uit het gesprek tussen huizen en kunstenaars een nieuwe manier 

van maken en organiseren ontstaan. Allicht komt de tijd van de vaste, grote ensem-

bles niet meer terug. We bevinden ons blijkbaar in een overgangsituatie. En die vraagt 

om een aanpassing van huizen, kunstenaars en beleidsmakers.

Vanuit het perspectief van de individuele kunstenaar betekent het dat er nieuwe, 

loopbaangerelateerde competenties nodig zijn om een carrière in de podiumkunsten te 

kunnen uitbouwen, stelt econome Anneleen Forrier (Lessius Hogeschool, KU Leuven) 

hieronder. Het individu moet zich kunnen wapenen voor het bestaan in een flexibele 

arbeidsmarkt. En dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid, de sector 

en uiteraard de kunstenaars zelf. 

Dat intussen het pad van individuele freelancers niet steeds over rozen gaat, blijkt 

uit de bijdrage van sociologe Delphine Hesters (KU Leuven). De sociale consequen-

ties van internationalisering en van freelancen in een ‘gulzige’, maar niet bijzonder 

welvarende sector zijn voor individuele kunstenaars vaak erg hard. Wordt de klok van 

de professionalisering van de podiumpraktijk teruggedraaid? Hoe kunnen we het artis-

tieke potentieel dat aanwezig is in Vlaanderen en Brussel – een aantrekkingspool voor 

podiumkunstenaars wereldwijd – maximaal ontwikkelen?



�05

Anneleen Forrier

In november 2006 besloot Toneelhuis te breken met een vaste acteurskern. Al is de 

storm over deze beslissing intussen geluwd, de discussie over de vastheid van betrek-

king van podiumkunstenaars is nog niet beslecht. En zoals het een geanimeerd debat 

betaamt, schuwen de protagonisten hierbij de polariserende standpunten niet. 

Aan de ene kant heb je de voorstanders van de langlopende contracten. Zij ha-

len zowel artistieke, organisatorische als menselijke argumenten ter verdediging aan. 

Vanuit artistieke overwegingen onderstrepen zij dat acteursensembles de basis vor-

men van grote gezelschappen. Podiumkunstenaars moeten tijd en vertrouwen krijgen 

om te groeien en te mislukken, zo luidt de redenering. Op organisatorisch vlak is het 

belangrijk acteurs te binden zodat ze beschikbaar blijven. Door te veel losse contracten 

wordt het immers moeilijk om de agenda’s nog op elkaar af te stemmen. Daarnaast 

zijn er ook de menselijke argumenten. Podiumkunstenaars zijn de kernwerknemers 

van theaters en verdienen bijgevolg een fatsoenlijk statuut. Ze hebben recht op werk-

zekerheid.

Daartegenover staan de verdedigers van de flexibele contracten. Ook zij bekijken 

de situatie vanuit artistiek, organisatorisch en menselijk standpunt. Als artistiek ar-

gument halen ze aan dat jarenlange samenwerkingsverbanden nefast zijn voor de 

creativiteit. Vernieuwing is nodig om niet te vervallen in ‘artistieke sclerose’. Kortere 

samenwerkingsverbanden houden acteurs en makers scherp. Vanuit organisatorische 

overwegingen zijn losse contracten wenselijk, omdat ze ervoor zorgen dat de loonkost 

mee ademt met de producties. Lonen worden enkel uitbetaald aan theatermakers die 

op dat moment ‘productief’ zijn. Tot slot worden ook menselijke argumenten aange-

haald. Theatermakers zijn hoe langer hoe meer op zoek naar verschillende uitdagin-

gen. Losse contracten geven hen de ruimte om verschillende horizonten te verkennen 

en zich niet te hechten aan één werkgever. Ze geven hen de mogelijkheid om volop 

eigenaar te worden van hun eigen loopbaan.

een zegen  
of een vLoek?
De ongebonden loopbaan van de 
podiumkunstenaar
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Deze argumenten worden, vanuit de overtuiging van het eigen grote gelijk, lijnrecht 

tegenover elkaar geplaatst. Hierdoor lijkt het debat te verzanden in een welles-nietes-

discussie. Maar hoe moet het dan verder met de loopbaan van de podiumkunstenaar? 

Deze bijdrage is een poging om inspiratie aan te reiken vanuit een heel andere hoek 

en zo de zoektocht naar ‘creatieve’ oplossingen te versterken.

Boundaryless careers

Voor een buitenstaander die al geruime tijd onderzoek doet naar arbeidsrelaties en 

loopbanen, klinkt dit debat erg bekend in de oren. Er is immers een gelijkaardige ten-

dens merkbaar in het wetenschappelijke en beleidsgerichte arbeidsmarktdenken. Tot 

voor kort werd een gemiddeld lange anciënniteit bij de werkgever beschouwd als een 

indicatie van kwalitatief hoogstaande loopbanen. Een lange anciënniteit werd geas-

socieerd met wederzijdse loyaliteit, investeringsbereidheid en een hogere producti-

viteit. De wetenschappelijke aandacht ging uit naar thema’s als het indijken van het 

personeelsverloop, retentiemanagement en het creëren van betrokkenheid bij het per-

soneel (of commitment om het met een managementterm te zeggen). Loopbanen 

die naam waard werden afgeschilderd als iets typisch continentaal Europees. De 

Angelsaksische antipode werd al snel geassocieerd met kortzichtige hire and fire. 

Vandaag klinkt het heel anders. De loopbaanliteratuur staat bol van de bewerin-

gen dat de zekerheden van weleer wegvallen en het vaste dienstverband aan belang 

verliest. De toenemende onzekerheid betekent dat werknemers de touwtjes zelf in 

handen moeten nemen om hun kansen op de arbeidsmarkt te waarborgen. Bijgevolg 

moeten ze zich meer gedragen als werkondernemers, voortdurend op zoek naar 

nieuwe kansen om hun marktwaarde te vergroten. Ze binden zich niet langer aan 

één organisatie en identificeren zich niet met één werkgever. In de loopbaanliteratuur 

worden tal van concepten gelanceerd om dit nieuwe loopbaantijdperk te benoemen: 

ongebonden loopbanen of boundaryless careers, protean careers (afgeleid van 

Proteus, de Griekse mythologische figuur die voortdurend van gedaante veranderde) 

of post-corporate careers.

Stabiele loopbanen worden steeds vaker geassocieerd met rigiditeit, tanende inzet-

baarheid en ervaringsconcentratie. Bovendien luidt de redenering dat mobiliteit niet 

enkel de individuele inzetbaarheid ten goede komt, maar ook een gunstige invloed 

heeft op de volledige tewerkstelling. Langdurige arbeidsrelaties ‘betonneren’ de ar-

beidsmarkt doordat ze de toegang voor buitenstaanders versperren. Daardoor ont-

staat er een duale arbeidsmarkt waarin de zekerheid van één groep ten koste gaat van 

de kansen van een andere groep. Flexibele contracten kunnen de integratie van werk-

lozen op de arbeidsmarkt stimuleren, hun inzetbaarheid verruimen en de schotten tus-

sen ‘insiders’ en ‘outsiders’ op de arbeidsmarkt verwijderen. Deze nieuwe connotatie 

van mobiliteit heeft met een opmerkelijk gemak ingang gevonden en is als basis gaan 

dienen voor het huidige arbeidsmarktbeleid, zowel op Vlaams als Europees niveau. 
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Kunnen we de discussie hier afsluiten en besluiten dat lossere loopbanen in de sec-

tor van de podiumkunsten gewoon aansluiten bij een algemene trend op de arbeids-

markt? Dat zou wat al te gemakkelijk zijn. Hoewel de slinger in de loopbaanliteratuur 

en het arbeidsmarktdenken duidelijk van de ene naar de andere kant is gaan overhel-

len, is het debat nog lang niet afgelopen.

Veel van de geïntroduceerde concepten zijn Amerikaans van oorsprong en niet 

zomaar te vertalen naar de eigen arbeidsmarkt. Onderzoeksgegevens relativeren de 

vanzelfsprekendheid waarmee de ‘nieuwe loopbaan’ als trend op de Belgische ar-

beidsmarkt wordt aanvaard. De Belgische arbeidsmarkt kent een geringe mobiliteit 

en een erg hoge gemiddelde anciënniteit in vergelijking met andere Europese landen, 

en zeker in vergelijking met de Verenigde Staten. De weinige transitionele loopba-

nen, bijvoorbeeld met tijdelijke onderbrekingen, zijn vooral typisch voor jongere ho-

ger geschoolden. Bovendien geven critici aan dat het paradigma van de ongebonden 

loopbaan een ideaaltype vertegenwoordigt, waarin de ongebonden loopbaan wordt 

verondersteld te stroken met verwachtingen van individuen én werkgevers. Wat 

mensen willen en verwachten in hun loopbaan stemt echter nog vaak overeen met 

oude structuren. Onderzoek geeft aan dat veel werkenden traditionele bronnen van 

loopbaansucces, zoals werkzekerheid en promotie, blijven koesteren. Dat is zeker het 

geval in België.

Uit een Europese vergelijkende studie blijkt dat Belgen veelal afkerig staan tegen-

over arbeidsmobiliteit. Twee derde van de ondervraagde Belgen is het oneens met de 

idee dat om de zoveel jaar van baan veranderen goed is voor mensen. Arbeidsmobiliteit 

wordt eerder als een bedreiging beschouwd. Dit staat in scherp contrast met bijvoor-

beeld de Denen en Zweden, die blijkbaar in meerderheid overtuigd zijn van het be-

lang van arbeidsmobiliteit (respectievelijk 72% en 79%). De roep naar zekerheid voor 

Vlaamse theatermakers is dus niet zo verwonderlijk. 

Toch blijven er stemmen opgaan dat meer mobiliteit wenselijk is op de Belgische 

arbeidsmarkt. In een wereld die voortdurend verandert, kan het nefast zijn om te lang 

op dezelfde stoel te blijven zitten. Bovendien geeft onderzoek van de OESO aan dat 

een te hoge arbeidsmarktbescherming en een geringe mobiliteit de tewerkstellings-

graad verlagen en langdurige werkloosheid in de hand kunnen werken. In 2005 was 

5�,6% van de werklozen in België twaalf maand of langer werkloos. Deze graad van 

langdurige werkloosheid was 44,3% in Europa en slechts 25,9% in Denemarken. 

De geringe mobiliteit creëert schotten op de arbeidsmarkt en verhoogt de kans op 

langdurige werkloosheid. Tegelijkertijd werkt het hoge risico op langdurige werkloos-

heid wellicht de behoefte aan werkzekerheid en de beperkte neiging tot mobiliteit van 

Belgische werknemers in de hand. Sociale normen en institutionele kenmerken beïn-

vloeden elkaar wederzijds. Maar ook over de relatie tussen mobiliteit en tewerkstelling 

zijn niet alle onderzoekers het eens.
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flexicurity

Hoe vertalen we dit nu naar het debat over de tewerkstellingsverbanden binnen de 

sector van de podiumkunsten? In plaats van te verzanden in een polemiek die gaat 

van ‘losgeslagen wild’ tot ‘artistieke sclerose’, is het wellicht aangewezen het debat 

tot de essentie terug te brengen. Uiteindelijk redeneert iedereen vanuit eenzelfde 

streven naar creatieve en hoogstaande producties. De centrale vraag is of dit staat of 

valt met langdurige contracten. Bij het beantwoorden van deze vraag, willen we twee 

essentiële elementen in het achterhoofd houden. Ten eerste is het streven naar ze-

kerheid van (bepaalde) theatermakers zeer begrijpelijk. De romantische gedachte dat 

theatermakers vanuit hun liefde voor de kunst bereid zijn af en toe op zwart zaad te zit-

ten, is niet meer van deze tijd. Theatermakers zijn ook mensen die een gezin moeten 

onderhouden, af en toe de luxe willen hebben om op vakantie te gaan en aan het eind 

van hun actieve loopbaan recht willen hebben op een leefbaar pensioen. Ten tweede 

is het echter belangrijk te beseffen dat een te hoge zekerheid voor de ene groep ten 

koste kan gaan van tewerkstellingskansen voor andere groepen. Als slechts enkele 

(grote) gezelschappen lange dienstverbanden aanbieden, bestaat het gevaar voor een 

duale arbeidsmarkt. Teveel zekerheid voor slechts enkelen vergroot voor anderen de 

kans op de gevaren waar de verdedigers van de langdurige dienstverbanden nu net 

zo’n schrik voor hebben. 

Het komt er dan ook op aan een evenwicht te vinden tussen flexibiliteit en ze-

kerheid. We leunen hier aan bij het debat over flexicurity (samentrekking van het 

Engelse flexibility en security). De flexicurity-benadering heeft een andere visie op 

werkzekerheid. Ze koppelt een hoge mate van werkzekerheid aan een hoge mate van 

flexibiliteit door over de grenzen van een enkele onderneming of job te kijken. Naast 

de klassieke vorm van werkzekerheid (zekerheid bij één en dezelfde werkgever) kan 

ook gestreefd worden naar andere vormen van zekerheid, onder meer transitiezeker-

heid (de zekerheid om van de ene baan in de andere te kunnen overstappen). Streven 

naar zekerheid impliceert dan eerder het opbouwen en beschermen van het vermo-

gen om werk te bekomen, te behouden en vooruitgang te boeken. Dit vermogen 

wordt ook wel aangeduid met de term employability. 

De literatuur onderscheidt drie loopbaancompetenties die de employability sterk bepa-

len: de vaardigheden, kennis en expertise (knowing how), de sterkte van het eigen 

sociaal netwerk (knowing whom) en de duidelijkheid van de loopbaanverwachtingen 

of sterkte van de identiteit (knowing why).

De theaterwereld is een toonvoorbeeld van een omgeving waarin de knowing 
whom, het juiste netwerk, de kansen op werk sterk beïnvloedt. Acteurs vergroten 

hun kansen op werk als ze ervoor zorgen dat hun prestaties worden opgemerkt door 

de juiste mensen en als ze een geschiedenis van interessante werkrelaties en rele-

vante projecten opbouwen. Zekerheid heeft dus niet zozeer te maken met een con-

tract van onbepaalde duur, maar eerder met het opbouwen van een goed netwerk. 

Loyaliteit is niet gekoppeld aan een huis, maar eerder aan de mensen die op dat ogen-

blik het huis bevolken.
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Ook de andere twee loopbaancompetenties zijn van belang. De vereiste kennis en 

expertise (knowing how) is gewijzigd over de jaren heen. De grenzen tussen acteren 

en regisseren vervagen. De opleiding wordt breder. Het is dan ook belangrijk dat the-

atermakers van verschillende markten thuis zijn. Bovendien wordt de roep naar meer 

aandacht voor zakelijke aspecten in de opleiding (cultuurbeleid, statuut, etc.) groter. 

Bijblijven is dan ook essentieel om een stevige positie te bekleden. Tot slot hebben 

theatermakers van vandaag meer keuzemogelijkheden. Dit brengt echter ook met zich 

dat ze duidelijke keuzes moeten durven maken over de richting waarin ze hun loop-

baan willen uitbouwen (knowing why). 

investeren in employability

Het theaterlandschap evolueert. Het is daarom van belang dat in de employability van 

theatermakers wordt geïnvesteerd. Al te snel wordt ervan uitgegaan dat ze daar zelf 

verantwoordelijk voor zijn. Voor een stuk is dat natuurlijk ook zo. Maar alternatieve 

vormen van werkzekerheid betekenen ook dat vangnetten of ondersteuningsmecha-

nismen moeten worden geïnstalleerd. Het investeren in de employability moet een 

gedeelde verantwoordelijkheid zijn, die gedragen wordt door theatermakers, theater-

huizen, de sectororganisaties en de overheid. Voldoende brede opleidingen, het on-

dersteunen van netwerkontwikkeling, loopbaanbegeleiding en een goed statuut zijn 

slechts enkele voorbeelden van manieren waarop theatermakers ondersteuning kun-

nen krijgen.

Daarmee is de kous echter nog niet af. Marsden, een Britse wetenschapper, geeft 

aan dat flexibele en projectmatige samenwerkingsverbanden maar kunnen werken als 

(�) de motivatie- en controlemechanismen, (2) de beloningsstructuren en (3) de juridi-

sche regelgeving op elkaar zijn afgestemd. De vraag is in welke mate dit momenteel 

in de theaterwereld het geval is.

(�) Het belang van netwerken en een goede reputatie leunt aan bij de motivatie- en 

controlemechanismen die Marsden vaststelde in organisaties die vooral projectmatig 

werken via korte samenwerkingsverbanden (veelal in creatieve industrieën). Goede 

prestaties worden niet gestuurd door de angst voor ontslag of het vooruitzicht van 

een promotie (zoals bij klassieke arbeidsrelaties), maar veeleer door het belang van 

een goede reputatie. 

(2) De huidige beloningsstructuur in de sector van de podiumkunsten, op basis van 

barema’s en anciënniteit, is echter nog steeds op maat van langdurige arbeidsrelaties. 

Een essentiële redenering achter anciënniteitbeloning is dat werknemers in het begin 

van hun loopbaan bij een werkgever een loon krijgen dat lager is dan hun productiviteit 

(leerfase), later in hun loopbaan zullen ze uiteindelijk een loon krijgen dat hun produc-

tiviteit overschrijdt. Vandaar dat ze loyaal blijven aan die werkgever en dat werkgevers 

bereid zijn na bewezen diensten een hoger loon te betalen. Bij meer flexibele samen-

werkingsverbanden gaat deze redenering niet langer op. Bovendien prijst dit belo-

ningssysteem oudere acteurs uit de markt. Vooral vrouwen blijken daar het slachtoffer 

van te zijn. Meer en meer vertolken jongere actrices de rol van oudere vrouwen.
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(3) Tot slot is het Belgische arbeidsrecht nog steeds afgestemd op langdurige arbeids-

relaties. Het sociaal statuut van de kunstenaar voorziet in een eigen regelgeving op 

maat van de sector. Bovendien hebben uitvoerende kunstenaars een eigen werkloos-

heidsregeling die rekening houdt met de veelheid aan korte arbeidsrelaties. Dat neemt 

echter niet weg dat theatermakers omwille van hun andere arbeidsmarktsituatie vaak 

moeilijker gebruik kunnen maken van een aantal arbeidsmarktinstrumenten waarvoor 

een bepaalde anciënniteit bij dezelfde werkgever noodzakelijk is, denk bijvoorbeeld 

aan tijdskrediet. Hun huidige positie is dus niet altijd ‘volwaardig’.

We kunnen concluderen dat de vastheid van een gezelschap wellicht meer afhangt 

van de stabiliteit van een netwerk, dan van de duur van de contracten. Flexibele sa-

menwerkingsverbanden zijn dus niet noodzakelijk nadelig. Tegenover deze flexibiliteit 

moet echter voldoende zekerheid worden geplaatst. Theatermakers zijn aangewezen 

op transitiezekerheid. Daarvoor is ondersteuning van theaterhuizen, de sector en de 

overheid van cruciaal belang. Bovendien kan een systeem van flexibele samenwer-

kingsverbanden maar werken als de psychologische, economische en juridische sti-

muleringsmechanismen voldoende op elkaar zijn afgestemd. En dat is momenteel nog 

niet het geval.
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Delphine Hesters (1)

 

Podiumwerk is collectief werk. Voor de subsidiërende overheid staan daarom orga-

nisaties voorop als de te steunen eenheden. Individuele podiumkunstenaars krijgen 

pas via een tussenstap wat hen toekomt. Terwijl de organisaties in dossiers verschij-

nen als structuren met artistieke, maar ook financiële en sociale aspecten, worden 

kunstenaars in de eerste plaats als artiesten op de voorgrond geschoven. Onbedoeld 

schuift daardoor ook de zorg om de leef- en werkwereld van de individuen binnen de 

kunstwereld backstage. In deze bijdrage wil ik schrijven over podiumkunstenaars als 

flexibele werknemers. Als gastarbeiders die een verhouding zoeken tussen werk- en 

privéleven, die in elke carrièrefase een andere vorm geven aan de onzekerheden van 

het kunstenaarsbestaan en die strategieën ontwikkelen om ondanks juridische en fi-

nanciële narigheid door te gaan. Ik wil de blik op een sector van organisaties inruilen 

voor één die kijkt vanuit de individuen. Het gaat om dezelfde werkelijkheid, maar om 

een andere laag met een andere beleving en andere euvels. 

Voor het schrijven van deze tekst beroep ik mij voornamelijk op mijn onderzoek 

naar de carrières van hedendaagse dansers in Brussel en op B-kronieken van vzw 

Sarma, een socio-kritisch en artistiek project dat de impact onderzoekt van de toe-

nemende mobiliteit op het leven en werken in de Brusselse dansgemeenschap. De 

gegevens over dans leveren het basismateriaal waaraan ik gegevens uit de andere 

podiumkunsten aftoets. Mijn voornaamste bron over theatermaken in Vlaanderen zijn 

de onderzoeken naar respectievelijk oudere en jonge acteurs die Catty Hoste en Lieve 

Moeremans uitvoerden voor het Vlaams Theater Instituut. 

soLo 
(working TiTLe)
individuele trajecten in de podiumkunsten
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van een sector van organisaties naar een 
gemeenschap van freelancers 

De podiumsector vandaag is minder overzichtelijk dan vijftien jaar geleden. Er wordt 

nu niet alleen meer geproduceerd en gespeeld, de podiumpraktijken worden ook an-

ders en diverser georganiseerd. Er zijn meer kleine en tijdelijke samenwerkingsver-

banden en meer verschillende organisatie- of werkmodaliteiten. De genres lopen ver-

der op de paden van de hybridisering. Aan de bron van die trends liggen verschillende 

bewegingen.

Enerzijds kunnen we de symptomen herkennen van de kostenziekte die de podi-

umsector plaagt: omdat de podiumkunsten essentieel gekenmerkt worden door een 

in real time service van de performers, heeft de sector een stevige dobber aan 

loonkosten. Aangezien de subsidies het ritme van de loonkostenstijging niet volgen of 

kunnen volgen, wordt er vaak gesnoeid in de lonen: acteurs en dansers worden voor 

minder lange periodes aangenomen of er wordt met minder mensen aan een project 

gewerkt. (Zie bijvoorbeeld het slinkende aantal dansers in het ensemble van Rosas 

en het dalende gemiddelde van het aantal mensen per voorstelling op de Vlaamse 

bühnes). Zulke mechanismen hebben de relatie tussen performers en gezelschap-

pen grondig hertekend. Podiumkunsten zijn nog steeds een collectieve onderneming, 

maar door de afbraak van de gezelschapsstructuren moeten podiumkunstenaars zich 

meer en meer individueel opstellen en worden ze zelf verantwoordelijk voor het uit-

bouwen van hun carrière.

Toch is dit niet alleen een verhaal van structurele dwang of van moeten. Ook de 

aspiraties van de kunstenaars zijn veranderd. Terwijl sommige kunstenaars er tegen 

wil en dank niet in slagen om door te groeien naar een grotere, duurzaam gesubsidi-

eerde structuur, blijven anderen graag in wendbare constellaties werken. Zo kunnen 

ze sneller en minder contextgestuurd keuzes maken en hun creativiteit zou door wis-

selende contacten meer geprikkeld worden. (Al kunnen we hier misschien de kip-of-

ei-vraag stellen: leiden veranderde aspiraties tot nieuwe organisatievormen, of veran-

deren de grenzen van het systeem de wensen en ambities van de kunstenaars?) Het 

onderscheid tussen choreograaf en danser, tussen regisseur en acteur, vervaagt in 

de hedendaagse podiumkunsten en heel wat performers lijden aan de zachtaardige 

schizofrenie van de slash-identiteiten (X is danser/choreograaf/videokunstenaar/es-

sayist, Y is auteur/acteur/lichtman). Dit zorgt ervoor dat meer en meer organisaties 

uiteindelijk kunnen beschouwd worden als tijdelijke vehikels voor de carrières van de 

podiumwerkers. 

Freelancen heeft tijdens de jaren negentig (kwantitatief) het pleit gewonnen van 

werken in gezelschappen. Loopbanen in de podiumkunsten ontwikkelen zich groten-

deels tussen, en niet meer binnen organisaties. In de wetenschappelijke literatuur 

worden dergelijke carrières boundaryless careers genoemd (zie onder meer Arthur 

& Rousseau �996). In die flexibele arbeidsmarkt worden kunstenaars kleine onder-

nemingen die aanzienlijk wat tijd en energie moeten investeren in het management 

van de tussen-job zones. De lijst van competenties voor een geslaagde of langdurige 
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carrière in de podiumkunsten heeft zich uitgebreid met belangrijke niet-artistieke ca-

tegorieën. Zo zijn er sociale skills nodig voor de uitbouw en het onderhoud van een 

netwerk, doorzettingsvermogen, ondernemersschap en een voortdurende reflexiviteit 

over de eigen wensen en mogelijkheden. De categorie van freelancer is overigens niet 

enkel voorbehouden voor wie op het podium staat. Ook de functies van dramaturgie, 

techniek, kritiek en zelfs programmering en zakelijk beleid worden geflexibiliseerd. 

Het onderscheid los/vast contract loopt dus niet helemaal in de pas met dat tussen 

artistiek/niet-artistiek personeel.

But, I see, because there is some people I know that are in the situation of having very 
unstable... no job and being on the look out for a job. And it is very important for them 

to literally go out and meet people. And talk and stay connected and have gsm numbers, 
‘cause... like for example three weeks ago, I had a job offer from [choreograaf X] that I had to 
turn down, then immediately they asked me if I know a male dancer who was looking for a 

job. So I started calling people, and in this sense it is good to stay connected to people.

Tegenover het klassieke model van de sector van duurzame gesubsidieerde struc-

turen en organisaties, treedt vanuit een perspectief van het individu meer en meer de 

gemeenschap van (potentiële) collega’s als een modus van productiviteit op de voor-

grond. Dans en theater zijn geëvolueerd naar familiebedrijfjes die functioneren vol-

gens een netwerk van individuen die al met elkaar gewerkt hebben of nog met elkaar 

zullen werken, en die elkaar nodig hebben in het realiseren van openingen om trajec-

ten rollende te houden. Zoiets creëert afhankelijkheden, maar ook stevige verbonden. 

‘It’s like the maffia – once you’re in, you’re in. It’s very protective,’ aldus één van de 

dansers die ik interviewde. Voor de individuele knoopjes maakt net die gemeenschap 

de onzekerheid van de sector draaglijk en manipuleerbaar. Ze zorgt ervoor dat werken 

in, met en zelfs ondanks de gevestigde structuren mogelijk wordt. Het netwerk is erg 

beschermend en omhullend, en vertoont daarom altijd ook incestueuze en protectio-

nistische kantjes, zeker bij een stuwende influx van aspirant-artiesten.

Maar paradoxaal genoeg: hoe sterker het netwerk of de gemeenschap van colle-

ga’s, hoe eenzelviger ook de opstelling van de individuen. Het sociale functioneren van 

de dans- en theatersector ligt steeds gegrond in een arbeidsmarkt waarop jobkansen 

gretig gegrepen worden. Er mag dan enige rekbaarheid zitten op het aantal arbeids-

plaatsen, het spel wordt gespeeld als een zero sum game: ‘Grijp ik deze kans niet, 

dan doet iemand anders het wel.’ Maar ook: ‘Als ik nu op mijn strepen sta, kiezen ze 

een ander met ‘minder eisen’ – gegadigden zat. Dus ik slik en zwijg.’ Netwerken gaat 

niet enkel om associatie met, maar ook het vermijden van de juiste mensen en orga-

nisaties. Het ergste wat kan gebeuren in een freelance carrière is ‘in de wachtkamer’ 

te worden gezet. Dus houd je het maar best gezellig. 
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patronen van absolute toewijding –  
de podiumsector als veelvraat 

De gevolgen van de organisatiewijze van de sector en de carrières dringen onvermij-

delijk door tot diep in het persoonlijke leven van de podiumkunstenaars. Een moderne 

mens leeft in een functioneel gedifferentieerde maatschappij. Hij bevindt zich op de 

overlap van vele sociale kringen, waarbij de afzonderlijke segmenten van slapen, wer-

ken en spelen gescheiden blijven, zo leren sociologen als Georg Simmel ons. Lewis 

Coser ontdekte in de moderne wereld echter ook organisaties en groepen die totale 

aanspraken maken op hun leden en die streven naar exclusieve en onverdeelde loyali-

teit. Hij noemt ze ‘gulzige instituties’ die de hele persoonlijkheid van de leden opslok-

ken (Coser �978). Ik argumenteer dat de dans- en theaterwereld zich als zo’n gulzig 

instituut nestelt in het leven van podiumkunstenaars door een combinatie van factoren 

en mechanismen.

And you isolate yourself from the world. Sometimes I have this feeling that one day I‘ll wake 
up and I’ll be 80 and I’ll realise that I missed the whole real reality of life. I am living in this 
world which is so different from other people... and I don’t know which one is more real. I 

don’t know what is real and what is not... it is like The Matrix! 

De podiumkunsten zijn sterk afhankelijk van overheidsmiddelen en een netwerk van 

toon- en werkplekken die door die gemeenschappelijke financiële bron een uitgespro-

ken clustering vertonen. Er is dus een duidelijk gelokaliseerd circuit, wat zichtbaarheid 

garandeert, onderlinge positionering stimuleert en dus passageplekken genereert. In 

een freelance sector waar het creëren van werk een proces is dat nooit ophoudt, is het 

cruciaal om regelmatig op de juiste passageplekken aanwezig te zijn. Informatie over 

jobs wordt immers niet verdeeld via agentschappen, maar razendsnel doorgegeven 

van individu op individu – mond aan mond of via voice mails en mailboxen. Dit ons-

kent-ons-werk is zeker niet altijd intentioneel, maar daarom niet minder functioneel. 

Organisatorisch gezien is het bijzonder efficiënt in een sector met weinig geld en 

(mede daardoor) grote snelheid: voor elk project moet een nieuw team samengesteld 

worden, wat zonder de verbindingen in het netwerk een dure en omslachtige aange-

legenheid zou worden.

Eens men in de productiemolen van de podiumkunsten terecht komt, is honderd 

procent inzet(baarheid) de norm. Wanneer aan een project wordt gewerkt met weinig 

middelen, gebeurt dat vaak zo arbeids- en tijdsintensief, dat het hebben en managen 

van een hobby, een tweede job of zelfs een familie problematisch wordt. De onvoor-

spelbaarheid van de sequentie van verschillende opdrachten van freelancers en de 

praktijk van residenties in meer of minder afgelegen plaatsen (courant in de interna-

tionale danswereld), maakt investeren in langdurige engagementen buiten de sector 

moeilijk. In de grotere compagnies waar tijd en ruimte duidelijker afgebakend kunnen 

worden, zijn het dan weer lange buitenlandse tournees die beslag leggen op het hele 

leven van de podiumkunstenaars.  
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Specifiek voor de groep van internationale dansers geldt bovendien dat ze in Vlaanderen 

zijn aanbeland omwille van de dans. Bij hen groeit eerst een laag van werkrelaties die 

vervolgens de humus vormt voor een laag van vriendschaps- of intieme relaties. Die 

kring van primaire relaties bepaalt op zijn beurt weer de volgende en de volgende, 

waardoor een uitdijende cirkel van relaties tussen dans- en kunstverwanten vorm 

krijgt. Slapen, werken en spelen voltrekken zich als gevolg van dat alles vaak binnen 

één en dezelfde sociale kring. Als podiumkunstenaars ‘naar huis’ gaan of ‘vrije tijd’ 

beleven, komen ze niet zelden terecht in andere regionen van dezelfde caleidoscopi-

sche podiumwereld. Collega’s zijn vrienden zijn geliefden. Eén van de meest courante 

reacties op de onzekerheden en gulzigheid van deze wereld is het uitstellen van een 

familieleven, vaak zelfs tot na de carrière. Of omgekeerd: voor wie ouder wordt en zijn 

prioriteiten ziet schuiven, wordt een duurzame liefdesrelatie of een kinderwens een 

reden om na te denken om het spelen af te bouwen.

Kortom, de ideale dans- of theatermaker in de podiumkunstensector van vandaag 

is sociaal en loyaal, ondernemend en onderhoudend, houdt niet vast aan een strak 

bioritme en vindt het leuk om vaak van huis te zijn, hij is flexibel en neemt graag risi-

co’s. Deze zelfbewuste m/v is met andere woorden jong en alleenstaand, heeft geen 

kinderen, is kerngezond en heeft stalen zenuwen.

grenzen aan de horizon –  
internationale trajecten voor de vlaamse dans 

Naast de normalisering van het freelancen in de podiumkunsten, wordt vaak nog een 

ander belangrijk aspect van de individuele trajecten weinig onderkend: dat niet alleen 

de dansgemeenschap, maar zodoende ook de trajecten van de dansers internationaal 

zijn. Omdat de (tekst)theatermakers in Vlaanderen nog hoofdzakelijk Vlamingen en 

Nederlanders zijn, heb ik het hieronder expliciet over dans. Al vertoont ook de groep 

van theatermakers stilaan sporen van internationalisering – misschien kan de theater-

wereld lessen trekken uit de geschiedenis en ervaring van de hedendaagse dans.

Het beeld van de internationale dansgemeenschap blijft voorlopig nogal onproble-

matisch bestaan binnen het perspectief en de regiogrenzen van Vlaanderen. Meer 

nog, we zijn trots en dankbaar dat we de rijkdom en ontwikkelingen binnen de dans 

van op de eerste rij kunnen gadeslaan.(2) Voor de individuele danser betekent dezelfde 

realiteit echter dat hij landsgrenzen over moet - fysiek bekeken is dat misschien geen 

zware stap (meer),(3) maar het blijft er wel eentje met andere zware gevolgen. Dansers 

zijn migranten, of preciezer: gastarbeiders. Hun mobiliteit wordt aangedreven door 

werkmogelijkheden en hun verblijf is in aanzet altijd tijdelijk. Net door die verwachting 

van een tijdelijk verblijf investeren dansers zeer weinig in een bredere sociale inbed-

ding in de stad of het land waar ze verblijven. Begrijpelijk ook, want een gastarbeider 

staat idealiter steeds klaar om de koffers te pakken en te gaan waar het werk hem 

leidt, zonder veel om te kijken. Flexibiliteit is het devies, integratie geen punt. 



��6

In gastarbeiders wordt van buitenaf op een wat dubbelzinnige wijze geïnvesteerd. Ze 

worden verwelkomd omwille van de ‘meerwaarde’ – de bloei van de internationale 

Vlaamse dans – die zij kunnen bieden en vandaag wordt hun werkcontext zoveel mo-

gelijk in goede banen geleid. Niemand neemt echter de verantwoordelijkheid op voor 

een onzekere toekomst. Bij ons en ook in het ruime bereik van de transnationale dans-

gemeenschap blijft het opvallend stil rond de vraagstukken van een danscarrière. En 

dan gaat het zowel over de consequenties van internationaal freelancewerk, als over 

de fin-de-carrière die ook in de hedendaagse dans gemiddeld vroeg opduikt.

It has been like this the last five years. Just a random assortment of renting a room for a 
month or two months, or running a project where they give me a place to stay, or crashing 

on various friends’ houses... looking after people’s houses when they are away. But now the 
van is going to be my new house. 

Waar het om gaat is dat er nog geen (toerekenbare) verantwoordelijkheden bestaan. 

De danswereld zit als geen andere gevangen in het ‘anachronisme’ van de globalise-

ring. Individuen spelen op een internationaal plan in een grensoverschrijdende artis-

tieke scène. Maar voor hun concrete, dagelijkse praktijk moeten ze iedere keer lan-

den in een moderne wereld geregeerd door natiestaten, die elk nog quasi-soeverein 

de regels uitschrijven waaraan burgers en niet-burgers binnen hun grondgebied zich 

moeten houden. Transgressie van grenzen betekent dus een overgang van het ene 

systeem naar het andere, zonder garantie op continuïteit of erkenning. Dansers die 

vandaag belastingen en sociale zekerheid betalen in België, krijgen daar dus morgen 

in Australië niets voor terug. De praktijk toont bovendien dat werkgevers werk in het 

buitenland niet noodzakelijk vertalen in evenveel jaren anciënniteit op een Belgisch 

contract. Wat nefast is voor het vooruitzicht van een minimum aan levenscomfort op 

de oude(re) dag.

Saskia Sassen (�999) toonde aan hoe processen van economische globalisering 

en denationalisering lacunes creëren in de omkadering van nieuwe werkelijkheden 

en praktijken. Hierdoor moeten particuliere organisaties en instituties de handschoen 

opnemen en de lege ruimtes van wetteloosheid opvullen – niet met nationale wet-

ten, maar met geïnstitutionaliseerde normen vanuit niet-territoriale gezagsstructuren. 

Nieuwe realiteiten vragen nieuwe antwoorden en verantwoordelijkheden. Voor het 

prototype van de hoogopgeleide en goed verdienende expats, zoals ingenieurs, ad-

vocaten, financieel experten en onderzoekers, heeft de markt haar eigen oplossin-

gen geformuleerd. Of de werkgever verzekert juridische en financiële back-up, en 

werknemers verschepen binnen eenzelfde bedrijf van New York naar New Delhi en 

veranderen dus hooguit van locatie. Of ze kunnen zich verlaten op een circuit van 

intermediairen gespecialiseerd als ‘internationale interim-kantoren’. Zulke agentschap-

pen bestuderen migratiewetgeving en -procedures, onderhandelen met immigratie-

autoriteiten en potentiële werkgevers, en garanderen werkzekerheid en transponeer-

baarheid van kwalificaties. In het gesubsidieerde circuit zonder winstbeloften van de 

podiumkunsten werken de logica’s van de kapitalistische markt niet en staat niemand 

klaar om de gaten van vraag- en aanbodregulering op de transnationale arbeidsmarkt 
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op te vullen. De belangrijkste actoren in de lokale sectoren zijn gesubsidieerde instel-

lingen en nationale of regionale overheden, die hun handelingskracht verliezen buiten 

hun geografische grenzen.

Binnen een hyperflexibele arbeidsmarkt moeten dansers dan maar zelf hun 

boundaryless career zien te bestieren, en daar loopt het o zo vaak mis. Elke over-

heid mag dan wel haar leef- en werkregels neergeschreven hebben, niet iedereen 

beheerst de landstaal van de residentie of kent zijn weg door het juridische jargon. 

De complexiteit van de logge juridische en sociale systemen maakt de dansers die er 

zich door moeten worstelen monddood. Bovendien roepen ze zelf al gauw de tijdelijk-

heid van het verblijf en de snelheid van de mobiliteiten in als excuus om ook nog eens 

eigenhandig de ogen te sluiten. Een aanzienlijk deel van de dansers in Vlaanderen 

verblijft en/of werkt illegaal in ons land. En wie illegaal is heeft geen verzekering, geen 

sociale bescherming, geen recht van spreken in geval van misbruik.

Internationale trajecten zorgen – ondanks de flexibiliteit en nieuwsgierigheid van 

de dansers - bovendien voor gevoelens van ontheemding. Ook al verblijven veel bui-

tenlandse performers hier uiteindelijk voor langere tijd, Vlaanderen – of doorgaans 

Brussel – is in de eerste plaats een praktische verblijf- en passageplek, een sociaal-

politieke omgeving waar mogelijkheden geschapen worden voor kunstenaars en die 

zich bevindt op interessante artistieke en geografische kruispunten. Dat maakt van de 

stad echter nog niet direct een woonplek waar men kan aarden en aan een toekomst 

bouwt. In het internationale dansleven is Brussel altijd een ‘tussen’ – een dankbare 

stad waar men kan verblijven zonder te hoeven stoppen met onderweg zijn. ‘Ik voel 

me niet thuis in Brussel, maar voel me er meer thuis dan elders.’ Banden die gesmeed 

worden tijdens werkprocessen zijn soms erg intens, maar door wisselende werkcon-

stellaties ook meer dan gewenst vluchtig. Door grote geografische afstanden tussen 

ex-collega’s en goede vrienden in de sector, wordt het onderhouden van duurzame 

vriendschappen een danige opdracht. 

cosmoproletariaat en professionalisering 

Nasr Hafez (2006) noemt de internationale gemeenschap van hypermobiele dansers 

het ‘cosmoproletariaat’. Niettegenstaande de glans van de kunst en het avontuur-

lijke, wereldlijke bestaan, verhuren ze hun lijfelijk labeur project na project in telkens 

weer andere werk- en leefconstructies en dat alles voor een karig loon. Voor free-

lance acteurs of theatermakers is het financiële verhaal vaak niet veel rooskleuriger 

(Moeremans 2005 en Hoste 2005), de wensen van onze overheid om met haar beleid 

kunstenaars uit de financiële marginaliteit te houden ten spijt. Meer subsidies leve-

ren niet noodzakelijk hogere lonen op voor individuele kunstenaars. Met meer mid-

delen kan men meer uren artistiek werk betalen, maar door het gebrek aan formele 

barrières(4) en de versnippering van gezelschapsstructuren, is de slotsom niet dat de 

kunstenaars minder arm zijn, maar wel dat er meer arme kunstenaars zijn. Het aantal 

gegadigden past zich aan de beschikbare middelen aan, zo luidt de stelling van Hans 

Abbing (2002).
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Acteurs en dansers zijn niet meer louter ‘uitvoerende kunstenaars’. Velen blijven dan 

ook niet werkloos zitten wachten op nieuwe uitnodigingen, maar gaan zelf in een 

studio, in hun woonkamer of in het café aan de slag. Bijgevolg houdt naast de theater-

makers die op het podium staan een onzichtbaar ‘reserveleger’ zich mentaal en fysiek 

klaar in de hoop of gelovend dat hun moment zal komen. ‘De aanhouder wint,’ ‘olie 

komt altijd bovendrijven,’ ‘je moet vooral zélf geloven in je werk,’ zijn maar enkele van 

de klinkende mythes of motto’s waarmee ze de moraal hoog houden. 

And often you do things for far less money than you should get, just because, either because 
you don’t really have a visa to do it, so they sort of pay you in black and you don’t have to 

worry about getting visa and you can get the job, but then you don’t get the amount of money 
that you should get. Or you do things for free because you manage to. It is something that you 
really want to do, say it is with friends and you really want to do it and manage to get a space 
to rehearse so you put in like a month of work totally for free because there is nobody to pay 
you but you have got a studio space. You usually... as a dancer, you always get screwed over. 

Terwijl de professionalisering van de organisaties binnen de podiumkunsten een re-

delijk rechtlijnige ontwikkeling kent, lijkt de professionalisering van de kunstenaars 

gekenmerkt door een pendelbeweging. Het Theaterdecreet van �975 vormde een 

eerste belangrijke stap weg van het amateurisme in het toneel. De onderliggende 

motivering en de uitwerking van dit decreet was zelfs zodanig op tewerkstelling en de 

professionele stabiliteit van de theatermakers gericht, dat het herhaaldelijk een sociaal 

decreet genoemd werd. Voor elke categorie van gezelschappen werd bepaald hoe-

veel artistieke functies werden voorzien, opgedeeld in verschillende niveaus (‘eerste 

plan’, ‘tweede plan’,...). De podiumkunstenaars die in de jaren tachtig furore maakten, 

konden hun bruisende plannen echter niet inschrijven in de strenge normen en een 

theaterlandschap dat toen nog sterk geformaliseerd was. Voor hen was onbezoldigd 

werken en ‘zelfsubsidie’ vanuit werkloosheid of bijkomende jobs de norm.

Het Podiumkunstendecreet van �993, en aansluitend de eerste CAO Podiumkunsten, 

voorzag uiteindelijk ook voor de ‘tachtigers’ en hun volgelingen een juridisch kader op 

maat waarbinnen ook hun professionalisering zich kon voltrekken. Het decreet tracht-

te de manier van werken in de organisaties minder restrictief voor te schrijven, maar 

bevatte wel enkele garanties voor individuele kunstenaars. Voortaan bestonden er bij-

voorbeeld minimumnormen met betrekking tot verloning.

Vandaag zien we dat de pendel weerom de andere kant opslingert en dat alternatie-

ve financiering van podiumkunstenaars opnieuw aan belang wint. Door de professio-

nalisering van andere kunstsectoren en nieuwe organisatievormen die allemaal onder 

hetzelfde Kunstendecreet zijn ondergebracht, en de stagnerende globale subsidiebud-

getten, komt het werken in de podiumsector onder druk te staan. De flexibilisering van 

arbeid en organisaties doet de rest.

Freelancen betekent zoveel als werken in een opeenvolging van projecten bij verschil-

lende organisaties. Periodes van werkloosheid zitten met andere woorden structureel 

ingebakken in dergelijke carrières. Wie via jaarcontracten wordt betaald op het niveau 
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van de CAO van de podiumkunsten krijgt geen hoog loon, maar verdient wel vol-

doende zijn brood.(5) Wie werkt als freelancer moet er daarentegen in slagen om met 

ongeveer dezelfde maandlonen ook de tijden van werkloosheid te dekken die tussen 

de werksequenties van vaak maar enkele maanden vallen. De licht (om en bij 4%) ver-

hoogde bedragen van de CAO voor contracten van een duur korter dan vier maanden 

volstaan daarvoor geenszins. Zelfs wie voor bepaalde werkperiodes een relatief mooi 

maandloon kan bedingen, moet aan het eind van het jaar vaststellen dat het gemid-

delde maandinkomen mager uitvalt. En dan nog moeten dansers of theatermakers 

regelmatig horen dat ze best dankbaar mogen zijn wanneer ze correct (zijnde volgens 

de minima) betaald worden.

Dit alles in de veronderstelling dat er effectief betaald wordt... Organisaties die sub-

sidiesteun van de overheid genieten, krijgen middelen om hun projecten uit te voeren. 

Met de gegeven bedragen is het bij projectgesubsidieerden echter al te vaak onmoge-

lijk om alle acteurs of dansers voor de volledige repetitieperiode officieel uit te betalen 

of in te schrijven. Wie vertrouwd is met het subsidiesysteem en de wensen en eisen 

van de overheid, heeft al vóór de subsidieaanvraag een eerste ronde van potentiële 

coproducenten gedaan. Het genereren van extra middelen na de toekenning van de 

subsidies om het onvolledige budget aan te vullen, is dus verre van vanzelfsprekend. 

Wie wil besparen bespaart dan al gauw op de grootste en potentieel meest variabele 

kostenpost: de lonen.

Zwartwerk en (voornamelijk) onbetaald werk komen vaker voor dan we eigenlijk 

willen zien. Ook bij gesubsidieerde organisaties, zo gaven verschillende responden-

ten aan tijdens mijn onderzoek naar de carrières van hedendaagse dansers. Wanneer 

dergelijke praktijken zelfs onder de betoelaagden tot de dagelijkse praxis behoren, laat 

het zich raden hoe ad hoc organisaties of collectiefjes zonder externe controle te werk 

gaan. Zo wordt duidelijk waarom het kunstenaarsstatuut voor podiumkunstenaars niet 

alleen een duur bevochten recht is om werkloosheid te ondervangen, maar ook dat 

de uitkeringen paradoxaal genoeg net een voorwaarde vormen om te kunnen werken. 

We kunnen de werkloosheidsuitkering net zo goed beschouwen als aanvullende fe-

derale subsidies voor de Vlaamse kunst. Het is zo dat men courant beslist om deels 

terug te vallen op een uitkering, in plaats van een loon dat wordt uitbetaald voor de 

hele duur van een creatieproces. Podiumkunstenaars kunnen ook periodes van non-

activiteit verlengen, zodat een productie wat langer met de oorspronkelijke bezetting 

kan toeren. Startende makers kunnen door een uitkering de tijd nemen om zich te 

bewijzen, alvorens ze de Vlaamse overheid om subsidies hoeven te vragen – want wie 

nog niet voldoende zichtbaarheid heeft, heeft zeer weinig kansen op honorering.

Wie (nog) geen recht op uitkering heeft, redt zich tussendoor met klussen in al dan 

niet kunstgerelateerde banen. Regie- of choreografieassistentie, theatertechniek en 

lesgeven kunnen welkome aanvullingen zijn in de luwte tussen podium- en studio-

werk; babysitten en horecajobs komen in de buurt van noodzakelijk kwaad. Ze leiden 

de aandacht af en plaatsen de jobbers wat buiten de sector en een trede lager op de 

artistieke ladder. Anderzijds zijn ze dan weer erg geschikt voor wie snel in- en uit wil 

stappen, verplicht is tot zwartwerk wegens foute papieren of wie de landstalen niet 

voldoende beheerst om een andere baan te kunnen krijgen.
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Hoewel theatermakers het gemiddeld niet breed hebben, komen dansers er nog be-

kaaider van af. Anders dan acteurs kunnen hedendaagse dansers niet uitwijken naar 

een equivalent commercieel circuit om hun werk uit te oefenen. Televisie- en filmwerk 

en het inspreken van reclamespots zorgen voor acteurs soms voor een sterke com-

pensatie voor de lage lonen die ze in het theater verdienen. Bovendien hebben werk-

loze dansers meer kosten. Danslessen en workshops zijn noodzakelijk om in vorm te 

blijven of om aan netwerking te doen en wie audities wil meepikken moet soms het 

vliegtuig nemen.

Dat we te vaak blind zijn voor de problematische realiteiten van freelance carrières 

en kleine organisaties, heeft veel te maken met de officiële organisatiebril die wordt 

opgezet als er landschapsschetsen of ander studiewerk gemaakt moet worden. De 

organisaties die model staan voor het functioneren van de sector, zijn de gekende 

structureel gesubsidieerde structuren die hun ervaring konden verzilveren in een kwa-

litatieve, continue werking. In een gedecentraliseerd podiumland zijn de kleinere en 

tijdelijke structuren echter niet marginaal. Numeriek bekeken zijn ze net zo goed do-

minant. Wie het groeipad van de grote structuren van vandaag niet meer als rolmodel 

neemt, komt in een omgeving terecht die arm is aan tools of services waaruit een 

kleine, tijdelijke associatie kan putten. Laat dit een pleidooi zijn om niet enkel meer één 

werkmodel als sjabloon of voorbeeldorganisatie te gebruiken.

Daarnaast moet er ook eens grondig worden onderzocht welke rol management-

bureaus, een kennispool rond internationaal werken, collectieve spreidingsinitiatieven, 

etc. kunnen spelen als expertisecentra in functie van de fluïde podiumorganisaties. 

Het centralistische beleid van cultuurminister Anciaux om ‘individuele kunstenaars’ 

te laten aansluiten bij de grote huizen is een manier om de sector efficiënter te orga-

niseren, maar wel eentje die ingaat tegen de evoluties en noden van veel sectorbe-

woners.

Beleid in de bres 

Mijn stelling als opstap voor deze tekst was dat volgende kenmerken van de individue-

le trajecten in de podiumkunsten nog niet voldoende erkend zijn: freelancen is de regel 

geworden voor werknemers in de podiumsector, en trajecten in de hedendaagse dans 

zijn internationaal. In dit laatste luik haal ik mogelijke beleidsopties aan die er hopelijk 

kunnen toe bijdragen dat het beleid de realiteit van de sector bijbeent.

Zo’n focus op het beleid betekent echter niet dat de individuele podiumkunstenaars 

en de organisaties aan hun eigen verantwoordelijkheid zouden kunnen ontsnappen. 

Sommige dansers en acteurs verstoppen zich bijvoorbeeld maar al te graag achter het 

beeld van de romantische kunstenaar die verstoord en ongelukkig wordt van ‘al dat pa-

pierwerk’ waarmee elke werkende volwassene nu eenmaal geconfronteerd wordt. En 

wie grenzen oversteekt weet dat er daaraan risico’s verbonden zijn, en zoekt dus best 

zelf of met hulp van anderen uit welke wetten en regels op zijn situatie van toepas-

sing zijn. Podiumkunstenaars gedragen zich als collectief ook bijzonder onmondig. De 
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tijdelijke passages in Vlaanderen, de bureaucratische doolhoven in vreemde talen en 

een hekel aan zakelijk werk mogen simpelweg niet volstaan als argument om zichzelf 

individueel en collectief te depolitiseren. Podiumkunstenaars moeten durven solidair 

zijn met elkaar, voorbij de gezelligheid. Niet alleen de greedy institution bewerkstel-

ligt de totaalstatus van artiest – kiezen om alleen maar een danser of acteur te zijn en 

niet een mens die ook dans of theater maakt, is soms al te makkelijk.

Ook de organisaties in de sector kunnen de aangehaalde problemen mee helpen 

oplossen. Productie- en receptiestructuren moeten uitgaan van een correcte en volle-

dige verloning van het artistiek personeel. Als de middelen of omstandigheden ontoe-

reikend zijn, moeten ze aan de noodrem trekken. Anciënniteit kan gezien worden als 

het aantal jaren reële werkervaring, niet enkel als de som van de maanden gepresteerd 

volgens de contracten. Organisatoren zouden niet mee de ogen mogen sluiten, maar 

hebben net de kracht om – bijvoorbeeld via overlegorganisaties als oKo – hun stem te 

verheffen en als collectief problemen te signaleren bij de bevoegde overheden.

If you are lucky to have a manager... When I started, you are starting a vzw and everybody 
tells you, ‘ah it is no problem, vzw is just a formality,’ and then you are in Flemish trying to 

read all these difficult paperworks. In the beginning, my god, you can’t even get information 
about the actual laws, how to do the papers, you have to employ people officially... you are 
a small business all of a sudden, and nobody tells you this! It is almost irresponsible to give 
this amount of money to people and the kind of pressure, and not also support them to start 

the companies.

De kunsten zijn Vlaamse beleidsmaterie. Kunstenaars als werknemers of zelfstandi-

gen vallen dan weer onder de bevoegdheid van de federale overheid (codewoorden: 

kunstenaarsstatuut en CAO). En waar het over de internationale thema’s gaat, moeten 

we zelfs over de landsgrenzen kijken. Een eerste vaststelling is dan ook gauw ge-

maakt: willen we kunstenaars helpen, is er nood aan overleg tussen de verschillende 

beleidsniveaus. Het ‘initiatiefrecht’ ligt wat mij betreft bij de Vlaamse overheid. Zij 

heeft misschien niet de altijd de juiste tools om zelf antwoorden te formuleren, maar 

zij beschikt – onder andere vanuit de steunpunten en de administratie – wel over de 

noodzakelijke informatie over de bijzonderheden van de leef- en werkrealiteit binnen 

‘haar’ sectoren. 

Binnen het Vlaamse kunstenbeleid kan moeilijk een sterk kunstenaarsbeleid uitge-

bouwd worden; bij de verdeling van kunstsubsidies staan immers artistieke overwe-

gingen voorop. Toch kan met meer zorg en aandacht voor de individuele podiumkun-

stenaars gesubsidieerd worden. Aanvragers kennen de grootorde van de gebruikelijke 

subsidiebedragen en houden de aangevraagde som doorgaans zo laag mogelijk. Wie 

binnen het Kunstendecreet uiteindelijk voor zijn aanvraag gehonoreerd wordt, krijgt 

echter vrijwel consequent minder dan is aangevraagd. Dit zorgt ervoor dat de poort 

naar de illegale praktijken net door de overheid zelf nog een tikje verder opengeduwd 

wordt. Beter vier projecten honoreren waarin volwaardige lonen kunnen uitbetaald 

worden, dan zes projecten waarvan men bij voorbaat weet dat er gefoefeld zal moe-

ten worden om ze te realiseren. 
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De Vlaamse Gemeenschap kan ook onderzoek stimuleren naar expertisecentra die 

kleine en flexibele organisaties adviseren in het opzetten van samenwerkingsmo-

dellen, hen bijstaan in de spreiding van het werk en die de informatiestroom over 

statuten en verblijfs- en werkvergunningen helpen beheren. In organisaties als het 

Kunstenloket en degelijke alternatieve managementbureaus moet daarom blijvend 

geïnvesteerd worden. 

Met de lancering van het Kunstendecreet kunnen individuele podiumkunstenaars 

voortaan ook een beurs aanvragen. De modaliteiten van de beurzen dragen echter nog 

duidelijk sporen van de voormalige reglementen voor de beeldende kunsten en zijn 

nog steeds gesneden op maat van de (scheppende) beeldende kunstenaar. Een blik 

op de beoordelingscriteria doet vermoeden dat achter het beurzeninstrumentarium 

(1) Deze tekst geeft enkel een globaal relaas. Voor een meer uitgebreide behandeling van de 

notie gemeenschap binnen de hedendaagse danssector en van de gemeenschap als modus 

van productiviteit verwijs ik graag naar mijn tekst ‘The Facts and Fixions of B-longing.’ Wie de 

individuen zelf aan het woord wil horen met anekdotes en theorieën over hun werkgemeen-

schap en met ontroerende en schrijnende verhalen, vindt op de website van B-kronieken (sec-

tie ‘research/interview project’) een databank aan interviews, met luisterfragmenten, fiches, 

foto’s, biografieën en tekeningen van persoonlijke gemeenschappen. De gebruikte citaten zijn 

afkomstig uit Hesters 2004. 

 Veel is schatplichtig aan de generositeit van de geïnterviewden binnen het kader van B-kro-

nieken, van mijn onderzoek naar de carrières van hedendaagse dansers en van de studies 

van Catty Hoste en Lieve Moeremans naar respectievelijk oudere en jonge theateracteurs. 

Daarvoor hartelijk dank. 

(2) Het vingertje dat Damaged Goods heeft gekregen bij de vorige subsidieronde, toen geen 

vier- maar tweejarige toelage is toegekend, toont duidelijk dat de ‘internationale’ dansge-

meenschap landsgrenzen kent. Nu Meg Stuart door residenties in Zürich en Berlijn in de ogen 

van de minister van Cultuur het risico loopt haar Brussels of Vlaams label te verliezen, bekoelt 

het enthousiasme over haar bijdrage aan ‘onze’ hedendaagse dans. De overheid gaat voor een 

internationale gemeenschap binnen Vlaanderen, maar steunt niet de grensoverschrijdende of 

transnationale sector van de dans.

(3) In het Europa van het vrij verkeer van goederen, diensten en personen (zonder grenscontro-

les) is van land naar land trekken eenvoudig geworden. De Europese regelgeving zorgt er 

evenwel voor dat er een belangrijk onderscheid bestaat in de mogelijkheden en grenzen van 

dansers die wel of niet van de EU afkomstig zijn. 

(4) Anders dan in veel andere beroepen of professies worden in de kunst geen harde beroeps-

grenzen opgetrokken in de vorm van bijvoorbeeld diploma’s. Wie zichzelf een kunstenaar 

vindt, kan het proberen te maken. De finale selecties gebeuren pas op de arbeidsmarkt zelf.

(5) De weddeschalen A van de CAO van 1 november 2006 geven volgende geïndexeerde mini-

mum brutolonen: 2.283,52 euro voor 5 jaar anciënniteit en 2.530,25 euro voor 10 jaar anciën-

niteit voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer dan 4 maanden, en 

respectievelijk 2.379,38 en 2.636,45 euro in geval van een arbeidsovereenkomst van minder 

dan 4 maanden.
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een strikte scheiding tussen creatie en uitvoering schuilgaat, die niet meer strookt 

met de werkelijkheid van het theater en de dans van vandaag. Bij de toekenning van 

ontwikkelingsgerichte beurzen – veruit de belangrijkste voor de podiumkunstenaars 

- wordt rekening gehouden met criteria als ‘het belang en de kwaliteit van het oeuvre 

binnen het hedendaagse kunstenlandschap en/of binnen de internationale context’ 

en ‘de groeimogelijkheden en consistentie van het oeuvre’. Het aanvraagdossier voor 

een dergelijke beurs moet kritische teksten bevatten ‘met betrekking tot het oeuvre’. 

De subsidies aan kunstenaars zijn, aldus het Kunstendecreet, gericht op de ondersteu-

ning van de creatieve activiteit van kunstenaars, maar de creatieve activiteit wordt in 

de podiumkunsten niet enkel uitgevoerd door kunstenaars die consequent voorstel-

lingen maken als artistiek leider. Wanneer we spreken over het ‘oeuvre’ en de positi-

onering van de kunstenaar binnen het kunstenlandschap, gaat het over ‘scheppende 

kunstenaars’ die tekenen voor een reeks van eigen stukken. Het zou echter jammer 

zijn als daardoor podiumkunstenaars uit de boot vallen die geen reeks van eigen crea-

ties kunnen voorleggen. Ook kunnen we ons afvragen of de drempel voor een instap 

in de beurzen niet wat lager kan liggen en of het niet nodig is om voor verschillende 

modaliteiten van beurzen meer diverse instapcriteria te formuleren. Op dit ogenblik 

zijn voor de ontwikkelingsgerichte, project- en creatiebeurzen immers dezelfde boven-

staande beoordelingscriteria als basis ingeschreven in het decreet. Een eenvoudige 

rondvraag bij podiumkunstenaars zou ons al veel kunnen leren over hun wensen en 

noden met betrekking tot individuele subsidies en op welk moment in de carrière 

individuele steun vruchtbaar is.

Op het niveau van de federale overheid zijn ook enkele ingrepen mogelijk ter verbete-

ring van de werkomstandigheden van dansers en acteurs. In de CAO Podiumkunsten 

liggen de minimumlonen voor korte contracten ongeveer vier procent hoger dan voor 

langere contracten. Dat is ontoereikend. Wil men de praktijk van het freelancen en de 

professionaliteit van de dans- en theatermakers au sérieux nemen, moeten de vergoe-

dingen voor kortere werkperiodes stijgen. Het kunstenaarsstatuut mag dan wel een 

vangnet vormen dat zo is geknoopt dat de podiumkunstenaar niet door de mazen van 

het werknemersstatuut hoeft te vallen, wie slechts voor de duur van enkele projec-

ten in Vlaanderen vertoeft heeft daar uiteindelijk geen boodschap aan. Rechtvaardige 

vergoedingen zitten best ingebouwd in het systeem van het werken, niet in dat van 

de werkloosheid.

Internationale trajecten laten zich moeilijk vormgeven op nationaal niveau. Maar zoals 

gezegd, bestaan er op dat hogere niveau verantwoordelijkheden die niet toegewezen 

kunnen worden aan reeds bestaande instanties. Ook daar geldt dat het initiatief best 

uit Vlaanderen mag komen. Als we fier zijn op een bloeiende internationale sector en 

we die met subsidies blijven voeden, is het ook aan ons om initiatieven te nemen en 

de debatten op te starten. 

Een landsgrens is voor dansers geen muur, maar een gapend gat. Er is nood aan 

bemiddelaars die bruggen leggen en hen kunnen helpen om veilig aan de overkant te 

raken. Een moeilijkere en uitdagende denkoefening is de volgende. Dansers dragen 
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in verschillende landen bij aan de sociale zekerheid, vaak zonder dat zij zelf optimaal 

van de opgebouwde rechten zullen kunnen genieten. Misschien is het mogelijk om 

een deel sociale lasten die door dansers en hun werkgevers betaald worden in een 

afzonderlijke, bovennationale pot te laten vloeien. Hieruit kan dan geput worden om 

sociale steun over de grenzen heen te garanderen. Zo krijgen dansers een kans op een 

zachte landing. En een mooie vlucht.

–– And eventually Meg called when I was oiling the floors of Tanzfabrik, the other part of 
my career: to dance and to oil floors or doing renovation. I was just oiling and polishing and 

she called me and said ‘I want to work with you, are you interested?’ 
–– Like Cinderella.

–– Yeah. A bit like that. It was great.
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cultuurparticipatie en spreiding
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Cultuurparticipatie is het speerpunt van Bert Anciaux (Spirit), maar ook van vele cul-

tuurministers voor hem. Het was destijds een belangrijke motivering voor Frans Van 

Mechelen (CVP) om een landelijk vertakt netwerk van culturele infrastructuur uit te 

bouwen, de cultuurcentra. In vergelijking met toen is het beleid voor cultuurpartici-

patie een stuk gedifferentieerd. Spreiding van het gesubsidieerde aanbod is niet het 

enige paard waarop men wedt. Er wordt op verschillende fronten gewerkt aan verbre-

ding en de verdieping van de cultuurparticipatie: communicatie met gebruik van ver-

schillende (oude en nieuwe) media, kunsteducatieve en sociaal-artistieke praktijken,... 

De sector ontwikkelde een erg breed scala van werkvormen en invalshoeken, en de 

Vlaamse overheid ontwierp een breed en gediversifieerd beleidsinstrumentarium om 

dit alles mogelijk te maken.

In principe laat het Kunstendecreet organisaties veel vrijheid om zelf een concrete 

invulling te geven aan wat zij verstaan onder soms abstracte noties als ‘cultuurpartici-

patie’, ‘kunsteducatie’ of ‘interculturaliseren’. Er is het Decreet Lokaal Cultuurbeleid, 

waarmee de Vlaamse overheid extra’s voorziet voor cultuurcentra en straks ook bibli-

otheken. In december 2006, op de Dag van de Cultuurcommunicatie, kondigde 

Anciaux aan wat hij als het sluitstuk van zijn bewind beschouwt, het zogenoemde 

‘Participatiedecreet’: ‘Dit decreet moet het maatschappelijke en centrale belang van 

participatie verankeren en duurzaam maken in mijn cultuur-, jeugdwerk- en sportbe-

leid. Het zal als een krachtige motor de consequente aandacht voor reële participatie in 

deze domeinen aanwakkeren en beweeglijk, dynamisch en slagkrachtig houden.’

Over de inhoudelijke uitwerking van het Participatiedecreet is tot op heden wei-

nig bekend. In afwachting roept het idee vragen op. Wat blijft er nog mogelijk met 

de instrumenten die intussen ontwikkeld zijn? Als het al niet eenvoudig is om het 

Kunstendecreet en het Decreet Lokaal Cultuurbeleid op elkaar af te stemmen, hoe 

moeten beide zich dan tot dat nieuwe Participatiedecreet verhouden? Dreigt de plan-

last voor kunstenorganisaties niet nóg groter te worden, als ze voor verschillende 

decreten verschillende dossiers moeten indienen?

Het zijn terechte vragen, waarop Han De Meulemeester hieronder dieper ingaat. 

Vanuit haar onderzoekservaring op het vlak van spreiding en participatie vraagt ze om 

nuchterheid en realisme ten aanzien van onze verwachtingen voor cultuurparticipatie. 

Tevens pleit ze ervoor maximaal in te zetten op het optimaliseren van de bestaande 

beleidsinstrumenten.
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Han De Meulemeester

Enkele jaren geleden doken de eerste geruchten op over de moeilijke spreiding van 

theater- en dansvoorstellingen. Er zou sprake zijn van een overaanbod, gekoppeld aan 

een beperkte afname. Wat is er aan de hand? Veel theater- en dansgezelschappen 

zouden graag meer te zien zijn op de Vlaamse podia. Waarom slagen ze er niet in deze 

wens te vervullen? Welke inspanningen kunnen gezelschappen doen om een grotere 

zichtbaarheid te krijgen? Hoe kan het cultuurbeleid hen daarin ondersteunen? Wat 

zijn de grenzen van spreiding? Is de potentiële afname van voorstellingen zo beperkt? 

Waarom moet de (podium)kunstensector een zo groot en zo breed (lees: sociaal divers 

samengesteld) publiek nastreven? Hoe komt het dat de sector ondanks alle inspan-

ningen soms gefrustreerd moet toekijken en toch met de vinger gewezen wordt? 

Over al deze vragen zijn al heel wat woorden gevallen. De debatten rond spreiding 

en cultuurparticipatie werden tot nu toe echter vrij gescheiden gevoerd. In de sprei-

dingskwestie werd vooral ingegaan op de problemen die de gezelschappen – vooral 

dan zij die niet beschikken over een eigen infrastructuur – ervaren bij het tonen van 

hun werk. Omdat zij niet rechtstreeks met het publiek in contact komen, beperkt de 

focus zich tot de verhouding tussen de gezelschappen en de spreidende organisaties 

(theaters, kunstencentra, cultuurcentra,...). Het publiek blijft daarbij vaak buiten beeld. 

Programmatoren moeten echter wel rekening houden met een publiek, wat dan ook 

hun keuzes met betrekking tot spreiding beïnvloedt. Zij bevinden zich in het span-

ningsveld tussen vraag (publiek) en aanbod (producties). Het spreidingsdebat lijkt dan 

ook vaak te stranden in de overtuiging dat meer spreiding niet lukt omdat er geen 

publiek voorhanden is. Inzetten op het verhogen van de participatie aan de podiumkun-

sten zou automatisch de spreiding ten goede komen. Maar is dat wel zo? 

Meer speLen voor 
een anDer puBLiek
over participatie en spreiding
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cultuurparticipatie in de kijker

Beleidsvisie

Toen Bert Anciaux in �999 Vlaams minister van Cultuur werd, was het vrij snel duide-

lijk dat hij cultuurparticipatie als een belangrijke beleidsdoelstelling op de kaart wou 

zetten. Zijn interesse kwam voort uit een specifieke invulling van het begrip ‘cultuur’. 

In de beleidsbrief 2000-2004 staat te lezen dat cultuurparticipatie de culturele com-

petentie verhoogt. Anciaux’ redenering luidt dat cultureel competente individuen op 

de hoogte zijn van alternatieve waarden, opvattingen, smaken en stijlen, en daardoor 

een grotere keuzevrijheid hebben en dus reële keuzes kunnen maken in het leven. 

Dat vergroot hun kans op een autonoom bestaan en maakt van hen kritische, actieve 

deelnemers aan een open, democratische samenleving. Er is op gewezen dat deze 

cultuuropvatting verderbouwt op het zogenoemde ‘Bildungsideaal’, dat er sinds de 

Verlichting van uitgaat dat contact met de schone kunsten de ontwikkeling van een 

harmonieuze persoonlijkheid stimuleert (Laermans 200�; Laermans, Vandoorne & 

Waege 2003). In de toespraak die minister Anciaux in 2000 gaf in de Gentse Vooruit, 

komt deze visie duidelijk naar voor. Kunst zou de toeschouwers positief beïnvloeden 

en heeft dus een belangrijke maatschappelijke opdracht: 

Wie actief participeert, heeft een optimistischer levensbeeld, is vaardiger in sociale 

contacten, heeft minder angst voor het nieuwe, staat meer open voor dat nieuwe. 

Minder angst, minder gecrispeerdheid, meer optimisme: dit zou onmiddellijk tot 

een andere samenleving kunnen leiden, en zou in elk geval de politiek minder bruin 

kleuren.

Het cultuurbeleid verwacht dus veel van kunst en cultuur. Ze kunnen de mensen en 

dus de samenleving veranderen. Die mogelijkheid blijkt ook een imperatief: de cultuur-

sector moet de mensen en de samenleving veranderen. Maar er blijkt een probleem: 

slechts een aantal mensen participeert aan cultuur of kunst. Om haar taak naar beho-

ren te vervullen, is het dan ook de verantwoordelijkheid van de sector om daar iets aan 

te doen. Want slechts als veel mensen bereikt worden, kunnen kunst en cultuur hun 

maatschappelijke opdracht verwezenlijken. 

Dat slechts een beperkt deel van de bevolking participeert, wordt dan een groot 

probleem. Dat zou deels te wijten zijn aan de gesubsidieerde culturele sector die on-

voldoende toegankelijk en te elitair is. Een dergelijke houding zet volgens de beleidsvi-

sie meteen de subsidies onder druk. Het spenderen van gemeenschapsgeld aan een 

elite is niet gewenst. En dus moet de culturele sector meer inspanningen leveren om 

de cultuurparticipatie te verhogen. Dat was ook meteen de belangrijkste boodschap 

van de toespraak die de minister in de Gentse Vooruit hield. 

Einde 2006, op de Dag van de Cultuurcommunicatie, werd duidelijk hoe het cul-

tuurbeleid de inspanningen rond cultuurparticipatie wil ondersteunen. Omdat de minis-

ter zijn beleid wil afrekenen op hoeveel en welke mensen bereikt worden, wil hij naar 
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een ‘marktgestuurd cultuurbeleid, gevoed door de uitspraken en de voorkeuren van 

mensen. Veel mensen. Diverse mensen.’ (Anciaux 2006). Om dit te realiseren, opteert 

het beleid ervoor om de acties rond cultuurparticipatie samen te brengen in een ‘sa-

menhangend en uitdagend beleidskader’, ook wel het Participatiedecreet genoemd. 

De sector in (re)actie

De toespraak die de minister in 2000 hield, sloeg in als een bom. Ze leidde tot felle 

reacties vanuit de culturele sector. Zo namen dramaturge Marianne Van Kerkhoven, 

publicist Manu Claeys en socioloog Rudi Laermans het discours over cultuurparticipa-

tie op de korrel en waarschuwden voor het perverse effect ervan. Alle drie problema-

tiseerden ze het feit dat het huidige discours kunst en cultuur een opdracht toedicht 

die zich eerder op het sociale, dan op het artistieke vlak situeert. ‘Het is ons een macht 

toedichten die wij niet hebben, ons een taak opleggen waaraan wij onmogelijk kunnen 

voldoen.’ (Van Kerkhoven 2002: 237) 

Het domineren van het politieke discours in het spreken over kunst, zorgt er vol-

gens Laermans (2006) voor dat de kunsten hun maatschappelijke relevantie – en daar-

mee ook de legitimeringsgrond van hun subsidies – in de eerste plaats verdienen door 

een breed (lees: sociaal evenwichtig verdeeld) publiek te bereiken. Slagen ze daar niet 

in, dan worden ze als elitair en ondemocratisch beschouwd. En kunst met dergelijke 

eigenschappen is het krijgen van subsidies toch niet waard? Volgens Laermans is die 

redenering problematisch. In het dominante participatiediscours wordt de kans op een 

gelijke toegang gelijkgesteld met de verwachting dat in de cultuurparticipatie geen so-

ciale verschillen mogen teruggevonden worden. De vaststelling dat het opleidingsni-

veau de deelname beïnvloedt, betekent dan dat niet iedereen in gelijke mate toegang 

heeft tot het aangeboden goed. Bovendien wordt vaak de individuele kunstenaar of 

kunstorganisatie met de vinger gewezen. Alsof zij bewust sommigen de toegang tot 

hun kunst willen ontzeggen. Dat de culturele sector voortdurend bezig is met zichzelf 

op dat gebied in vraag te stellen, mag al op het tegendeel wijzen. Een kunstenaar of 

een kunstwerk beslist niet over wie er wel of niet mag komen kijken en er moet geen 

diploma worden voorgelegd, zoals voor toegang tot het onderwijs bijvoorbeeld wel 

het geval is. De subsidies van hogescholen en universiteiten worden nochtans niet 

onder vuur genomen terwijl hun samenstelling ook niet meteen sociaal heterogeen 

mag heten. In die zin suggereert Laermans dat het cultuurpolitieke discours zich beter 

aan het onderwijsbeleid zou spiegelen door algemene maatregelen te nemen om de 

sociale ongelijke deelname weg te werken. Daarbij denkt hij vooral aan een realistisch 

opvoedings- en onderwijsbeleid in verband met de kunsten.

Het lijkt inderdaad vreemd dat sociale ongelijkheden, die zich in zowat alle maatschap-

pelijke sectoren voordoen, niet gezien mogen worden als het om cultuurparticipatie 

gaat. Meer zelfs, kunstenaars en kunstenorganisaties krijgen de opdracht om zelf die 

ongelijkheden weg te werken. De legitimering hiervan doet onrecht aan de eigenheid 

van kunst. Van Kerkhoven meent zelfs dat de eis om de cultuurparticipatie te verho-
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gen, net zoals elke andere externe taak die aan kunst wordt opgelegd, vroeg of laat de 

autonomie van de kunst en de kunstenaar zal aantasten. ‘Men is vrij of men is niet vrij. 

Een kunstenaar moet bezig zijn met het artistieke en zijn maatschappelijke implicaties. 

In die volgorde.’ (Van Kerkhoven 2002: 238)

Ook Claeys en Laermans merken op dat er in de discussie rond de subsidiëring 

van de kunsten en in het participatiedebat opvallend weinig ruimte is voor artistieke 

overwegingen en kunst op zich. Beide pleiten dan ook voor het herdefiniëren van het 

discours rond cultuurparticipatie. Laermans geeft alvast een aanzet met zijn definitie 

van de ‘democratie van de kunst’. Hij argumenteert dat toeschouwers voor het be-

grijpen – of het niet begrijpen – van kunst niet kunnen terugvallen op hun diploma, 

inkomen, sociale status, leeftijd of geslacht. ‘Deze onverschilligheid van esthetische 

verschillen tegenover sociale verschillen maakt veel kunst radicaal democratisch want 

radicaal egalitair’ (Laermans 2006). Claeys stelt voor om het inhoudelijke debat over 

wat kunst vraagt en doet opnieuw te betrekken bij de discussie over publieksbereik en 

de sociale samenstelling van het publiek. In die zin moet de culturele sector ook van 

zich durven afbijten, de grenzen van haar maatschappelijke impact aangeven, de rest 

van de maatschappij op zijn verantwoordelijkheid wijzen en haar (artistieke) identiteit 

terug in de kijker zetten.

Betekenen deze reacties nu dat de culturele sector weigert om bezig te zijn met cul-

tuurparticipatie? Maar al te vaak worden ze beschouwd als een bevestiging dat de 

kunstensector zich elitair en ontoegankelijk opstelt. Toch gaan deze reacties vooral 

in tegen de basisidee die aan het verhogen van de cultuurparticipatie ten grondslag 

ligt, en niet zozeer tegen het verregaande engagement dat wordt gevraagd. De laat-

ste jaren is gebleken hoe sterk de culturele sector begaan is met het verdiepen en 

verbreden van de publieksparticipatie. Verschillende huizen doen inspanningen om op 

een innoverende manier steeds nieuwe en diverse publieken aan te boren. Sommige 

organisaties zetten opmerkelijke stappen door het gebruik van nieuwe technologieën. 

Vooruit presenteerde recent zijn virtual arts centre of the future. Ook HETPALEIS 

engageerde zich om een online community uit te bouwen en kon onlangs aankondi-

gen dat dit loont. Een recent publieksonderzoek bevestigt dat HETPALEIS een ‘trouwe 

publieksgroep’ kent van �2% virtuele bezoekers.

En niet alleen de publiekswerkers, maar ook de kunstenaars zelf voelen zich aan-

gesproken. In een bijdrage voor een boek over actuele volkscultuur wees toenma-

lig VTi-directeur Michel Uytterhoeven op vele praktijkvoorbeelden, waaruit blijkt dat 

gezelschappen en kunstenaars – zoals Martha!Tentatief, Christine de Smedt, De 

Onderneming, Enrique Vargas – de relatie tot het publiek niet als iets externs beschou-

wen, maar als de kern van een artistieke démarche. De boodschap van de minister 

lijkt dan ook aangekomen: veel culturele organisaties zijn bereid om de denkoefening 

aan te gaan en investeren hard in hun publiekswerking, en dit op verschillende niveaus 

van de praktijk. Het Kunstendecreet biedt daarvoor ook interessante kapstokken, nu 

organisaties de mogelijkheid krijgen om sociaal-artistieke en kunsteducatieve opties in 

hun structurele enveloppe op te nemen.
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De cijfers aan het woord

Om een zicht te krijgen op de cultuurparticipatie in Vlaanderen, schreef de Vlaamse 

overheid de opdracht uit om een grootschalig onderzoek te voeren. De bevraging 

die het steunpunt Re-Creatief Vlaanderen heeft opgezet, heeft tot doel een beeld 

te schetsen van de actuele cultuurparticipatie in Vlaanderen, de cultuurdeelname te 

verklaren en op zoek te gaan naar mechanismen die de cultuurparticipatie zouden 

kunnen verhogen. Het steunpunt Re-Creatief Vlaanderen publiceerde eind 2005 de 

eerste resultaten van de survey ‘Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’. Begin 

dit jaar volgde nog een publicatie die zich meer toelegt op de specifieke sectoren in 

het Vlaamse cultuurbeleid.

Deze cijfers geven ons in de eerste plaats een idee over hoe het met de participatie 

aan de verschillende cultuurvormen is gesteld. Uit deze studies blijkt dat 44% van 

de geïnterviewden in een tijdsspanne van zes maanden een podiumvoorstelling heeft 

bijgewoond. 29% ging naar een theater- of dansvoorstelling kijken, 30% bezocht een 

musical, straattheatervoorstelling, revue, show of circusvoorstelling. Als die cijfers nog 

verder opgesplitst worden, zien we dat 6,5% van de ondervraagden de voorbije zes 

maanden een hedendaagse dansvoorstelling heeft bijgewoond. Ongeveer 2�% ging 

naar het theater. Ter vergelijking: 2�% woonde een concert of festival met niet-klassie-

ke muziek bij, 7% een concert met klassieke muziek, �3% bezocht een literair evene-

ment, 42% ging naar de bioscoop, �9% bezocht een kunstmuseum of –tentoonstelling 

en �7% ging bij een kunstgalerij langs.(�) (Lievens, Waege & De Meulemeester 2005)

Niet alleen het vergroten van de cultuurparticipatie staat ingeschreven in de be-

leidsdoelstellingen, maar ook het verbreden ervan. Het is dan ook interessant te kijken 

naar de sociale samenstelling van de participanten. Aangezien in de eerste plaats de 

sociale ongelijkheden naar opleidingsniveau onder vuur worden genomen, beperken 

we ons hier vooral tot deze opleidingsverschillen. Een eerste mythe die overboord 

gegooid moet worden, is dat laagopgeleiden niet naar theater- en dansvoorstellingen 

gaan kijken. Ongeveer 22% van de groep(2) die de voorbije zes maanden een heden-

daagse dansvoorstelling bijwoonde, heeft geen diploma hoger secundair onderwijs. 

Bij theater maakt die groep ongeveer 27% van het totale publiek uit. Gezien bijna 50% 

van de totale bevolking tot deze groep laagopgeleiden behoort, kan uiteraard wel van 

een ondervertegenwoordiging worden gesproken. (Decraene & Laermans 2007) 

Een tweede mythe is dat musicals, circus, revues en shows meer laagopgeleiden 

zouden lokken dan theater en (hedendaagse) dans. Beide bereiken ongeveer �5% van 

de laagst opgeleide groep(3) (die geen diploma of een diploma lager onderwijs heeft). 

Wel is het zo dat musicals, circusvoorstellingen, revues en shows in verhouding iets 

meer mensen met een diploma lager of hoger secundair onderwijs aanspreken (26% 

van de groep met een diploma lager secundair onderwijs en 34% van de groep met een 

diploma hoger secundair onderwijs, tegenover 20% en 30% bij theater en dans). Ter 

vergelijking: beide circuits worden bezocht door ongeveer 47% van de hoogst opgelei-

den, naast 46% (theater en dans) en 37% (musical, circus, revue en show,...) van de 

groep die nog voltijds onderwijs volgt. (Lievens, Waege & De Meulemeester 2005) 
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De belangrijkste verklarende factor(4) voor het bijwonen van theater- en dansvoorstel-

lingen, en voor participatie aan het kunstenaanbod in het algemeen, is dan ook het 

opleidingsniveau. Maar daarnaast spelen bijvoorbeeld ook de cultuurparticipatie van 

de ouders, de grootte van het sociale netwerk, leeftijd,... een belangrijke rol. De po-

diumsector krijgt vaak het verwijt dat ze een te beperkt en sociaal ongelijk publiek 

bereikt. Uit het onderzoek blijkt echter dat ook bij bioscoopbezoek, dat doorgaans 

gezien wordt als een activiteit die iedereen wel eens doet, een sterk opleidingseffect 

speelt. Zo heeft iemand met een diploma hoger onderwijs bijna vier keer meer kans 

dan iemand zonder diploma of met een diploma lager onderwijs om frequent een thea-

ter- of dansvoorstelling bezocht te hebben. Bij bioscoopbezoek is die kans ruim negen 

keer groter. In de filmzaal verschilt de groep hoogst opgeleiden echter minder van de 

middengroep, terwijl de groep van laag opgeleiden sterk afwijkt. Bij theater en dans 

verschilt de laagst opgeleide groep niet zoveel van de middengroep, terwijl de hoogst 

opgeleide groep er meer uit springt. Toch besluit het onderzoek dat het idee sterk 

genuanceerd moet worden dat ‘elitaire’ culturele activiteiten als klassieke concerten, 

musea en tentoonstellingen, theater en dans eerder door hoogopgeleiden worden 

bezocht, terwijl de meer ‘populaire’ activiteiten zoals bioscoopbezoek, concerten met 

niet-klassieke muziek en het ‘commerciële’ podiumkunstencircuit iedereen bereiken. 

De sociale ongelijkheden in de cultuurparticipatie zouden sterker in samenhang beke-

ken moeten worden met de sociale ongelijkheden die in de maatschappelijke partici-

patie (verenigingsleven, recreatief uitgaansleven,...) zijn terug te vinden (Lievens, De 

Meulemeester & Waege, 2005). Uit het onderzoek blijkt immers dat laagopgeleiden 

over het algemeen minder participeren aan activiteiten in de publieke sfeer, terwijl 

ze hun achterstand inlopen bij culturele activiteiten die thuis gedaan kunnen worden 

(films kijken, muziek beluisteren) en meer tijd voor de televisie voortbrengen.

spreiding in de problemen

De moeilijke spreiding van voorstellingen

Tegelijk met het debat over cultuurparticipatie werd ook spreiding bediscussieerd. De 

spreiding van theater- en dansvoorstellingen wordt al enkele jaren geproblematiseerd. 

In 2003 organiseerde het VTi een salon over spreiding voor podiumproducenten. Dat 

jaar zette ook Cultuur Lokaal, het steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid, een studie-

dag op over cultuurspreiding en gemeenschapsvorming, maar dan voor cultuur- en 

gemeenschapscentra. In 2004 sloegen beide steunpunten de handen in elkaar en 

namen ze het initiatief om de problemen rond spreiding verder te onderzoeken. Voor 

het eerst werd een cijfermatig beeld geschetst. De gegevens die voorhanden zijn 

(periode �999-2003) laten echter weinig evolutie uitschijnen, waardoor niet bepaald 

kan worden of de spreiding moeilijker verloopt. Allicht is er op langere termijn wel een 

duidelijk effect te zien. Verderop in deze bundel citeert Kristien Werck eigen onder-

zoek, waaruit blijkt dat in de periode �980-2000 de speellijsten van theaterproducties 
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maar liefst gehalveerd zijn. 

Wat zijn de moeilijkheden waarmee de gezelschappen kampen als ze hun produc-

ties willen spreiden? Uit mijn onderzoek naar de spreiding van hedendaagse dans 

in Vlaanderen, bleken een aantal factoren cruciaal voor een succesvolle spreiding. 

Hoewel het onderzoek zich toespitst op dans, lijken deze succesfactoren veralge-

meend te kunnen worden voor de podiumkunsten. De belangrijkste zijn een goede 

naam/naambekendheid (op basis van de artistieke kwaliteit van de producties) en een 

uitgebreid sociaal netwerk van contacten om de naambekendheid in speelplekken om 

te zetten. Problemen met spreiding treden dan ook vooral op bij gezelschappen die 

(nog) niet voldoende bekend zijn en niet over een gepast sociaal netwerk beschikken. 

Die relatieve onbekendheid en het beperkte sociale netwerk kunnen nog gecompen-

seerd worden door de ondersteuning van gezelschappen, theaters, werkplaatsen, al-

ternatieve managementbureaus,... die wel over deze eigenschappen beschikken. 

In de praktijk komt het erop neer dat vooral gezelschappen die (nog) niet structureel 

gesubsidieerd worden, en in het geval van dans internationaal (nog) geen aansluiting 

vinden, moeilijkheden ondervinden bij het spreiden van hun voorstellingen. Die ge-

zelschappen zijn weinig bekend, en onbekend betekent maar al te vaak onbemind: 

programmatoren van cultuurcentra zijn weigerachtig om ze in huis te halen. De grotere 

gezelschappen zijn dan weer vaak te duur en technisch te veeleisend voor de krappe 

budgetten en de polyvalente zalen van cultuurcentra. 

Producenten die op internationaal niveau meedraaien, kunnen de beperkte sprei-

ding in Vlaanderen compenseren door een internationale tournee. Maar dit neemt niet 

weg dat er in Vlaanderen te weinig spreidingsmogelijkheden zijn. Dat een internatio-

nale werking voor hedendaagse dans belangrijk en zelfs onontbeerlijk is, bleek niet al-

leen uit mijn eigen onderzoek naar de spreiding van hedendaagse dans in Vlaanderen. 

Ook Katleen Duys kwam tot die conclusie in het onderzoek dat ze in 2006 voerde 

naar de buitenlandse inkomsten van de Vlaamse dansgezelschappen. Die halen een 

groot deel van hun inkomsten – nodig om het voortbestaan van de dansstructuren te 

garanderen – uit het buitenland. 

Voor theater liggen de kaarten lichtelijk anders. Theater lijkt gemakkelijker terecht 

te kunnen op de Vlaamse podia, waar de concurrentie wel scherp is omdat er nogal 

wat gezelschappen actief zijn. In vergelijking met dans kan theater niet zo gemakkelijk 

de (taal)grenzen over en moet daarom ook zijn inkomsten zien te halen uit Vlaanderen 

en Nederland. Toch lijken ook theatergezelschappen zich de laatste tijd meer op de 

internationale podia te begeven. Dat blijkt alvast uit de cijfers die het VTi in deze bundel 

presenteert: dans functioneert als ‘prototype’ in een internationaliseringsproces dat 

de hele sector aangaat. Dat strookt met uitlatingen van de beoordelingscommissie 

theater, die constateert dat de internationalisering van het theater in Vlaanderen de 

laatste jaren sterk toeneemt.
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Een grotere zichtbaarheid

Welke initiatieven kan de podiumsector nemen om de spreiding te verbeteren? Ten 

eerste is er nood aan managementbureaus die de ‘kleine’ en minder bekende gezel-

schappen kunnen helpen met de spreiding van hun voorstellingen. Daarnaast kunnen 

ook de grote organisaties en de intermediairen hun bijdrage leveren door de nieuwe 

generatie niet alleen op artistiek, maar ook op zakelijk vlak te ondersteunen – wat ze 

overigens al doen. Op een VTi-discussiedag einde juni 2006 bleek dat de danssector 

ook meer wil inzetten op publiekswerking en werken aan de zichtbaarheid van vooral 

hedendaagse dans. Een concreet voorstel in dit verband is het oprichten van een 

‘dansweek’ of ‘danshuis’ dat als aanspreekpunt van programmatoren kan fungeren en 

tegelijk dankzij een brede ondersteuning de zichtbaarheid van hedendaagse dans in 

Vlaanderen kan verbeteren. 

De hedendaagse danssector kreeg bij de laatste subsidieronde echter tegenstrij-

dige signalen. Zo ontvingen de dansgezelschappen als antwoord op hun te beperkte 

zichtbaarheid in Vlaanderen een financieel ‘plafond’. De beoordelingscommissie dans 

was van mening dat een ‘ongebreidelde groei van middelen tot scheeftrekking van de 

markt leidt en speelkansen voor nieuwe gezelschappen hypothekeert’. Het is belang-

rijk dat jonge of nieuwe gezelschappen beschermd worden, maar het is de vraag of 

een dergelijk scenario de zichtbaarheid (lees: spreiding) in Vlaanderen zal verbeteren. 

Katleen Duys’ studie doet vermoeden dat deze beleidsmaatregel haar beoogde doel 

niet zal bereiken. Om te beginnen sneuvelen de ondersteuning aan kleinere gezel-

schappen, de publiekswerking en de educatieve werking als eerste onder de bespa-

ringen. En verder lijkt het ‘plafond’ voor de dans de gezelschappen eerder naar het 

buitenland te drijven, om hun inkomsten te waarborgen.

De stemmen die we in Courant#76 te horen kregen, lijken deze analyse te be-

vestigen. De inkomsten uit het buitenland zijn voor dansgezelschappen onontbeerlijk 

om te overleven, maar de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap zijn dat evenzeer. 

Om internationale inkomsten te genereren zijn immers middelen nodig. De middelen 

van de Vlaamse Gemeenschap fungeren als een investering die extra inkomsten op-

levert. Deze inkomsten zijn niet zozeer een luxueus extraatje, maar broodnodig voor 

de levensvatbaarheid van de gezelschappen. Het plafond waarop de hedendaagse 

dansgezelschappen zijn gestoten, brengt hen in een kwetsbare positie die dwingt tot 

keuzes die de spreiding in Vlaanderen nog meer onder druk zetten. 

Cultuurcentra tussen twee vuren

Vooral de cultuurcentra slagen er momenteel te weinig in om Vlaamse producties 

een speelplek en zichtbaarheid te geven. Toch zijn deze centra voor de gezelschap-

pen onontbeerlijk om voldoende te kunnen spelen en om een publiek buiten de grote 

steden te bereiken. Receptieve organisaties zoals cultuurcentra bevinden zich in het 

spanningsveld tussen vraag en aanbod. Enerzijds hebben ze als taak om een relevante 

selectie aan voorstellingen te presenteren, anderzijds moeten ze die voorstellingen 
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van een publiek voorzien. Als tussenpersoon veranderen ze voortdurend van vragende 

in aanbiedende partij en omgekeerd. Dat is geen gemakkelijke taak. Ze moeten het 

evenwicht zien te vinden tussen het verschaffen van een speelplek aan de gezel-

schappen (cultuurspreiding) en het uitspelen van de positieve aspecten van cultuur 

naar hun publiek (gemeenschapsvorming, publiekswerking en het verhogen van de 

cultuurparticipatie). Grenzen aan de spreiding van voorstellingen worden dan ook vaak 

gekoppeld aan de te beperkte publieksinteresse die er voor de podiumkunsten zou 

bestaan. Het verhogen van die interesse en van de participatie zou meteen ook de 

spreidingsmogelijkheden verbeteren. Zo eenvoudig is het echter niet. 

De cultuurcentra komen steeds meer onder druk te staan. Om te beginnen zijn de 

uitkoopsommen van podiumvoorstellingen duurder geworden. De CAO podiumkun-

sten en de professionalisering van de podiumkunstensector werken hogere lonen en 

dus hogere uitkoopsommen in de hand. Toch wordt het over het algemeen als positief 

ervaren dat er ook in de podiumkunstensector met minimumlonen wordt gewerkt en 

dat deze lonen de algemene welvaart volgen. Niemand pleit ervoor om theater- en 

dansmakers terug in het zwartwerk te drijven. Wat echter opvalt, is dat de budgetten 

van de cultuurcentra amper zijn toegenomen. Dat zet de spreiding uiteraard onder 

druk. 

Ten tweede wordt ook de spreidingsopdracht van de centra bedreigd. De nadruk 

op gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie verhinderen hen om voldoende tijd 

en middelen te investeren in een kwalitatieve spreiding. Door hun lokale inbedding, 

zowel financieel als ruimtelijk, zijn programmatoren van cultuurcentra eerder geneigd 

om in te zetten op gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie. Daarbij worden ze 

vaak nauw in de gaten gehouden door de lokale politiek. Dat zorgt ervoor dat veel 

programmatoren in eerste instantie rekening houden met de lokale context en dan 

pas met het aanbod. 

Op een VTi-debat in het Vlaams-Nederlands Huis deBuren (december 2006) deed 

Jan Denolf, adjunct-kabinetschef van Bert Anciaux, de visie van zijn minister op de 

spreidingskwestie uit de doeken. Volgens hem zorgt de autonomie van de steden en 

gemeenten ervoor dat de cultuurcentra in principe geen generositeit moeten tonen 

tegenover de organisaties die subsidies krijgen binnen het Kunstendecreet. De midde-

len die het Vlaamse cultuurbeleid wil inzetten om deze situatie bij te sturen, zijn om te 

beginnen het zogenoemde ‘kerntakendebat’, waarbij de Vlaamse Regering afspraken 

wil maken met de verschillende provincies, steden en gemeenten over wie wat doet. 

Anderzijds is er het Participatiedecreet, waarmee het beleid waar nodig samenwer-

king wil faciliteren en belonen. 

Momenteel wordt ook het Decreet Lokaal Cultuurbeleid geëvalueerd. Toen dit de-

creet in 2003 van start ging, trok een aantal cultuurcentra aan de alarmbel. Met de 

middelen van de Vlaamse overheid waren ze erin geslaagd om een kwalitatief cultuur-

aanbod uit te bouwen. Om de centra in staat te stellen dit aanbod te behouden, werd 

uiteindelijk een ‘variabele subsidie’ ingebouwd. Enkele centra grepen naast deze extra 

subsidie-enveloppe, waardoor ze het voortaan met minder middelen moesten doen 

en hun spreidingsopdracht onder druk kwam te staan. Uit de evaluatie blijkt nu dat de 
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variabele subsidie als problematisch wordt ervaren en wordt afgeschaft (Memorie 
van Toelichting 2007).

Op zich is het niet slecht dat men kiest voor een vaste subsidie. Aangezien cultuur-

spreiding een van de kernopdrachten van een cultuurcentrum is, mag het al vreemd 

heten dat deze opdracht ooit in een optionele subsidie is terecht gekomen. Toch is 

deze beslissing een risico voor de spreiding van het gesubsidieerde podiumkunsten-

aanbod, omdat die vaak met deze enveloppe werd gefinancierd. Door het opgaan van 

deze aparte subsidie in de ‘grote pot’ bestaat het reële gevaar dat de cultuurspreiden-

de opdracht van de cultuurcentra nog meer in de verdrukking zal komen. Bovendien 

lijkt de Vlaamse overheid haar middelen vooral in gemeenschapsvorming en cultuur-

participatie te willen investeren. In de memorie is er wel sprake van dat gemeen-

schapscentra vanaf 2008 op een bijzondere wijze gebruik zullen kunnen maken van 

het aanbod ‘Podium en Nieuw Talent’, dat verankerd en gedynamiseerd zal worden 

via het Participatiedecreet. 

In welke mate zal in het nieuwe Decreet Lokaal Cultuurbeleid de spreidingsop-

dracht van de cultuurcentra extra beschermd worden? Het nieuw toe te voegen ‘ar-

tikel 30 bis’ biedt misschien mogelijkheden. Daarin wordt gewag gemaakt van extra 

middelen voor – het klinkt wat cryptisch – ‘het verruimen van het aanbod van door de 

Vlaamse overheid gesubsidieerde en ondersteunde gezelschappen’. Let wel: het gaat 

om een aanvullende projectsubsidie, die niet gebruikt kan worden voor de kerntaken 

van een CC (waar spreiding van het aanbod onder ressorteert). 

(1) Aangezien participatiecijfers afhankelijk zijn van de grootte van het aanbod en van de fijnheid 

van de categorieën waarin ze zijn gemeten, is het moeilijk om hieruit conclusies te trekken 

met betrekking tot het succes van de sectoren. Dat de participatiecijfers voor hedendaagse 

dans lager liggen dan die voor theater, zal bijvoorbeeld voor een deel te maken hebben met het 

beperktere aanbod aan hedendaagse dans en zegt niets over meer of minder gevulde zalen. 

(2) In dit onderzoek werden de participanten opgesplitst naar opleidingsniveau. Dus 22% van de 

participanten heeft geen diploma hoger secundair onderwijs. Opgelet: participatieonderzoek 

verschilt van publieksonderzoek. Bij het eerste is iemand die minstens één keer gepartici-

peerd heeft, een participant; bij het tweede soort onderzoek worden de bezoeken gemeten 

en kan één persoon dus meerdere keren een bezoeker zijn. 

(3) In dit onderzoek werd per opleidingsniveau gekeken welk percentage niet en wel participeert. 

Dus 15% van de groep zonder diploma of enkel een diploma lager onderwijs heeft de voorbije 

zes maanden geparticipeerd.

(4) Het verklaren van cultuurparticipatie is iets anders dan het kijken naar de samenstelling van 

de participanten naar opleiding, leeftijd, etc. Bij een verklarende analyse worden alle mogelijke 

verklarende kenmerken in één model opgenomen en worden verschillen geanalyseerd terwijl 

de andere kenmerken constant worden gehouden (bijvoorbeeld mannen en vrouwen van 

dezelfde leeftijd, met hetzelfde opleidingsniveau, gezinssituatie, beroepsstatus, etc. worden 

vergeleken). 
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Naar een geïntegreerd beleid voor cultuurparticipatie

De situatie van de cultuurcentra laat uitschijnen dat de focus op cultuurparticipatie de 

spreidingsproblemen overschaduwt. Maar al te vaak wordt geredeneerd dat met het 

verhogen van de participatie, de spreidingsmoeilijkheden vanzelf zullen verdwijnen. 

Het gevaar bestaat echter dat de cultuurcentra om een hogere cultuurdeelname te 

verwezenlijken, eerder voor andere, toegankelijkere cultuurvormen zullen kiezen dan 

theater en vooral hedendaagse dans. Als het cultuurbeleid de participatie aan het be-

staande gesubsidieerde aanbod wil verhogen, dan kiest het er best voor om de con-

text voor de spreiding ervan te verbeteren. Subsidies dienen immers om de vrije markt 

te corrigeren. Alleen op die manier kunnen mensen ook echt in contact komen met 

het kwalitatief hoge aanbod aan podiumkunsten in Vlaanderen. Een beleid dat vooral 

inzet op het verhogen van de cultuurparticipatie en niet bezorgd is om de spreiding 

van de kunst die ze subsidieert, voedt bovendien de verdenking dat de beleidsmakers 

niet echt willen dat er een groter publiek aan kwalitatief hoogstaande kunst zou parti-

ciperen (Van Kerkhoven 2002). 

Op het debat bij deBuren sprak Staf Pelckmans, directeur van cultuurcentrum de 

Warande in Turnhout, zijn overtuiging uit dat er – mits de nodige omkadering – wèl 

een publiek is voor de gesubsidieerde podiumkunsten. Niet alleen de kwaliteit van 

het aanbod, maar ook van de afname is belangrijk. Daarom pleit hij voor voldoende 

middelen voor het programmeren én omkaderen (publiekswerking, kunsteducatie, di-

versiteitswerking, begeleiding van ‘moeilijkere’ voorstellingen,...) van theater en dans. 

Aangezien het vaak van de stad of gemeente in kwestie afhangt of hierin geïnvesteerd 

wordt, zou de Vlaamse gemeenschap hier corrigerend kunnen optreden. Dat kan via 

het Decreet Lokaal Cultuurbeleid, maar ook via de afspraken tussen de verschillende 

overheden die in het kader van het kerntakendebat gemaakt zullen worden. 

Bovenstaande reacties op het cultuurbeleid willen vooral waarschuwen voor een onre-

alistische houding. De kunstensector is bereid om (nog meer) inspanningen te leveren 

om de cultuurparticipatie te verhogen, maar wil niet dat zijn maatschappelijke rele-

vantie tot deze opdracht gereduceerd wordt. Als de minister zijn beleid wil afrekenen 

op basis van hoeveel en welke mensen worden bereikt, dan kunnen het best reali-

seerbare doelen worden vooropgesteld. Het onderzoek van het steunpunt Re-Creatief 

Vlaanderen kan daarbij als ijkpunt dienen. Verder ziet het ernaar uit dat het debat over 

de opdracht van kunst en cultuur nog niet echt gevoerd is. Dat de huidige beleidsvisie 

vooral een pleidooi is om te werken aan het verhogen van de cultuurparticipatie, is op 

zich een goede zaak. Problematischer zijn de implicaties die deze visie heeft voor de 

maatschappelijke positie en het legitimeren van de subsidies van kunst en cultuur. 

Momenteel ziet het ernaar uit dat de minister alle initiatieven rond het verhogen 

van de cultuurparticipatie wil onderbrengen in een apart decreet. Dat roept een aan-

tal vragen op. Om te beginnen is het al moeilijk het Kunstendecreet en het Decreet 

Lokaal Cultuurbeleid op elkaar af te stemmen. Zal een extra decreet niet tot meer 

versnippering leiden? En wat met de vele kunstenorganisaties en cultuurcentra die 

projecten hebben lopen of willen opzetten waarin cultuurparticipatie een belangrijke 
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plaats inneemt? Zullen zij nu opnieuw een apart subsidiedossier moeten indienen voor 

deze projecten? Het schrijven van een parallel decreet lijkt bovendien in te gaan tegen 

de keuze om een geïntegreerd cultuurbeleid te voeren. Publiekswerking en cultuurpar-

ticipatie zitten momenteel reeds ingebed in de bestaande decreten. Het lijkt daarom 

eerder voor de hand te liggen om deze mogelijkheden verder uit te bouwen en te 

consolideren. 

Aangezien onderzoek aantoont dat vooral verschillen in scholing aan de basis liggen 

van verschillen in cultuurparticipatie, is het aangewezen om een participatiebeleid te 

koppelen aan een onderwijsbeleid. Hetzelfde geldt voor media. De laagst opgeleide 

en moeilijkst bereikbare groepen spenderen een groot deel van hun vrije tijd voor de 

televisie. De media, en tv in het bijzonder, zijn dan ook het beste middel om in de 

huiskamer van deze vaak onzichtbare groep door te dringen en hen nieuwsgierig te 

maken naar cultuur. 
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organisatieontwikkeling
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In de Nota aan de Vlaamse Regering (juni 2005) waarin minister Bert Anciaux 

zijn beslissingen voor de eerste uitvoering van het Kunstendecreet vastlegt en toe-

licht, maakt hij een aantal opmerkingen over de organisatieontwikkeling binnen de 

podiumsector. De minister herhaalt meermaals dat hij in zijn beslissing waakt over de 

diversiteit die het rijke podiumlandschap kenmerkt. Hij kadert hierin ook het belang 

dat hij hecht aan samenwerking over generaties heen, en tussen groot en klein. Hij 

besteedt aandacht aan de evolutie van ensembles naar collectieven en van geslo-

ten naar open structuren. De positieve toon van deze uitspraken vervliegt echter op 

het moment dat hij zijn visie concretiseert. Het was in de eerste plaats budgettaire 

noodzaak die deze ideeën heeft gevormd. Zo benadrukt de minister in zijn uitspraken 

over samenwerking enkel de voordelen op zakelijk, logistiek of technisch vlak. Verder 

gebruikt hij het argument van de openheid van grote structuren en het bestaan van 

projectmatige subsidiemogelijkheden binnen het Kunstendecreet om een aantal ge-

zelschappen rond individuele kunstenaars niet structureel te subsidiëren. Ten slotte 

bleek voor Rosas, Ultima Vez en Les Ballets C de la B de titel van ‘topgezelschap’ een 

vergiftigd geschenk: ze kregen meteen een plafond op het vlak van subsidiëring bin-

nen het Kunstendecreet. 

Ook al is er begrip voor budgettaire beperkingen, voor velen in de sector kwamen 

deze motieven om de beleidskeuzes te verantwoorden hard aan. Ze leken willekeurig. 

Waarom is er enkel voor dansgezelschappen sprake van een plafond? Opvallend is 

ook dat de minister vooral kanttekeningen plaatst bij de werking van gezelschappen 

in theater, dans en muziektheater. De organisatieontwikkeling van de kunstencentra 

blijft op dit vlak buiten schot.

In de loop van de veldanalyse vroegen we een aantal gastauteurs om de relatie tus-

sen cultuurbeleid en organisatieontwikkeling onder de loep te nemen. Cultuureconoom 

Kristien Werck schreef een nieuwe tekst, waarin ze internationaal en eigen onder-

zoeksmateriaal aandraagt om het gesprek tussen beleidsmakers en organisaties te 

voeden. Ze argumenteert dat dit gesprek niet gebaat is met vaag afgebakende en 

kneedbare begrippen als ‘overhead’ en ‘verzakelijking’. Die doen geen recht aan het 

hoge professionele niveau waarop in de sector gewerkt wordt.

Al in een eerste fase van de veldanalyse ging dramaturge Marianne Van Kerkhoven 

(Kaaitheater) op vraag van het VTi na welke de artistieke gevolgen van deze beslis-

singen zijn. De tekst ‘Stenen in de stroom’ die eerder in Courant#76 (februari 2006) 

verscheen en hier geactualiseerd wordt door middel van een epiloog, is niet toevallig 

een pleidooi voor vertrouwen. Onze tijd heeft nood aan nieuwe artistieke paradigma’s 

en de structuren waarin die het best kunnen gedijen, zullen onderweg wel gevonden 

worden.
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Kristien Werck

Het huidige Vlaamse podiumlandschap is het resultaat van een complexe dynamiek 

van allerlei kleine en grote podiumkunstenorganisaties die in- en uitstromen, artistieke 

en financiële hoogtes en laagtes meemaken, samenwerken en in sommige gevallen 

fusioneren. De dynamiek van al deze organisaties kan niet los van de ontwikkeling van 

het cultuurbeleid worden bekeken. Zowel de subsidiërende overheden als de podium-

kunstenorganisaties hebben een sturende rol. Dat geldt uiteraard ook voor commerci-

ele producenten die geen aanspraak willen of kunnen maken op overheidssteun, maar 

die wel opereren in een landschap dat sterk door het cultuurbeleid wordt bepaald.

Deze bijdrage werpt een blik op de ontwikkeling van organisaties en de invloed 

van het cultuurbeleid vanuit het perspectief van een cultuureconoom (en, voor alle 

duidelijkheid, een buitenstaander van de podiumkunstensector). Culturele economen 

hebben doorgaans niet de ambitie om een oordeel uit te spreken over artistieke kwali-

teit of te bepalen welke doelstellingen organisaties of de overheid moeten nastreven. 

Wél zijn ze geïnteresseerd in de impact van beleidsmaatregelen op de ontwikkeling 

van organisaties. 

Hieronder overlopen we eerst een aantal inzichten uit de internationale cultuur-

economische literatuur die relevant kunnen zijn voor de podiumkunsten. Vervolgens 

kijken we naar de evolutie van het Vlaamse cultuurbeleid in de voorbije decennia. We 

eindigen met enkele mogelijke inconsequenties tussen de geponeerde beleidsdoel-

stellingen en de praktische uitvoering ervan.

De  
professionaLisering 
van De secTor
organisatieontwikkeling en cultuurbeleid



�42

een internationaal perspectief 

Het is voor cultuureconomen niet altijd even vanzelfsprekend om het belang of het ef-

fect van overheidssteun in te schatten. Ondanks hun oriëntatie op de Angelsaksische 

podiumkunsten zijn twee klassiekers in de buitenlandse cultuureconomische literatuur 

het vermelden waard. In de eerste plaats is dat Performing Arts – An Economic 
Dilemma, het boek waarmee William Baumol en William Bowen in �966 meteen de 

grondslag legden voor wetenschappelijk onderzoek naar cultuur en economie. Het 

meest centrale en ook in de podiumsector bekende concept van het boek is dat van 

de zogenaamde cost disease of kostenziekte. Baumol legt met de kostenziekte een 

verband tussen technologische ontwikkeling en de overlevingsperspectieven van de 

podiumkunsten. In de arbeidsintensieve podiumkunsten kunnen geen of beduidend 

minder productiviteitsverbeteringen gerealiseerd worden dan in andere economische 

sectoren. Dit zorgt voor steeds stijgende (loon)kosten en bijgevolg budgettaire proble-

men. Indien die toenemende kosten (deels) moeten worden doorgerekend aan het 

publiek, zal de vraag naar podiumkunsten waarschijnlijk dalen. Volgens Baumol zullen 

de podiumkunsten daardoor gedoemd zijn om zichzelf uit de markt te prijzen. Of in 

het beste geval worden ze gedwongen een ander aanbod te brengen. Er kan bijvoor-

beeld minder gerepeteerd worden, er kunnen minder acteurs meewerken,... Kortom: 

er moeten keuzes worden gemaakt met een ernstige impact op de artistieke inhoud.

Het is niet verwonderlijk dat de kostenziekte vanuit de podiumkunstensector wordt 

aangehaald als een argument voor méér overheidssteun. En dan niet in de eerste 

plaats om de sector te doen groeien, maar vooral om het bestaande aanbod in stand te 

kunnen houden. Toch is de kostenziekte an sich geen voldoende argument voor sub-

sidiëring. Er zijn wel meer voorbeelden van sectoren die zich door hun achterblijvende 

productiviteit uit de markt hebben geprijsd, en die niet door overheidssteun zijn gered. 

Welke relevantie heeft de kostenziekte dan wel voor de Vlaamse podiumkunsten? 

Het biedt op zijn minst een gedeeltelijke verklaring voor de steeds stijgende vraag om 

middelen vanwege de sector. Het kostenziektemodel biedt het bijkomende voordeel 

dat het de subsidiërende overheid (of een andere geldverstrekker) kan helpen om de 

noden correct in te schatten. Hierbij moet vooral gelet worden op een juiste inschat-

ting van de stijgende kosten. Stel bijvoorbeeld dat de inflatie 2% bedraagt, maar dat 

de kostenstijging in de podiumkunsten op basis van het kostenziektemodel zo’n 4% 

is. De overheid beslist om de overheidssteun te doen stijgen met 2,5%. Het niveau 

van overheidssteun is dan gestegen met 0,5% ten opzichte van de inflatiegraad, maar 

blijft �,5% onder de stijging die nodig is op basis van de kostenziekte. De kwaliteit of 

de hoeveelheid van het culturele aanbod gaat er dan toch op achteruit, ondanks het 

engagement van beleidsmakers om de overheidssteun in reële cijfers te verhogen. 

Deze discrepantie kan het gevoerde debat tussen de beleidsmakers en de sector ver-

troebelen.

In een tweede cultuureconomische klassieker, The Subsidized Muse (�978) van 

Dick Netzer, worden voor het eerst op systematische wijze de gevolgen van de toe-

name van Amerikaanse overheidssteun in de periode �965-�973 onderzocht. Netzer 
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concludeerde dat de toegenomen steun vooral de lonen in de theatersector ten goede 

kwam en de ticketprijzen onder controle hield. Het aantal voorstellingen en het aantal 

tewerkgestelde acteurs per seizoen stegen nauwelijks. Een parallel met het huidige 

Vlaamse landschap is minder evident, vooral omdat de subsidies slechts ongeveer 

�4% van de inkomsten van de door Netzer onderzochte theaters uitmaakten.

Een aantal meer recente studies voor de Amerikaanse, Duitse en Engelse opera- 

en theatersector hebben het effect van overheidssteun op het innovatieve karakter 

van het aanbod onderzocht.(�) Met ‘innovatie’ wordt dan algemeen bedoeld de mate 

waarin de programmering van een theatergezelschap afwijkt van die van andere gezel-

schappen in de sector. De veronderstelling is meestal dat subsidies de mogelijkheden 

tot artistiek experiment en innovatie zouden bevorderen. Afhankelijkheid van de markt 

zou tot een minder risicovolle en avontuurlijke programmering leiden. Empirische be-

vindingen lijken dit te bevestigen. Toch valt er een belangrijke kanttekening te maken: 

overheidssteun vanuit lokale overheden zou de programmering artistiek minder ver-

nieuwend maken, terwijl federale steun (bijvoorbeeld vanuit de National Endowment 

of the Arts in de Verenigde Staten) innovatie wél bevordert. Er valt dus wat te zeg-

gen voor voldoende afstand tussen beleidsmakers en organisaties (tenminste, als je 

artistieke innovatie nastreeft). Specifiek onderzoek is nodig om na te gaan of, en in 

welke mate, de verschillende beleidsniveaus in Vlaanderen een andere invloed uitoe-

fenen. Op gemeentelijk niveau (en in het jaar 2002) werd alvast geen systematisch 

verband gevonden tussen de politieke kleur van de aan de macht zijnde coalitie in een 

gemeente, en het niveau van de lokale cultuuruitgaven (maar dat vertelt ons natuur-

lijk nog niets over de specifieke besteding van die middelen, en de artistieke gevol-

gen). In elk geval verdient de kwestie aandacht wanneer de verdeling van de culturele 

bevoegdheden tussen provincies, gemeenten, Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie onderwerp zou worden van een (al lang aangekondigd) 

kerntakendebat (Uytterhoeven en Verbergt 2004). 

ontwikkelingen in het vlaamse cultuurbeleid

De evolutie van het Vlaamse podiumkunstenlandschap laat zich ten dele aflezen uit 

de opeenvolgende wetgevingen die het cultuurbeleid hebben vastgelegd. Een verken-

ning van het Theater-, Podiumkunsten- en Kunstendecreet toont hoe de rol van de 

overheid doorheen de jaren is veranderd van expliciet sturend naar eerder voorwaar-

denscheppend (Baeten en Janssens 2004, Janssens 2004). We overlopen kort enkele 

belangrijke trends in de wijze waarop de overheid én de podiumsector het cultuurbe-

leid hebben vormgegeven. Soms primeert daarbij de sturende rol van de overheid, 

vaak echter speelt ze in op ontwikkelingen die door de podiumkunstenorganisaties 

zelf zijn ingezet.
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Minder expliciete inhoudelijke eisen

In de jaren vijftig en zestig, vóór de komst van het Theaterdecreet, stelt de over-

heid aan de erkende theatergezelschappen een aantal specifieke eisen op gebied 

van het te spelen repertoire. Een dergelijke expliciete inmenging verdwijnt vanaf het 

Theaterdecreet (�975-�993). Het in Nederland gehanteerde Thorbeckeprincipe heeft 

ongetwijfeld ook zijn invloed gehad in Vlaanderen. Dat principe stelt dat de staat geen 

oordeel te vellen heeft over de inhoud van kunstwerken en dat artistieke vrijheid moet 

worden geëerbiedigd. De indeling van het Theaterdecreet in repertoiregezelschappen, 

spreidingsgezelschappen, kamergezelschappen en gezelschappen voor experimen-

teel of vormingstoneel, heeft natuurlijk nog wel een inhoudelijke connotatie. Met de 

invoering van het Podiumkunstendecreet (�993-2005, met een belangrijke herziening 

in �999) verdwijnt die indeling, maar wordt er opnieuw een inhoudelijke toets toe-

gevoegd met de verplichte creatieopdracht. Naast aandacht voor de eigen Vlaamse 

dramaturgie, worden het vernieuwende karakter en de (internationale) culturele uit-

straling opgenomen in het lijstje van relevante criteria. Een blik op het repertoire van 

de structureel gesubsidieerde theaters toont aan dat er al vanaf het begin van de 

jaren tachtig een verschuiving heeft plaatsgevonden naar een repertoire met meer 

Nederlandstalige dramaturgie en minder klassiekers. In feite heeft de overheid steeds 

met vertraging gereageerd op bepaalde inhoudelijke tendensen. Het zijn de theaterge-

zelschappen en -makers zelf die het gezicht van het theater bepalen.

Minder (strikte) kwantitatieve criteria

De overheid kan sturen door kwantitatieve normen voor het aantal producties en voor-

stellingen op te leggen. Dat heeft ze doorheen de geschiedenis ook altijd gedaan. 

Maar ook hier is er een verschuiving merkbaar in het beleid. Terwijl de repertoirege-

zelschappen onder het Theaterdecreet per seizoen nog minimum acht verschillende 

producties en �60 voorstellingen moeten brengen, wordt de minimumnorm onder het 

Podiumkunstendecreet voor de grootste gezelschappen verlaagd tot minimaal vier 

producties en 480 voorstellingen gespreid over vier jaar. De productienormen blijken 

dan ook vooral problematisch te zijn voor projecten en jongere gezelschappen, die het 

moeilijker krijgen om met hun producties aan te kloppen bij de cultuurcentra. Sinds 

het Decreet Lokaal Cultuurbeleid hebben de cultuurcentra andere of bijkomende op-

drachten gekregen, die deels ten koste gaan van theater. Het Kunstendecreet houdt 

hiermee rekening en legt enkel nog kwantitatieve criteria op aan de gezelschappen die 

een vierjarige subsidie ontvangen. De productiedwang wordt daardoor minder hoog.

Hebben de minder strikte kwantitatieve criteria gevolgen gehad voor de podium-

kunstenorganisaties? Over de impact van het Kunstendecreet is het nog erg vroeg 

om uitspraken te doen. Volgens eigen onderzoek stijgt in de periode �980-2000 het 

gemiddeld aantal producties per (structureel gesubsidieerd) gezelschap van 5,22 naar 

8,04, en blijkt het gemiddeld aantal voorstellingen per productie ongeveer te halve-

ren. Ook kiest een gezelschap dat onder het Theaterdecreet bijkomende financiële 
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middelen krijgt er doorgaans voor om méér producties te programmeren. Onder het 

Podiumkunstendecreet wordt extra budgettaire ruimte aangewend om méér produc-

ties, maar ook minder voorstellingen per productie te brengen. Mogelijk is dat laatste 

een gevolg van de minder strikte normen (Werck 2007). 

Flexibele tewerkstelling

De voorwaarden die de overheid oplegt qua (artistieke) tewerkstelling zijn sterk ge-

evolueerd. Van voorwaarden die dienen tot het in stand houden van artistieke en-

sembles, kwam men tot een systeem van flexibele tewerkstelling. Zo bepaalt het 

Theaterdecreet nog dat de repertoire- en spreidingsgezelschappen maximum �0% 

van hun personeelsuitgaven mogen besteden aan gastacteurs- en regisseurs. De uit-

wisseling van artistieke medewerkers wordt daarmee sterk aan banden gelegd. Het 

Podiumkunstendecreet bepaalt wel nog minimumnormen voor de personeelsuitgaven 

(die een bepaald percentage van de financieringsenveloppe moeten bedragen), maar 

legt daarnaast vooral nadruk op een professioneel personeelsbeleid volgens de gel-

dende CAO’s. Het Kunstendecreet steunt ook individuele podiumkunstenaars via de 

toekenning van werkbeurzen.

Opnieuw stelt zich de vraag in welke mate de (veranderende) criteria van de subsi-

diërende overheid een invloed hebben gehad op de werking van de podiumkunstenor-

ganisaties. Eigen onderzoek toont aan dat het gemiddeld aantal acteurs per productie 

in de periode �980-2000 is gedaald met ongeveer 24% (Werck 2007). (Vergelijk met 

hierboven: recente cijfers van het VTi laten vanaf 2000 wel weer een lichte herople-

ving van het aantal personencredits per productie zien.) Deze daling kan wijzen op een 

verminderd belang dat overheid en/of sector hechten aan artistieke tewerkstelling of 

het werken met vaste ensembles. De daling van het aantal acteurs per productie kan 

ook worden beschouwd als een symptoom van de kostenziekte. Uit eigen onderzoek 

blijkt in elk geval dat organisaties op budgettaire veranderingen reageren door het aan-

tal acteurs per productie aan te passen (of in de praktijk, door producties te program-

meren waarvoor minder acteurs nodig zijn). Dit wil zeggen dat gezelschappen waarvan 

het budget meer dan gemiddeld daalde, er ook voor kozen om (meer dan gemiddeld) 

het aantal acteurs terug te schroeven.

Langere termijn

Het Podiumkunstendecreet zorgt voor een duidelijke trendbreuk in de manier waarop 

organisaties worden gesubsidieerd. Naast de jaarlijkse subsidiëring die behouden blijft 

voor projecten, kunnen organisaties een vierjarenplan indienen en daarvoor subsidies 

ontvangen. 

De voor- en nadelen van dit systeem zijn duidelijk. Enerzijds laat het organisaties 

toe (of verplicht het hen) om op langere termijn te denken, anderzijds is er minder 

ruimte voor flexibiliteit (hoewel de jaarlijkse projectsubsidies blijven bestaan). Het 
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Kunstendecreet voorziet de mogelijkheid om tweejarige subsidie-enveloppes toe te 

kennen als instrument om de in- en uitstroom flexibeler te maken. 

Omdat de beslissings- en planningshorizon langer wordt, kunnen theatermakers 

andere keuzes maken. De budgettaire schommelingen voor structureel gesubsidi-

eerde organisaties worden kleiner. Uit onderzoek blijkt dat een verandering in bud-

gettaire middelen tijdens het Theaterdecreet gemiddeld een effect had op het aantal 

en de grootschaligheid van producties. Onder de vierjaarlijkse subsidiëring van het 

Podiumkunstendecreet wordt de budgettaire impact veel algemener. Organisaties blij-

ken onder invloed van bijvoorbeeld een verhoging van hun budget (vastgelegd voor 

vier jaar!) gemiddeld te kiezen voor meer producties én voor een meer hedendaags 

en Nederlandstalig repertoire met meer bewerkingen door Vlaamse dramaturgen. 

Algemeen zou je kunnen stellen dat de langere beslissingshorizon organisaties in staat 

stelt (meer) artistieke risico’s te nemen en vernieuwend(er) te werken (Werck 2007). 

De poster in bijlage signaleert dat ook in- en uitstroom op een fundamenteel andere 

manier verlopen sinds de invoering van het Podiumkunstendecreet. In de jaren tachtig 

was er een jaarlijkse in- en uitstroom. Een aantal organisaties maakte op die manier 

een snelle exit mee. Sinds de invoering van het Podiumkunstendecreet verloopt de 

in- en uitstroom trager. Blijkbaar deinst de overheid ervoor terug om snel de stekker 

uit een organisatie trekken waarover ze haar twijfels heeft, maar schroeft ze wel de 

toelage terug. Een dergelijk sudderscenario heeft zijn voor- en nadelen. De organisatie 

krijgt de kans om zich te heroriënteren en een artistiek (en financieel) crisismoment te 

overwinnen, maar er bestaat ook een ondergrens voor financiële leefbaarheid. 

Soepelere wetgeving

De artistieke impulsen in de jaren tachtig worden aanvankelijk niet meteen onder-

steund door een aanpassing van het wetgevende kader. Een nieuwe generatie van 

podiumkunstenaars wordt ondersteund door ad hoc-regelingen, maar slaagt er toch 

vooral in op eigen kracht haar ding te doen. Met het Podiumkunstendecreet uit �993 

past de wetgeving zich aan aan de realiteit van nieuwe fenomenen zoals multidiscipli-

nair werk, hedendaags werk, internationalisering, en nieuwe organisatievormen zoals 

kunstencentra en festivals. Sindsdien doet de overheid wel haar best om sneller in 

te spelen op de veranderende realiteit. Door het verdwijnen van de schotten in het 

Kunstendecreet (althans op papier) en het minder strikt maken van inhoudelijke en 

kwantitatieve criteria, moet ook de houdbaarheid van de regelgeving verhogen.

Professionalisering

Eén van de belangrijkste trends (zoniet de allerbelangrijkste) van de voorbije decennia 

betreft de professionalisering van de podiumsector in Vlaanderen. Die ontwikkeling is 

zowel tot stand gekomen onder impuls van (vooruitstrevende) theatermakers, als van 

de overheid. Waar het Theaterdecreet nog vooral een erkenning is van de bestaande 
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diversiteit aan organisaties, legt het Podiumkunstendecreet expliciete voorwaarden 

op. Het voeren van een boekhouding conform de bestaande reglementeringen en het 

respecteren van de CAO’s voor de podiumkunsten bijvoorbeeld. Bovendien speelt de 

kwaliteit van het zakelijke beleid van een organisatie (dat moet worden toevertrouwd 

aan een zakelijk leider) uitdrukkelijk mee in de beoordeling. De professionalisering van 

de sector wordt ook geïllustreerd door de objectivering van het advies over de artis-

tieke werking van de organisaties. Waar de vroegere adviesraden onder invloed van 

de Cultuurpactwetgeving sterk politiek werden samengesteld, komt de nadruk vanaf 

het begin van de jaren negentig te liggen op het advies van commissies samengesteld 

uit experts. Hoewel er waarschijnlijk altijd wel discussie zal blijven bestaan over de 

verhouding tussen de commissies en de sector, toch lijkt het fundamentele debat over 

de legitimiteit van de adviescommissies voorbij.

enkele kanttekeningen

De ontwikkelingen in de Vlaamse podiumkunsten in de voorbije decennia laten een 

overwegend positief beeld zien. De podiumkunsten hebben zichzelf ingrijpend ver-

nieuwd en bouwden internationaal een goede reputatie op. En dan hebben we het 

nog niet gehad over de inhoudelijke en artistieke verwezenlijkingen. We zijn ook niet 

ingegaan op de ontwikkeling van de niet-gesubsidieerde sector, die zorgt voor een 

bijkomende diversiteit in het aanbod van de podiumkunsten (Janssens 2005). 

Samengevat kunnen we zeggen dat de podiumkunsten, en daarmee de podi-

umkunstenorganisaties, een hele weg hebben afgelegd sinds de invoering van het 

Theaterdecreet. De professionalisering is ten goede gekomen aan acteurs en andere 

betrokkenen, aan de artistieke vernieuwing en de internationale uitstraling. Bij de over-

heid is er de bewustwording ontstaan dat kunstenorganisaties en kunstenaars zich 

eerder indirect laten sturen. De autonomie van organisaties wordt daardoor beter ge-

respecteerd. Door de politieke ontzuiling en de objectivering van de adviessystemen 

is het cultuurbeleid ook minder (hoewel misschien niet on-) kwetsbaar geworden voor 

gelobby.

 

Applaus op alle banken dus. En toch heerst er anno 2007 een gevoel van onbeha-

gen en onrust in het podiumlandschap. Waar komt dat vandaan? Niet zozeer van het 

Kunstendecreet an sich, dat immers sterk voortbouwt op en zelfs meer mogelijk-

heden biedt dan het Podiumkunstendecreet. Maar blijkbaar wel van de trendbreuk 

waarmee cultuurminister Anciaux zijn beleid sinds begin 2006 typeert, en waarover 

nog geen volledige duidelijkheid bestaat. We citeren uit de Beleidsbrief Cultuur 
2006-2007 van Bert Anciaux: 

Dit jaar startte de uitvoering van de eerste fase van het Kunstendecreet, met als 

belangrijkste kenmerken: een substantiële stijging van de middelen, een inhaalope-

ratie ten aanzien van beeldende en audiovisuele kunsten, architectuur, sociaal-artis-

tieke en educatieve werking, en scherpe beleidskeuzes die de sectoren responsa-
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biliseren en hen zeer sterk aanzetten om door samenwerking hun overheadkosten 

te reduceren. We kunnen terecht spreken van een trendbreuk die nodig is om de 

toekomst van de (podium)kunsten te verzekeren. (...) De contouren van de onder-

liggende visie zullen met elke nieuwe stap duidelijker worden. Het is van groot 

belang dat de sector de signalen van de overheid oppikt en actief meewerkt aan 

de koerswijziging.

Anciaux stuurt met andere woorden aan op een zekere mate van zelfregulering van 

de sector, die signalen van de overheid moet opvangen en omzetten in de praktijk. 

Los van de wet- en regelgeving leggen beleidsmakers accenten die invloedrijk en 

richtinggevend kunnen zijn, en in dit geval onrust veroorzaken bij de podiumkunsten-

organisaties.

 Eén van de uitgezonden signalen is dat er een teveel aan verzakelijking en over-

head zou zijn (Swinnen, 2006). Zo sprak minister Anciaux op 24 januari 2006 in Flagey 

de artistieke sector toe: 

(...) ik wil niet langer dat het gros van het budget voor kunsten besteed wordt aan 

zakelijke omkadering. Ik vind het ongepast dat er in verhouding te veel geld gaat naar 

de entourage van een kunstenaar. (...) De extra middelen die vloeiden naar de kun-

stenorganisaties en kunstinstellingen zijn er niet om nog meer omkadering te voor-

zien. Zij moeten dienen voor creatie en publiekswerking. En dus niet voor overhead. 

In een volgende subsidieronde zal dat ongetwijfeld een wezenlijk ijkpunt zijn.

Een tweede signaal dat al in 2003 door Paul Van Grembergen werd gegeven en dat 

door Anciaux wordt herhaald, is de noodzaak tot samenwerking en realisatie van sy-

nergie. De achterliggende idee is dat samenwerkingsverbanden en fusies (automa-

tisch) zouden leiden tot een inkrimping van overheadkosten.

Er is op zich niks mis mee aan de sector te vragen om de focus te leggen op ar-

tistieke creatie en publiekswerking, en erop te wijzen dat de zakelijke omkadering in 

functie daarvan moet worden opgebouwd. Een organisatie met een gezond zakelijk 

beheer stelt zichzelf de vraag hoe de middelen het meest efficiënt worden ingezet 

om de eigenlijke doelstellingen te bereiken. Maar er zijn wel enkele kanttekeningen 

te maken bij de verschillen tussen het discours dat wordt gevoerd, en de praktijk van 

het cultuurbeleid.

(1) Austen-Smith, 1980; DiMaggio en Stenberg, 1985; Castañer en Campos, 2002; O’Hagan en 

Neligan, 2005; Pierce, 2000 en Neligan, 2006.

(2) Volgens de definiëring van overhead volgens het huidige beleid – zijnde alle activiteiten die 

worden ingezet voor dagelijks zakelijk management en strategisch bestuur – noteert Evi 

Swinnen (2006) een overhead van 7% voor Ontroerend Goed en 10% voor Victoria. Volgens 

andere definities loopt de overhead op tot respectievelijk 40 en 49%.
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Zo is het vreemd dat het zakelijke en artistieke advies kunstmatig wordt opgesplitst 

tussen administratie en adviescommissie. Als men overwegingen rond overhead en 

zakelijke omkadering wil laten meespelen in de beoordeling van een organisatie, mag 

men het artistieke en zakelijke niet volledig loskoppelen. De vraag is juist of de zake-

lijke omkadering op een efficiënte manier de artistieke en andere doelstellingen van 

de organisatie dient. Hoe kan men tot een geïntegreerd advies te komen, als eerst de 

artistieke en zakelijke beoordeling krampachtig worden gescheiden?

Daarnaast is er dringend nood aan een duidelijke definiëring van termen als ‘over-

head’ en ‘omkadering’, tenminste als men die in de toekomst als een ernstig criterium 

wil hanteren of er op een ernstige manier debat over wil voeren. Een studie van Evi 

Swinnen (2006) geeft alvast aan dat overhead en omkadering zeer relatieve begrippen 

zijn: afhankelijk van de gebruikte definitie komt ze tot erg verschillende resultaten.(2) 

Ten slotte is er nood aan realisme. Onderzoek rond synergie dat werd uitgevoerd in 

samenwerking met het VTi, toonde aan dat de schaalvoordelen in het Vlaamse podium-

kunstenlandschap eerder bescheiden zijn. Pure besparingen blijven dus beperkt, zeker 

ten opzichte van de kosten die een samenwerking of fusie meebrengt. (De Brabander, 

Vercauteren, Weijters en Wuyts 2004)

Wellicht is de onrust van de sector vooral te verklaren door de (schijnbare?) on-

verzoenbaarheid van enerzijds een discours over verzakelijking en een teveel aan 

overhead, en anderzijds de verdere nood aan professionalisering en de aandacht voor 

publiekswerking. Deze laatste twee doelstellingen worden ook door de overheid naar 

voren geschoven als belangrijk, maar er is – willens nillens – omkadering nodig om 

ze te kunnen realiseren. Wanneer die omkadering als een noodzakelijk kwaad wordt 

afgeschilderd, stellen organisaties zich de vraag of de klok van de professionalise-

ring zal worden teruggedraaid. En hoe dat dan moet gebeuren. Het onbehagen wordt 

bovendien niet weggenomen, maar eerder versterkt omdat het Kunstendecreet be-

paalde verwachtingen schept. Beleidsmakers moeten soms in alle eerlijkheid kunnen 

toegeven (én de podiumkunstensector moet soms ook kunnen aanvaarden) dat er niet 

altijd voldoende budgettaire middelen zijn om (meteen) alle verwachtingen in te vullen, 

zeker indien andere kunstensectoren een professionele en daarmee samengaande 

budgettaire inhaalbeweging maken.
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conclusies

De Vlaamse podiumkunstensector heeft een lange en belangrijke weg afgelegd op 

het gebied van professionalisering. De grootste zorg binnen het landschap vandaag 

gaat over de vraag of de professionele werking van de organisaties verder kan worden 

uitgebouwd, en of de zogenoemde trendbreuk een rem of zelfs een afbouw van die 

professionalisering inhoudt. Om deze onrust weg te nemen, is een open debat nodig 

tussen beleidsmakers en organisaties over verwachtingen, noden en financiële mid-

delen. En dit in de plaats van een intellectueel soms wat oneerlijk discours, waarin ge-

goocheld wordt met vaag afgebakende begrippen zoals ‘overhead’ en ‘verzakelijking’. 

Met zo’n discours doet men (te) weinig recht aan de professionaliteit en het gezond 

verstand waarover veel betrokkenen in de podiumkunsten beschikken.

Intrinsiek heeft het Vlaamse cultuurbeleid het potentieel om de werking van de 

podiumkunstenorganisaties gunstig te (blijven) beïnvloeden. De Vlaamse mix van 

beoordeling door experts en politieke beslissingsmacht is misschien wel de gulden 

middenweg tussen (bijvoorbeeld) een Nederlands cultuurbeleid met erg duidelijke po-

litiek-inhoudelijke accenten en een Arts Council model, waarin enkel of vooral het 

oordeel van experts geldt en er altijd het risico bestaat van een gebrek aan democrati-

sche legitimering. Daarnaast biedt het Vlaamse systeem met zijn subsidiëring door ho-

gere en lagere overheden de mogelijkheid om een mooi evenwicht te vinden tussen 

centralisatie en decentralisatie. In een toekomstig kerntakendebat moet men zich de 

vraag durven stellen of alle overheden zich ook met alle beleidsdoelstellingen moeten 

bezighouden. En of bijvoorbeeld vooral de Vlaamse gemeenschap een rol heeft bij 

het ondersteunen van artistiek experiment en creatie, en lokale overheden misschien 

beter geplaatst zijn om participatie- en spreidingsdoelstellingen in te vullen.
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Marianne Van Kerkhoven

De opdracht van het VTi voor deze tekst bestond erin om na te gaan welke de ge-

volgen zijn van de beleidsbeslissingen van juni 2005 voor het artistieke werk in de 

podiumkunsten. Welke repercussies hebben deze beslissingen op de praktijk van de 

kunstenaars en op het resultaat van deze praktijk dat op de podia getoond wordt?

Minister Anciaux omschreef zijn beleid vanaf � januari 2006 zelf als een ‘trendbreuk’ 

en zijn beslissingen worden door de sector inderdaad als een trendbreuk aangevoeld. 

Daarom is het van het grootste belang na te gaan waarméé dan wel gebroken wordt. 

Breuken zijn af en toe nodig binnen een langduriger evolutie, maar naargelang van hun 

inhoud en van het moment waarop ze worden doorgevoerd, kunnen zij vruchtbaar of 

catastrofaal zijn. Meestal bewegen zij zich ergens tussen die twee uitersten in. De 

vragen die ons dan ook vandaag bezig houden zijn: wat was er vóór de breuk? Worden 

er eerder ontwikkelde organische processen aangetast of niet? Wat is onze situatie 

ná de breuk? Wat hebben we gewonnen en wat hebben we verloren? Met andere 

woorden, waar staan we vandaag en wat moet er gebeuren? 

Mijn verhaal zal niet objectief zijn. De materie van dit onderzoek – de artistieke 

praktijk – laat zich niet binnen kwantificeerbare, objectief te hanteren categorieën 

dwingen. (Ook al proberen onderzoekers, beleidsmakers, zakelijke leiders, enz. dat 

vandaag meer en meer wél te doen.) Bovendien sta ik al jaren zelf midden in de artis-

tieke praktijk die hier onderzocht dient te worden: ik ben dus geen blanco observator, 

geen onbevooroordeeld beschrijver. Wat het historische deel van de tekst betreft, 

baseer ik mij uiteraard op bronnen, maar ik ben lang geen historicus die op een ver-

antwoorde wetenschappelijke manier te werk kan gaan. Wat de recente geschiedenis 

en de hedendaagse situatie betreft, is mijn eerste bron mijn eigen ervaring en dus de 

facto intuïtief en ook emotioneel ingekleurd. 

De huidige periode in de theatergeschiedenis wordt meestal vergeleken met 

de theaterrealiteit zoals die zich aan het begin van de jaren �980 ontwikkeld heeft. 

Aangezien de ‘trendbreuk’ waarover Anciaux sprak eigenlijk doelt op een cesuur die 

vandaag aangebracht wordt t.o.v. de subsidiëringsprincipes die begin jaren �990 ont-

stonden als antwoord op de artistieke ontwikkelingen van de jaren �980, is een van de 

belangrijkste opdrachten van deze tekst om een poging te ondernemen de artistieke 

filosofie van dat ogenblik te omschrijven. De vernieuwing die zich aan het begin van 

de jaren �980 in de podiumkunsten voltrok, heeft door de jaren heen stilaan mythi-

sche proporties aangenomen, zowel in de geesten van diegenen die van die realiteit 

getuige waren als in de hoofden van de jongere generaties, die deze periode enkel 

sTenen in De sTrooM
een pleidooi voor vertrouwen
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kennen via de geïdealiseerde verhalen van hun voorgangers. Daarom is het wellicht 

zinvol om ook even vérder in het verleden terug te gaan.

vóór de Tweede wereldoorlog 

Hoe het begon

Eigenlijk is de Vlaamse theatergeschiedenis niet zo heel oud. Als we het verre verle-

den van de abele spelen tot de theateractiviteiten van de Rederijkerskamers buiten be-

schouwing laten, kunnen we enkele duidelijke lijnen trekken vanaf het midden van de 

negentiende eeuw tot nu. Toen Victor Driessens in �853 in Antwerpen zijn ‘Nationael 

Tooneel’ oprichtte met in zijn achterhoofd hét model van de ‘Comédie Française’, 

dan kaderde die démarche enerzijds in de culturele ontwikkeling van een soeve-

reine Belgische natie (naar analogie met andere Europese staten op dat moment). 

Anderzijds kan zij niet los gezien worden van de strijd van de Vlaamse Beweging. Het 

Nederlandstalige toneel (van Driessens en van zovele anderen) werd een instrument 

in de ontvoogding van de Vlaamse bevolking en een cultureel wapen – zeker in Gent 

en in Brussel – om de invloed van de oprukkende verfransing te keren. 

Het theater in Vlaanderen was in die tweede helft van de negentiende en in de 

eerste decennia van de twintigste eeuw bovendien een van de belangrijke vormen van 

volksvermaak. Verschillende sociale lagen binnen de Vlaams sprekende bevolking trof-

fen elkaar in de theaterzaal van de parterre beneden tot ‘den uil’ helemaal bovenaan. In 

de evolutie die van dan af begint, komen vele van de lijnen en spanningsvelden samen 

die tot op heden onze podiumkunsten blijven bepalen: het gaat om een reeks van 

noodzakelijke of zelfs onvermijdelijke evoluties die de Vlaamse theaterrealiteit van vóór 

de Tweede Wereldoorlog niet alleen zeer complex, maar ook zeer boeiend maken.

Van vermaak tot kunst

Parallel aan de inspanningen in de literatuur werden op dat moment pogingen on-

dernomen om aan de Vlaamse theaterliteratuur en -praktijk een ernstige kwaliteits-

volle culturele basis te geven, zodat ze zich kon meten met de culturen die zich in 

andere Europese landen ontwikkelden. ‘Vlaming zijn om Europeeër te worden’, had 

August Vermeylen al in �900 geschreven en ook de inspanningen van dr. Jan Oscar 

De Gruyter, leider van het eerste Vlaamse Volkstoneel en vanaf �922 directeur van de 

KNS in Antwerpen, waren erop gericht ‘het theater in te schakelen in het Europeesch 

cultuurleven’. Om deze tweeledige culturele opdracht – het internationale perspectief 

en de eigen ontvoogding – te realiseren, moest het Vlaamse theater evolueren van 

‘vermaak’ tot kunst.

Aansluiting vinden bij belangrijke artistieke tendensen in het buitenland betekende 

aan het begin van de twintigste eeuw onder meer het aangaan van het gevecht met 
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de populaire voorkeur voor de ‘draken’, dat repertoire van romantische melodrama’s 

met hun geïdealiseerde, simplistische personages waarop het publiek zo tuk bleek 

te zijn. Het is in die periode niet gemakkelijk geweest een publiek op te bouwen 

voor de nieuwe naturalistische (Ibsen, Hauptmann, Heijermans,...) of symbolistische 

(Maeterlinck) dramaturgie, terwijl de naturalistische traditie ons vandaag als onuitroei-

baar voorkomt. Dezelfde problemen om een publiek te verwerven zouden Beckett en 

Sartre in de jaren �950-�960 ervaren, of Heiner Müller en Bernard-Marie Koltès in de 

jaren �980, of de eerste voorstellingen van Anne Teresa De Keersmaeker en Jan Fabre 

toen ze op onze scènes verschenen. Geen enkele vernieuwing voltrekt zich zonder 

gevecht, zonder dat kunstenaars zich eerst moeten terugtrekken in an elitism of 
survival, zoals Jeanette Winterson het noemde, om pas later (eventueel) een groter 

publiek te bereiken.

Het ‘tot kunst worden van het theater’ was enkel mogelijk via een gestage pro-

fessionalisering van de artistieke praktijk. Acteurs, bijvoorbeeld, waren in de eerste 

decennia van de twintigste eeuw nog een soort van seizoenarbeiders die in de zomer 

– wanneer de theaterbedrijvigheid stil lag – een ander beroep uitoefenden. Sommigen 

konden in die maanden wel in een variététheater aan de slag, anderen hielden café, 

waren metaalarbeider of schoenlapper. Wat de Antwerpse situatie betreft, slaagde De 

Gruyter er pas in �928 in de contracten van de KNS-acteurs van zes tot negen maan-

den te verlengen. Pas in �942, onder de directie van Joris Diels, werden daar de eer-

ste jaarcontracten ingevoerd. Daarna zullen andere functies binnen het theaterbedrijf 

stilaan geprofessionaliseerd worden en zal ook de opleiding voor theater een steviger 

onderbouwing krijgen.

De artistieke uitdieping (en dus professionalisering) van kunstdisciplines lijkt in de 

geschiedenis onvermijdelijk gepaard te gaan met een breuk met het grote publiek. De 

evolutie van het theater in Vlaanderen vormt daarop geen uitzondering. De geschiede-

nis van de jazz, van de film, enz. vertonen een gelijksoortig patroon. De spanning tus-

sen het elitaire en het populaire, die een specifiek kenmerk van onze actuele tijd lijkt 

te zijn, is dus al terug te voeren op ontwikkelingen van vóór de Tweede Wereldoorlog. 

Het tot kunst worden van het theater viel in het interbellum bovendien ongeveer sa-

men met de opkomst van de film, die meteen een groot publiek naar de bioscoopza-

len kon lokken. Het volksvermaak kreeg voor een groot deel een onderkomen bij die 

nieuwe discipline. Vandaag worden we geconfronteerd met de aantrekkingskracht van 

de beeldcultuur en van de reproductie in de massacultuur, ten koste van de woordcul-

tuur en van de hier-en-nu belevenis van de levende podiumkunsten. Dat fenomeen 

blijkt dus veel minder nieuw te zijn dan wij soms denken.

Deze overgang van vermaak naar kunst ging tevens gepaard met een evolutie in 

de financieel-organisatorische structuur van het theater. Tot in de eerste decennia van 

de twintigste eeuw waren de theaters in essentie privé-ondernemingen. De schouw-

burgdirectie stond zelf in voor alle risico’s: het spelen van de populaire ‘draken’ was 

dan ook meestal een economische noodzaak. In het beste geval schipperden deze 

directies tussen kassa en kunst. Het nemen van artistieke risico’s – bijvoorbeeld door 

het programmeren van een stuk van Hauptmann, waarvoor men veel minder inkom-

sten via ticketverkoop kon verwachten – was een onderneming waarvoor moed nodig 
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was. Binnen een puur commercieel functionerend kader waren dergelijke ‘experimen-

ten’ bijna uitgesloten, terwijl deze experimenten precies noodzakelijk waren om het 

theater tot een kunst te laten uitgroeien, om het zijn ontvoogdende maatschappelijke 

rol ten opzichte van de Vlaamse gemeenschap te laten spelen en om de Vlaamse 

cultuur aansluiting te laten vinden bij de Europese ontwikkelingen. Het verlenen van 

subsidies en de mogelijkheid om artistieke risico’s te nemen, zijn in de geschiedenis 

van het theater dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Dit principe heeft zich echter niet ‘eens en voor altijd’ doorgedrukt. Het verwer-

ven van een door de overheid georganiseerde financiële basis voor vernieuwingen 

(en voor het theater tout court), was de inzet van een langdurige, hardnekkige strijd. 

Vernieuwingen in de podiumdisciplines zijn dan ook vaak geïnitieerd en doorgedrukt 

door marginale organisaties of niet-professionele verenigingen. Zo zou de toneelafde-

ling van de socialistische vakbond van de Antwerpse diamantbewerkers Op hoop van 
zegen van Herman Heijermans opvoeren, toen de officiële Nederlandse Schouwburg 

dat nog niet aandurfde. Zo zouden privé-initiatieven als het Kamertoneel van Jan 

Walravens te Brussel, Toneelstudio ’50 van Dré Poppe in Gent of De Nevelvlek met 

onder anderen Walter Tillemans in Antwerpen als eersten de nieuwe internationale 

dramaturgie van de jaren �950-�960 propageren. Ook de eerste voorstellingen van 

bijvoorbeeld de Blauwe Maandag Compagnie of het Epigonenteater zlv (het latere 

Needcompany) kwamen zonder overheidssteun tot stand...

De eerste stenen

Een door de overheid geïnitieerde erkenning en legalisering van de globale theater-

praktijk was voor de Tweede Wereldoorlog zo goed als onbestaande. In �945, net na 

de Tweede Wereldoorlog, werd bij Regentsbesluit de oprichting van een Nationaal 

Toneel vastgelegd. Herman Teirlinck maakte van Vlaamse zijde deel uit van de kleine 

commissie die dit project moest voorbereiden. In de daarop volgende jaren werd het 

theaterveld via een reeks Koninklijke Besluiten verder gestructureerd en werden de 

eerste stenen gelegd van wat ten slotte zou uitgroeien tot een bestel. Na heel wat 

strijd – onder meer een effectieve staking van de theatergezelschappen in �974 en het 

bijeenroepen van een Staten-Generaal van de hele sector – kwam in �975 het eerste 

Theaterdecreet tot stand. Voor het eerst werd de theateractiviteit in Vlaanderen bin-

nen een globaal wettelijk kader ondergebracht. Het decreet van �975 was in essentie 

een sociaal en organisatorisch decreet. Een gefundeerd nadenken over de artistieke 

en maatschappelijke functie van deze kunst bleef op de achtergrond.
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De jaren 1980-1990

De eerste krokussen

Over de podiumkunsten van het begin van de jaren �980 wordt vandaag vaak gespro-

ken als over ‘de wonderjaren’: er is toen inderdaad zeer veel veranderd, zeer veel ont-

staan waarop wij vandaag nog verder bouwen. In het tweede onderdeel van dit artikel 

willen we nagaan wat er toen gebeurd is en een poging wagen te verklaren waarom 

dat op dat moment gebeurde.

Een doorslaggevend gegeven in de ontwikkeling van de jaren �980 is uiteraard de 

uitzonderlijke oogst aan artistiek talent dat zich toen openbaarde. Jan Decorte, Anne 

Teresa De Keersmaeker, Ivo van Hove, Luk Perceval, Jan Fabre, Jan Lauwers, Wim 

Vandekeybus, Guy Cassiers, Alain Platel, Lucas Vandervost, Sam Bogaerts, enz.: de 

invloed die zij op de Vlaamse dans en het Vlaamse theater én/of op het theater en 

de dans ver buiten onze grenzen hebben uitgeoefend, is niet gering. Zij hebben het 

Vlaamse theater en de Vlaamse dans op de wereldkaart gezet en daarmee in feite ein-

delijk de doelstellingen gerealiseerd zoals die geformuleerd werden door voorlopers 

als Vermeylen of De Gruyter.

Talent is het uitzonderlijk samenkomen van een reeks positieve eigenschappen in 

één persoon, die er dan ook nog in slaagt al deze talenten te bundelen tot een in-

strument met slagkracht binnen een bepaalde praktijk. Maar misschien zijn er ook 

historische periodes die ‘talent hebben’, namelijk momenten waarop verschillende 

evoluties of tijdsgegevens samenvallen waardoor een uitzonderlijke situatie ontstaat 

en waardoor iets wat al lang sluimerde ten slotte mogelijk wordt. Wat zich in de jaren 

�980 heeft afgespeeld, is volgens mij het samenkomen geweest van de aanwezig-

heid van artistieke talenten met een talentrijke periode. Wellicht was op dat moment 

gewoon ‘de tijd rijp’ – zo noemt men dat dan – om datgene wat al jaren onzichtbaar in 

voorbereiding was aan de oppervlakte te laten komen. Men zou daarbij aan de lente 

kunnen denken, aan hoe het komt dat op een gegeven moment plots overal krokus-

sen de kop opsteken. Dat gebeurt niet omdat er één heel flinke krokus is die zijn knop 

door de aarden laag heen duwt en vervolgens door de andere krokussen geïmiteerd 

wordt, maar wel omdat de grond, de lucht, de temperatuur en een reeks andere om-

standigheden op dat moment ‘klaar’ zijn om het verschijnen van die bloemen te laten 

gebeuren. Met andere woorden: met hetzelfde talent hadden kunstenaars als Anne 

Teresa De Keersmaeker of Jan Fabre niet dezelfde artistieke resultaten kunnen berei-

ken indien ze pakweg twintig jaar eerder geboren waren.

Welke gegevens zijn er in die jaren �980 – toen en dáár – samengekomen die de 

bloei van onze podiumkunsten hebben mogelijk gemaakt? Ik wil proberen enkele van 

die gegevens te omschrijven.
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Het opheffen van het Vlaamse culturele 
minderwaardigheidsgevoel 

De opbloei van de podiumkunsten in de jaren �980 kan niet losgezien worden van 

het gestage federaliseringsproces in de Belgische Staat dat zich afspeelde tussen de 

grondwetsherzieningen van �970 en �993. Ook al zijn er geen rechtstreekse causale 

verbanden tussen de politieke en de culturele wereld aan te wijzen, ook al gaat het 

hier om trage processen die slechts na jaren een resultaat van hun werking prijsgeven, 

toch lijkt mij de oprichting van drie cultuurgemeenschappen in België en de culturele 

autonomie die daaruit voor elke gemeenschap resulteerde een belangrijk feit dat in 

grote mate het positieve klimaat van de jaren �980 mee zou bepalen. De cultuur van 

elke gemeenschap – en de kunsten maken daar deel van uit – werd daardoor im-

mers erkend als een van de eerste pijlers van de federalisering. Van dan af kon de 

Vlaamse overheid pas echt vorm beginnen geven aan een kader, aan een bestel dat 

de Vlaamse kunsten in hun eigenheid zou kunnen ondersteunen. De economische 

krachtsverhoudingen tussen de Vlaamse en de Franstalige gemeenschap waren na de 

Tweede Wereldoorlog gestaag en grondig beginnen te veranderen. De federalisering 

van de Belgische Staat gaf Vlaanderen het instrument in handen om zijn voorspoedige 

economische positie te vertalen naar diverse gebieden die deel uitmaken van de maat-

schappelijke bovenbouw.

Het culturele klimaat in Vlaanderen werd in de eerste decennia na de Tweede 

Wereldoorlog nog steeds beheerst door een gevoel van minderwaardigheid. Een min-

derwaardigheidsgevoel heb je als je jezelf constant met anderen vergelijkt en als die 

vergelijking ook constant een negatief resultaat oplevert. Dit verlamt je volledig in 

je doen en je denken. Zelfs bij een oppervlakkige discoursanalyse van teksten die 

pakweg tussen �945 en �980 door Vlaamse auteurs en critici over de Vlaamse podi-

umkunsten geschreven werden, valt het grote aantal termen op dat naar dat minder-

waardigheidsgevoel verwijst: het gaat over onze culturele achterstand, de Vlaamse 

artistieke middelmatigheid, het gebrek aan kwaliteit, het gebrek aan zin voor normen, 

gebrek aan zelfrespect, amateurisme, niet het niveau halen van, tekortschieten, enz.

Dit gevoel van minderwaardigheid uitte zich enerzijds ten opzichte van onze 

Noorderburen, waarvan we vaak dachten dat zij met meewarigheid op onze artistieke 

praktijk neerzagen, en anderzijds tegenover onze Franstalige landgenoten. Vérder dan 

deze nabije buren durfden we toen zelfs niet te kijken; in een breder internationaal 

perspectief gezien meenden wij toen artistiek volledig in de modder te verdwijnen of 

zelfs onbestaande te zijn.

De belangrijke generatie kunstenaars van de jaren �980 bleek van dit soort minder-

waardigheidsgevoel geen last meer te hebben. Niet alleen profiteerden zij van de groei 

van het Vlaamse zelfrespect gesteund door de federalisering van de politieke structu-

ren, maar bovendien hadden zij zich dankzij de bevrijdende werking van de politieke 

beweging ontwikkeld na �968 (nog zo’n historisch moment met ‘talent’) ook ontdaan 

van heel wat andere culturele ballast die hun (voor)ouders nog mee torsten.

De zo talentrijke groep die in de jaren �980 bezit nam van de podia in Vlaanderen, 

werd als het ware de verpersoonlijking van dat geprivilegieerde ogenblik in de geschie-
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denis van de Vlaamse Beweging waarop de strijdlust van de cultureel gefrustreerde 

eerst samenviel mét en daarna omsloeg in de strijdlust van diegene die met zekerheid 

weet dat zijn culturele onderdrukking ten einde is. Met het grootste gemak, zonder 

frustraties of terughoudendheid van welke aard dan ook, zelfs met een vorm van trotse 

agressiviteit hebben zij zich van bij hun eerste creaties internationaal geprofileerd en 

de gedachte ‘in het buitenland doen ze alles beter dan wij’ omgekeerd. In Nederland 

werd in de jaren �980 met ontzag gesproken over ‘de Vlaamse golf’ en al wie vandaag 

enigszins op de hoogte is van de verhouding tussen de Vlaamse en de Franstalige 

gemeenschap op cultureel gebied, weet maar al te goed dat men ook van die kant 

opkijkt naar de Vlaamse artistieke verwezenlijkingen. Niemand kon in �980 een derge-

lijke evolutie vermoeden, maar in de tijdspanne van een tweetal decennia is zowel de 

Vlaamse dans als het Vlaamse theater internationaal toonaangevend geworden.

De professionalisering 

Het besef dat het theater pas kunst kon worden en internationaal slagkracht kon ver-

werven als de praktijk van het maakproces professioneel werd aangepakt, was al door 

Jan Oscar De Gruyter in het Vlaamse theater binnengebracht. Het werd door hem en 

door vele belangrijke podiumfiguren die na hem kwamen stap voor stap en vaak met 

veel tegenwerking zowel binnen als buiten de theatermuren bevochten. Het kader van 

dit artikel laat het niet toe in te gaan op de ontwikkeling van de opleiding voor acteurs 

en later ook voor andere functies binnen het theater. Ook de verschillende etappes 

in de verbetering van het sociale statuut van acteurs en aanverwanten moeten hier 

buiten beschouwing blijven. Het spreekt voor zich dat in deze ontwikkelingen de uit-

bouw van een bestel door de overheid en de groei van de praktijk binnen het theater 

zelf elkaar voortdurend wederzijds hebben beïnvloed en voortgestuwd. Zoals gezegd 

realiseerde het Theaterdecreet van �975 een eerste overkoepelende organisatorische 

structuur voor het theaterlandschap, maar naar de inhoud was het in de eerste plaats 

een sociaal decreet. Door zijn indeling in vier categorieën (repertoiretheaters, sprei-

dingsgezelschappen, kamertonelen en experimenteel of vormingstoneel) erkende het 

de facto wel de artistieke diversiteit die zich binnen het theaterlandschap ontwikkeld 

had. Uit dit wettelijke kader met zijn vier onderdelen kon men in feite lange tijd zowat 

de geschiedenis van het Vlaamse theater tot dan toe aflezen, met zijn opeenvolgende 

vernieuwende golven.

De theaters zoals die na de Tweede Wereldoorlog functioneerden, leken echter in 

niets op de uitgebouwde apparaten zoals wij die nu kennen, met geschoold en betaald 

personeel in diverse functies (van promotie tot techniek, van onthaal tot boekhouding), 

werkend binnen een aangepaste infrastructuur, enz. Naast het artistieke en het techni-

sche personeel op de scène huisvestte een grote schouwburg toen meestal niet meer 

dan een directeur die de stukken koos en met de regisseur(s) het werk organiseerde, 

én een secretariaatskracht/boekhoud(st)er. In het beste geval kwam er soms nog een 

deeltijdse medewerker langs die zich bekommerde om de juiste schrijfwijze van na-

men op de affiches en ervoor zorgde dat deze gedrukt geraakten.
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Zelfs in �975 bleef er binnen de theaterpraktijk nog ontzettend veel werk te leveren 

om een professionele aanpak te realiseren. Het volstaat bijvoorbeeld om de druk-

werken van theaters (affiches, programmaboekjes en ander promotiemateriaal) van 

voor de jaren �980 te vergelijken met wat wij nu kennen om te beseffen welke grote 

stappen er op dat vlak zijn gezet. De vooruitgang in de professionalisering beperkte 

zich uiteraard niet tot het verdwijnen van miezerig drukwerk, met slechte foto’s of 

verkeerde data, maar manifesteerde zich in honderden kleine feiten binnen de dage-

lijkse organisatie: zorgen dat een autobus of vrachtwagen op tijd komt, dat de juiste 

persoon op het juiste moment de sleutel van het repetitielokaal in handen krijgt, dat 

de piano gestemd is, dat een technisch bezoek afgelegd wordt, dat lokalen opgeruimd 

en hotelovernachtingen correct geboekt worden, dat de fotokopieermachine werkt en 

de schrijfmachines geolied zijn en op tijd nagekeken worden, dat de auteursrechten 

geregeld zijn, dat de brochures voor de acteurs op tijd klaar zijn, dat er voldoende toi-

letpapier en koffie is, enz. Er was in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog 

veel inzet en goede wil in het theater aanwezig, maar op vele vlakken niet altijd de 

vereiste knowhow of ervaring.

De werkstructuur bepaalt het werk

De vrijheid en zelfverzekerdheid waarmee jonge artiesten in de jaren �980 aan het 

werk gingen, vinden we op dat moment ook terug bij hun fellow travellers. De orga-

nisatoren en programmatoren die zich aan hun zijde schaarden, bleken even getalen-

teerd als de artiesten zelf. Hun knowhow ontwikkelde zich parallel aan de groeiende 

capaciteit van de kunstenaars in het meester worden van het creatieve proces. Zij 

bouwden structuren waarbinnen het artistieke werk kon gedijen, zorgden voor podia 

waar dit werk getoond kon worden, mobiliseerden een nieuw publiek, organiseerden 

tournees in het buitenland en/of haalden belangrijke buitenlandse artiesten met hun 

werk naar Vlaanderen, initieerden een kader voor kruisbestuivingen allerhande: tus-

sen binnen- en buitenland, tussen theater en dans, tussen praktijk en reflectie, tussen 

publiek en voorstelling, enzovoort. 

Zowel het theater als de dans bleken op dat moment in staat hun volwassenheid, 

hun mondigheid, hun autonomie als discipline te realiseren. Als resultaat van een lange 

evolutie aangezet in de negentiende eeuw leek het punt bereikt waarop in de eerste 

plaats artistiek-theatrale argumenten de theaterpraktijk konden gaan bestemmen, in 

nauwe samenhang met maatschappelijke motieven en implicaties. Het lijkt mij tevens 

dat er op dat moment een situatie bereikt werd waarin men aan professionaliteit niet 

alleen een sociale, maar eindelijk ook een artistieke invulling kon geven. Een van de 

belangrijkste hefbomen hiertoe was het bewustzijn dat de werkstructuur het werk 

bepaalt én dat de manier waarop men wil werken niet alleen een uitdrukking is van 

het artistieke credo, maar gelijktijdig ook een maatschappelijke positionering veronder-

stelt, een manier van ‘in de wereld willen staan’.

De structuur, de manier, de methode van werken bepalen de creatie en zijn er te-

vens uitdrukking van. Dáár ligt de kern van de artistieke vrijheid die de kunstenaars van 
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die generatie bevochten hebben. Artistieke vrijheid is het zelfbeschikkingsrecht van de 

kunstenaar over zijn artistiek project. Het is de noodzaak om eigen keuzes te maken in 

het creëren, te kiezen voor de structuur waarin er gecreëerd wordt, voluit te gaan voor 

autonomie en emancipatie – een impliciet politiek statement.

Artistieke vrijheid wil zeggen dat men de opties genomen in het creatieve werk 

laat doordringen tot in alle geledingen van de structuur waarbinnen men creëert. Dat 

betekent onder andere: bepalen hoe, waar en wanneer je wilt werken en met wie, 

bepalen hoe je je publiek tegemoet wil treden, bepalen hoe je met je (co)producent wil 

praten, bepalen hoe, waar en waarom je ergens wil spelen, bepalen welke accenten je 

in je promotie wil leggen, enz. In deze optiek wordt het theaterbedrijf als een geheel 

beschouwd en als een geheel in handen genomen. De organisatie als uitdrukking 

van het creatieve werk dient dus over dezelfde flexibiliteit als het creatieve werk te 

beschikken. Artistieke vrijheid valt samen met het centraal stellen van het artistieke 

werk binnen een organisatie. Hugo De Greef, de eerste directeur en oprichter van het 

Kaaitheater, zei ooit in een interview: ‘Zodra je een organisatie laat bepalen hoe een 

kunstenaar zijn werk moet organiseren, ben je verkeerd bezig.’ De woorden ‘produce-

ren’ en ‘producent’ hebben op dat moment een inhoud gekregen.

Twee vijanden

Nog een ander element heeft ertoe bijgedragen om aan de artistieke generatie in de 

jaren �980 haar slagkracht te geven. Elke generaal, elke politicus weet dat er één pro-

baat middel is om alle neuzen in één richting te krijgen, om alle troepen samen in gang 

te zetten: de aanwezigheid van een gemeenschappelijke vijand. De artistieke bewe-

ging van de jaren �980 beschikte over het dubieuze voordeel niet één, maar zelfs twee 

vijanden te kunnen ‘koesteren’. Enerzijds was er de overheid, die niet of veel te laat 

zag welke ingrijpende evoluties zich in het artistieke veld aan het voltrekken waren, en 

anderzijds was er de steriele aanwezigheid van de op dat moment vastgelopen reper-

toiretheaters. Het gezonde antagonisme dat in een artistiek veld zo vaak speelt tussen 

een centrum en een marge, leek in die periode volkomen tot stilstand gebracht. De 

energieke, hongerige nieuwe generatie die zelfs zonder geld haar eigen structuren uit 

de grond had gestampt of via alle mogelijke middelen er toch in slaagde haar ding te 

doen, beukte in op de grote theaters die met het grootste deel van de overheidssubsi-

dies gingen lopen en tegelijkertijd hun deuren voor elke vernieuwing dicht hielden. De 

grote theaters wilden van die jonge garde niet weten. Van hun kant wilden de jongeren 

eigenlijk ook niet in die grote structuren werken, tenzij ze hun eigen manier van creë-

ren, hun eigen methoden om het werk te organiseren daarbinnen konden meenemen. 

Het is een lang, een té lang gevecht geweest om die grote deuren open te wrikken 

en te proberen het artistieke risico in de grote structuren opnieuw in het middelpunt 

te plaatsen. In Nederland kwam hemelbestormer Gerardjan Rijnders in �987 aan het 

hoofd te staan van Toneelgroep Amsterdam, het grootste theaterhuis van dat land. 

Luk Perceval werd pas in �998 in de mogelijkheid gesteld de KNS om te vormen tot 

Het Toneelhuis: ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat deze evolutie te laat kwam, 
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dat men het ‘talentvolle ogenblik’ heeft laten voorbij gaan en dat deze slechte timing 

tot op heden repercussies heeft. 

Het te verdedigen artistieke erfgoed

Over de artistieke principes geïntroduceerd door de generaties van �980 en �990 

is in de voorbije jaren veel geschreven. Een bijkomend aspect van de hierboven be-

schreven bloeiperiode was immers het ontstaan van een reflexieve praktijk, van een 

kritiek en een theorievorming die het creatieve werk ondersteunde en duidde. Dat 

creatieve werk vertoonde bovendien een grote diversiteit in het gebruik van thema’s, 

compositievormen, stijlen waardoor het zeer moeilijk wordt de creatieve kern van dat 

werk samen te vatten. Toch wil ik proberen uit die creatieve praktijk enkele punten 

te lichten die m.i. als ‘de artistieke stamcellen’ van die periode kunnen beschouwd 

worden. Onvermijdelijk zijn deze veralgemeningen ondertussen al tot cliché gewor-

den en bovendien ontsnappen zij waarschijnlijk niet aan een zekere idealisering van 

mijnentwege.

- Openheid en twijfel zijn misschien wel de basisattitudes van deze kunstenaars. 

Een holistisch wereldbeeld, een wereld die als geheel, als een orde onderzocht 

en gekend kan worden, bestaat voor hen niet meer. De fragmenten waarin de 

werkelijkheid uiteenvalt, bieden geen houvast. De zekerheid over wat men van 

die werkelijkheid kán kennen is verdwenen. Elke uitspraak is dan ook geken-

merkt door twijfel en die twijfel leidt tot kwetsbaarheid, een kernwoord in die 

periode. Vanuit die visie op de wereld is er aandacht voor de werking van het 

toeval en voor wetenschappelijke inzichten zoals de chaostheorie.

- In de creatieve praktijk wordt deze basishouding onder andere vertaald in een 

multidisciplinair perspectief. Het repertoire, het reservoir van deze kunstenaars 

is de hele wereld, waarin zij geen hiërarchie van hoofd- en bijzaken meer onder-

scheiden. Daaruit resulteren: gelijktijdigheid, meerduidigheid, veelstemmigheid, 

complexiteit. Niet alleen de muren tussen de verschillende disciplines worden 

geslecht, maar ook die tussen traditie en vernieuwing, en er wordt een aanvang 

gemaakt met het afbreken van de muur tussen hoge en lage cultuur.

- Alle bouwstenen zonder onderscheid kunnen worden ingezet: hun bruikbaarheid 

is door geen enkele code vooraf bepaald (bijvoorbeeld dat tekst belangrijker zou 

zijn dan beeld, dat dans en muziek zouden moeten samenvallen, enz.), maar 

definieert zich op organische wijze doorheen het werk. Het materiaal dicteert 

als het ware waar het naartoe wil. Elke productie bepaalt haar eigen methode. 

De artistieke praktijk van deze kunstenaars bestaat in hoofdzaak uit het kiezen 

van materialen (waartoe ook de performers behoren) en de verwerking van dat 

materiaal. Ze onderscheidt zich daarin wezenlijk van de praktijk van hun voor-

gangers van het politieke theater, die zich concentreerde op de dialectiek tussen 

vorm en inhoud. Niets is heilig: zelfs eeuwenoude gecanoniseerde werken kun-

nen gedeconstrueerd worden, tot brandhout herleid of tot citaat gedegradeerd.
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- De kern van het ‘werk’ verplaatst zich hierdoor van het eindresultaat naar het 

werkproces zelf. De work-in-progressgedachte is de centrale pijler van deze 

praktijk: men zoekt terwijl men onderweg is; er is geen vooraf uitgestippeld con-

cept dat al werkend ingevuld moet worden. De werkmethode geeft een richting 

aan maar geen einddoel. Elke voorstelling wordt gezien als een etappe in een 

onderzoek en is dus slechts een ‘voorlopig resultaat’: elke productie heeft met 

de volgende én met de vorige te maken. Creëren is werken.

- De kunstenaar zelf profileert zich als onderzoeker. Zonder een vooraf scherp om-

lijnd concept, op intuïtieve wijze – dus rationeel en emotioneel tegelijkertijd – baant 

hij/zij zich een weg doorheen de brokstukken van de wereld waaruit hij/zij zijn/haar 

eigen voorlopig geheel opbouwt. De structuur ervan blijft open naar de volgende 

structuur toe. Op de scène ontstaat een soort van ‘tegenwereld’, waarbinnen een 

cohesie, een dramaturgie aanwezig is, maar waarin de toeschouwer zelf uitgeno-

digd wordt op zoek te gaan naar een mogelijke eenheid in de tekentaal.

- Zoals de hiërarchie van de bouwstenen wordt opgeheven, zo wordt ook de hi-

erarchie binnen de werkgemeenschap opgeheven. Dit wil niet zeggen dat de 

‘functies’ verdwijnen – zoals die in de vorige periode in het politieke theater in 

een ‘absoluut collectief’ opgingen – maar er ontstaat een vorm van gemeen-

schappelijke verantwoordelijkheid van elke medewerker ten opzichte van het 

geheel van de voorstelling. Elke creatieve medewerker – en zeker diegenen die 

op de scène staan – wordt als een volwassen, mondige, geëmancipeerde artis-

tieke persoonlijkheid beschouwd. Deze houding krijgt ook haar spiegeling naar 

het publiek toe, dat benaderd wordt als een op die avond toevallige verzameling 

van zelfstandig denkende individuen.

- Het woord ‘theatermaker’ krijgt ingang in die periode als term om aan te duiden 

dat creëren een globale bezigheid is. Gezien de onbegrensde keuze van het 

materiaal dat tot allerlei disciplines of gebieden kan behoren, wordt de theater-

maker een allround creator die zich naargelang van de noden zal bezig houden 

met schrijven, componeren, regisseren, choreograferen, dansen, acteren, een 

scenografie bedenken, enz. In die zin is hij dan ook eerder een bricoleur dan 

een savant (om de termen van Claude Lévi-Strauss nogmaals te gebruiken), 

een amateur eerder dan een vakman.

- In de manier van acteren primeert ‘de materialiteit van het ogenblik’: ‘niet doen 

alsof’ maar ‘zijn’, niet interpreteren maar zeggen, een keuze voor de werkelijk-

heid eerder dan voor de fictie, eerder voor de acteur dan voor het personage.

Er zijn nog veel andere facetten die in het artistieke vocabularium van deze generatie 

kunstenaars werden uitgediept: hun gebruik van de ruimte (de keuze van locaties), 

het gebruik van de tijd (het spel met herhaling en duur), het belang van de lichame-

lijkheid, van de abstractie en de muzikaliteit, van de zelfreflectie én het verlies aan 

identiteit, enz.
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De actuele periode

Het ‘verhaal van vandaag’ is, precies omdat we daar met z’n allen midden in zitten, 

voorlopig nog veel moeilijker te omschrijven en te bevatten. Dit deel van de tekst is 

dan ook slechts een poging om de meest treffende aspecten van de periode op een 

rij te zetten.

De wereld

Sinds de jaren �980 is de wereld ontzettend veranderd. Hij blijft alle dagen met zo’n 

grote snelheid verder veranderen, dat we werkelijk van een historische omwenteling 

kunnen spreken. Politiek-economisch gezien kwam na de val van de Berlijnse muur in 

�989 en de instorting van de Sovjet-Unie en van het hele Oostblok, het westerse ka-

pitalisme als dubieuze ‘overwinnaar’ uit de strijd. Het turbokapitalisme kon de wereld 

overspoelen, steunend op een voortschrijdende verstedelijking en voortgestuwd door 

de onwaarschijnlijk snelle ontwikkelingen binnen de technologie. De opgang van de 

informatica, de ontwikkeling van de massamedia, de mondiale verspreiding van het 

internet maakten de wereld en de perceptie van die wereld globaal. De politieke de-

mocratie zoals wij die in onze landen kennen, lijkt haar greep op wat er gebeurt meer 

en meer te verliezen. Enerzijds stoort de economische wereld zich in zijn ongebrei-

delde tocht naar winstbejag niet meer aan de grenzen en wetten van naties en rechts-

staten. Anderzijds gaan de massamedia meer en meer de politieke agenda bepalen: 

zij beslissen wat nieuws is en wat niet, zij staan in een direct eenrichtingscontact met 

de bevolking, van wie zij stilaan de hele leef- en denkwereld – tot in zijn meest intieme 

sferen van moraal en seksualiteit – beheersen.

Het politieke thema dat in het westen het meest de geesten lijkt te beheersen, is 

dat van de veiligheid. De hedendaagse westerse mens is een angstige mens, bang 

zijn rijkdommen, zijn verworvenheden, zijn privileges en uiteraard ook zijn leven te ver-

liezen. Om elke hoek loert wel een potentiële vijand die uitgeschakeld moet worden: 

de moslim, de asielzoeker, de buurman, de terrorist, misschien zelfs de oprukkende 

robot,... Er wordt vandaag ontzettend veel energie gestoken in het ‘zich verzekeren’ 

tegen een rampzalige toekomst: tegen mogelijke bomaanslagen, tegen mogelijke 

voedsel- of watervergiftigingen, tegen mogelijke epidemieën of ziekten, enz. Oorlogen 

worden zelfs preventief gevoerd tegen diegenen die ons eventueel zouden kunnen 

aanvallen. In alle lagen van de maatschappij lijkt de eerste aandacht vandaag te gaan 

naar controle: men wil op alle mogelijk toekomstig onheil voorbereid zijn. De focus is 

gericht op de wolven onder de mensen; de mensen zelf worden daarbij vaak uit het 

oog verloren.

De multiculturaliteit van onze samenlevingen, de mondialisering van de Islam, de 

ernstige bedreigingen voor het milieu in de wereld, de vergrijzing van onze maatschap-

pij, de opgang van het populisme en van het fundamentalisme in al zijn vormen, enz.: 

het zijn stuk voor stuk bepalende aspecten waarmee wij ‘alle dagen léven’. Het zijn 
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dan ook aspecten van het kader waarin we vandaag vorm geven aan onze artistieke 

praktijk. Zij kleuren niet alleen de achtergrond waartegen we vandaag werken, maar 

ook waartegen wij de nieuwe beleidsprincipes voor de periode 2006-2009 moeten 

afwegen. Met de lancering van het participatiedebat in 2000 wilde minister Anciaux de 

sector, waarvan hij vond dat die al te zeer met zich zelf bezig was, opnieuw (?) attent 

maken op zijn maatschappelijke functies.

De politiek / het beleid

Eind oktober 2005 werd in de Unesco een verdrag over culturele diversiteit goed-

gekeurd met �48 stemmen voor, twee stemmen tegen en vier onthoudingen. Deze 

Convention on the protection and promotion of diversity of cultural contents 
and artistic expressions beoogt een bescherming van de ‘lokale’ cultuur en bepaalt 

dat goederen als boeken, films, enz. als cultuuruiting beschouwd worden en dus on-

derwerp kunnen uitmaken van een subsidiëring vanwege een ‘lokale’ overheid. De 

twee tegenstemmers – de VS en Israël – beschouwen culturele producten als econo-

mische goederen. Elke bescherming van de eigen cultuur in andere landen interpre-

teren zij dan ook als een vorm van economisch protectionisme, waardoor mogelijke 

afzetmarkten voor hun eigen culturele producten afgesloten worden. 

Dit ver van ons bed tot stand gekomen verdrag stemt tot nadenken, ondanks de 

(voorlopig) overweldigende meerderheid die het achter zich kreeg. De culturele mate-

rie was destijds een van de eerste bouwstenen bij het tot stand komen van de voor-

bije politieke constellaties (de naties, landen, staten als autonome maatschappelijke 

entiteiten, zie ook de geschiedenis van Vlaanderen). Ze zou daarvan ook wel eens een 

van de laatste te verdedigen resten kunnen zijn.

De vloedgolf van de economische globalisering tegenhouden kunnen wij niet. Maar 

als kunstensector kunnen we wel voor onszelf bepalen hoe we ons daartoe willen 

verhouden, al was het maar alleen in onze producties. Willen we in het water staan en 

ons laten meesleuren? Zullen we vanop de kant (zo die er nog is) becommentariëren 

hoe alles wordt meegesleurd? Of zullen we ‘als stenen in de stroom’ staan waar we 

– betrouwend op die goeie ouwe solidariteit – hopen om met ons allen misschien ooit 

een kleine dam op te werpen of minstens de stroom wat te vertragen of een kleine 

kom af te bakenen waar wat meer rust is, waar men op adem kan komen? De ‘lokale’ 

politieke overheden (zoals de Unesco ze benoemt) – dit zijn de nationale of regionale 

en misschien zelfs de Europese politieke overheden – zijn ‘onze laatste verdedigers’. 

Zij zijn diegenen die door subsidiëring nog een plek voor ons kunnen vrijwaren als 

bode op de oever van de stroom of als vertragende steen in het water. Het lijkt mij van-

daag dan ook van het grootste belang dat er zich tussen overheid en kunstensectoren 

een gesprek ontwikkelt, mét of zonder ‘wrijvingen’, maar een écht gesprek.
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Materialen voor een gesprek

- Op � januari 2006 werd het Kunstendecreet van kracht. Hierin worden alle 

kunstdisciplines en hun organisaties voor het eerst samengebracht in een door 

de overheid als één geheel beschouwde sector. Voor het eerst ook worden de 

schotten die tussen de disciplines (en zelfs tussen de onderdelen van één dis-

cipline) bestonden opgeheven. Dat deze opheffing wel gemakkelijk op papier 

neer te schrijven is maar veel moeilijker in al onze hoofden doordringt, ligt in de 

trage natuur zelf van het gewoontedier dat mens heet. Het zal ongetwijfeld nog 

een tijd duren vóór de grensoverschrijdingen die kunstenaars met gemak in hun 

werk realiseren (bijvoorbeeld tussen beeldende kunst, dans en het audiovisuele) 

met evenveel vanzelfsprekendheid gehanteerd zullen worden door diegenen die 

verder van die praktijk af staan.

- Met dit nieuwe decreet werd ook een inhaalbeweging gerealiseerd voor enkele 

sectoren – zoals de beeldende kunst en de architectuur – die al te lang in de kou 

bleven staan.

- Er is lang en intens aan het opstellen van dit decreet gewerkt. Toch is het nodig 

elke regelgeving permanent kritisch te bevragen: niet alleen ligt er altijd een 

grote afstand tussen de letter en de praktijk van de wet, maar ook is er niets 

dat ‘eens en voor altijd’ geregeld kan worden. De werkelijkheid is immers in 

voortdurende beweging en verandering. Zoals men de dag na de verkiezingen 

de volgende verkiezingsronde begint voor te bereiden, zo begint de dag na het in 

voege treden van een nieuw decreet de discussie over het volgende decreet.

- Dit decreet realiseert een grotere efficiëntie in de financiële en administratieve 

afhandeling van de subsidiëring. Efficiëntie betekent voor de politiek en admini-

stratie iets anders dan in een artistieke context. Bij de beoordelingen in de twee 

adviesrondes voorafgaand aan de uiteindelijke ministeriële beslissing kregen de 

administratieve adviezen ten opzichte van de artistieke een gewicht buiten pro-

portie. De communicatie die beide adviezen op elkaar moest afstemmen, bleef 

achterwege.

- In de eindbeslissing heeft minister Anciaux heel wat adviezen van de beoor-

delingscommissies naast zich neergelegd: expliciete artistieke adviezen en im-

pliciete beleidsvoorstellen van de commissies werden op verschillende punten 

genegeerd. Ook hier was er geen gesprek tussen de partners. Commissieleden 

stellen zich hierdoor ernstige vragen over hun functie.

- De beleidslijnen die minister Anciaux naar voren schoof bij het nemen van zijn 

beslissing werden door de sector ervaren als ‘achteraf opgeplakt’. Niemand kon 

bij het indienen van zijn dossier in oktober 2004 immers rekening houden met 

beleidsopties die pas in juni 2005 werden geopenbaard. Bij deze eerste toepas-

sing van het Kunstendecreet is de subsidiëring voor de administratie en voor de 

minister zeker overzichtelijker geworden, terwijl ze door deze manier van com-

municeren voor de sector opnieuw als ‘niet transparant’ overkomt.
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Uit de weinige inhoudelijke motieven die de minister aanreikte om zijn beslissingen 

te rechtvaardigen, zijn er twee die in de sector vooral kwaad bloed hebben gezet: zijn 

optie om geen nieuwe organisaties rond individuele kunstenaars te erkennen en zijn 

doorverwijzing van nieuwe kleine structuren die een aanvraag tot subsidiëring hadden 

ingediend naar stadstheaters of grote kunstencentra.

Vooraleer duidelijk te kunnen maken waarom die twee aspecten door de sector ef-

fectief als een trendbreuk worden ervaren, is het enerzijds nodig om iets te vertellen 

over de ambachtelijke natuur van het theaterbedrijf en anderzijds om in te gaan op de 

invloed van onze controlesamenleving op de artistieke structuren. De bureaucratise-

rende maatschappelijke tendensen laten zich immers ook binnen de kunstensector 

voelen, terwijl het fenomeen dat oorspronkelijk levendige organisaties door hun groei 

en door de duur van hun bestaan vroeg of laat aan verstening ten prooi vallen, tevens 

‘van alle tijden en van alle sectoren en maatschappijen’ blijkt te zijn.

De individuele kunstenaar / de ambachtelijkheid 

De middeleeuwse wever was een ambachtsman: hij werkte alleen of met een of 

meer gezellen en/of leerjongens in zijn atelier. De essentiële kenmerken van het am-

bachtelijke werk zijn m.i.: dat het denken over de opdracht en de uitvoering ervan zeer 

dicht bij elkaar liggen, vaak zelfs in de handen van dezelfde persoon, dat de communi-

catie tussen de bij het werk betrokkenen van direct persoonlijke aard is en dat zij zich 

een heldere voorstelling kunnen maken van het geheel van het werk en daarmee dus 

een band kunnen behouden.

Het verschil tussen de ambachtsman en de kunstenaar ligt precies in die problema-

tiek van het individuele, van de zichzelf organiserende uniciteit. In alle sectoren kan 

men mensen met meer of minder talent van elkaar onderscheiden, maar de onlosma-

kelijke noodzakelijke verbinding van talent en individuele uniciteit is de kern van de 

eigenheid van de kunstenaar. Hij is hierin met geen enkele andere ‘werker’ te vergelij-

ken, zelfs niet met de wetenschapper. De Belgische fysicus en Nobelprijswinnaar Ilja 

Prigogine zei ooit in een lezing dat de dood van een kunstenaar in tegenstelling tot die 

van een wetenschapper onherroepelijk is. De dood van een belangrijke creatieve we-

tenschapper zal wellicht de wetenschappelijke ontwikkelingen vertragen, maar vroeg 

of laat vindt een ander onderzoeker wel datgene waar zijn overleden collega naar op 

zoek was. De inbreng van een kunstenaar in de ontwikkeling van de kunst gaat bij zijn 

dood onherroepelijk verloren: niemand zal nog schrijven, componeren, schilderen,... 

wat hij wilde schrijven, componeren, schilderen,..., want er komt niemand meer na 

hem met eenzelfde unieke artistieke persoonlijkheid als diegene die hij had.

In onze historische ontwikkeling zijn de middeleeuwse ateliers manufacturen ge-

worden en de manufacturen fabrieken. Grote structuren dus, waarbinnen het beden-

ken van de opdrachten en het uitvoeren ervan van elkaar gescheiden werden, het 

werk opgedeeld werd in verschillende taken, de directe persoonlijke communicatie 

tussen alle werkers niet meer mogelijk was en er slechts enkelen waren die binnen 

deze werkverdeling het overzicht van het geheel konden behouden en daardoor ook 
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leiding konden geven aan het globale proces. De gestage toename van de kwantiteit, 

van het aantal deelnemers aan het werkproces, verandert ook de kwaliteit van dat 

werkproces; de kwaliteit wordt daarom niet beter of slechter maar wel fundamenteel 

anders. De schaalvergroting maakt een efficiëntere organisatie van het werkproces 

mogelijk en daardoor een grotere en snellere productie.

Eigen structuur, kleine structuur

Het zo efficiënt, zo veel en zo snel mogelijk produceren is niet de opdracht van de 

artistieke sector. In het theater is men vaak op zoek geweest naar een tussenweg 

tussen de ambachtelijke en de moderne organisatievorm, een halfwegsituatie waar 

de voordelen van beide aan elkaar gekoppeld kunnen worden: een organisatie die 

efficiënt werkt maar waarbinnen de interne communicatie zeer persoonlijk en zeer 

intens kan verlopen, waarin iedereen zoveel mogelijk mededrager kan zijn van het 

artistieke project en vanuit zijn eigen opdracht daaraan met initiatief en creativiteit 

kan deelnemen. In de recente theatergeschiedenis hebben kunstenaars binnen het 

creatieve werk zeer verschillende organisatievormen ontworpen en uitgetest die al-

lemaal de beste manier beoogden te vinden om hún werk dáár en dán zo vruchtbaar 

mogelijk te laten verlopen: het hechte ensemble, de artistieke familie, het collectief, 

het eenmansbedrijfje en nog een oneindig aantal andere combinaties.

Kleine structuren blijken vaak de voorkeur van de kunstenaars weg te dragen, waar-

schijnlijk in de eerste plaats uit economische noodzaak, maar ook omdat die veel meer 

flexibiliteit kunnen ‘incasseren’ en de voordelen van het ambachtelijke kunnen valo-

riseren. In kleine structuren is het echter zeer moeilijk om grote theaterprojecten te 

realiseren. Uit eigen ervaring weet ik welke schokgolven er in �988 doorheen het toen 

kleine Kaaitheater zijn gegaan bij het produceren van Anne Teresa De Keersmaekers 

Ottone Ottone met zestien dansers op de scène of in 2002 doorheen het piepkleine 

Het Net bij het opzetten in het Brugse Concertgebouw van SS, het zeer grote project 

van Josse De Pauw en Tom Jansen. Kleine structuren kunnen aan grote producties 

kapotgaan.

Grote structuur en het gevaar van verstening

Maar het omgekeerde is ook waar: vele makers – en zeker jonge makers – hebben 

nood aan een eigen klein en vertrouwd nest om hun artistieke stem te kunnen vinden; 

in een grote structuur kunnen zij overweldigd worden, verloren lopen, ten onder gaan. 

Maar grote structuren kunnen eveneens aan zich zelf ten onder gaan en het artistieke 

werk daarin meesleuren. Het op een vruchtbare manier organiseren van artistiek werk 

binnen een grote structuur (met grote structuur bedoelen we dan: veel werknemers, 

een grote infrastructuur, veel financiële middelen,...) blijft een van de moeilijkste ta-

ken binnen de theatersector die met de allergrootste alertheid tegemoet getreden en 

blijvend gevolgd dient te worden. Zoals alle grotere structuren, in welke maatschap-
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pelijke sector dan ook, zijn ook de stadstheaters, de grote kunstencentra, de opera’s, 

enz. veel sneller onderhevig aan het vastlopen in zichzelf, aan verstening, aan formali-

sering. Het is binnen hun muren veel moeilijker om het artistieke werk centraal in het 

organigram van de structuur te blijven plaatsen. De alomtegenwoordige maatschap-

pelijke tendens tot meer controle versterkt nog de druk tot een mogelijke verstening.

In een grote structuur zijn de nodige nevenfuncties (administratie, financies, beheer 

en onderhoud van de infrastructuur, enz.) sterker uitgebouwd. Als een theaterorgani-

satie groeit, telt ze binnen haar rangen al gauw een heleboel mensen met puur uit-

voerende taken of waarvan het werk zich meer en meer verwijdert van en ten slotte 

zelfs losmaakt van ‘het hart’ van de onderneming, het artistieke werk. Nevenfuncties 

kunnen zich op den duur verzelfstandigen: de structuur wordt dan apparaat. ‘Apparaat 

worden’ wil volgens mij zeggen dat de structuur zich meer en meer als doel op zich 

gaat profileren en niet meer in de eerste plaats als middel om het artistieke werk mo-

gelijk te maken. Er ontstaan dan bijvoorbeeld goed en snel werkende administratieve, 

financiële, promotionele, enz. cellen die zich eerder gaan concentreren op het verbe-

teren van hun eigen werk, het oplossen van hun eigen problemen.

In een doorgedreven proces van bureaucratisering van een theaterstructuur ont-

snappen ook artistieke functies als dramaturg, regieassistent, enz. niet aan die ten-

dens: ook zij kunnen bezig zijn met het veilig stellen van hun eigen functie, eerder dan 

met de noden van het artistieke werk. Een verdere verzieking van de structuur, vaak 

gekoppeld aan een tot in het absurde doorgedreven werkverdeling of een verkeerd 

begrepen inhoud van syndicalisme, tast zelfs diegenen aan die op de scène werken of 

staan. We kennen allemaal de verhalen over Duitse geluidstechnici die weigeren een 

lamp aan te steken omdat daar iemand anders verantwoordelijk voor is. Een orkest dat 

klokslag op het einde van de repetitie stopt, ook al heeft het nog slechts twee maten 

te spelen; een regisseur die schriftelijk toelating moet vragen om een koor bepaalde 

bewegingen te laten uitvoeren: dat zijn helaas geen anekdotische overdrijvingen maar 

droeve verhalen die ook bij ons gebeuren.

De paradox van het kunstbedrijf

De chaos, de anarchie, het overtreden van regels, de flexibiliteit,... behoren tot het 

basisgedrag van het artistieke hart, van het creatieve werk. De paradox van het kunst-

bedrijf ligt precies in het feit dat creatie een organisatie nodig heeft en die tegelijk altijd 

weer zal willen verwerpen. In het theaterbedrijf bestaat elke organisatorische regel bij 

de gratie van zijn overtreding. Wie in een theater werkt, wordt alle dagen met die pa-

radox geconfronteerd: hij/zij moet daarmee leren omgaan, leren leven en dat is lastig. 

Hoe groter een structuur, hoe moeilijker zij flexibiliteit kan integreren, hoe moeilijker zij 

met die voor het creatieve werk levensnoodzakelijke chaos zal kunnen leven.

De beleidsbeslissingen van minister Anciaux zetten een beweging in gang van het 

kleine naar het grote. Deze beslissing werd ingegeven door een streven naar efficiën-

tie, een van de economische sleutelwoorden van deze tijd. Men kan een artistieke 

sector echter niet vanuit puur economische principes organiseren. Aan het woord 
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wildgroei wordt uitsluitend een negatieve betekenis gehecht. Maar: als er veel groeit, 

wil dat dan ook niet zeggen dat de grond vruchtbaar is? Het werken binnen grotere 

en onvermijdelijk minder flexibele structuren is vanuit artistiek oogpunt heel vaak niet 

efficiënter. We bevinden ons vandaag in een situatie waarin grote ensembles om eco-

nomische én artistieke redenen verdwenen zijn. Hun plaats is echter ingenomen door 

grote apparaten, die veel geld opslokken en het artistieke budget meer en meer onder 

druk zetten. Ik beschik niet over de nodige cijfergegevens om hieromtrent een uit-

spraak te doen, maar ik vraag me toch af of het draineren van kleine structuren naar 

de grote toe puur financieel gezien zoveel ‘winst’ oplevert. Het gaat bovendien niet 

om een of/of situatie wat de keuze tussen grote of kleine structuren betreft: beide zijn 

nodig om een landschap levendig en divers te houden. Ik wil er vooral voor pleiten om 

de weg voor nieuwe kleine structuren al dan niet rond één artiest niet af te sluiten.

Paradoxaal genoeg heeft het artistieke elan van de voorbije decennia geleid tot een 

groei in de werkverschaffing van alle nevenfuncties in het artistieke bedrijf, maar niet 

van de artistieke hoofdfuncties. De artistieke budgetten gaan nog steeds in dalende lijn, 

terwijl de kunstenaars het hart van de onderneming zijn. Zij geven werk aan de anderen, 

en niet omgekeerd. De culturele infrastructuur die in de laatste periode fel verbeterd en 

uitgebouwd werd, legt een bijkomende druk op het artistieke budget: het beheren en 

onderhouden van die infrastructuren vraagt immers veel geld en veel personeel.

Artistiek zelfbeheer

Met dit pleidooi voor vertrouwen in het artistieke zelfbeheer in kleine misschien zelfs 

stuntelig opgebouwde organisaties, willen wij zeker in de sector niet opnieuw een 

tegenstelling tussen groot en klein creëren. Het is de minister zelf die met zijn beslis-

singen deze dichotomie in het leven roept. De deuren van de stadstheaters staan 

op dit moment wagenwijd open. De grote kunstencentra leveren vandaag zeer veel 

inspanningen om kleine projecten hun kans te geven. Maar zij zullen nooit alle noden 

van vooral een jonge generatie binnen hun muren kunnen opvangen, omdat het over-

brengen van de werkcultuur van een kleine organisatie naar een grote niet zomaar 

een kwestie is van schaalvergroting. De grote structuren hebben bovendien hun eigen 

opdracht. Waar het om gaat is onze alertheid aan te scherpen om binnen de muren 

van ‘de groten’ het sluipende gif van de verstening geen kans te geven, om erover te 

waken dat wat nu is losgewrikt niet opnieuw vastloopt.

Een nieuwe generatie met een ander artistiek paradigma zal haar eigen werkvor-

men moeten/willen organiseren: dáár ligt haar toekomst. Ook al ervaren wij de huidige 

relatie tussen groot en klein binnen de sector als ongemeen gunstig in vergelijking 

met het verleden, toch blijft het zo dat ‘niets eens en voor altijd geregeld kan worden’ 

en dat diversiteit een belangrijk uitgangspunt blijft. In de toekomst moeten de ‘groten’, 

indien nodig, ook opnieuw ‘pispaal’ voor de kleinen kunnen worden. Is dat erg? Nee, 

toch. Dat maakt deel uit van de functie van grote structuren in een landschap. Vader- 

en moedermoord moeten tot de mogelijkheden blijven behoren. 

De aantrekkingskracht die het Vlaamse theater op het buitenland uitoefent (denken 
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we aan het werk van Luk Perceval in Duitsland of van Tg STAN in Frankrijk) ligt precies 

in die grote vrijheid van creëren, acteren, enz. die zij met zich meebrengen. Die kent 

men in de Duitse stadstheaters niet, en ook niet op de nog steeds door de Comédie 

Française beïnvloede Franse podia. Het is een vrijheid die zij alleen hebben kunnen 

ontwikkelen binnen structuren waaraan zij zelf vorm konden geven. Diezelfde vrij-

heid moeten de nieuwe generaties van vandaag ook kunnen krijgen, zoniet zal deze 

Vlaamse golf geen vervolg krijgen. In een debat in deSingel op �0 september 2005 

pleitte Gerard Mortier zelfs voor een afschaffing van de projectsubsidies. Dit zou zo-

veel betekenen als de wortels van de boom doorhakken: hij zal dan nog wel even 

rechtop blijven staan, maar uiteindelijk verdorren, sterven en omvallen. Door de beslis-

singen van minister Anciaux wordt nu al de toevoer aan nieuw bloed afgesneden in de 

sector van de dans en van het kinder- en jeugdtheater.

Participatiedebat

We zijn ons verhaal begonnen bij het tot kunst worden van het theater en dus bij zijn 

breuk met het grote publiek. Het belangrijke participatiedebat heeft een tijdje in onze 

rangen gewoed, maar werd eigenlijk niet zo handig gevoerd. Er lijkt vandaag weinig 

beweging in dat gesprek; de verschillende stellingen lijken zich verschanst te hebben, 

de partijen wachten af. Dit debat blijft echter een belangrijk punt op de agenda voor de 

toekomst. Dit debat heeft alles te maken met hoe wij ons als theatermakers ten op-

zichte van de maatschappelijke ‘stroom’ willen verhouden; het heeft daarbij geen zin 

om in onze rangen een wig te drijven tussen de ‘elitairen’ en de ‘populisten’. Ik denk 

dat het debat aan helderheid zou winnen als we ons denken en dus onze terminologie 

op dat gebied zouden verfijnen, nuanceren. Het lijkt mij bijvoorbeeld veel zinniger om 

in plaats van over een ‘populistische’, over een ‘populariserende’ aanpak te spreken. 

Het populariseren van inzichten, verworvenheden die in kleine, ‘elitaire’ hoekjes van 

de maatschappij ontwikkeld zijn, is een belangrijke taak. Ik denk in dat verband vooral 

aan de wetenschappen en aan de kunsten. Ook al zal Het heelal van de Engelse fysi-

cus Stephen Hawking niet tot lezers in alle bevolkingslagen zijn doorgedrongen en ook 

al zullen niet alle lezers alles allemaal begrepen hebben, toch heeft het populariseren 

van dat soort van belangrijke wetenschappelijke inzichten in een dergelijke publicatie 

een ontzettend grote maatschappelijke betekenis, omdat ze een stootje kan geven 

aan de trage evolutie in ons denken.

De diversiteit in de artistieke sector lijkt mij zo groot dat er tussen zogenoemde 

‘elitaire’ en ‘populaire’ producties een waaier van mogelijkheden aangeboden wordt. 

Artistieke codes evolueren constant, maar ze kunnen door het publiek ‘geleerd’ wor-

den op dezelfde manier als de andere veranderingen in de maatschappij alle dagen ‘ge-

leerd’ worden. Er is immers een tijd geweest dat het naturalisme als ‘extreme avant-

garde’ werd beschouwd. De rol die het onderwijs in deze materie kan spelen, kan niet 

genoeg benadrukt worden. In Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004, het 

recente onderzoek van John Lievens, Hans Waege en Han De Meulemeester, wordt 

bovendien gewezen op het belang van het leven in een stedelijke context en van het 
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beschikken over een uitgebreid sociaal netwerk voor een eventuele deelname aan 

culturele manifestaties. In dit onderzoek wordt tevens vastgesteld dat voor de meer 

populaire publieke kunstvormen in feite evenveel drempels bestaan – voortvloeiend 

uit de socialiseringsmogelijkheden van de betrokkenen en uit hun opleidingsniveau – 

als voor die kunstvormen met een ‘hoger artistiek’ gehalte. ‘Het cliché van het elitaire 

karakter van kunstenparticipatie zou dan sterk genuanceerd moeten worden en een 

beleid gericht op de verhoging van kunstenparticipatie sterk in samenhang moeten 

bekeken worden met een beleid ter bevordering van maatschappelijke participatie.’ 

Het individueel aanspreken van elke toeschouwer is eveneens een te koesteren 

pijler van de recente evolutie, een essentieel aspect van het ‘tot kunst geworden 

theater’, waarmee het zich onderscheidt van de op consumptie gerichte meer massale 

verankering van het commerciële entertainment. Het bereiken van een groter publiek 

zou een constante bekommernis van de hele sector moeten zijn, zonder echter de illusie 

te koesteren dat de levende podiumkunsten ooit tot een massale kunstvorm kunnen 

uitgroeien. Het theater is een ontmoeting in levende lijve met een beperkt publiek, 

dat of tegelijkertijd of afwisselend kan aangesproken worden als een verzameling van 

individuen of als één luisterend/kijkend lichaam. Hierdoor kan het theater van vandaag 

een belangrijke rol spelen in een herdefiniëring van ons door de maatschappelijke en 

vooral technologische evoluties veranderde tijds- en ruimtebesef. Hierdoor kan het 

een debat aangaan over de mogelijke betekenis die de theatrale communicatie nog 

kan hebben tegenover de dagelijkse praktijk van de miljoenen ‘lege’ berichten die 

vandaag via sms’en, chatten, mailen ons leven doorkruisen.

Het artistieke werk

Een zo grondig gewijzigde tijd heeft nood aan nieuwe artistiek paradigma’s. De struc-

turen waarin die het best kunnen gedijen, zullen onderweg wel gevonden worden. 

Ze zullen zich samen met de artistieke taal ontwikkelen. Aan deze woordenschat en 

grammatica wordt gewerkt en we weten allemaal dat het laten groeien van een der-

gelijke taal tijd nodig heeft en alleen in een sfeer van traagheid en geduld tot bloei 

kan komen. Toch kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat vele theatermakers 

vandaag nog te veel vasthangen aan de verworvenheden van de vorige periode. Er zou 

een helderder beeld moeten komen van wat we uit de vorige periode willen meene-

men en wat niet. Welke van de vorige werkmethoden zijn versleten en uitgewoond? 

Welke moeten verdwijnen ofwel nieuw leven ingeblazen worden? 

We kunnen niet ontkennen dat we ons voor een deel vastgereden hebben in onze 

eigen principes. Het oude credo van een kunst waarin ‘alles mocht en kon’ werd lang-

zamerhand een alibi voor stuurloosheid. De scherpte van de work-in-progressgedach-

te (een in se absoluut te koesteren instrument) werd afgevlakt: vanuit een verkeerd 

begrip van die gedachte gebeurt het nu vaak dat een kleine aanzet die mogelijk tot 

een voorstelling zou kunnen uitgroeien, veel te snel voor het publiek wordt geworpen 

en daarna ook niet verder meer wordt uitgewerkt. De professionalisering waarop we 

terecht zo trots zijn, keert zich gedeeltelijk tegen zichzelf: vandaag worden er voorstel-
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lingen gemaakt die goed ogen en handig in elkaar gestoken zijn, maar waarbij men zich 

afvraagt waarover ze dan wel gaan.

Het kunstbedrijf schrijft zich vandaag in in de globale economische logica van onze 

wereld. Er wordt steeds meer en sneller geproduceerd. Voorstellingen moeten steeds 

langer op voorhand verkocht worden; boekingen liggen zelfs vast vóór men begint te 

creëren. Programmatoren willen vooraf weten hoe iets eruit zal zien: creatieprocessen 

waarin het zoeken, het niet-weten voorop stond, worden meer en meer vervangen 

door een praktijk die vaste formats hanteert. De afstand tussen wat in de kunsten en 

wat in het entertainment gebeurt, wordt hierdoor steeds kleiner. Daarnaast wordt on-

der druk van de populistische ideologie alles uitgebannen wat als ‘te moeilijk’ ervaren 

zou kunnen worden. Enz.

Vele vragen van artistieke aard staan op onze dagorde. Wat bijvoorbeeld met die 

vormen van ‘technologisch’ theater, waarin de zo geëmancipeerde acteur in zijn vrij-

heid aan banden wordt gelegd door camera’s, videobeelden, geluiden waarnaar hij 

zich moet richten? Vraagt de multimediale aanpak van het podiumwerk niet om andere 

werkverhoudingen, bijvoorbeeld om een soort van intens teamwork waarbinnen het 

werk van mediaspecialisten of zelfs ingenieurs eventueel vooraf dient te gaan aan dat 

van een regisseur? Leidt dat ook niet tot een andere dramaturgie in die voorstellingen? 

Zal de theatermaker, of de schrijver, zich niet opnieuw moeten ‘specialiseren’? En 

welke consequenties heeft dat voor de opleidingen?

Het belang van het ontwikkelen van nieuwe waarnemingsstrategieën wordt al 

door vele kunstenaars onderkend: welke veranderingen vloeien hieruit voort voor 

onze relatie met het publiek? Hoe kunnen we vorm geven aan het politieke, niet 

op een plakkatieve maar op een organische, ‘vanzelfsprekende’ wijze? Hoe gaat 

onze verhouding met de massacultuur en met de commerciële podiumkunsten zich 

ontwikkelen? Wat zal er verder gebeuren met de fictionele kant van het theater ten 

opzichte van een wereld waarin de afbeelding belangrijker is dan wie of wat afgebeeld 

wordt? En ten opzichte van een leven dat zich meer en meer tot spel laat herleiden? 

Kortom: welke nieuwe middelen zullen we vinden om de wereld te vertellen? 

Er is veel werk voor de boeg. Wat wij in de eerste plaats nodig hebben is tijd en ver-

trouwen. Vertrouwen in onze aanpak, in onze instrumenten. Met de twijfel als kompas 

de wereld blijven bevragen, met het vertrouwen in wat we onderweg zullen vinden, 

met de overtuiging dat elke productie haar eigen methode bepaalt en dat de werkvorm 

niet los te maken is van het werk. De stroom bekijken en zijn loop analyseren. Er als 

stenen in gaan staan, tot hij ooit...
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Er is sinds het schrijven van ‘Stenen in de stroom’ al veel water door die 
stroom gevloeid: de theaterpraktijk heeft haar werk verder gezet, de politieke 
gebeurtenissen hebben hun loop gekend, er zijn discussies geweest op di-
verse niveaus, meningen hebben zich gevormd, standpunten werden gewij-
zigd, netwerken hebben zich ontwikkeld... Maar veel vragen die toen gesteld 
werden, wachten nog altijd op een antwoord. Het pleidooi voor vertrouwen 
dat in ‘Stenen in de stroom’ werd geformuleerd blijft daarom vandaag, an-
derhalf jaar later, nog steeds even geldig.

Stand van zaken, deel 1

Een aantal van deze vragen worden door cultuureconoom Kristien Werck in deze pu-

blicatie scherper gesteld en geactualiseerd. Vanuit een heel andere dan de artistieke 

hoek benoemt zij een aantal knelpunten die ook in de podiumsector zelf voor frustra-

ties zorgen. Kijkend vanuit twee verschillende standpunten botsen wij blijkbaar op 

dezelfde obstakels: misschien is dat dan wel een bewijs van de dwingende noodzaak 

die obstakels uit de weg te ruimen.

  Eén van die pijnpunten is de verwarring die er in de sector bestaat over bepaalde be-

grippen. Minister Anciaux wil terecht de overheadkosten in de sector terugschroeven 

opdat een groter deel van de subsidies aan het artistieke werk besteed zou kunnen 

worden. Maar welke uitgaven tot de overhead gerekend worden en welke niet, blijft on-

duidelijk. Aan welke vormen van omkadering wordt een directe impact op het artistieke 

werk toegeschreven en aan welke niet? Wat wordt er verstaan onder professionali-

sering? Voor de minister en zijn administratie betekent dat wellicht onder andere een 

heldere boekhouding of een transparant bestuur. Voor de kunstenaars gaat het in de eer-

ste plaats om de creatieve ervaring, het artistieke gevoel, de vakkennis van de diverse 

medewerkers bij het maken van een voorstelling. Het zou goed zijn hierover samen te 

kunnen praten, zodat we de inhoud van elkaars woordenschat beter leren kennen.

 Twee van de inhoudelijke criteria die de minister in juni 2005 aanreikte om zijn be-

slissingen te motiveren – maar die bij het indienen van de dossiers door de podiumor-

ganisaties niet gekend waren – leidden tot grote onvrede in de sector. De beslissing 

geen nieuwe organisaties rond individuele kunstenaars meer te erkennen, werd on-

dertussen gedeeltelijk teruggeschroefd. De doorverwijzing van nieuwe kleine structu-

ren naar de stadstheaters of grote kunstencentra blijft overeind en zorgt in de praktijk 

voor problemen. Enerzijds zijn de grote structuren niet in staat om aan alle behoeften 

van ‘de kleintjes’ tegemoet te komen. Anderzijds is het opgaan van kleine initiatieven 

in de grote artistiek gezien vaak geen goede oplossing. Meestal zijn het ‘de kleintjes’ 

die voor deze maatregel het gelag betalen. Bovendien kan men zich de vraag stellen 

of deze vormen van samenwerking dan zoveel besparing opleveren wat de ‘overhead’ 

betreft. Niemand heeft dit tot nog toe berekend. Synergieën die in de bedrijfslogica 

voordeel opleveren, doen dat niet de facto binnen de artistieke logica.
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Stand van zaken, deel 2

Sinds 2005 zijn een aantal nieuwe fenomenen opgedoken. Of beter: enkele reeds 

aanwezige gegevens zijn zichtbaarder geworden, hebben hun evolutie doorgezet. Bij 

een vergelijking van de situatie van anderhalf jaar geleden met die van nu springt 

vooral de verhoging van de druk in het oog die vanuit verschillende maatschappelijke 

gebieden op de kunsten wordt uitgeoefend. Die druk is eventueel op te splitsen in 

economische, politieke en ideologische componenten, maar het spreekt voor zich dat 

die sferen vaak door elkaar vloeien en elkaar versterken.

De economische druk
We leven in een maatschappij die als belangrijkste drijfveer in haar bestaan de winst-

maximalisatie voorop stelt. Uiteraard heeft dit een invloed op de kunsten in die maat-

schappij. Zo is bijvoorbeeld de evolutie naar een flexibele tewerkstelling met korte 

termijncontracten een algemeen maatschappelijk verschijnsel. De wereld van de po-

diumkunsten maakt daarop geen uitzondering. Deze trend is nauw verbonden met de 

problematiek van de cost disease, zoals Kristien Werck die uitlegt in haar artikel. Het 

dalen van het aantal acteurs op de scène om de kosten van een voorstelling te drukken 

werd reeds door William Baumol en William Bowen in de jaren zestig geconstateerd. 

We vertellen onszelf graag dat de keuze om vandaag de stukken van bijvoorbeeld 

Shakespeare zo te bewerken dat ze met een achttal acteurs gespeeld kunnen worden 

– in plaats van met de ‘voorgeschreven’ twintig of dertig – vertrekt vanuit artistieke 

motieven, terwijl de economische zoveel doorslaggevender zijn.

 De economische druk op de podiumkunsten vergroot niet alleen door de ontwikke-

ling van een sector waarin op commerciële basis theater, dans, muziektheater, enz. 

wordt geproduceerd, maar ook door het meer en meer toepassen van economische 

modellen, door het meer en meer doorsijpelen van een managementfilosofie in de 

gesubsidieerde podiumpraktijk.

Symbolisch kapitaal is nu eenmaal niet hetzelfde als financieel kapitaal. Wat kunnen 

begrippen als ‘concurrentie’ of ‘monopoliepositie’ betekenen in een wereld waarin alle 

actoren baat hebben bij een levendige, vruchtbare productie van àlle ‘concurrenten’?, 

bij een landschap waarin liefst zoveel mogelijk kunstenaars ‘succesvol’ zijn? Wat be-

tekent ‘winstmaximalisatie’ in de artistieke wereld? De organisatorische structuren in 

de podiumsector hebben immers het juridisch statuut van vzw’s, ‘verenigingen zonder 

winstoogmerk’. Onze middelen bestaan voor een groot deel uit gelden van de ge-

meenschap en voor een deel uit eigen inkomsten. Precies omdat kunstenaars gesubsi-

dieerd worden door de gemeenschap kunnen zij de relatieve autonomie verwerven die 

noodzakelijk is voor de creatieve arbeid, voor het nemen van artistieke risico’s. Precies 

hierdoor kunnen zij zich gedeeltelijk onttrekken aan het marktdenken en zijn ideologie. 

 Marktdenken vertrekt vanuit de vraag ‘wat en hoeveel kan er verkocht worden?’ 

Vanuit de koper dus. Vanuit de behoeften van het publiek. Dat is de redenering die aan 

de basis ligt van het functioneren van de amusementsindustrie. Kunst neemt in haar 

praktijk de kunstenaar als vertrekpunt, de kunstenaar die onder andere als taak heeft 

te onderzoeken, te experimenteren. Daar waar innovatie in de commerciële wereld 
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bijna altijd leidt tot méér verkoop, gaat een vernieuwing in de kunsten meestal ge-

paard met een tegengesteld resultaat. Het experimentele zal eerder minder dan méér 

publiek genereren. Symbolisch krediet is vaak omgekeerd evenredig met economi-

sche winst.

 Je kunt de kosten van voorstellingen niet ‘afschrijven’ zoals je dat met andere aan-

kopen/producten kan doen. Aangezien het nemen van artistieke risico’s tot het hart 

behoort van de kunstpraktijk, is het onmogelijk vooraf te voorspellen, laat staan te plan-

nen, of een voorstelling een publiekssucces zal zijn of niet. Verkoopsstrategieën, die 

steunen op een analyse van ‘wat werkt’, kunnen enkel toegepast worden indien de 

producten een groot format-gehalte hebben en dus ophouden kunstwerken te zijn. 

Enzovoort. 

 Meer dan ooit moeten wij er ons van bewust zijn dat deze economische druk op 

de podiumkunsten vandaag reëel is. En dit vertaalt zich niet alleen in een verlangen 

om commerciële successen te boeken of om te flirten met de naambekendheid van 

populaire mediafiguren, maar ook in ijdelheid op onze scènes, in een naar de mond 

praten van het publiek, in het maken van snelle kant-en-klaar producties die gemak-

kelijk verkocht en op tournee gezet kunnen worden, in het toegeven aan goedkope 

formats waarvan men weet dat ze ‘werken’,... Meer dan ooit dienen wij te beseffen 

dat we niet ‘immuun’ zijn voor deze druk. Het vraagt hard werk en een hoop luciditeit 

om onze integriteit daar tegenover te behouden.

De politieke druk
Ook politieke opties hebben vandaag de neiging hun druk op de kunsten te verhogen. 

Politieke programmapunten als het realiseren van een sociale mix in de theaterzalen 

of beleidslijnen in verband met een grotere cultuurparticipatie circuleren al een hele 

tijd en hebben indirect hun invloed op het artistieke werk gehad. Onze maatschappij 

baadt nu eenmaal in een algemeen populistische sfeer die naargelang van plek en 

tijdstip gerechtvaardigde of fundamentalistische vormen kan aannemen. Ook tegen 

deze druk is de kunstenaar niet ‘van nature bestand’.

 In het samenspel tussen kunsten en beleid ontstonden in het verleden, én ontstaan 

vandaag, regelmatig momenten waarop de sector de beslissingen van het beleid gaat 

‘interioriseren’. Het zou naïef zijn te geloven dat politieke beslissingen ‘neutraal’ zijn in 

hun werking. Het gebeurt voortdurend dat impulsen die ontstaan aan de basis, in de ar-

tistieke praktijk, (terecht) door het beleid worden opgepikt en daarna tot norm worden 

verheven of in een patroon worden gegoten. Op hun beurt gaan delen van de sector 

zich dan conform aan deze norm of aan dat patroon gedragen, zonder zich nog vragen 

te stellen over de reële noodzaak van wat zij doen. Zo zijn er na het opnemen van de 

categorie ‘kunstencentra’ in het vorige decreet meerdere kunstencentra ontstaan die 

perfect aan de gestelde normen beantwoordden, maar daarom nog niet voorzagen in 

een reële behoefte. Zo kan men zich vandaag de vraag stellen of het overaanbod aan 

socio-artistieke projecten in onze podiumsector niet een rechtstreeks gevolg is van het 

politieke actieplan van minister Anciaux in verband met diversiteit en interculturaliteit. 

Paradoxaal genoeg wordt door dit fenomeen artistiek gezien de diversiteit niet ver-

groot, maar levert het in tegendeel veel ‘gelijkaardige’ voorstellingen op.
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Een kunstenaar heeft voor mij zowel artistieke als maatschappelijke taken, maar zijn 

eerste prioriteit is wel het ontwerpen van een artistieke taal om over de actuele we-

reld te spreken, het voortdurend bijschaven en verdiepen van de kunst én het vak van 

het toneel spelen, het regisseren, het musiceren, het dansen, enz. Als hij/zij eerlijk is 

in zijn/haar intenties, dan zullen zijn/haar maatschappelijke impulsen via die taal hun 

weg vinden naar de scène. Het volstaat immers niet om op de scène over maatschap-

pelijke onderwerpen te praten om van een theater met een politieke slagkracht te kun-

nen spreken. Daartoe is niet alleen een grote kennis van en ervaring met het medium 

nodig, maar ook een reflectie op en inzicht in mogelijke perceptiestrategieën. In een 

wereld waarin ons denken dagelijks gemanipuleerd wordt via een overvloed aan beel-

den en woorden, hebben we wellicht nood aan het ontwikkelen van een ‘dramaturgie 

van het publiek’.

De ideologische druk
De ideologische druk waaraan wij vandaag blootstaan is enorm. Het is eigen aan een 

ideologie dat ze diegenen waarop zij haar invloed uitoefent langs alle kanten insluit en 

onderdompelt in haar denkbeelden. Ouderwets als ik ben, blijf ik vasthouden aan die 

taak van de kunstenaar als ‘ideologiecriticus’ in onze maatschappij. De taak om min-

stens te proberen het eelt van de ideologie van onze eigen ziel te schrapen en van die 

van onze toeschouwers. En dat vraagt om veel en hard werk. Precies daarom is het 

van het grootste belang dat de kunstenaars hun eigen ademruimte, hun plek waarin 

ze vrijer dan elders in de maatschappij kunnen denken en werken, blijven behouden. 

Daar ligt onze verantwoordelijkheid in deze maatschappij. Precies daarom is het ook 

zo belangrijk een open dialoog te kunnen aangaan met de overheid, die er dankzij de 

gelden van de gemeenschap voor kan zorgen dat die ademruimte blijft bestaan. 

 Bij bezoeken aan het buitenland, in gesprekken waarin onze eigen situatie vergele-

ken wordt met diegene die zich elders ontwikkeld heeft, valt het telkens weer op dat 

wij hier in Vlaanderen een biotoop hebben gecreëerd waarin het creatieve werk kan 

gedijen. En dit dankzij de verworven autonomie van het veld en de samenwerking tus-

sen sector en overheid. Op vele andere plekken in de wereld belemmeren van boven 

af gedecreteerde maatregelen of bureaucratische bepalingen de artistieke ontwikke-

ling aan de basis. Wij hebben er alle belang bij om dat wat wij verwezenlijkt hebben 

niet alleen te koesteren, maar het ook telkens weer op alerte wijze te bevragen en 

verder te ontwikkelen.

De kunst raakt snel in verval, mijn kind
Als de kunstenaar nalaat,

Zich verwarren laat,
Ook maar een ogenblik nalaat.

Thomas Bernhard
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aanbevelingen
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De voorbije decennia zijn de Vlaamse podiumkunsten ingrijpend veranderd. Om te be-

ginnen is podiumland een pak groter geworden. Er gaan meer producties in première, 

die gemaakt worden door iets meer podiumkunstenaars en veel meer organisaties. 

Tegelijk werden de grenzen van de sector diffuser. Heel wat buitenlandse kunstenaars 

en organisaties zijn vandaag actief in de Vlaamse podiumkunsten. Ook de grenzen 

tussen de disciplines zelf vervagen. Bij échte dans of theater kunnen we ons nog wel 

wat voorstellen, maar er zijn steeds minder producties die aan de stereotype labels 

voldoen. Bovendien doet deze grensvervaging zich niet alleen binnen de podiumkun-

sten voor, er zijn ook meer dwarsverbanden met andere kunstvormen en sectoren, 

zoals welzijn, onderwijs, media, toerisme (city marketing),... 

Vijftien jaar geleden was nog duidelijk wie podiumland bewoonde. Vandaag is het 

steeds meer een drive thru nation. De helft van de aanwezigen zijn kortstondige 

passanten die maar voor één enkele productie blijven. Er bestaat nog wel een kern 

van ‘vaste’ podiumproducenten, maar ook zij staan anders in de sector dan vijftien jaar 

geleden. De huiskunstenaar die zijn ei kwijt kan bij een enkele organisatie wordt steeds 

meer een uitzondering. Individuele kunstenaars leggen een individueel traject af langs 

verschillende huizen. Steeds meer blijken zij de ‘elementaire deeltjes’ van podiumland. 

‘Alles verandert, maar niets gaat ten gronde’, troost Ovidius in Metamorphoses. 

Deze transformaties zijn dus geen reden om te treuren. Wel vragen ze van alle betrok-

kenen om een aanpassing en een positiebepaling. Wat de kunstenaars betreft, was er 

hierboven niet toevallig sprake van de ‘Proteaanse’ carrière. Met een verwijzing naar 

Proteus – de Griekse zeegod die van gedaante kon veranderen en in de mythologie 

verschijnt als leeuw, slang, luipaard, varken en zelfs als water en een boom – wordt 

duidelijk dat kunstenaars vandaag flexibel en veelzijdig inzetbaar moeten zijn. Domweg 

kunst maken lijkt voor hen niet meer te volstaan. Dat roept vragen op. Moeten kun-

stenaars nu plots ook ondernemers zijn? Zijn beleid en regelgeving wel aangepast aan 

individuele trajecten die de grenzen van naties, van Schengen, van sectoren, discipli-

nes en organisatievormen overschrijden?

De evoluties binnen de podiumkunsten doen ook een beroep op het aanpassings-

vermogen van organisaties. Zij worden immers geconfronteerd met de door Baumol en 

Bowen geconstateerde kostenziekte, die hierboven herhaaldelijk ter sprake kwam. 

aLs waTer  
en een BooM
suggesties voor podiumland
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Hoe krijg je als podiumorganisatie nog de juiste middelen bij elkaar? Er start een 

queeste naar economisch kapitaal die voorbij subsidies naar partners in binnen- en 

buitenland leidt. Producenten worden steeds meer van elkaar afhankelijk. Ook het 

omgaan met menselijke middelen verandert onder druk van de toenemende produc-

tiekosten en het status-quo van de subsidies. Zullen alleen de groten nog over de ver-

eiste middelen beschikken om podiumkunstenaars in een professioneel kader aan het 

werk te zetten en hen artistiek, technisch, communicatief en zakelijk te omkaderen? 

Moeten projectgezelschappen en de kleine structuren terug naar het vrijwilligerswerk 

of de schemerzone van de ‘semi-professionelen’? Is dit in de huidige maatschappe-

lijke context nog haalbaar en wenselijk? Welke administratieve, fiscale en juridische 

risico’s liggen er op de loer?

Niet in het minst vragen de metamorfosen ook om een aanpassing van beleidsma-

kers op verschillende niveaus: het Kunstendecreet als instrument, de uitvoering ervan, 

andere aspecten van het cultuurbeleid en dwarsverbanden met andere beleidsdomei-

nen. Op zich anticipeerde het Kunstendecreet al op een aantal van de metamorfosen 

die hierboven ter sprake kwamen. Er werden mogelijkheden ingeschreven voor een 

verdere hybridisering, individualisering en internationalisering. Het materiaal uit deze 

veldanalyse biedt aanknopingspunten voor de actualisering en verfijning van een aan-

tal passages, en kan inspirerend werken bij de uitvoering van het decreet. Het roept 

ook meer algemene vragen op over hoe we ons in de toekomst zullen verhouden tot 

de hierboven gedetecteerde metamorfosen.

Hoe kan het podiumbeleid, dat zich in het verleden hoofdzakelijk op organisaties 

richtte, omgaan met de toenemende individualisering? Hoe ver reiken de beleids-

matige implicaties van de verderschrijdende hybridisering? Stellen we de fameuze 

‘schotten’ in het Kunstendecreet ter discussie? Wat is internationaal of intercultureel 

werken in de podiumkunsten? 

Maar vooral vragen de veranderende podiumkunsten om een nieuwe positiebepa-

ling van alle betrokkenen. Overheid en praktijk moeten grondig nadenken over de 

oorzaken en gevolgen van deze metamorfosen. Is het een goede ontwikkeling voor de 

kunsten? Moeten we deze zichtbare transformatie van podiumland stimuleren of net 

tegen gaan? Het zijn belangrijke vragen die vooral een goede dialoog vereisen tussen 

overheid en praktijk. In het verleden is gebleken dat een constructieve open dialoog 

geleid heeft tot een goede samenwerking. Vandaag is deze samenwerking tussen 

overheid en praktijk opnieuw levensnoodzakelijk om een autonome ontwikkeling van 

de kunsten, met een zichtbare inbedding in de samenleving, te garanderen.

Onderstaande beleidssuggesties zijn alvast bedoeld om de dialoog tussen podium-

kunstenaars, kunstenorganisaties en beleidsmakers te voeden. De voorstellen zijn 

van uiteenlopende orde. Sommige ideeën gaan al erg lang mee. Andere zijn nieuw 

of geïmporteerd uit het buitenland. We verzamelden enkele concrete en praktische 

aanbevelingen met het oog op de herziening van welomschreven passages in het 

Kunstendecreet. Daarnaast zijn er ook suggesties voor andere aspecten van het cul-

tuurbeleid en dwarsverbanden met andere sectoren. 
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internationaal en intercultureel

Het materiaal van de veldanalyse vraagt om een grotere waardering van het beleid 

voor de internationale dimensie van de podiumpraktijk. Internationaal werken blijft in de 

beleidsvisie nog te vaak hangen in termen van import en export, terwijl de internationa-

lisering van de podiumkunstensector ondertussen veel dieper verankerd zit in de artis-

tieke praktijk. Het erkennen van de complexiteit én noodzakelijkheid van deze interna-

tionale dimensie vraagt om een aangepaste toepassing van het instrumentarium:

Differentiatie aanbrengen in de ondersteuningsmogelijkheden. En dit in 

functie van de aard van de internationale ambities van kunstenaars en organisaties. 

Het is van belang dat organisaties – ook de vierjarig gesubsidieerden – zelf kunnen 

aangeven of ze structureel of projectmatig internationaal willen werken.

De onmogelijkheid van structureel internationaal werken met een twee-
jarige enveloppe. Internationale partnerships vragen om een langetermijnplanning. 

Om die reden hoort de structurele internationale optie per definitie niet thuis in een 

tweejarige structurele enveloppe. Voor hen moet het steeds mogelijk zijn om voor 

internationale projecten extra middelen aan te vragen. Een decreetwijziging zou dat 

mogelijk kunnen maken.

opnieuw ijken van de beleidsmatige grenzen van binnen- en buitenland. 

Tijdens de veldanalyse gingen stemmen op om ‘Europa’ als ons binnenland te be-

schouwen. Dat pleidooi roept uiteraard de vraag op welk Europa we als binnenland 

zien: de Eurozone, de EU-�5 (situatie van �995) of de EU-27 (de situatie vandaag)? 

Er kan een discussie komen over hoe ver onze ‘culturele biotoop’ precies reikt. Maar 

de crux is wel dat vierjarigen met een structurele internationale optie opnieuw een 

beroep moeten kunnen doen op ad hoc middelen voor internationale projecten in uit-

zonderlijke regio’s.

Meer geld voor internationale werking is een noodzakelijke voorwaar-
de voor die nieuwe dynamiek. De meerwaarde van uitwisseling met uitzon-

derlijke gebieden overstijgt het artistieke en culturele. Om die reden kan nagedacht 

worden over een transversaal fonds met middelen van Ontwikkelingsamenwerking, 

Buitenlandbeleid, Onderwijs,... Deze beleidsmatige overlap kan richtinggevend zijn 

voor het omschrijven van prioritaire landen.
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De oprichting van een kennisknooppunt. Op het colloquium 2010: A Stage 
Odyssey pleitte Guy Gypens voor: ‘een actief kenniscentrum (...) voor de internatio-

nale praktijk in de kunsten, dat de opgedane ervaringen en kennis centraliseert en 

ontsluit. (...) Zo’n centrum moet niet alleen een reservoir zijn voor opgedane ervarin-

gen, maar ook actief en dynamisch de praktijk opzoeken. Daarvoor zou het gebruik 

kunnen maken van pro-actieve ‘netwerkers’ – geen ambtenaren – met standplaats op 

een aantal cruciale plekken (bijvoorbeeld Beijing, Zuid-Afrika, New York, Kinshasa,...) 

Zij kunnen een verbindingschakel vormen tussen Vlaamse en Brusselse organisaties 

en de actoren ter plekke.’

aandacht voor interculturele processen. In het boek Tracks. Artistieke prak-
tijk in een diverse samenleving identificeren An van. Dienderen, Joris Janssens en 

Katrien Smits succesfactoren van diversiteitsprocessen: zelfreflectie, contextualise-

ren, langetermijnperspectief, dialoog, innovatie. Nu ‘interculturaliseren’ op verschillen-

de beleidsniveaus een slagwoord wordt, kunnen deze kwaliteiten van processen een 

concrete invulling geven aan een term als ‘interculturele competentie’. Ze kunnen een 

richtlijn zijn voor de verfijning van beoordelingsvoorwaarden en criteria. De bijdrage 

van Laurien Saraber aan deze bundel geeft daarvoor concrete aanzetten.

zijn quota een impuls of een belemmering voor organisaties die willen 
interculturaliseren? Met doelgroepen werken houdt risico’s in van stereotypering 

en stigmatisering. Maar door diversiteit niet aan de orde stellen, loop je het gevaar dat 

het aandachtspunt van de agenda verdwijnt. Toch hoeft dit niet directief te gebeuren, 

schrijft Saraber: ‘Hou regelingen algemeen en breed toegankelijk, oormerk budgetten 

alleen achter de schermen; laat instellingen zelf aangeven of multiculturaliteit voor hen 

een issue is; lok goede plannen uit; honoreer de meest serieuze ambities, ervaring, 

durf en realiteitszin; zorg dat het hele geoormerkte budget goed besteed wordt; en 

reken instellingen in de volgende beoordeling op hun eigen doelen af én in samenhang 

met het totale kunstenlandschap.’
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Hybridisering

Tijdens de periode van het Podiumkunstendecreet zagen we een toenemende hybri-

disering op verschillende niveaus. De bijgesloten poster laat goed zien hoe theater 

steeds meer geflankeerd wordt door de andere subsectoren en organisatievormen 

die sinds �993 subsidieerbaar zijn. Tegelijk is de grens tussen die subsectoren minder 

scherp dan ooit tevoren. Op het niveau van de individuele producties zijn er steeds 

meer kruisbestuivingen, voorstellingen die zich maar moeilijk met één etiket laten 

vastpinnen. Interessant is ook dat er steeds meer theater-, muziektheater- en dansor-

ganisaties interdisciplinair werken. 

Deze analyse zet de nog bestaande ‘schotten’ uit het Kunstendecreet onder druk. 

Zowel op het niveau van de organisatievormen die het Kunstendecreet omschrijft, als 

op het niveau van de beoordelingsprocedures en de budgettering. Het veldanalyse-

materiaal suggereert dat het tijd wordt om de stap naar een echt ‘schottenloos’ de-

creet te zetten.

Het schrappen van de gedefinieerde werkvormen. De door het decreet gede-

finieerde organisatietypes en werkvormen (artikel 3, �°, organisaties en 2°, projecten) 

vertonen een steeds grotere decalage ten aanzien van de huidige podiumpraktijk. Zo 

nemen bijvoorbeeld steeds meer gezelschappen (cf. de stadstheaters) functies op die 

strikt genomen niet tot hun decretaal gedefinieerde werkvorm behoren. 

zelfprofilering van de kunstorganisaties meer op de voorgrond halen. 

Organisaties bepalen zelf welke werking ze willen ontplooien en werken dat concreet 

uit in hun beleidsplan. Na de beoordelings- en beslissingsfase vormt het geactuali-

seerde beleidsplan de concrete toetssteen voor verdere monitoring en evaluatie.

van een categoriale naar een functionele benadering van de podium-
praktijk. Vandaag omschrijft het Kunstendecreet al een aantal functies waarop or-

ganisaties kunnen intekenen. Het gaat hier in hoofdzaak over creatie, presentatie, 

publiekswerking, aangevuld met een aantal optionele functies (internationale, soci-

aal-artistieke en kunsteducatieve werking). Het verfijnen en eventueel aanvullen van 

deze functies (o.a. interculturaliseren, netwerken, onderzoek, archiveren,...) maakt het 

mogelijk om een flexibel systeem op maat van organisaties te ontwikkelen. Tegelijk 

krijgt de overheid de mogelijkheid om het evenwicht tussen de verschillende functies 

in het landschap te bewaren. Het definiëren van deze functies betekent uiteraard niet 

dat elke organisatie alle functies ook moet opnemen. Het staat de organisatie vrij in 

te zetten één of meerdere functies of disciplines. Desgewenst is het perfect mogelijk 

monodisciplinair te werken.
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Als netwerkontwikkeling een functie wordt, dan ontstaat de mogelijkheid om interna-

tionale netwerkorganisaties – genre IETM – structureel te subsidiëren en decretaal te 

verankeren. Nu worden de werkingsmiddelen voor deze netwerken jaarlijks bekeken. 

Uit Tracks bleek dat netwerkontwikkeling een cruciale, maar tijdrovende en arbeidsin-

tensieve fase is in interculturaliseringsprocessen.

Ook in enkele recente Nederlandse voorstellen en sectoranalyses wordt de moge-

lijkheid van werken met functies onderzocht. Vooral de commissies D’Ancona (2006) 

en Alons (2006) denken in die richting. 

kwaliteit van de beoordeling. Het verder ‘ontschotten’ van het decreet vergt 

een consistente en tegelijk meer flexibele beoordeling. Vandaag gebeurt de beoorde-

ling door vaste commissies, die nog grotendeels disciplinair zijn opgedeeld. Om in te 

spelen op de hybridisering is aanpassing van de huidige beoordelingsprocedure op 

verschillende vlakken wenselijk:

- naar een echt geïntegreerde kwaliteitsbeoordeling. Er is nood aan een 

advies waarin zakelijke en artistieke elementen worden gewogen om tot een in-

houdelijk-artistieke kwaliteitsbeoordeling te komen. Vandaag is de beoordeling op-

gesplitst in een inhoudelijk-artistiek advies (door de beoordelingscommissies) en 

een zakelijk advies (administratie). Ondanks het voorziene overlegmoment tussen 

beide organen, leidt het naast elkaar bestaan van beide adviezen vaak tot verwar-

ring. Dat staat de verhoging van de kwaliteit van de beoordeling in de weg.

- Het artistiek-inhoudelijke advies mag niet belemmerd worden door 
budgettaire beperkingen. Dat laatste is een politieke verantwoordelijkheid. 

Door de commissies te dwingen binnen budgettaire kaders te denken, dreigen 

de adviezen eerder op strategische dan op artistieke argumenten opgebouwd te 

zijn. Dat viel uit de formulering van de recente tweejarige pre-adviezen al op te 

maken.

- professionalisering van de advisering. Hierbij kan naar Nederlands mo-

del (het rapport Alons) nagedacht worden over een getrapt systeem van ad-

visering. Het idee is om de advisering te baseren op pre-adviezen die door een 

secretaris (ondersteund door vaste projectmedewerkers) worden opgesteld. Bij 

de werving, aanstelling en honorering van de secretaris en de medewerkers 

moet uiteraard rekening gehouden worden met hun deskundigheid en kennis 

van het werkveld. Het definitieve advies wordt uitgebracht door beoordelings-

commissies, die wisselend worden samengesteld uit een bredere pool van des-

kundigen. De steeds groter wordende variëteit in de aanvragen vraagt om meer 

flexibele beoordelingscommissies. Op die manier kan continuïteit en flexibiliteit 

gegarandeerd worden in de advisering.
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individualisering

We kunnen het niet genoeg herhalen: podiumkunsten maken en tonen is mensen-

werk. Het tewerkstellen van medewerkers en het aankopen van diensten verbruiken 

het grootste deel van de budgetten van de organisaties. In de loop van het onder-

zoekstraject kwam de individualisering van de podiumpraktijk steeds boven drijven, 

gezelschappen en organisaties zijn flexibele netwerken geworden. Waar er in het ver-

leden vooral aandacht ging naar de uitdovende vastheid van betrekking van acteurs en 

makers, blijkt nu dat ook de andere beroepsgroepen naar een freelance tewerkstelling 

evolueren. Hierbij gaan we uit van de stelling van Anneleen Forrier dat deze situatie een 

investering vraagt van alle betrokkenen.

suggesties voor een bewuste individuele loopbaanplanning

- Het individu dat in de sector een levenslange loopbaan wil uitbouwen, kan nooit 

op de lauweren rusten. Kennis moet voortdurend aangescherpt worden, het net-

werk vraagt constante ontwikkeling. Steeds moet je weten en communiceren wat 

je wilt en kunt, waarom, hoe en met wie. Een goede reputatie is het hoogste sym-

bolisch kapitaal op deze arbeidsmarkt. Je bent zo goed als je laatste prestatie.

- Je kunt maar beter niet al je eieren in het zelfde mandje leggen en je op verschil-

lende paden begeven: van de podiumkunsten naar de bredere kunsten- en cul-

tuursector, van de gesubsidieerde naar de vrije en commerciële sector, en terug. 

Naast talent en vakkennis zijn ondernemerschap en zakeninstinct vereist om de 

voortdurende selectie in het beroep te overleven. Opleidingen moeten hun ver-

antwoordelijkheid opnemen en aan de bewustwording van de studenten werken. 

Afgestudeerden vinden vaak hun eerste baan via het netwerk van hun docenten, 

zo leerden we uit de bevraging van startende theatermakers. De keuze van een 

stageplek of thesisonderwerp zijn cruciale eerste stappen in het werkveld.

- Programma’s rond levenslang leren en loopbaanbegeleiding zijn nog niet al-

tijd gemaakt op maat van de podiumwerker. Het vraagt dus extra inzet om de 

weg te vinden naar die instanties die er wel zijn: de kunstensteunpunten, het 

Kunstenloket, het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten, (internationale) net-

werken, enz.

suggesties voor het sociaal overleg op sectoraal vlak

- De Federale en Vlaamse overheden voorzien binnen hun respectievelijke werk-

gelegenheidsbeleid mogelijkheden die ingezet kunnen worden voor de podium-

sector. Het afsluiten van CAO’s of sectorconvenanten is nog steeds het resultaat 

van lange onderhandelingsrondes tussen belangenverdedigers, iets waarover in 

de brede sector soms te weinig informatie circuleert.
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- Een deel van de sociale bijdragen van alle werkgevers in de sector wordt nu al 

ingezet voor levenslang leren en loopbaanbegeleiding. Voor de freelancers – de 

zwakste beroepsgroep – kunnen specifieke programma’s ontwikkeld worden. 

Het groeiende aanbod aan beroepsopleidingen heeft immers nog steeds te wei-

nig oog voor de bijzondere beroepen in de podiumsector.

- Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitten samen om loon- en 

arbeidsvoorwaarden voor de hele sector te onderhandelen. Er zijn al belangrijke 

stappen gezet met de hogere vergoeding voor de korte contracten en de extra 

pensioensverzekering. Het uitwerken van een bezoldigingssysteem dat meer 

tegemoet komt aan de flexibele samenwerkingsverbanden is echt een grote 

uitdaging voor de toekomst. De onderhandelingsmarge wordt ontegensprekelijk 

mee bepaald door de middelen die het kunstenbeleid voor de sector veil heeft.

opwaardering van beurzen en projecten in het kunstendecreet. Het be-

leid moet aandacht besteden aan de noden van een flexibele arbeidsmarkt. Via het 

Kunstendecreet is er heel wat mogelijk, mits kleine aanpassingen en de wil om pro-

jecten en beurzen als volwaardig instrument in te zetten voor individuele kunstenaars/

artistieke medewerkers. De verschuiving van vaste naar steeds meer losse samenwer-

kingsverbanden en de verdergaande individualisering van de podiumpraktijk vragen niet 

alleen om een aanpassing en opwaardering van het ‘projectmatig’ instrumentarium. 

Het vergt ook een andere budgettaire verhouding tussen structurele en projectmatige 

ondersteuning. Hieronder geven we enkele pistes ter overweging mee:

- een minimumaandeel voor beurzen en projecten

-  Minimaal 25 procent van het totaalbedrag reserveren voor beurzen en pro-

jecten. Volgens de huidige beleidslijnen worden individuele kunstenaars voor 

ondersteuning steeds meer verwezen naar beurzen en projecten. Rekening 

houdend met de vergaande individualisering lijkt het dan ook billijk om verhou-

dingsgewijs meer middelen vrij te maken.

-  Per project moet er een minimumbedrag gegarandeerd worden, nodig om 

de lonen te vergoeden. Overheid en sector bepleiten al jaren een steeds ver-

der gaande professionalisering. Dit impliceert echter dat de projectmatige 

ondersteuning de kunstenaars ook de mogelijkheid geeft om professioneel 

te werken. De toegekende projectsubsidies zouden in de toekomst minstens 

moeten garanderen dat de lonen volgens de CAO van de Podiumkunsten 

vergoed kunnen worden.

- aanpassen criteria van de beurzen. Het Kunstendecreet voorziet vandaag 

in drie soorten beurzen. Zoals Delphine Hesters terecht opmerkt, zijn ze vooral 

gemodelleerd naar de beeldende kunstenpraktijk en minder goed inzetbaar voor 

podiumkunstenaars. Bovendien blijken de drie types van beurzen te moeten vol-

doen aan dezelfde voorwaarden (artikel 22). Die zijn vooral gericht op kunstenaars 

die al een hele weg hebben afgelegd. Bijgevolg zijn de beurzen voor veel van hen 

te hoog gegrepen. Een diversifiëring van criteria dringt zich op, zodat zowel de 

ervaren rot als het ontluikende talent aanspraak kan maken op een beurs.



�85

- clustering van types van beurzen. Het valt te overwegen om alle types 

van beurzen te clusteren onder het hoofdstuk ‘Subsidies aan kunstenaars’ 

(hoofdstuk III van het Kunstendecreet), zodat kunstenaars makkelijker inzicht 

krijgen in de ondersteuningsmogelijkheden. Nu vallen beurzen voor internationa-

le werkverblijven onder het hoofdstuk ‘Subsidies aan internationale initiatieven’ 

(hoofdstuk V).

- nieuwe types van beurzen en projecten

-  Spreidings- of hernemingssubsidie: de huidige projectsubsidies zijn enkel be-

doeld om ‘producties’ te maken. Vroegere analyses van het VTi en de admi-

nistratie geven aan dat het steeds moeilijker wordt om deze projectmatige 

producties achteraf nog te spreiden of te hernemen (ook al is er vraag naar). 

Vaak ontbreken de middelen om de makers, acteurs, dansers te betalen. De 

investering in projectsubsidies zou effectiever zijn als er daarnaast (in een 

latere fase) ook projectsubsidies kunnen aangevraagd worden voor de sprei-

ding/herneming. 

-  ‘Schottenloze’ projecten: in een ‘schottenloos’ Kunstendecreet worden pro-

jecten in de toekomst niet langer volgens discipline opgedeeld. Ook hier is de 

zelfprofilering van de aanvrager doorslaggevend.

- optimaliseren indienen dossiers kunstendecreet

-  Meer indieningsdata voor podiumkunstenprojecten. Podiumprojecten zou-

den afgestemd kunnen worden op de indieningsdata van de muziekprojecten 

(met drie rondes per jaar).

-  Op elkaar afstemmen van de indieningsdata van beurzen en projecten.

-  Nog minder planlast voor de project- en beursaanvragers.

-  Anders dan nu het geval is, moet het mogelijk zijn dat structureel erkende 

werkplaatsen/alternatieve managementbureaus projectaanvragen indienen.
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Betere verdeling van de bevoegdheden over de verschillende overheids-
niveaus. De flexibiliteit van de samenwerkingsverbanden wordt nog niet voldoende 

gecompenseerd door transitiezekerheid:

- Het vrije verkeer van personen in de Europese Unie is meer letter dan realiteit 

wegens het ontbreken van enige coherentie van de regelgeving. Ook binnen de 

Europese subsidieprogramma’s voor cultuur kan meer aandacht besteed wor-

den aan de internationale mobiliteit van kunstenaars. IETM en PEARLE* bestu-

deren de mogelijkheden van een mobiliteitsfonds voor transnationale nomaden 

die freelance werken (PoláČek 2007).

- Het Belgische arbeidsrecht is nog steeds afgestemd op langdurige arbeids-

relaties. De uitzonderingen die het sociaal statuut van de kunstenaar sinds 

juni 2003 biedt, worden niet gevolgd in andere domeinen. De fiscaliteit houdt 

geen rekening met de verschillende beroepsinkomsten van kunstenaars. Het 

Generatiepact richt zich tot de instroom en uitstroom, maar laat de doorstroom 

aan de arbeidsmarkt over. In de podiumsector is het vooral die groep die klappen 

krijgt. Herscholingsprogramma’s en beroepsopleidingen zijn bedoeld voor laag- 

en niet geschoolden. Podiumwerkers met een hogere opleiding komen dus niet 

in aanmerking voor steun als ze een transitie naar een ander beroep overwegen.

- Een freelancer uit de kunstensector die loopbaanbegeleiding wil, weet niet 

meteen waar aankloppen wegens de verdeling van de doelgroepen over VDAB/

BGDA (werklozen), loopbaanbegeleidingscentra (werkenden), BEA onderne-

mingsportefeuille (zelfstandigen en KMO’s, maar niet de vzw’s). 

- Het ervaringsbewijs waarmee iemand de in de beroepspraktijk verworven vaar-

digheden kan formaliseren staat nog in de kinderschoenen. Mensen met de juis-

te beroepservaring kunnen daardoor toch niet aan de bak komen buiten de sector 

of bij de overheid omdat ze het gevraagde diploma niet kunnen voorleggen.

- Politici hebben de mond vol over het belang van innovatie en creativiteit in de 

(economische) samenleving, maar schatten mensen die ‘talent, techniek en tole-

rantie’ (de succesformule van Richard Florida) belichamen nog onvoldoende naar 

waarde. Investeren in employability is een gedeelde verantwoordelijkheid en 

de enige manier om een evenwicht te vinden tussen flexibiliteit en zekerheid.
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organisatieontwikkeling

De toename van losse samenwerkingsverbanden dwingt kunstorganisaties ertoe te 

evolueren van vaste ‘gesloten’ huizen (de klassieke gezelschappen) naar flexibele 

structuren, die open staan voor nieuwe gasten, wisselende functies en ideeën. Dat 

vraagt een aangepast personeelsbeleid en taakverdeling, zoals reeds hoger werd uit-

eengezet. Het leidt allicht ook tot andere samenwerkingsverbanden en een nieuwe 

positionering in het gehele landschap. Maar het vergt van de organisaties vooral een 

wakkere blik en een aanpassingsvermogen voor nieuwe artistieke paradigma’s.

Ook de overheid dient waakzaam te zijn voor deze nieuwe ontwikkelingen. Het be-

leidsinstrumentarium dat nog grotendeels gemodelleerd is naar de artistieke praktijk 

die in de jaren tachtig is ontstaan, moet aangepast worden aan de nieuwe noden. En 

vooral moeten ook hier overheid en organisaties samenwerken om te kunnen inspelen 

op de transformaties in het landschap.

Op het vlak van organisatieontwikkeling zien we, naast wat hoger al werd vermeld, 

nog een aantal bijkomende uitdagingen:

Diversificatie van subsidiëringsvoorwaarden naargelang de grootte en 
ontwikkelingsfase van een organisatie

- Verlichten van de voorwaarden voor tweejarige structurele erkenningen. Op 

�3 december 2006, tijdens een debat in Theater Zuidpool, pleitte Dirk Van 

Bastelaere ervoor dat het Kunstendecreet niet enkel rekening zou houden met 

de grootte van de organisatie, maar ook met de leeftijd en de ontwikkelingsfase: 

‘Organisaties die voor het eerst een tweejarige subsidie ontvangen moeten nu 

vanaf het begin voldoen aan dezelfde criteria die gelden voor een gevestigde 

organisatie die voor de derde of vierde keer een vierjarige subsidie ontvangt 

(vzw-structuur, beleidsplan, aangepast beleidsplan, artistieke en zakelijke leiding, 

naleven CAO, honoraria en salarissen, contracten met medewerkers afsluiten, 

boekhouding, archief, etc.) Dergelijke bureaucratische eisen voor een jonge or-

ganisatie zijn pas terecht wanneer vanaf het begin een structurele vierjarige sub-

sidie wordt toegekend. Vanuit de ontwikkelingslogica van een organisatie zijn ze 

helemaal niet vanzelfsprekend.’ 

- Vanaf een bepaalde drempelwaarde wordt er met structureel gesubsidieerde 

organisaties een beheersovereenkomst afgesloten (vanaf dan moeten er nog 

jaarverslagen opgemaakt worden, maar geen geactualiseerde beleidsplannen.)
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een variëteit van organisatievormen op macroniveau. Beleidsmakers en be-

oordelaars dienen oog te hebben voor de veelheid aan artistieke praktijken waarvoor 

het Vlaamse podiumland zo wordt geroemd in het buitenland. Ondanks de druk van 

buitenaf, waarvoor Marianne Van Kerkhoven waarschuwt in haar epiloog, dienen over-

heid en sector er samen voor te zorgen dat ook de toekomstige artistieke praktijk een 

vrijplaats kan blijven in de samenleving. Dat impliceert dat organisatie- en landschaps-

ontwikkeling niet mag gereduceerd worden tot een machtsdeling tussen grote en 

kleine huizen. Een diversiteit aan organisaties moet kansen krijgen. Door de aandacht 

gedeeltelijk te verleggen naar de noodzakelijke functies (zie onder hybridisering), krijgt 

de overheid de mogelijkheid om het podiumlandschap in zijn geheel te structureren, 

zonder aan de autonomie van de organisaties te raken. Het maakt met andere woor-

den een betere balans mogelijk tussen artistieke autonomie en de maatschappelijke 

werking daarvan.

zelfprofilering van de kunstorganisaties. Geen discipline-, noch werkvormaf-

bakening zoals in het huidige decreet (zie hoger onder hybridisering). Dit houdt onder 

andere in dat de organisaties zelf bepalen welke functie(s) ze noodzakelijk achten voor 

de realisatie van hun artistieke ambities. 

een aangepast personeelsbeleid en een betere taakverdeling tussen or-
ganisaties

- De gesubsidieerde podiumorganisaties kunnen in hun personeelsbeleid aan-

dacht besteden aan het evenwicht tussen vaste en losse medewerkers. Een 

aantal huizen ontwikkelt een aanpak om via mentoring mensen begeleiding te 

bieden, zowel in hun kunstenaarschap als in hun ondernemerschap. Het zijn niet 

langer alleen de starters die hier nood aan hebben, ook voor mensen met tien of 

twintig jaar beroepservaring is reflectie en begeleiding daarbij broodnodig. Een 

beleid rond vorming en opleiding is nog te weinig courant.

- Los van de criteria in het Kunstendecreet en hun artistieke profilering kunnen 

organisaties onderling afspraken maken over een betere taakverdeling. Doen al-

ternatieve managementbureaus aan project management of aan people ma-
nagement? Richten de werkplaatsen zich op projectbegeleiding van instromers, 

nemen de kunstencentra op hun beurt de doorstromers onder hun vleugels?
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voor geen enkel type een plafond. Het ‘plafond’ voor de dansgezelschappen, 

waarvan sprake in de Nota aan de regering van juni 2005, roept cruciale vragen 

op. Eerder in deze bundel bleek dat dit plafond niet alleen de diversiteit van de in-

ternationale tournees bedreigt, maar ook de levensvatbaarheid van organisaties die 

functioneren in de transnationale productieruimte. Uit de cijfers in dit boek blijkt dat 

de danssector in de transnationale productieruimte een voortrekkersrol speelt. Maar 

er zijn steeds meer theater- en muziektheatergezelschappen met een vergelijkbare 

doorgedreven internationale werking. Hen fnuiken in hun internationale ambities zal 

er op termijn niet alleen toe leiden dat de Vlaamse podiumkunsten hun zorgvuldige 

opgebouwde en alom geprezen internationale toppositie dreigen kwijt te spelen, het 

zal ook leiden tot een verarming van de artistieke kwaliteit van hun werk. 

optie infrastructuur. Sommige podiumorganisaties beschikken over een infrastruc-

tuur, andere niet. Dit onderscheid heeft een grote impact op de dagelijkse werking van 

een organisatie. Het brengt soms besognes mee, maar is in de eerste plaats een grote 

troef. Organisaties met een eigen infrastructuur kunnen beter nadenken over een inte-

grale benadering van creatie, presentatie en participatie. Misschien worden op dat vlak 

nog niet alle mogelijkheden benut. Mocht in het licht van de hierboven omschreven 

functionele invulling van het Kunstendecreet ook ‘infrastructuur’ een optie zijn, dan 

zou dat hiervoor een grote impuls kunnen betekenen.
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cultuurparticipatie en spreiding

Podiumland wordt steeds groter, maar de groei is niet ongebreideld, zo bleek uit de 

cijfers. De productiepiek werd rond de eeuwwissel al bereikt. Is de markt oververza-

digd? Wanneer is er sprake van overproductie? De relatie tussen vraag en aanbod is 

allicht niet eenduidig in een landschap dat zo sterk op subsidies leunt. Zo deed een 

decreetswijziging van �999 waarschijnlijk de productiedwang minderen. Maar intus-

sen bleek dat op langere termijn vooral de tournees gemiddeld minder uitgebreid zijn 

geworden. Er zijn meer producties, met gemiddeld minder voorstellingen. Hoe gaan 

we om met die versnippering? In welke mate bedreigt ze de door het beleid zo fel 

nagestreefde cultuurparticipatie?

In het veldanalysetraject pleitten nogal wat stemmen voor een kwalitatieve bena-

dering van de discussie rond spreiding en participatie. Lange speellijsten volstaan niet 

voor een betere cultuurparticipatie. Er is een duurzame investering in de relatie met 

het publiek nodig. In het panelgesprek naar aanleiding van de discussie over UIT! 
(D’Ancona 2006), pleitte Staf Pelckmans ervoor niet alleen in producties te investeren, 

maar ook in een betere ‘kwaliteit van de afname’. Langs welke lijnen kan daaraan 

gewerkt worden? Hoe de Vlaamse instrumenten op elkaar af te stemmen? En hoe zit 

het met de taakverdeling? 

Duurzame investeringen. Met de cijfers van Re-Creatief Vlaanderen in het achter-

hoofd pleit Han De Meulemeester voor realistische verwachtingen over cultuurpartici-

patie. De kunsten worden al snel ‘elitair’ genoemd, maar ook in andere sectoren blijkt 

de participatie aan het openbare leven sociaal ongelijk verdeeld. Het onderwijsniveau 

is daarbij een belangrijke parameter. Waaruit meteen blijkt dat een duurzame inves-

tering in cultuurparticipatie op erg jonge leeftijd begint. Het vraagt om de continue 

ontwikkeling van kunst voor jongeren en van vernieuwende dwarsverbanden met niet 

alleen onderwijs, maar ook welzijn, media, toerisme,... 

verbreding en een verdieping van het publiek. Op zich biedt het Kunstendecreet 

zelf heel wat mogelijkheden om vanuit verschillende invalshoeken te werken aan een 

verbreding en een verdieping van het publiek voor podiumkunst: sociaal-artistieke 

praktijk, kunsteducatieve werking, interculturaliseren, e-cultuur,... Kunstenaars scha-

ven ook in de creaties zelf aan een nieuwe band met het publiek. Toch kan een kleine 

aanpassing aan het Kunstendecreet extra impulsen geven. Als ze succesvol blijken, is 

het voor projecten erg moeilijk een herneming op te zetten. Hierboven suggereerden 

we de piste om projectmatige spreidings- of hernemingsubsidies mogelijk te maken.
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afstemmen verschillende decreten. Verder kan er zeker nog winst worden ge-

haald bij op het op elkaar afstemmen van de verschillende Vlaamse beleidsinstru-

menten: naast de decreten voor amateurkunsten, sociaal-cultureel werk en jeugd, zijn 

vooral het Kunstendecreet en het Decreet Lokaal Cultuurbeleid van belang – waarbij 

het eerste vooral het ‘aanbod’ regelt en het tweede de ‘afname’. Dat laatste decreet 

wordt vandaag herzien. Uit het ontwerp spreekt alvast de intentie van de Vlaamse 

overheid om een impuls te geven aan projecten die de spreiding van het door hem 

gesubsidieerde aanbod kunnen verbeteren.

rol cultuurcentra. Gezien de Vlaamse subsidies maar een beperkt aandeel uitma-

ken van de omzet van cultuurcentra, is die piste allicht niet haalbaar zonder een finan-

ciële injectie. Andere overheidsniveaus dan het Vlaamse zijn immers sterke spelers op 

dit terrein. Cultuurcentra hebben een sterke loyauteit ten opzichte van de lokale over-

heden en om die reden is de beweegruimte van de Vlaamse overheid er vrij beperkt. 

vlaams versus lokaal. Veel hangt dus ook af van het onderlinge gesprek tussen 

de verschillende overheden over de optimale verdeling van hun bevoegdheden, van 

het lang aangekondigde kerntakendebat. Dit jaar wil de Vlaamse overheid ad hoc 

convenanten afsluiten met steden en gemeenten. Valt er inspiratie te putten uit het 

door Kristien Werck aangehaalde onderzoek van Dick Netzer? Hieruit blijkt dat ‘over-

heidssteun vanuit lokale overheden de programmering artistiek minder vernieuwend 

[zou] maken, terwijl federale steun [...] innovatie wél bevordert.’ Betekent dit dat de 

Vlaamse overheid idealiter voluit inzet op vernieuwing, en de lokale overheden op 

gemeenschapsvorming en participatie? 
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Dwarsverbanden

Volgende dwarsverbanden van de podiumkunsten met andere beleidsdomeinen ver-

dienen vandaag extra aandacht:

onderwijs. Zoals het Podiumdecreet in �993 de aanzet vormde voor een reeks 

metamorfosen die de podiumkunsten fundamenteel veranderd hebben, zo is het 

Hogeschooldecreet van �995 voor de opleidingen een institutionele versneller geble-

ken. In de eerste fusiegolf werden grote hogescholen gecreëerd, met doorgaans een 

brede waaier aan opleidingen. De tweede stap was het harmoniseren van alle oplei-

dingen binnen een dergelijke hogeschool. Bij deze oefening moesten de kunstoplei-

dingen een groot deel van hun van oudsher verworven autonomie inleveren en kwam 

de klemtoon op onderwijs te liggen. Vandaag laten vooral de associaties van hoge-

scholen met een universiteit zich gelden, waardoor nieuwe uitdagingen opduiken.

De zogenaamde ‘academisering’ van de kunstopleidingen biedt kansen op verschil-

lende terreinen. Als kunstenaars samenwerken met wetenschappers moeten eerst 

veel wederzijdse misverstanden worden opgeruimd. Nadien ontdekken ze echter vaak 

dat beide groepen als onderzoekers veel gemeen hebben. Dat de kunstopleidingen in 

het onderwijsbestel opnieuw uitdrukkelijk een praktijkgerichte onderzoeksfunctie en 

bijhorende middelen krijgen, is ook voor podiumland goed nieuws. Het partnership 

tussen onder meer Buda Kortrijk en IvOK, en het netwerk dat RITS rond de nieuwe 

masteropleiding uitwerkt, bewijzen dat. Onderzoek en praktijkontwikkeling zijn be-

langrijke functies in podiumland, waarin de expertise van de kunstopleidingen een 

aanvulling is op de praktijk van kunstencentra, werkplaatsen en gezelschappen.

Toch schuilen in de academisering verschillende risico’s. De onderwijshervorming 

bracht een eigen jargon mee, wat de inzet van de discussie voor buitenstaanders 

vertroebelt. Academisering betekent naast onderzoek en onderzoeksmiddelen ook 

onderzoeksformalisering. Binnen de opleidingen leeft op dat gebied een dubbele zorg: 

de formats en formalismen van de accreditering mogen het eigene van artistiek on-

derzoek niet beknotten, noch met een nieuwe laag jargon de opleidingen afschermen 

van de buitenwereld. Dat laatste is een onverholen oproep aan de podiumsector: om 

niet alleen vaak en kritisch te kijken naar oefeningen en eindwerken, maar om de op-

leidingen actief te helpen bij het ijken van het artistieke onderzoek. En dit bijvoorbeeld 

door partnerships uit te werken of door er les te geven.

Beleid voor culturele industrie. In juni 2005 werden drie subsidieaanvragen in het 

genre van de musical verwezen naar ‘de nieuwe beleidslijn van de cultuurindustrieën’. 

CultuurInvest werd op 3� maart 2006 in het leven geroepen als onderdeel van de 

KMO-tak van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en biedt drie financieringsformu-

les voor culturele ondernemers: projectfinanciering, groeikapitaal en achtergestelde 

leningen. In de eerste fase is het de ambitie om tweehonderd investeringen te realise-

ren met een fonds van twintig miljoen euro in de brede sector van de cultuurindustrie. 
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Sinds � november 2006 kunnen dossiers worden ingediend. 

Is dit de langverwachte oplossing voor producenten van musical, mainstreamtheater, 

amusementstheater voor families, comedy,...? Kan CultuurInvest soelaas bieden aan 

initiatiefnemers die in het Kunstendecreet niet (langer) aan de bak komen? Het verdient 

aanbeveling om dit nader te onderzoeken.

Jaap Jong (VNT) stelde tijdens het VTi-toekomstcolloquium (augustus 2006) een 

scenario voor waarin de podiumkunsten de exploitatie van producties beter aanpakken. 

Ze zouden hun eigen inkomsten kunnen verhogen door onder meer de commerciële 

kansen van de massamedia beter te benutten: merchandising, dvd’s van succesvolle 

voorstellingen,... Op dit moment kunnen structureel gesubsidieerde kunstenorganisa-

ties geen dossier indienen bij CultuurInvest. Gezien de toegenomen hybridisering van 

de kunstpraktijk zou overwogen kunnen worden of de scheiding tussen de gesubsidi-

eerde kunstensector en de cultuurindustrieën een goede zaak is. 

amateurkunsten. Het Kunstendecreet richt zich tot professionele kunstenaars en 

kunstenorganisaties. ‘Professioneel’ staat in eerste instantie voor de capaciteit om 

een professionele werking uit te bouwen, versta: ‘om te kunnen leven van je kunsten’. 

Het doet an sich geen uitspraak over de kwaliteit van het werk van de kunstenaar of 

zijn organisatie. Toch komt deze opdeling professioneel versus amateur steeds meer 

onder druk te staan.

Dat komt enerzijds duidelijk aan de oppervlakte in relatie tot het ‘moeizame’ inter-

culturaliseren van de kunstensector. Vele kunstenaars van niet-westerse oorsprong 

worden nog te veel richting amateurkunsten of sociaal cultureel werk verwezen, on-

geacht hun ambities of hun reeds afgelegde traject in hun geboorteland. Een discussie 

ten gronde over de kwaliteiten van hun werk blijft tot vandaag moeilijk.

Anderzijds brengt de steeds verdergaande individualisering ook mee dat steeds 

meer kunstenaars bij gebrek aan voldoende omkadering gedwongen worden in een 

semi-professionele context te werken, ongeacht hun professionele ambities. Bij mu-

ziek wordt die scheidingslijn al veel langer als irrelevant beschouwd.

Ook in de podiumkunsten wordt het steeds moeilijker om een strakke scheiding 

te maken tussen professionele of amateuristische kunstbeoefening. De uitdaging be-

staat hierin om na te gaan in welke mate een hechtere samenwerking kan ontstaan 

tussen de professionele podiumkunstensector en (een deel van) de amateuristische 

kunstbeoefening. De ideeën om een beleidskader te creëren voor een semi-profes-

sionele kunstbeoefening worden dan ook best ontwikkeld vanuit een hechte dialoog 

tussen de huidige sectoren van de kunsten en de amateurkunsten (en niet louter 

vanuit socio-culturele hoek).

Naar aanleiding van het rapport Alons wordt momenteel ook in Nederland onder-

zocht hoe het beleidskader kan worden aangepast om tot een betere doorstroming 

tussen beide sectoren te komen.
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Ten slotte

Deze veldanalyse is geen eindpunt maar een ijkpunt. Het aangeboden materiaal is in 

eerste instantie een uitnodiging tot gesprek met alle betrokkenen: beleid (kabinet, 

administratie), sector (individuele kunstenaars, organisaties, belangenbehartigers en 

koepelorganisaties). Het Vlaams Theater Instituut zal zijn intermediaire rol hierin ter 

harte nemen. 

In de toekomst wil het VTi dit cijfermateriaal ook regelmatig (om de vier jaar) actu-

aliseren. Dit biedt ons de mogelijkheid om de veranderingen in het landschap meer 

systematisch in beeld te brengen en in een historisch perspectief te plaatsen.

Ten slotte herbergt het materiaal een aantal pistes dat verder onderzoek behoeft. 

Het Vlaams Theater Instituut is bereid om – in interactie met praktijk en overheid 

– een deel van dat onderzoek voor zijn rekening te nemen. Dat veronderstelt echter 

ook openheid om meer gegevens dan vandaag het geval is ter beschikking te stellen, 

te delen met anderen. In samenwerking met de andere kunstensteunpunten en oKo 

bereidt het VTi momenteel een online databank voor die ons in staat moet stellen 

om cijfermatige aspecten van het podiumkunstenbedrijf op een interessante manier 

vergelijkbaar te maken.

Dit soort van onderzoek is broodnodig. Niet alleen om discussies of percepties op 

basis van veronderstellingen te vermijden, maar vooral om solide argumenten te for-

muleren die toekomstige opinie- en beleidsmakers kunnen overtuigen van het belang 

van de kunsten(aars) in onze samenleving. Meer dan ooit. 
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