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Abstract	

Kunstenaars	hebben	het	moeilijk	een	economisch	discours	te	accepteren	omdat	het	aanvoelt	

als	een	bedreiging	voor	hun	artistieke	autonomie	(Hillaert,	2014a).	Aan	de	hand	van	

technieken	uit	de	cognitieve	lexicale	semantiek	(Geeraerts,	2010,	pp.	182-287)	gaat	deze	thesis	

na	in	hoeverre	het	discours	over	ondernemerschap	in	de	beeldende	kunsten	en	de	

podiumkunsten	aangepast	is	aan	enerzijds	de	vernieuwde	economische	focus	en	anderzijds	

aan	de	eigenheid	van	de	sector	en	de	actoren	die	erin	bewegen.	Specifiek	gaat	het	onderzoek	

over	de	taalkundige	betekenis	van	het	concept	‘ondernemerschap’	in	de	culturele	sector.		

	

Uitgaande	van	recente	metaliteratuur	over	de	culturele	sector	(De	Wit,	Janssens,	Joye	&	

Wellens,	2014;	Gatz,	2014;	Hillaert,	2014a;	Janssens,	2016;	Janssens,	Joye	&	Magnus,	2014;	

Khalidi	&	De	Wit,	2018;	Keulemans,	2018;	Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013)	werd	een	

semantisch	model	opgesteld	voor	ondernemerschap	in	de	kunsten,	bestaande	uit	

organisatievormen,	financieringsbronnen,	carrièreplanning,	publiek	en	waardecreatie.	Die	

aspecten	vormden	het	kader	voor	de	analyse	van	primaire	literatuur,	i.e.	teksten	van	

kunstenaars	zelf	(Beckers,	2018;	De	Buysser,	2017;	Kunstenpunt,	2016;	Van	Imschoot,	2018),	

en	de	strategische	visienota	Cultuur	(Gatz,	2015).		

	

Er	lijkt	inderdaad	een	zekere	toenadering	te	bestaan	tussen	de	culturele	sector	en	de	markt,	

maar	de	betekenis	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	lijkt	zich	op	een	aantal	vlakken	

evenzeer	te	onderscheiden	van	de	traditionele	vorm	van	ondernemen	en	toont	zo	ook	

aangepast	te	kunnen	zijn	aan	de	noden	van	de	sector	en	haar	actoren.	Sociale	identiteit	speelt	

een	belangrijke	rol	bij	het	bepalen	of	iemand	zich	lid	voelt	van	een	bepaalde	groep	(Vermeire,	

2017).	Voor	de	positie	van	kunstenaars,	maar	ook	met	het	oog	op	een	verdere	

professionalisering	van	de	sector,	is	het	voordelig	meer	bewustzijn	te	creëren	rond	wat	

ondernemerschap	kan	betekenen	in	de	context	van	de	culturele	sector.		
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Executive	summary	

The	cultural	sector	is	ever-changing,	aiming	for	a	closer	connection	between	the	arts	and	

economics.	At	the	same	time,	however,	artists	feel	threatened	by	the	discourse	this	new	

reality	brings	with	it	(Hillaert,	2014a).	How	can	the	artistic	survive	in	a	world	that	seems	to	

revolve	more	and	more	around	business	and	economics	(Van	Imschoot,	2018,	p.	33)?	Drawing	

from	theories	of	cognitive	lexical	semantics	(Geeraerts,	2010,	pp.	182-287),	this	paper	surveys	

to	what	extend	the	discourse	on	entrepreneurship	in	the	arts,	more	specifically	in	the	visual	

and	the	performing	arts,	has	on	the	one	hand	adapted	to	this	renewed	focus	on	economics,	

but	on	the	other	hand	also	keeps	a	close	bond	with	the	field	itself	and	the	actors	that	move	

around	in	it.	This	paper	researches	the	linguistic	meaning	of	the	concept	‘entrepreneurship’	in	

the	arts.	The	main	aim	of	conducting	this	study,	being	carried	out	in	the	context	of	an	

internship	at	Flanders	Arts	Institute	(Kunstenpunt,	2018a),	is	further	strengthening	the	position	

of	artists	and	the	professionalization	of	the	cultural	sector,	by	giving	artists	a	better	insight	in	

the	language	that	is	used	when	talking	about	how	the	arts	can	function	in	relation	to	market	

logic.	

	

The	research	design	is	based	on	cognitive	lexical	semantics,	more	specifically	on	findings	

regarding	prototype	theory	(Geeraerts,	2010,	pp.	184,	187;	Rosch	&	Mervis,	1975,	p.	575).	The	

semantic	structure	of	prototypical	categories	exhibits	clustered	and	overlapping	readings,	also	

called	family	resemblance	structures.	Thereby	the	meaning	of	a	linguistic	category	cannot	be	

captured	by	a	single	unambiguous	definition	(Geeraerts,	2010,	p.	187).	Attention	has	also	been	

given	to	the	potential	effects	of	audience	or	referee	design:	linguistic	style	variation	based	on	

whom	you	are	talking	to	or	influenced	by	while	talking	(Bell,	1984,	pp.	185-186).		

	

Firstly	a	literature	review	was	performed,	looking	at	texts	talking	about	the	cultural	sector.	

Following	subjects	were	brought	forward:	the	concept	of	entrepreneurship	(Cantillon,	1755;	

Hagoort,	2003;	Vermeire,	2007),	cultural	policy	(Anciaux,	2004;	Schauvliege,	2009;	Gatz,	2014),	

artistic	autonomy	(Declercq,	2016;	Hillaert,	2014a;	Mazzucato	2015),	the	hybrid	career	

(Siongers,	Van	Steen	&	Lievens,	2016)	and	internationalization	in	the	arts	(Khalidi	&	De	Wit,	

2018).	Based	on	those	findings,	a	semantic	model	or	framework	for	entrepreneurship	in	the	

arts	was	drawn	up,	consisting	of	the	following	the	elements:	organizational	form	(De	Wit	et	al.,	

2014,	pp.	6-7),	sources	of	funding	(Gatz,	2014;	Klamer,	2011),	career	planning	(Bourdieu,	1993;	

Hillaert,	2014a;	Segers,	Schramme	&	Devriendt,	2010),	audience	(Keulemans,	2018,	p.	33;	
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Rienstra,	2004)	and	value	creation	(Devillé,	2013;	Hillaert,	2014a).	Subsequently,	four	texts	

expressing	the	standpoint	of	artists	themselves	(Van	Imschoot,	2018;	De	Buysser,	2017;	

Kunstenpunt,	2016;	Beckers,	2018)	and	the	strategic	vision	for	the	arts	(Gatz,	2015)	were	

analysed	using	this	framework,	to	see	if	it	accurately	covers	what	entrepreneurship	in	the	arts	

means	to	artists	and	whether	that	same	vision	is	reflected	in	cultural	policy.	

	

Every	artist	talked	about	the	organizational	form,	regardless	of	the	art	form	or	nature	of	the	

text.	Gatz	(2015,	pp.	46-47)	did	as	well,	while	keeping	funding	opportunities	in	mind.	Sources	

of	funding	also	were	discussed,	but	as	a	less	salient	characteristic	of	entrepreneurship	in	the	

arts.	In	the	strategic	vision	however,	sources	of	funding	were	the	main	topic	concerning	

entrepreneurship	(Gatz,	2015,	pp.	47-49).	Career	planning	consists	of	the	financing	mix,	time	

investment	(Hillaert,	2014a;	Segers	et	al.,	2010,	p.	72)	and	symbolic	capital	(Bourdieu,	1993,	p.	

7).	Especially	symbolic	capital	got	a	lot	of	attention	in	the	artist’s	texts.	Gatz	(2015,	pp.	30,	32-

34,	43-44)	talks	about	all	three	characteristics,	but	doesn’t	treat	them	as	being	part	of	

entrepreneurship	in	the	arts.	Audience	again	seems	to	be	an	important	part	of	

entrepreneurship	in	the	arts.	Gatz	(2015,	pp.	43-44)	does	talk	about	it	in	terms	of	

entrepreneurship,	but	with	his	eye	on	funding	opportunities.	Lastly	every	text	elaborately	talks	

about	value	creation,	deeming	it	an	important	part	of	entrepreneurship	in	the	arts.	Gatz	(2015,	

p.	48)	only	talks	about	it	briefly,	mainly	keeping	the	financial	benefits	in	mind.		

	

The	proposed	framework	representing	entrepreneurship	in	the	arts	showed	a	lot	of	similarities	

to	the	characteristics	of	entrepreneurship	artists	talked	about	themselves.	Not	every	artist	will	

talk	about	every	element	in	the	framework,	but	seeing	from	this	methodological	standpoint,	

the	framework	could	possibly	fully	cover	the	description	of	entrepreneurship	in	the	arts	

(Geeraerts,	2010,	p.	187).	Entrepreneurship	in	the	arts	does	seem	to	have	adapted	to	the	

renewed	focus	on	economics	in	the	cultural	sector	(Beckers,	2018;	De	Buysser,	2017,	pp.	15,	

17;	Kunstenpunt,	2016,	pp.	1-8;	Van	Imschoot,	2018,	p.	43).	Nonetheless,	it	also	seems	

possible	to	keep	a	close	bond	with	the	cultural	field	and	the	needs	of	the	artists	that	move	

around	in	it.		

	

Social	identity	is	key	to	determining	if	someone	feels	like	a	member	of	a	certain	social	group	

(Vermeire,	2017).	With	entrepreneurship	that	is	no	different.	In	order	for	artists	to	feel	like	

entrepreneurs,	the	meaning	of	the	concept	needs	to	reflect	aspects	of	their	own	artistic	
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practise.	By	defining	entrepreneurship	in	the	arts	as	something	artist	can	identify	with,	the	

stigma	surrounding	the	concept	of	entrepreneurship	in	the	cultural	sector	could	possibly	be	

lifted.	The	framework	can	also	contribute	in	other	contexts.	For	example,	in	which	ways	can	

the	government	stimulate	subsidised	artists	to	be	entrepreneurial?	The	current	study	still	has	

some	limitations,	mostly	stemming	from	the	usage	of	text	as	the	object	of	analysis	(Bell,	1984)	

and	the	limited	size	of	the	corpus.	Future	research	could	look	into	further	validating	the	

current	framework,	by	applying	it	to	a	larger	corpus	or	by	opting	for	a	different	research	

method.	For	example,	an	alternative	framework	could	come	from	tilting	the	current	

methodology:	deriving	the	framework	from	the	artist’s	text	and	testing	it	by	analysing	texts	

about	the	cultural	sector.	Another	question	that	was	left	unanswered	in	this	thesis	is	what	the	

meaning	of	traditional	entrepreneurship	is,	using	the	same	methodological	angle	as	with	

entrepreneurship	in	the	arts.		
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1.	Inleiding	

	

1.1	Inleiding	

	

‘Er	moet	gewerkt	worden	aan	samenwerking	tussen	de	cultuursector	en	de	markt.’	Dit	

ene	zinnetje	in	het	regeerakkoord	zal	niemand	verrast	hebben.	Voor	een	

‘ondernemersvriendelijke’	regering	is	de	markt	nu	eenmaal	een	evidentie.	Nogal	wat	

cultuurmensen	zien	dan	meteen	een	schijnhuwelijk	vol	wolfsklemmen,	maar	de	

kwestie	is	allang	niet	meer	of,	dan	wel	hoe	kunst	en	economie	nader	tot	elkaar	kunnen	

komen.	(Hillaert,	2014a)	

	

Culture	is	so	much	more	than	the	global	marketplace	of	supply	and	demand	to	which	it	

is	sometimes	reduced	in	today’s	global	atmosphere.	Culture	is	also	the	breeding	

ground	for	those	complex	identities	and	for	negotiations	between	different	places.	

(Khalidi	&	De	Wit,	2018,	p.	52)	

	

De	cultuursector	verandert.	Almaar	meer	gaat	de	aandacht	naar	de	verhoopte	symbiose	

tussen	de	kunsten	en	de	markt	en	komt	de	nadruk	te	liggen	op	ondernemen	(Hillaert,	2014a).	

Het	taalgebruik	dat	die	evolutie	met	zich	meebrengt,	lijkt	echter	niet	steeds	overeen	te	

stemmen	met	de	realiteit	van	de	sector	of	de	noden	van	de	actoren	die	erin	bewegen.	

Kunstenaars	hebben	het	moeilijk	en	zijn	bijgevolg	ook	weigerachtig	om	een	economisch	

discours	te	hanteren	of	te	accepteren	omdat	het	hun	artistieke	autonomie	lijkt	te	bedreigen	

(Hillaert,	2014a).	Hoe	kan	een	kunstenaar	zijn	of	haar	werk	leefbaar	houden	in	een	wereld	die	

steeds	meer	focust	op	het	economische	(Van	Imschoot,	2018,	p.	33)?	Aan	de	hand	van	

technieken	uit	de	cognitieve	lexicale	semantiek	(Geeraerts,	2010,	pp.	182-287)	wil	deze	thesis	

nagaan	in	hoeverre	het	discours	over	ondernemerschap	in	de	culturele	sector,	meer	bepaald	in	

de	beeldende	kunsten	en	de	podiumkunsten,	aangepast	is	aan	enerzijds	de	vernieuwde	

economische	focus	en	anderzijds	aan	de	eigenheid	van	de	sector	en	de	actoren	die	erin	

bewegen.	Specifiek	zal	taalkundig	onderzocht	worden	wat	juist	de	betekenis	is	van	het	concept	

‘ondernemerschap’,	wanneer	het	gebruikt	wordt	in	de	context	van	de	culturele	sector.		
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De	paper	begint	met	een	uiteenzetting	van	de	onderzoeksvragen	en	hypothesen.	De	inleiding	

eindigt	met	een	bespreking	van	Kunstenpunt	(Kunstenpunt,	2018a),	de	organisatie	waarbinnen	

dit	onderzoek	uitgevoerd	werd,	waarin	de	organisatie	gesitueerd	wordt	binnen	het	culturele	

veld,	hun	doelstellingen	behandeld	worden	en	dit	onderzoek	gepositioneerd	wordt	binnen	de	

zwaartepunten	van	de	organisatie.	Daarna	volgt	een	uiteenzetting	van	de	methodologie	die	

aan	de	basis	ligt	van	het	onderzoek	(Saunders,	Lewis	&	Thornhill,	2004).	Vervolgens	vangt	de	

literatuurstudie	aan	waarin	de	probleemstelling	verder	uitgediept	wordt,	vertrekkend	van	

recente	metaliteratuur,	ook	wel	teksten	over	de	culturele	sector	(De	Wit	et	al.,	2014;	Gatz,	

2014;	Hillaert,	2014a;	Janssens,	2016;	Janssens,	Joye	&	Magnus,	2014;	Khalidi	&	De	Wit,	2018;	

Keulemans,	2018;	Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013).	Uit	die	literatuurstudie	volgt	een	werkbaar	

semantisch	model.	Daarna	start	het	eigenlijke	onderzoek,	waarin	primaire	teksten	(Beckers,	

2018;	De	Buysser,	2017;	Kunstenpunt,	2016;	Van	Imschoot,	2018),	teksten	die	de	ideeën	van	

kunstenaars	zelf	weerspiegelen,	semantisch	geanalyseerd	worden,	vertrekkend	van	dat	

semantisch	model.	De	paper	eindigt	met	een	conclusie	en	een	discussie	die	ingaat	op	mogelijk	

verder	onderzoek	en	enkele	aanbevelingen	met	betrekking	tot	de	vooropgestelde	

probleemstelling.	

	

	
	

Figuur	1:	Het	kader	vanuit	de	metateksten	toetsen	aan	de	primaire	teksten	

	

1.2	Onderzoeksvragen	en	hypothesen	

Deze	paper	wil	nagaan	in	hoeverre	het	discours	over	ondernemerschap	in	de	culturele	sector,	

meer	bepaald	in	de	beeldende	kunsten	en	de	podiumkunsten,	aangepast	is	aan	enerzijds	de	

vernieuwde	economische	focus	en	anderzijds	aan	de	eigenheid	van	de	sector	en	de	actoren	die	

erin	bewegen.	Specifiek	gaat	het	onderzoek	over	de	taalkundige	betekenis	van	het	concept	

‘ondernemerschap’,	wanneer	gebruikt	in	de	context	van	de	culturele	sector.	Volgende	

deelvragen	komen	aan	bod:	

1. Wat	is	het	belang	van	innovatie	met	betrekking	tot	organisatievormen	voor	

ondernemerschap	in	de	kunsten?	

2. Welke	rol	spelen	financieringsbronnen	bij	ondernemerschap	in	de	kunsten?	
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3. In	hoeverre	maakt	carrièreplanning	deel	uit	van	ondernemerschap	in	de	kunsten?	

4. Wat	is	het	belang	van	het	publiek	voor	ondernemers	in	de	kunsten?	

5. In	welke	mate	houdt	waardecreatie	verband	met	ondernemerschap	in	de	kunsten?	

	

De	eerste	hypothese	gaat	in	op	de	algemene	onderzoeksvraag	en	houdt	in	dat	er	in	het	

taalgebruik	inderdaad	meer	integratie	merkbaar	is	tussen	de	culturele	sector	en	de	markt.	Uit	

de	semantische	analyses	blijkt	echter	wel	enige	nuance,	die	aantoont	dat	ondernemerschap	in	

de	kunsten	zich	op	een	aantal	vlakken	wel	lijkt	te	onderscheiden	van	de	traditionele	vorm	van	

ondernemen	(3.1,	3.6).	In	het	kader	van	deze	studie	werd	de	betekenis	van	traditioneel	

ondernemerschap	niet	nader	onderzocht,	waardoor	bovenstaande	hypothese	met	de	nodige	

voorzichtigheid	in	beschouwing	genomen	moet	worden.	De	tweede	hypothese	houdt	in	dat	

innovatie	met	betrekking	tot	organisatievormen	een	belangrijk	deel	uitmaakt	van	

ondernemerschap	in	de	kunsten	(3.2,	3.3).	De	derde	hypothese	is	dat	financieringsbronnen	

wel	een	rol	spelen	voor	ondernemers	in	de	kunsten,	maar	niet	als	centraal	beschouwd	worden	

(3.2,	3.4).	De	vierde	hypothese	zegt	dat	ook	carrièreplanning	belangrijk	is	voor	een	kunstenaar,	

vooral	met	betrekking	tot	het	creëren	van	symbolisch	kapitaal	(3.3,	3.4).	De	vijfde	hypothese	is	

dat	het	belang	van	het	publiek	lijkt	samen	te	hangen	met	het	waardekader	dat	de	kunstenaar	

uitdraagt	(3.1,	3.5).	Ten	slotte	houdt	de	zesde	hypothese	in	dat	waardecreatie	sterk	verband	

houdt	met	ondernemerschap	in	de	kunsten	(3.2,	3.3).	

	

1.3	Kunstenpunt	

	

1.3.1	Organisatie	

Deze	thesis	kwam	tot	stand	in	het	kader	van	een	praktijkproject	bij	de	organisatie	Kunstenpunt	

(Flanders	Arts	Institute).	Kunstenpunt,	ontstaan	in	2015,	is	het	resultaat	van	een	fusie	tussen	

de	voormalige	steunpunten	BAM	(Instituut	voor	Beeldende,	Audiovisuele	en	Mediakunst),	

Muziekcentrum	Vlaanderen	en	VTi	(Vlaams	Theater	Instituut).	In	opdracht	van	de	Vlaamse	

Gemeenschap	legt	Kunstenpunt	zich	toe	op	het	stimuleren	van	het	beleid	en	van	de	

ontwikkeling	van	de	kunsten.	De	organisatie	spitst	zich	in	haar	werking	toe	op	drie	domeinen.	

Ten	eerste	staat	Kunstenpunt	in	voor	analyse	van	en	onderzoek	naar	het	kunstenlandschap,	

waarbij	ze	uitgebreid	in	gesprek	gaan	met	diverse	stakeholders.	Ten	tweede	biedt	Kunstenpunt	

praktijkondersteuning	aan,	zowel	aan	kunstenaars	als	aan	organisaties.	Dat	doen	ze	op	basis	
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van	empirisch	verkregen	onderzoeksresultaten	en	vanuit	hun	overzichtspositie	op	het	gehele	

artistieke	ecosysteem.	Ten	derde	ondersteunt	de	organisatie	de	internationalisering	van	de	

kunsten.	Kunstenpunt	stimuleert	artiesten	en	organisaties	om	relaties	te	leggen	buiten	de	

grenzen	van	het	land,	bijvoorbeeld	aan	de	hand	van	uitwisselingsprogramma’s	(Kunstenpunt,	

2018a).	

	

Nu	zal	kort	ingegaan	worden	op	de	financiële	toestand	van	de	organisatie.	Kunstenpunt	is	een	

vzw.	In	het	boekjaar	01/01/2016	tot	31/12/2016	vertoont	de	balans	volgende	cijfers:	

- Vast	actief:	236.421	euro,	het	jaar	voordien	130.463	euro.	Er	werd	zowel	in	

immaterieel	als	materieel	vast	actief	geïnvesteerd.		

- Vlottend	actief:	427.059	euro,	het	jaar	voordien	539.740	euro.		

- Eigen	vermogen:	377.598	euro,	het	jaar	voordien	359.305	euro.	Dat	positieve	bedrag	

toont	aan	dat	Kunstenpunt	een	financieel	gezonde	organisatie	is.		

- Vreemd	vermogen:	285.881	euro,	het	jaar	voordien	310.897	euro	(Kunstenpunt,	2017,	

pp.	5-6).		

	

Het	nettobedrijfskapitaal,	de	buffer	van	het	permanent	vermogen	waarmee	een	deel	van	het	

beperkt	vlottend	actief	gefinancierd	kan	worden,	moet	positief	zijn.	Anders	wordt	een	deel	van	

het	vast	actief	gefinancierd	met	vreemd	vermogen	op	korte	termijn	en	dat	is	een	gevaarlijke	

situatie.	Het	nettobedrijfskapitaal	kan	op	twee	manieren	berekend	worden:		

- Het	perspectief	van	liquiditeit	(beperkte	vlottende	activa	–	vreemd	vermogen	op	korte	

termijn)		

- Het	perspectief	van	de	financiering	van	vaste	activa	(permanent	vermogen	–	

uitgebreide	vaste	activa)	(Ooghe	&	Van	Wymeersch,	1997,	pp.	97-98).		

- Resultaat	Kunstenpunt:	141.177	euro,	opnieuw	een	positief,	dus	gunstig	cijfer.	

Kunstenpunt	slaagt	erin	de	vaste	activa	en	ook	een	deel	van	de	vlottende	activa	te	

financieren	met	middelen	op	lange	termijn,	er	is	een	overschot	bij	de	permanente	

middelen	(Kunstenpunt,	2017,	pp.	5-6).	

	

Ook	de	resultatenrekening	in	de	jaarrekening	van	Kunstenpunt	(2017,	p.	7)	laat	een	positief	

beeld	zien:		

- Brutomarge:	1.711.186	euro,	het	jaar	voordien	1.757.186	euro.		
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- Resultaat:	een	winst	van	18.293	euro,	tegenover	een	verlies	van	20.496	het	jaar	

voordien.	Het	verschil	is	voornamelijk	toe	te	schrijven	aan	een	daling	in	bezoldigingen,	

sociale	lasten	en	pensioenen	(rek.	62).		

- Resultaatsverwerking:	van	vorig	boekjaar	een	overgedragen	positief	resultaat	van	

103.711	euro	(124.207	(overgedragen	positief	resultaat	van	het	boekjaar	2014)	-

20.496	(negatief	resultaat	boekjaar	2015)).	In	totaal	is	er	in	het	boekjaar	2016	een	over	

te	dragen	positief	resultaat	van	122.004	euro	(Kunstenpunt,	2017,	p.	8).	Aangezien	het	

hier	om	een	vzw	gaat,	wordt	dat	bedrag	niet	uitgekeerd,	maar	steeds	weer	

opgenomen	in	het	eigen	vermogen	(Kunstenpunt,	2017,	p.	6).	

	

1.3.2	Situering	onderzoek	

“Het	kunstenlandschap	is	de	afgelopen	veertig	jaar	gestaag	uitgebouwd	en	

geprofessionaliseerd	door	zaaien	en	ondersteunen	-	meer	dan	door	wieden	en	inbinden”	

(Kunstenpunt,	2014,	p.	47).	In	2013	bepaalde	het	vernieuwde	Kunstendecreet	dat	de	Vlaamse	

regering	een	strategische	visienota	moest	schrijven	voor	de	kunstensector	in	Vlaanderen.	Aan	

de	basis	van	die	visienota	lag	een	landschapstekening,	opgesteld	door	de	drie	

kunstensteunpunten	VTi,	Muziekcentrum	Vlaanderen	en	BAM,	in	de	aanloop	van	de	fusie	in	

2015.	Deze	landschapstekening	vond	plaats	op	een	scharniermoment,	zowel	voor	de	kunsten	

als	voor	de	samenleving:	“Net	nu	het	economische	groeimodel	geen	evidentie	meer	blijkt,	

kloppen	ook	uit	andere	hoeken	nieuwe	uitdagingen	hard	op	de	poort”	(Kunstenpunt,	2014,	p.	

4).	Vragen	over	diversiteit	en	creativiteit,	over	internationalisering,	maar	ook	economische	

verschuivingen	worden	duidelijk	geschetst	(Kunstenpunt,	2014,	p.	4).	

	

Uit	internationale	vergelijkingen	blijkt	dat	het	Vlaamse	culturele	landschap	bloeit.	Een	

belangrijke	reden	daarvoor	is	het	historische	samenspel	tussen	enerzijds	het	sterke	initiatief	

vanuit	de	sector	zelf	en	anderzijds	het	cultuurbeleid	dat	de	kunsten	“kansen	geeft	en	

vertrouwen	schenkt”	(Kunstenpunt,	2014,	p.	6).	Hoewel	het	beleid	de	kunstensector	almaar	

meer	als	een	geheel	beschouwt,	zeker	sinds	de	invoering	van	het	vernieuwde	Kunstendecreet	

in	2013,	krijgen	organisaties	de	vrijheid	om	hun	eigen	artistieke	DNA	te	bepalen	(Kunstenpunt,	

2014,	p.	7).	Wat	wel	vastgesteld	wordt,	is	dat	de	positie	van	de	kunstenaar	in	verschillende	

deelsectoren	bijzondere	aandacht	vraagt.	De	centrale	vraag	is	telkens	hoe	artistieke	loopbanen		

verduurzaamd	kunnen	worden	en	de	artistieke	autonomie	en	internationale	mobiliteit	van	
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kunstenaars	bewaard	kan	blijven.	De	overheid	wil	kunstenaars	beter	wapenen	in	deze	

veeleisende	en	competitieve	omgeving	(Kunstenpunt,	2014,	p.	22).	

	

De	beeldende	kunst	wijkt	in	haar	waardenketen	gevoelig	af	van	andere	artistieke	deelsectoren,	

die	een	meer	klassieke,	rechtlijnige	variant	hanteren	(van	ontwikkeling	naar	productie,	

presentatie,	verkoop	en	ten	slotte	naar	reflectie)	(BAM,	2014,	p.	17):	“Zo	werkt	een	groot	

aantal	spelers	op	individuele	basis,	meer	dan	in	andere	disciplines	vormt	erfgoed	een	integraal	

onderdeel	van	de	sector,	onderzoek	en	reflectie	komen	niet	enkel	op	het	einde	van	de	

waardenketen	maar	zijn	sterk	betrokken	op	kunstenaars	en	presentatie	en	de	kunstmarkt	

vormt	niet	enkel	een	doorgeefluik	naar	kopers	maar	steunt	ook	kunstenaars	en	is	sterk	

betrokken	bij	de	valorisering	van	kunst”	(BAM,	2014,	p.	17).	In	de	beeldende	kunst	is	het	

organisatietalent	en	de	artistieke	visie	van	de	individuele	kunstenaar	van	essentieel	belang.	Ze	

worden	zelden	gesubsidieerd,	waardoor	hun	situatie	vaak	precair	is	en	een	goede	en	flexibele	

zelforganisatie	noodzakelijk	wordt	(BAM,	2014,	p.	21).	De	beeldende	kunst	is	daarnaast	heel	

internationaal	georiënteerd,	waardoor	ook	een	goede	internationale	reputatie	van	groot	

belang	is	(BAM,	2014,	p.	29).	Kapitaalkrachtige	(privé)verzamelaars,	actief	op	de	steeds	

duurder	wordende	kunstbeurzen,	komen	op	de	kunstmarkt	tegenover	de	kleinere	en	publieke	

spelers	te	staan	(BAM,	2014,	p.	7).	

	

Ook	de	Vlaamse	podiumkunsten	hechten	veel	belang	aan	hun	zeer	solide	internationale	

reputatie.	Daarvoor	is	niet	alleen	de	hoogstaande	artistieke	kwaliteit	bepalend.	Ook	de	

specifieke	architectuur	die	het	landschap	van	de	Vlaamse	podiumkunsten	typeert,	maakt	haar	

bijzonder.	Vlaanderen	staat	bekend	om	haar	grote	diversiteit	aan	huizen	en	instellingen,	zoals	

kunstencentra,	productiehuizen	en	gezelschappen,	al	dan	niet	met	een	eigen	infrastructuur.	

Binnen	die	huizen	en	instellingen	is	de	structuur	erg	horizontaal,	waardoor	er	in	het	zeer	

diverse	landschap	een	constante	uitwisseling	mogelijk	blijft	(VTi,	2014,	p.	7).	Als	gevolg	van	die	

structuur	zijn	de	artistieke	trajecten	van	podiumkunstenaars	veelsoortig:	de	ene	is	vast	

aangenomen	in	een	gezelschap,	de	andere	opereert	individueel	of	op	projectbasis	bij	diverse	

gezelschappen	(VTi,	2014,	p.	31).	Subsidiesteun	blijft	erg	belangrijk	voor	de	podiumkunsten.	

Door	de	economische	druk	wordt	het	echter	steeds	noodzakelijker	om	die	subsidies	te	

proberen	aanvullen	met	(co)productiegelden	of	om	op	zoek	te	gaan	naar	(internationale)	

partners	(VTi,	2014,	pp.	13-15).	
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Ondanks	haar	beperkte	schaal	staat	Vlaanderen	ook	bekend	om	haar	grootse	muziekbeleving	

en	-traditie	(Muziekcentrum	Vlaanderen,	2014,	p.	3).	De	Vlaamse	muzieksector	is	heel	divers	

en	heeft	op	internationaal	vlak	al	heel	wat	betekend	(Muziekcentrum	Vlaanderen,	2014,	p.	3).	

Daarnaast	is	ze	ook	heel	complex,	variërend	van	een	circuit	dat	op	structurele	wijze	subsidies	

ontvangt,	met	als	doel	het	waarborgen	van	de	diversiteit	in	het	muzieklandschap,	tot	

kunstenaars	die	volledig	uitgaan	van	de	vrijheid	van	de	markt	(Muziekcentrum	Vlaanderen,	

2014,	p.	25).	De	recente	digitalisering	heeft	daarenboven	tot	heel	ingrijpende	veranderingen	

geleid,	voornamelijk	in	het	niet-gesubsidieerde	deel	van	de	sector.	De	distributie	van	muziek	is	

toegankelijker	dan	ooit,	wat	ertoe	geleid	heeft	dat	de	begeleiding	en	omkadering	van	een	

artistiek	product	sterk	verfijnd	moesten	worden.	Daarnaast	is	ook	de	waardenketen	van	de	

muzieksector	grondig	veranderd.	Streaming	wint	sterk	aan	populariteit,	waardoor	het	

auteursrecht	onder	druk	komt	te	staan	en	het	livecircuit	de	belangrijkste	bron	van	inkomsten	

geworden	is	(Muziekcentrum	Vlaanderen,	2014,	p.	5).		

	

De	muzieksector	onderscheidt	zich	van	de	beeldende	kunsten	en	de	podiumkunsten	door	de	

ontwikkelingen	die	de	sector	de	laatste	decennia	heeft	doorgemaakt.	De	laatste	vijftien	jaar	

maakte	de	sector	een	sterke	professionalisering	door,	waardoor	“talent	van	eigen	bodem”	

(Muziekcentrum	Vlaanderen,	2014,	p.	7)	meer	kansen	heeft	om	zich	succesvol	te	profileren.	

Ook	de	opleidingsmogelijkheden	en	zakelijke	ondersteuning	zijn	vandaag	van	een	heel	hoog	

niveau.	“De	huidige	dynamiek	in	de	sector,	op	basis	van	de	inzet	van	veel	gedreven	en	

ambitieuze	mensen,	vormt	een	goed	fundament	voor	een	verdere	volwaardige	professionele	

ontplooiing”	(Muziekcentrum	Vlaanderen,	2014,	p.	7).	De	natuurlijke	gerichtheid	naar	de	

markt	maakt	dat	er	in	deze	paper	voor	geopteerd	wordt	de	beeldende	kunsten	te	vergelijken	

met	de	podiumkunsten	en	de	muzieksector	hier	buiten	beschouwing	te	laten.	

	

Kunstenpunt	wil	met	haar	projecten	de	positie	van	kunstenaars	versterken	en	

professionalisering	van	de	sector	stimuleren	(Kunstenpunt,	2018a).	Zo	werd	het	ontbreken	van	

zakelijke	kennis	bij	kunstenaars	al	uitgebreid	onderzocht	(Siongers	et	al.,	2016)	en	in	de	

praktijk	gezet	in	projecten	als	D.I.T.	(Do	It	Together),	een	project	dat	kunstenaars	en	

kunstenorganisaties	samenbrengt,	om	in	dialoog	de	positie	van	kunstenaars	te	versterken	

(Kunstenpunt,	2018b).	Een	andere	invalshoek	is	echter	het	ontbreken	van	kennis	over	de	taal	

die	bij	dat	zakelijke	aspect	komt	kijken,	een	structuur	voor	het	artistieke	businessmodel.	De	

positie	van	kunstenaars	en	de	professionalisering	van	de	sector	kan	ook	kracht	bijgezet	
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worden	door	kunstenaars	een	beter	inzicht	te	geven	in	de	taal	die	vandaag	gesproken	wordt	

wanneer	het	over	de	plaats	van	cultuur	in	de	markt	gaat.	Momenteel	loopt	binnen	

Kunstenpunt	het	project	/re/framing	the	International,	waarbinnen	Kunstenpunt	trends,	

ideeën	en	verhalen	verzamelt	rond	internationalisering	in	de	kunsten	(De	Wit,	2018,	p.	5).	Ook	

in	de	context	van	dat	project	is	deze	thesis	zeer	actueel,	gezien	de	aandacht	die	naar	

internationalisering	zal	gaan	bij	het	onderzoeken	van	ondernemerschap	in	de	kunsten.	
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2.	Methodologie	

	

2.1	Inleiding	

De	uiteenzetting	van	de	methodologie	vangt	aan	met	de	theoretische	achtergrond	van	het	

onderzoek,	meer	bepaald	een	beknopte	uiteenzetting	van	de	cognitieve	lexicale	semantiek	(zie	

bijlage	1	voor	een	overzicht	van	de	verschillende	stromingen	binnen	de	lexicale	semantiek)	

(Geeraerts,	2010)	en	een	korte	toelichting	van	‘audience	design’	(Bell,	1984).	Zoals	eerder	

aangehaald	gaat	het	hier	om	een	taalkundig	onderzoek,	waarin	de	betekenis	van	het	concept	

‘ondernemerschap’	nagegaan	zal	worden	in	de	context	van	de	culturele	sector.	Vervolgens	

worden	de	methodologische	keuzes	met	betrekking	tot	de	dataverzameling	en	data-analyse	

besproken	en	gemotiveerd	(Saunders	et	al.,	2004).	

	

2.2	Cognitieve	lexicale	semantiek	

Semantiek,	ook	wel	betekenisleer,	is	de	tak	van	de	taalkunde	die	de	betekenis	van	talige	

uitingen	onderzoekt.	Binnen	dit	onderzoek	zal	de	focus	op	lexicale	semantiek	liggen,	i.e.	het	

onderzoeken	van	de	betekenis	van	woorden	(Mccabe,	2011,	pp.	384,	389).	De	lexicale	

semantiek	omvat	verschillende	belangrijke	theoretische	kaders	waarbinnen	onderzoek	

uitgevoerd	wordt.	De	cognitieve	lexicale	semantiek,	de	stroming	die	binnen	dit	onderzoek	

centraal	staat,	maakte	opgang	rond	1980	en	onderscheidt	zich	door	haar	aandacht	voor	

psychologie	en	context	bij	het	onderzoeken	van	betekenis	(Geeraerts,	2010).		

	

De	cognitieve	semantiek	staat	voor	een	maximalistische	aanpak:	semantiek	en	pragmatiek	

(Geeraerts,	2010,	p.	182),	de	studie	van	taal	in	gebruik	(Mccabe,	2011,	p.	386),	vallen	samen,	

waardoor	de	focus	op	feitelijk	taalgebruik	komt	te	liggen	wanneer	betekenissen	nagegaan	

worden.	De	gebruikscontext	bepaalt	de	betekenis	van	het	woord	(Geeraerts,	2010,	p.	182).	De	

cognitieve	semantiek	heeft	zowel	aandacht	voor	de	semasiologische	als	voor	de	

onomasiologische	aspecten	van	betekenis	(Dirven	&	Verspoor,	1999,	p.	51;	Geeraerts,	2010,	p.	

10).	Een	semasiologische	benadering	vertrekt	van	de	woordvorm	en	gaat	daarna	kijken	welke	

betekenissen	uit	de	werkelijkheid	het	woord	kan	uitdrukken.	Een	onomasiologische	

benadering,	de	tegenhanger	van	de	semasiologische,	vertrekt	van	het	concept,	de	betekenis,	

en	kijkt	vervolgens	welk	woord	of	welke	woorden	die	betekenis	kunnen	uitdrukken	(Dirven	&	
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Verspoor,	1999,	pp.	32-33).	De	focus	ligt	daarnaast		vooral	op	het	synchrone	perspectief	op	

betekenis	(Geeraerts,	2010,	p.	203).	Diachrone	variatie	duidt	op	veranderingen	die	

plaatsvinden	doorheen	de	tijd.	Synchrone	variatie,	de	tegenhanger	van	diachrone	variatie,	

omvat	variatie	op	één	bepaald	moment,	bijvoorbeeld	op	basis	van	geografische	of	

sociaaleconomische	verschillen	(Mccabe,	2011,	pp.	379,	390).		

	

Een	heel	belangrijk	concept	binnen	de	cognitieve	semantiek	is	prototypiciteit.	Te	midden	de	

jaren	70	legde	Eleanor	Rosch,	een	psycholinguïstisch1	onderzoekster,	de	term	vast	binnen	haar	

onderzoek	naar	de	interne	structuur	van	categorieën.	In	de	semantiek	betekent	prototypiciteit	

dat	linguïstische	categorieën	wollig	zijn	aan	de	randen,	maar	helder	in	hun	kern	(Geeraerts,	

2010,	p.	184).	Prototypische	categorieën	stellen	een	bepaalde	mate	van	representativiteit	

tentoon:	niet	elk	lid	is	in	dezelfde	mate	representatief	voor	de	categorie	(Geeraerts,	2010,	p.	

187).	Een	voorbeeld	van	een	prototypische	categorie	is	een	vogel.	Niet	elke	vogel	kan	

gedefinieerd	worden	aan	de	hand	van	dezelfde	set	kenmerken.	Zo	kan	een	pinguïn	niet	

vliegen,	maar	legt	hij	wel	eieren.	Een	mus	kan	daarentegen	wel	vliegen	en	is	daarenboven	een	

zangvogel.	Omdat	een	mus	meer	eigenschappen	heeft	die	je	typisch	zou	koppelen	aan	een	

vogel,	past	het	in	een	cluster	kenmerken	die	meer	in	de	kern	van	de	categorie	‘vogel’	

thuishoort.	Een	pinguïn	mist	daarentegen	een	belangrijk	kenmerk	van	de	categorie,	het	

kunnen	vliegen,	waardoor	de	soort	eerder	in	de	meer	wollige	periferie	terecht	zal	komen	

(Geeraerts,	2010,	p.	186;	Violi,	2000,	p.	107).	

	

Ook	prototypiciteit	zelf	is	een	prototypisch	concept,	typisch	geassocieerd	met	een	aantal	

kenmerken.	Een	belangrijk	voorbeeld	daarvan	is	hoe	prototypische	categorieën	een	‘family	

resemblance	structure’	vertonen:	de	semantische	structuur	van	een	prototypische	categorie	

bevat	overlappende	en	geclusterde	lezingen,	met	als	gevolg	dat	zo’n	categorie	niet	

gedefinieerd	kan	worden	op	basis	van	een	eenduidige	set	kenmerken	(Geeraerts,	2010,	p.	

187).	“A	family	resemblance	relationship	consists	of	a	set	of	items	of	the	form	AB,	BC,	CD,	DE.	

That	is,	each	item	has	at	least	one,	and	probably	several,	elements	in	common	with	one	or	

																																																								
1	De	psycholinguïstiek	is	een	discipline	die	de	relatie	nagaat	tussen	de	menselijke	psychologie	

en	het	taalgebruik.	Het	doel	is	veralgemeenbare	patronen	te	vinden	in	taalkundig	gedrag,	om	

zo	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	cognitieve	processen	die	aan	de	grondslag	liggen	van	

menselijke	communicatie	(Field,	2003,	p.	2).	
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more	other	items,	but	no,	or	few,	elements	are	common	to	all	items”	(Rosch	&	Mervis,	1975,	

p.	575).	Verschillende	referenten	van	dezelfde	categorie	hoeven	niet	alle	kenmerken	

gemeenschappelijk	te	hebben	om	samen	te	horen.	Er	kan	ook	een	family	resemblance	aan	de	

basis	liggen	van	hun	verbondenheid	(Rosch	&	Mervis,	1975,	pp.	574-575).	

	 	

2.3	Language	Style	as	Audience	Design	

Audience	design	betekent	dat	sprekers	het	register	of	de	stijl	waarin	ze	spreken	aanpassen	aan	

hun	gesprekspartner	(Bell,	1984,	p.	145).	Deze	vorm	van	taalvariatie	past	binnen	de	traditie	

van	de	sociolinguïstiek,	de	tak	binnen	de	taalkunde	die	het	effect	van	sociale	factoren	op	

taalgebruik	onderzoekt	(Mccabe,	2011,	p.	272),	en	werd	nader	onderzocht	door	Bell	(1984).	In	

plaats	van	stijl	als	een	losstaande,	kwantificeerbare	variabele	te	behandelen,	ziet	Bell	(1984,	p.	

146)	stijl	als	een	buitentalige	bron	van	taalvariatie.	Het	model	van	audience	design	houdt	in	

dat	sprekers	de	stijl	van	hun	taalgebruik	aanpassen	aan	die	van	hun	gesprekspartner,	om	zo	

gevoelens	van	solidariteit	of	intimiteit	met	de	gesprekspartner	uit	te	drukken.	Daarnaast	kan	

ook	bewust	afgeweken	worden	van	die	stijl,	net	om	meer	afstand	tussen	beide	te	creëren	

(Bell,	1984,	pp.	185,	192).	

	

De	belangrijkste	persoon	bij	audience	design	is	de	tweede	persoon,	de	‘addressee’	die	gekend	

is,	bevestigd	wordt	en	aangesproken	wordt.	Andere	personen	die	aanwezig	zijn	en	bevestigd	

worden,	maar	niet	rechtstreeks	aangesproken	worden,	zijn	‘auditors’.	Derden	waarvan	

geweten	is	dat	ze	aanwezig	zijn,	maar	die	niet	bevestigd	worden	in	hun	aanwezigheid	zijn	

‘overhearers’.	Andere	personen	waarvan	de	aanwezigheid	niet	gekend	is,	al	dan	niet	

intentioneel,	zijn	ten	slotte	‘eavesdroppers’	(Bell,	1984,	p.	159).	De	mate	waarin	een	

gesprekspartner	gekend	is	en	bevestigd	wordt,	bepaalt	in	hoeverre	er	sprake	kan	zijn	van	

audience	design	(Bell,	1984,	pp.	161-178).	Een	andere	vorm	van	‘style	shifting’	die	Bell	(1984,	

p.	186)	aanhaalt,	is	‘referee	design’.	Een	‘referee’	is	een	derde	persoon	die	niet	fysiek	aanwezig	

is	bij	de	interactie,	maar	toch	van	zo’n	belang	is	voor	de	spreker	dat	hij	of	zij	alsnog	een	invloed	

uitoefent	op	het	taalgebruik.	Referee	design	is	complementair	aan	audience	design.	

	

2.4	Dataverzameling	

Dit	onderzoek	maakt	uitsluitend	gebruik	van	kwalitatieve	onderzoekstechnieken,	wat	zowel	

voor	het	verzamelen	als	het	analyseren	van	de	data	gevolgen	heeft.	Kwalitatieve	gegevens	zijn	
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heel	rijk	en	vol,	waardoor	ze	niet	zoals	kwantitatieve	gegevens	op	een	gestandaardiseerde	

manier	verzameld	kunnen	worden.	Daarom	zal	de	kwalitatieve	data	na	het	verzamelen	op	een	

zinnige	manier	geordend	worden.	In	dit	onderzoek	werd	geopteerd	voor	een	kwalitatieve	

benadering,	net	vanwege	de	mogelijkheid	om	de	rijkheid	en	volheid	van	gegevens	vast	te	

leggen	(Saunders	et	al.,	2004,	p.	397),	in	tegenstelling	tot	een	gestandaardiseerde,	dan	wel	

reductionistische	kwantitatieve	aanpak	(Saunders	et	al.,	2004,	pp.	90,	397).		

	

Zowel	bij	de	literatuurstudie	als	bij	het	eigenlijke	onderzoek	werden	voornamelijk	teksten	

geselecteerd	uit	vooraanstaande	culturele	tijdschriften	of	andere	kwalitatieve	publicaties	over	

de	culturele	sector.	Dat	kunnen	bijvoorbeeld	teksten	zijn	uit	publicaties	van	Kunstenpunt,	of	

uit	andere	culturele	tijdschriften,	zoals	rekto:verso.	Daarnaast	werden	ook	beleidsteksten	en	

enkele	wetenschappelijke	publicaties	geraadpleegd.	De	keuze	voor	vakliteratuur	waarborgt	de	

kwaliteit	van	de	data	die	onderzocht	wordt.	Kranten-	of	opinieteksten	kunnen	meer	

speculatief	of	polemisch	van	aard	zijn,	wat	de	onderzoeksresultaten	sterk	zou	beïnvloeden.	

Indien	het	onderzoek	wel	kwantitatief	was	van	aard,	was	het	wel	interessant	geweest	

bijvoorbeeld	te	kiezen	voor	krantenmateriaal,	enerzijds	omdat	er	op	die	manier	een	veel	

grotere	hoeveelheid	data	verzameld	kan	worden	dan	wanneer	gekozen	wordt	slechts	enkele	

teksten	te	selecteren,	anderzijds	omdat	het	karakter	van	die	data	ook	als	variabele	opgenomen	

kan	worden	in	het	onderzoek	en	op	haar	beurt	ook	kwantitatief	onderzocht	kan	worden.	

	

De	literatuurstudie	vertrekt	van	recente	metaliteratuur,	hier	gedefinieerd	als	teksten	

geschreven	over	de	culturele	sector.	Alle	basisteksten	dateren	uit	het	laatste	decennium	(De	

Wit	et	al.,	2014;	Gatz,	2014;	Hillaert,	2014a;	Janssens,	2016;	Janssens	et	al.,	2014;	Khalidi	&	De	

Wit,	2018;	Keulemans,	2018;	Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013),	zodat	het	beeld	dat	uit	de	

literatuurstudie	voortkomt,	overeenstemt	met	het	huidige	culturele	klimaat	en	er	dus	geen	

verouderd	beeld	geschetst	wordt.	Voor	het	eigenlijke	onderzoek	wordt	gebruik	gemaakt	van	

primaire	literatuur:	teksten	die	de	ideeën	van	kunstenaars	zelf	weerspiegelen,	de	actoren	

wiens	ondernemerschap	nader	onderzocht	wordt.	Zoals	eerder	aangehaald	gaat	het	om	

beeldende	of	podiumkunstenaars,	ondernemerschap	in	de	muzieksector	wordt	in	dit	

onderzoek	niet	nader	in	beschouwing	genomen.	Ook	voor	die	teksten	werd	een	recent	en	

actueel	corpus	samengesteld,	opnieuw	om	verouderde	conclusies	te	verkomen.	Beckers	(2018)	

en	Kunstenpunt	(2016)	geven	de	ideeën	weer	van	beeldende	kunstenaars,	De	Buysser	(2017)	

en	Van	Imschoot	(2018)	behandelen	de	podiumkunsten.	Ook	de	aard	van	de	teksten	fungeert	
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als	een	soort	parameter	in	het	onderzoek,	wat	naast	het	jaartal	en	de	kunstvorm	eveneens	een	

motivatie	was	om	met	deze	teksten	aan	de	slag	te	gaan.	Beckers	(2018)	omvat	een	media-

interview,	De	Buysser	(2017)	een	speech,	Kunstenpunt	(2016)	een	vertrouwelijk	interview2	en	

Van	Imschoot	(2018)	een	gepubliceerd	interview	door	Kunstenpunt	in	het	kader	van	een	heel	

specifiek	project.	Naast	de	primaire	teksten	zal	ook	de	strategische	visienota	voor	de	kunsten	

geanalyseerd	worden	in	het	onderzoek	(Gatz,	2015).	

	

2.5	Data-analyse	

Het	tonen	en	analyseren	van	kwalitatieve	gegevens	houdt	een	proces	in	van	drie	stappen.	In	

de	literatuurstudie	zal	de	data	uit	de	beleidsteksten,	metateksten	en	wetenschappelijke	

publicaties	eerst	gereduceerd	worden:	de	informatie	is	heel	rijk,	waardoor	een	selectie	

gemaakt	moet	worden	van	informatie	die	bijdraagt	aan	het	beantwoorden	van	de	

onderzoeksvragen.	De	tweede	stap	is	het	weergeven	van	de	gegevens.	Elke	tekst	geeft	

informatie	over	meer	dan	één	onderwerp,	waardoor	de	geselecteerde	gegevens	op	een	

gestructureerde,	in	dit	geval	thematische	manier	geordend	zullen	worden	in	de	

literatuurstudie.	De	laatste	stap	is	het	trekken	en	verifiëren	van	conclusies,	de	gegevens	

synthetiseren	(Saunders	et	al.,	2004,	p.	500).	Uit	de	literatuurstudie	zal	een	soort	kader	

gedestilleerd	worden	voor	ondernemerschap	in	de	kunsten,	een	semantisch	model,	waar	dan	

de	resultaten	van	de	analyse	van	de	primaire	teksten,	de	visie	van	kunstenaars	zelf,	tegen	

afgezet	kunnen	worden	(Saunders	et	al.,	2004,	p.	397).	De	onderzoeksopzet	had	ook	gekanteld	

kunnen	worden,	waardoor	het	kader	opgebouwd	wordt	vanuit	de	kunstenaarsteksten	en	

vervolgens	getoetst	wordt	aan	de	metateksten.	In	dit	onderzoek	werd	voor	de	eerste	

methodologische	opzet	gekozen.	

	

In	het	eigenlijke	onderzoek	zal	elke	primaire	tekst	apart	geanalyseerd	worden,	waarbij	gekeken	

zal	worden	welke	aspecten	van	ondernemerschap	ter	sprake	komen,	hoe	ze	ter	sprake	komen,	

en	in	hoeverre	ze	aansluiten	bij	het	kader	uit	de	literatuurstudie.	Die	analyse	zal	gebeuren	op	

basis	van	het	denkkader	van	de	cognitieve	lexicale	semantiek	(Geeraerts,	2010,	pp.	182-287),	

meer	bepaald	de	theorie	van	prototypiciteit	(Geeraerts,	2010,	pp.	184-187).	Het	concept	

																																																								
2	Omdat	de	onderzochte	tekst	nog	niet	gepubliceerd	werd,	kan	de	naam	van	de	kunstenaar	in	

kwestie	niet	vrijgegeven	worden.	Het	vertrouwelijke	interview	kan	in	het	geval	van	verder	

onderzoek	wel	door	Kunstenpunt	ter	beschikking	gesteld	worden.	
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‘ondernemerschap	in	de	kunsten’	zal	op	een	heel	descriptieve,	niet-technische	manier	

geanalyseerd	worden,	waarbij	het	de	bedoeling	is	de	betekenis	te	deconstrueren.	Na	de	

analyse	van	de	primaire	teksten	zal	het	kader	ten	slotte	ook	getoetst	worden	aan	de	

strategische	visienota	voor	de	kunsten	(Gatz,	2015),	om	op	die	manier	te	gaan	kijken	in	

hoeverre	de	primaire	teksten	en	de	visienota	zich	op	een	gelijkaardige	manier	verhouden	tot	

dat	kader.	

	

Prototypiciteit	betekent	dat	linguïstische	categorieën	wollig	zijn	aan	de	randen,	maar	helder	in	

hun	kern	en	dat	ze	niet	gedefinieerd	kunnen	worden	aan	de	hand	van	een	eenduidige	set	

kenmerken	(Geeraerts,	2010,	pp.	184,	187).	Dit	onderzoek	wil	niet	komen	tot	een	eenduidige	

definitie,	maar	de	prototypiciteit	van	de	categorie	kaderen.	Naast	de	semantische	analyse	zal	

echter	ook	gereflecteerd	worden	op	potentiële	effecten	van	audience	of	referee	design	bij	de	

kunstenaars	(Bell,	1984),	omdat	die	een	zekere	invloed	kunnen	uitoefenen	op	de	resultaten	

van	het	onderzoek.	Dit	onderzoek	analyseert	teksten,	niet	kunstenaars,	wat	duidelijk	

beperkingen	met	zich	meebrengt	met	betrekking	tot	het	trekken	van	generaliserende	

conclusies.	
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3.	Literatuurstudie	

	

3.1	Inleiding	

De	literatuurstudie	gaat	eerst	kort	in	op	het	concept	‘ondernemerschap’	zoals	dat	eerder	al	

gedefinieerd	en	gepercipieerd	werd,	zowel	binnen	als	buiten	de	kunsten	(Cantillon,	1755;	

Hagoort,	2003;	Vermeire,	2007).	Daarna	wordt	een	overzicht	gegeven	van	evoluties	in	het	

cultuurbeleid	in	Vlaanderen	rond	het	belang	en	de	betekenis	van	ondernemerschap	in	de	

kunsten	(Anciaux,	2004;	Schauvliege,	2009;	Gatz,	2014).	Vervolgens	worden	een	aantal	

spanningsvelden	geschetst	waarop	ondernemerschap	in	de	kunsten	zich	mogelijk	onderscheidt	

van	traditioneel	ondernemerschap.	Uit	de	onderzochte	metateksten	komen	volgende	

dimensies	voort:	artistieke	autonomie	(Declercq,	2016;	Hillaert,	2014a;	Mazzucato	2015),	

hybride	loopbanen	(Siongers,	et	al.,	2016)	en	internationalisering	(Khalidi	&	De	Wit,	2018).		

	

3.2	Ondernemerschap	

“Geheid	zorgen	concepten	als	‘alternatieve	financiering’,	‘creatieve	industrieën’	en	zelfs	

simpelweg	‘ondernemerschap’	voor	spraakverwarring	of	zelfs	stekelige	dovemansgesprekken”	

(Hillaert,	2014a).	Taalgebruik	rond	economische	termen	en	mechanismen	ligt	erg	gevoelig	bij	

kunstenaars,	omdat	het	impliceert	dat	de	kunsteneconomie	op	dezelfde	manier	functioneert	

als	de	reguliere	economie.	Kritische	succesfactoren	in	de	culturele	sector	worden	

geïdentificeerd	als	elementen	die	tot	groei	(schaalvergroting)	leiden.	Een	artistieke	visie	dient	

uit	te	gaan	van	een	continuïteit,	ondernemerschap	houdt	een	streven	naar	zichtbaarheid	in	en	

internationalisering	leidt	tot	een	nieuw	publiek	(Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013,	p.	153).	Is	dat	

echter	wel	zo?	Impliceert	ondernemerschap	in	de	kunsten	minder	afhankelijkheid	van	de	

overheid,	of	net	meer	(Verbergt,	2014,	p.	29)	en	wat	betekent	groei	dan	juist	in	de	culturele	

sector	(Janssens,	2016)?		

	

Volgens	een	utilitair	denkkader	zijn	acties	die	nuttig	of	voordelig	zijn	voor	het	grootste	deel	

van	de	mensen	de	juiste	(Mill	&	Bentham,	1987;	Miller,	2010;	Raymaekers,	2014,	pp.	113-124).	

In	de	(gesubsidieerde)	culturele	sector	heeft	zo’n	propositie	echter	een	aantal	belangrijke	

consequenties,	aangezien	kunst	en	cultuur	zelden	het	grootste	publiek	trekt.	Kiest	een	

kunstenaar	daar	dan	best	voor	artistieke	autonomie	of	is	een	zeker	toenadering	tot	de	markt	
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onvermijdelijk?	Het	beeld	van	de	autonome	artiest	lijkt	vandaag	een	ideologisch	construct	

geworden	(Segers	et	al.,	2010,	p.	60),	waardoor	een	zekere	toenadering	tot	de	markt	niet	

steeds	een	fundamentele	bedreiging	van	de	artistieke	autonomie	hoeft	in	te	houden.	

Literatuur	rond	de	verschillende	aspecten	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	suggereert	dat	

de	kunstensector	vaak	andere	zwaartepunten	en	strategieën	hanteert	en	zich	dus	op	bepaalde	

vlakken	onderscheidt	van	de	commerciële	markt	en	traditioneel	ondernemerschap	(De	Wit	et	

al.,	2014;	Hillaert,	2014a;	Janssens,	2016;	Janssens	et	al.,	2014;	Khalidi	&	De	Wit,	2018;	

Keulemans,	2018;	Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013).	Sociale	identiteit,	een	deel	van	het	

zelfbeeld	dat	bepaalt	of	je	jezelf	lid	voelt	van	een	bepaalde	groep,	speelt	daarbij	een	

belangrijke	rol.	Uit	het	onderzoek	naar	microkredieten	van	Vermeire	(2017)	blijkt	dat	de	

identificatie	als	ondernemer	afhankelijk	is	van	een	aantal	factoren.	Het	ter	beschikking	hebben	

van	bijvoorbeeld	financiële	middelen	of	de	aanwezigheid	van	medewerkers	kan	die	identiteit	

bevestigen.	

	

Waar	komt	het	idee	‘ondernemerschap’	dan	juist	vandaan	en	welke	rol	speelt	het	vandaag	al	

in	de	kunsten?	Richard	Cantillon	was	met	zijn	Essai	sur	la	Nature	du	Commerce	en	Général	

(1755)	de	eerste	die	de	kritieke	rol	van	ondernemerschap	voor	de	economie	onderstreepte	

(Brown	&	Thornton,	2013,	p.	401).	“Cantillon’s	theory	of	entrepreneurship	is	that	

entrepreneurs	function	by	bearing	risk	under	uncertainty”	(Brown	&	Thornton,	2013,	p.	406).	

Je	zou	dan	kunnen	stellen	dat	je	pas	een	ondernemer	bent	wanneer	je	eigen	geld	inzet,	i.	e.	

wanneer	je	risico	loopt.	Schumpeter	hanteerde	vervolgens	onderstaande	definitie	voor	

ondernemerschap:	

	

The	typical	entrepreneur	is	more	self-centered	than	other	types,	because	he	relies	less	

than	they	do	on	tradition	and	connection	and	because	his	characteristic	task	–	

theoretically	as	well	as	historically	–	consists	precisely	in	breaking	up	old,	and	creating	

new,	tradition.	(Schumpeter,	1934,	p.	91)	

	

Een	belangrijke	discussie	die	uit	die	definities	volgt	is	of	er	werkelijk	een	verschil	bestaat	

tussen	ondernemerschap	in	de	reguliere	economie	en	ondernemerschap	in	de	kunsten.	Breekt	

een	artistiek	ondernemer	niet	even	goed	met	tradities?	Hagoort	(2003)	ziet	ondernemerschap	

niet	als	een	eigenschap	die	iemand	van	begin	af	aan	in	zich	moet	hebben,	maar	als	een	

complex	proces	dat	niet	alleen	voor	speciale	of	getalenteerde	mensen	kan	gelden	(Hagoort	&	
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van	Thiel,	2010,	p.	22).	Ook	kunstenaars	kunnen	volgens	hem	de	vaardigheden	verwerven	die	

nodig	zijn	om	succesvol	als	zelfstandig	ondernemer	aan	de	slag	te	gaan,	onder	de	voorwaarde	

dat	de	nodige	kennis	op	een	gepaste	manier	aangebracht	en	toegepast	wordt	(Hagoort	&	van	

Thiel,	2010,	p.	23).	Hagoort	(2003,	p.	4)	legde	in	Arts	Management:	Entrepreneurial	Style	de	

basis	voor	de	toepassing	van	managementtheorieën	op	de	kunsten.	“The	cultural	

entrepreneur	sees	the	distance	between	art	products	an	the	masses	as	a	challenge	to	finding	a	

wider	audience”	(Hagoort,	2003,	p.	25).	

	

3.3	Cultuurbeleid	in	Vlaanderen	

Een	beleidsnota	geeft	het	concrete	plan	van	de	minister	weer	en	ligt	bijgevolg	aan	de	basis	van	

het	debat	in	het	parlement.	De	belangrijkste	strategische	keuzes	staan	in	de	nota	opgelijst,	

dewelke	het	beleid	zullen	bepalen	voor	de	gehele	legislatuur.	Deze	bespreking	zal	ingaan	op	de	

beleidsnota’s	opgesteld	door	de	drie	meeste	recente	ministers	van	Cultuur	Bert	Anciaux	

(Vlaams	minister	van	Cultuur,	Jeugd,	Sport	en	Brussel	van	2004	tot	2009),	Joke	Schauvliege	

(Vlaams	minister	van	Leefmilieu,	Natuur	en	Cultuur	van	2009	tot	2014)	en	Sven	Gatz	(Vlaams	

minister	van	Cultuur,	Media,	Jeugd	en	Brussel	van	2014	tot	2019)	(CJSM,	2018)	en	op	de	

evoluties	die	doorheen	de	legislaturen	plaatsgevonden	hebben	met	betrekking	tot	de	visie	op	

ondernemerschap.	

	

Bert	Anciaux,	tijdens	zijn	legislatuur	lid	van	de	partij	Spirit,	ijvert	in	zijn	beleidsnota	sterk	voor	

cultuurparticipatie:	“Wij	kiezen	voor	een	beleid	waarin	we	maximaal	kansen	willen	geven	tot	

maatschappelijke	participatie	en	oriëntering”	(Anciaux,	2004,	p.	14),	in	het	bijzonder	in	het	

kader	van	de	interculturele	samenleving	(Anciaux,	2004).	Anciaux	legitimeert	de	tussenkomst	

van	de	overheid	voornamelijk	vanuit	een	sociologisch	perspectief,	waarin	het	cultuurbeleid	

gaat	fungeren	als	‘sociale	versterker’:	het	cultuurbeleid	zet	in	op	solidariteit,	de	integratie	van	

minderheidsgroepen	en	het	vormen	van	sociale	netwerken	(Schramme,	2014,	p.	62).	Deze	

ingesteldheid	stemt	overeen	met	zijn	politieke	oriëntatie	en	zet	duidelijk	in	op	een	sociaal-

progressief	beleid	(Anciaux,	2004).	

	

Ondanks	die	focus	op	de	sociologische	legitimaties	van	het	cultuurbeleid,	gaat	Anciaux	(2004,	

pp.	25-27)	ook	in	op	het	belang	van	de	culturele	industrieën,	waardoor	het	cultuurbeleid	ook	

economisch	gemotiveerd	wordt	(Schramme,	2014,	pp.	62-64).	De	Vlaamse	overheid	zet	hier	de	

stap	de	culturele	industrieën	te	erkennen	als	partner	van	het	beleid.	Hoewel	duidelijk	het	
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verschil	gemaakt	wordt	tussen	de	gesubsidieerde	kunsten	die	het	algemeen	belang	dienen	en	

“al	wie	cultuuraanbod	verstrekt	met	een	particulier	winstmotief”	(Anciaux,	2004,	p.	27),	wordt	

aangegeven	dat	de	culturele	industrieën	eveneens	subsidies	kunnen	ontvangen	indien	zij	net	

als	de	gesubsidieerde	kunsten	het	algemeen	belang	dienen	(Anciaux,	2004,	pp.	26-27).	Anciaux	

(2004,	pp.	25-27)	lijkt	ondernemerschap	in	de	culturele	sector	vooral	te	associëren	met	

(samenwerkingen	met)	de	reguliere	markt	en	economie,	al	heeft	hij	wel	aandacht	voor	een	

andere	finaliteit	dan	winstgevendheid.		

	

Anciaux'	nieuwe	aandacht	voor	de	culturele	industrieën	moet	uitmonden	in	de	

oprichting	van	een	culturele	investeringsmaatschappij.	De	minister	wil	daarmee	de	

culturele	industrie	risicokapitaal	verschaffen	als	volwaardige	aandeelhouder,	met	

dezelfde	rechten	en	plichten	als	de	private	aandeelhouders.	Culturele	industrie	bestaat	

uit	producenten	van	boeken,	cd's,	video's,	games,	film,	gedrukte	media,	design,	mode	

en	architectuur.	(De	Tijd,	2004)	

	

Internationalisering	is	volgens	Anciaux	(2004,	p.	21)	erg	belangrijk,	ook	in	de	gesubsidieerde	

kunsten.	Het	is	volgens	hem	de	rol	van	de	overheid	om	buitenlandse	netwerken	op	te	zetten	

en	contacten	te	leggen,	om	een	efficiënt	en	duurzaam	beleid	te	voeren.	Bovendien	is	het	

noodzakelijk	om	internationale	ontwikkelingen	in	het	oog	te	houden,	zodat	de	overheid	er	

waar	nodig	snel	op	kan	inspelen.	Brussel	zal	voor	de	Vlaamse	overheid	een	cruciale	rol	spelen	

en	fungeren	als	internationaal	knooppunt	en	cultureel	laboratorium.	“De	Brusselse	context	

biedt	uitstekende	kansen	om	het	Vlaamse	cultuurleven	onder	de	internationale	aandacht	te	

brengen	en	het	venster	op	de	internationale	gemeenschap	wijd	open	te	houden”	(Anciaux,	

2004,	p.	20).	

	

Ook	Joke	Schauvliege,	CD&V,	zet	cultuurparticipatie	centraal,	met	als	doel	meer	dialoog	te	

creëren	met	kansengroepen.	De	belangrijkste	drempels	voor	cultuurparticipatie	liggen	bij	de	

bereikbaarheid,	de	economische	situatie,	de	tijdsdruk,	het	sociale	netwerk,	het	

onderwijsniveau	en	de	thuissituatie.	Enerzijds	wil	ze	de	eigen	Vlaamse	culturele	identiteit	in	de	

verf	zetten.	Anderzijds	wil	ze	voorkomen	dat	mensen	verkrampen	in	die	exclusieve	houding	en	

ervoor	zorgen	dat	ze	in	tijden	van	globalisering	ook	open	staan	voor	diversiteit	(Schauvliege,	

2009,	pp.	17-19).	De	legitimatie	is	hier	ook	ten	dele	sociologisch,	waarbij	het	cultuurbeleid	als	

doel	heeft	onderlinge	solidariteit	te	stimuleren	en	de	integratie	van	minderheden	te	
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bevorderen	(Schramme,	2014,	p.	62).	Daarnaast	ziet	Schauvliege	(2009,	p.	18)	diversiteit	en	

participatie	ook	als	belangrijke	bronnen	van	vernieuwing,	wat	zowel	op	sociologisch	als	op	

artistiek	en	economisch	vlak	voordelig	kan	zijn	(Schramme,	2014,	pp.	61-64).		

	

Een	belangrijk	verschil	met	haar	voorganger	is	dat	Schauvliege	de	stap	zette	van	cultuurbeleid	

naar	cultuurbeheer.	In	plaats	van	eigen	standpunten	door	te	voeren,	wilde	ze	de	sector	zelf	

aan	het	denken	zetten	en	hen	uitdagingen	bieden	(Hillaert,	2014b).	Illustratief	voor	die	

vernieuwde	houding	is	de	aandacht	die	Schauvliege	(2009,	pp.	22-23)	heeft	voor	de	culturele	

economie	en	cultuurmanagement.	Opvallend	is	hoe	ze	daarbij	spreekt	over	de	culturele	sector	

als	geheel,	niet	alleen	de	culturele	industrieën:	“Ondernemerschap	is	inherent	aan	de	

creatieve	vernieuwing	die	op	zich	een	van	de	levensvoorwaarden	is	van	de	brede	culturele	

sector”	(Schauvliege,	2009,	p.	22).		

	

Schauvliege	(2009,	p.	22)	zet	de	innovatieve	kracht	van	de	culturele	sector	in	de	verf.	In	de	

eerste	plaats	benadrukt	ze	daarbij	het	belang	van	de	diverse	subsidie-instrumenten,	die	geleid	

hebben	tot	een	pluriform	en	zeer	ontwikkeld	cultureel	veld.	Verder	wil	ze	sterk	inzetten	op	de	

bedrijfseconomische	competenties	van	de	sector,	door	diverse	instellingen	in	te	zetten	met	als	

doel	cultuur	en	economie	dichter	bij	elkaar	te	brengen.	Daarbij	komen	zowel	instellingen	voor	

de	gesubsidieerde	kunsten	aan	bod,	zoals	het	Vlaams	Fonds	voor	de	Letteren,	als	instellingen	

voor	de	culturele	industrieën,	bijvoorbeeld	Cultuurinvest	(Schauvliege,	2009,	p.	22).	De	

combinatie	die	Schauvliege	(2009,	pp.	22-23)	maakt	tussen	de	gesubsidieerde	kunsten	en	

cultuurmanagement	en	ondernemerschap	verbindt	haar	beleid	sterk	met	dat	van	haar	

opvolger	Sven	Gatz,	met	het	verschil	dat	Schauvliege	nog	geen	termen	als	‘aanvullende’	of	

‘alternatieve’	financiering	gebruikt.	Het	taalgebruik	stemt	nog	niet	overeen	met	de	evoluties	in	

de	praktijk.	

	

Ook	Schauvliege	(2009,	pp.	9-10)	hecht	veel	belang	aan	internationalisering	voor	de	culturele	

sector.	Die	internationale	dimensie	ziet	ze	als	het	resultaat	van	enerzijds	een	spontaan	

inzetten	op	internationalisering	binnen	de	subsectoren	en	anderzijds	de	nadrukkelijke	impact	

die	verschillende	internationale	instanties	en	organisaties	hebben.	Net	zoals	Anciaux	(2004,	p.	

21)	benadrukt	Schauvliege	(2009,	p.	10)	de	rol	van	de	overheid	bij	het	ondersteunen	en	

ontwikkelen	van	internationale	initiatieven.	De	overheid	helpt	artiesten	in	het	buitenland	te	

presenteren	en	te	doen	doorbreken.	Het	internationaal	cultuurbeleid	draagt	bovendien	bij	aan	
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de	consistente	en	kwaliteitsvolle	invulling	van	de	culturele	diplomatie	in	Vlaanderen.	Het	

cultuurbeleid	kan	zo	een	culturele	identiteit	vormen	(Schramme,	2014,	p.	61)	en	de	impact	van	

Vlaanderen	binnen	internationale	organisaties	verhogen	(Schauvliege,	2009,	p.	10).		

	

Sven	Gatz,	de	huidige	minister	van	Cultuur,	is	lid	van	de	partij	Open	Vld.	Ook	in	zijn	beleidsnota	

is	er	aandacht	voor	de	traditionele	focus	op	een	brede	participatiecultuur	(Schramme,	2014,	p.	

27),	maar	dan	in	een	meer	hedendaagse	context:	“Participeren	in	de	samenleving	en	aan	

cultuur	stelt	vandaag	andere	eisen	en	biedt	tegelijk	andere	mogelijkheden”	(Gatz,	2014,	p.	36).	

Gatz	(2014,	p.	36)	wil	mensen	doen	leren	door	te	participeren	en	doen	participeren	door	te	

leren.	Iedereen,	ook	kansengroepen,	wil	hij	bereiken,	omdat	cultuurparticipatie	competenties	

kan	aanscherpen	en	mensen	meer	zelfbewust	en	autonoom	maken	in	hun	handelen	en	

denken.	Het	doel	van	het	participatiebeleid	gaat	hier	verder	dan	enkel	het	versterken	van	

sociale	netwerken.	Het	beleid	krijgt	als	functie	het	versterken	van	de	‘individuele	culturele	

competentie’	(Schramme,	2014,	p.	62).	“In	een	samenleving	waarin	veranderingen	in	een	snel	

tempo	elkaar	opvolgen	en	waar	verschillende	culturen	naast	elkaar	leven,	is	een	cultureel	

competente	persoon	in	de	ogen	van	de	beleidsmakers	‘een	grotere	garantie	op	een	

harmonieuze	samenleving’”	(Schramme,	2014,	p.	62).	

	

Gatz	legt	als	liberale	minister	van	Cultuur	sterk	de	focus	op	ondernemerschap	in	de	culturele	

sector:	“Ondernemerschap	in	de	culturele	sector	veronderstelt	dat	culturele	actoren	zich	

proactief	richten	op	professionele,	inhoudelijke	en	maatschappelijke	ontwikkelingen,	vanuit	

een	eigen	vernieuwende	visie	en	strategie”	(Gatz,	2014,	p.	24).	Door	de	focus	op	

ondernemerschap	te	leggen,	wil	Gatz	(2014,	p.	24)	meer	autonomie	en	professionalisering	

bewerkstelligen.	Daarbij	zal	de	overheid	vooral	instaan	voor	het	creëren	van	goede	

randvoorwaarden,	om	zo	innovatieve	organisatie-	en	financieringsvormen	te	stimuleren.	Net	

als	Schauvliege	(2009,	p.	22)	spreekt	Gatz	(2014,	p.	24)	over	de	culturele	sector	als	geheel	

wanneer	hij	over	ondernemerschap	spreekt,	niet	alleen	over	de	culturele	industrieën.	

Bovendien	hanteert	Gatz	een	terminologie	die	aangepast	is	aan	die	evolutie.	Zo	spreekt	hij	

bijvoorbeeld	over	alternatieve	financiering	wanneer	hij	spreekt	over	economische	innovaties	

in	de	sector.	Interessant	is	wel	hoe	die	term	gecanoniseerd	wordt	in	de	nota,	maar	eigenlijk	

niet	overeenstemt	met	hoe	Gatz	de	financiering	definieert.	Hij	benadrukt	dat	innovatieve	

financieringsmodellen	niet	in	plaats	van,	maar	naast	subsidies	ingezet	zullen	worden,	veeleer	

als	een	aanvullend	dan	een	alternatief	financieringsmiddel	(Gatz,	2014,	pp.	11-12).		
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Gatz	(2014,	pp.	25-28)	schetst	in	de	beleidsnota	enkele	operationele	doelstellingen,	concreet	

om	ondernemerschap,	alternatieve	financiering	en	professionalisering	te	stimuleren	in	de	

culturele	sector.	Ten	eerste	wil	hij	meer	aandacht	creëren	voor	de	economische	relevantie	van	

cultuur.	“Naast	haar	intrinsieke	waarde,	heeft	cultuur	ook	een	belangrijke	economische	

waarde,	bijvoorbeeld	op	vlak	van	omzet	en	tewerkstelling,	maar	ook	als	motor	van	innovatie”	

(Gatz,	2014,	p.	25).	De	tweede	operationele	doelstelling	omvat	het	stimuleren	van	

samenwerkingsverbanden,	zowel	binnen	als	buiten	de	sector.	Ten	derde	wil	Gatz	(2014,	pp.	

25-26)	alternatieve	en	in	het	bijzonder	private	financieringsvormen	verkennen	en	invoeren	

(Gatz,	2014,	p.	26).	Ten	vierde	wil	Gatz	(2014,	p.	27)	‘cultural	governance’,	goed	en	duurzaam	

bestuur	in	culturele	organisaties,	inzetten	als	hefboom	om	zo	een	professionalisering	van	

bestuursorganen	en	organisaties	te	verkrijgen.	Tot	slot	wil	het	beleid	ook	inzetten	op	de	

professionalisering	van	opdrachtgeverschap	“voor	kunst	in	de	publieke	ruimte”	(Gatz,	2014,	

p.28).	

	

Naast	ondernemerschap	hecht	Gatz	(2014,	p.	30)	ook	veel	belang	aan	de	internationale	

dimensie	van	het	cultuurbeleid.	Internationale	uitwisseling,	samenwerking	en	kruisbestuiving	

vindt	Gatz	uiterst	belangrijk	voor	het	bewaken	van	de	dynamiek	in	de	culturele	sector	(Gatz,	

2014,	p.	30).	Net	als	Schauvliege	(2009,	p.	10),	wil	Gatz	(2014,	pp.	31-33)	de	Vlaamse	identiteit	

in	de	verf	zetten,	het	cultureel	rijke	landschap	dat	Vlaanderen	te	bieden	heeft,	maar	ook	de	

Vlaamse	artiesten	die	al	internationale	faam	verworven.	Daarnaast	staat	het	onderhouden	van	

duurzame	internationale	partnerschappen	hoog	op	de	agenda,	net	als	de	dialoog	

maximaliseren	tussen	de	verschillende	beleidsniveaus	en	het	ontsluiten	van	internationale	

ondersteuningskaders.	Gatz	(2014,	p.	33)	ziet	internationale	samenwerkingsprogramma’s	ook	

als	een	goede	bron	van	aanvullende	financiering.	

	

Bert	Anciaux	ijverde	in	zijn	beleidsnota	sterk	voor	cultuurparticipatie	(Anciaux,	2004,	p.	14),	al	

gaat	hij	ook	in	op	ondernemerschap,	weliswaar	alleen	in	de	context	van	de	culturele	

industrieën	(Anciaux,	2004,	p.	27).	Toch	heeft	hij	wel	al	aandacht	voor	een	andere	finaliteit	dan	

winstgevendheid	(Anciaux,	2004,	pp.	25-27).	Ook	internationalisering	staat	bij	hem	hoog	op	de	

agenda,	met	Brussel	als	cultureel	laboratorium	(Anciaux,	2004,	p.	20).	Schauvliege	heeft	

vervolgens	ook	aandacht	voor	ondernemerschap	en	spreekt	daarbij	over	de	culturele	sector	

als	geheel	in	plaats	van	alleen	de	culturele	industrieën	(Schauvliege,	2009,	pp.	22-23).	De	

combinatie	die	Schauvliege	(2009,	pp.	22-23)	maakt	tussen	de	gesubsidieerde	kunsten	en	
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cultuurmanagement	verbindt	haar	beleid	sterk	met	dat	van	haar	opvolger	Sven	Gatz,	met	het	

verschil	dat	haar	taalgebruik	nog	niet	gelijk	staat	met	de	evoluties	in	de	praktijk.	Gatz	(2014,	p.	

24)	legt	als	liberale	minister	van	Cultuur	sterk	de	focus	op	ondernemerschap	in	de	culturele	

sector	en	hanteert	wel	een	terminologie	die	aangepast	is	aan	die	evolutie	(Gatz,	2014,	pp.	11-

12).	Gatz	(2014,	p.	33)	ziet	internationale	samenwerkingsprogramma’s	als	een	goede	bron	van	

aanvullende	financiering.	

	

3.4	Artistieke	autonomie	

Economie	en	kunst	laten	zich	moeilijk	verenigen,	onder	andere	door	de	autonomiegedachte	

die	de	Vlaamse	en	bij	uitbreiding	de	Westerse	kunstensector	beheerst.	Het	wetmatige	karakter	

van	economie	lijkt	haaks	te	staan	op	de	vrije	expressie	die	het	artistieke	zo	hevig	propageert	

(Hillaert,	2014a).	Adorno	en	Horkheimer	(1944)	spraken	over	de	commodificatie	van	de	

kunsten,	of	hoe	een	artistieke	uiting	gereduceerd	wordt	tot	een	product	wanneer	het	moet	

functioneren	in	de	economie.	Hoewel	dat	niet	altijd	zo	hoeft	te	zijn	bij	ondernemerschap,		

ondernemers	in	de	kunsten	zetten	veeleer	in	op	innovatie	in	plaats	van	op	een	repetitieve	

industriële	logica,	brengt	die	overtuiging	het	idee	met	zich	mee	dat	enkel	de	gesubsidieerde	

kunst	een	echt	hoge	culturele	uiting	tot	stand	kan	brengen.	Dat	beeld	zal	vooral	bij	de	

podiumkunsten	dominant	zijn,	al	zal	het	ook	in	de	beeldende	kunsten,	een	sector	die	meer	in	

aanraking	komt	met	de	markt,	een	rol	spelen	(Hillaert,	2014a).	Mazzucato	(2015,	pp.	26-27)	

legde	eerder	al	de	verbinding	tussen	(steun	van)	de	overheid	en	ondernemerschap,	zeker	in	

sectoren	waar	onzekerheid	regeert:	

	

In	de	populaire	beeldvorming	van	de	afgelopen	decennia	staat	het	bedrijfsleven	voor	

dynamiek	en	de	staat	voor	inertie.	Maar	welke	van	de	twee	beschikt	echt	over	de	

animal	spirits	(de	beroemde	uitdrukking	van	Keynes)	en	welke	is	getemd	en	blijft	

achter	door	passief	gedrag?	Welke	is	de	staat?	Welke	is	het	bedrijfsleven?	(Mazzucato,	

2015,	p.	26)	

	

Het	klassieke	beeld	van	staatsinterventie	houdt	in	dat	enkel	een	hogere	maatschappelijke	

opbrengst	ten	opzichte	van	het	private	rendement	een	ingrijpen	van	de	overheid	rechtvaardigt	

(Mazzucato,	2015,	p.	22).	Onderzoek	toont	echter	aan	dat	subsidies	net	een	multiplicatoreffect	

kunnen	teweegbrengen	(Declercq,	2016,	p.	3)	en	dus	ondernemerschap	kunnen	stimuleren.	In	

tijden	van	crisis	versterkt	de	tendens	dat	de	overheid	moet	terugtreden,	om	zo	
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ondernemerschap	te	stimuleren	in	de	private	markt.	Het	zogenaamd	logge,	bemoeizuchtige	

publieke	apparaat	komt	lijnrecht	tegenover	de	innovatieve,	competitieve	private	sector	te	

staan	(Mazzucato,	2015,	p.	36).	Het	is	echter	vaak	net	de	staat	die	de	meest	risicovolle	

investeringen	zal	maken	(Mazzucato,	2015,	p.	38).	In	2001	was	het	bijvoorbeeld	minister	

Anciaux	die	met	een	financiële	inhaalbeweging	van	12,5	miljoen	euro	in	het	

Podiumkunstendecreet	een	enorme	toename	bewerkstelligde	in	de	artistieke	

werkgelegenheid	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	14).	Een	zeker	collectivisme	met	de	overheid	lijkt	

dus	zowel	de	artistieke	autonomie	te	vrijwaren	als	ondernemerschap	te	stimuleren.	

	

Komt	de	artistieke	autonomie	dan	in	het	gedrang	wanneer	subsidies	teruggeschroefd	worden?	

Periodes	van	meer	coproducties	in	de	podiumkunsten,	een	vorm	van	groei	(Janssens,	2016),	

lijken	positief:	ze	zorgen	voor	een	betere	spreiding	van	voorstellingen,	maar	“wat	op	het	eerste	

zicht	een	verhaal	lijkt	van	toenemende	samenwerking,	kan	ook	wijzen	op	een	economische	

noodzaak”	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	15).	Zowel	op	nationaal	als	internationaal	niveau	leggen	

dalingen	in	steun	in	toenemende	mate	druk	op	de	sector.	Externe	omstandigheden,	zoals	

beleidskeuzes	die	in	diverse	landen	de	productie-	en	programmeringsbudgetten	doen	dalen,	

kunnen	de	financiële	noodzaak	van	samenwerkingen	sterk	doen	toenemen.	Zeker	in	crisistijd,	

wanneer	de	consumptie	daalt,	blijkt	het	nodig	financiële	partnerschappen	aan	te	gaan.	De	

term	‘coproductie’	wordt	daarnaast	ook	veel	breder	toegepast	dan	voorheen:	wanneer	de	

middelen	schaars	zijn,	is	het	belangrijk	zoveel	mogelijk	zichtbaarheid	te	verkrijgen,	waardoor	

geen	strakke	definities	gehanteerd	worden	voor	termen	als	‘coproductie’	(Janssens	et	al.,	

2014,	p.	15).	

	

In	tegenstelling	tot	het	aantal	coproducties,	daalde	in	crisis	het	aantal	producties	met	

internationale	tournee.	De	(nakende)	besparingen	in	de	podiumkunsten	leidden	ertoe	dat	het	

vertrouwen	van	de	programmatoren	afnam	(Janssens	et	al.	2014,	p.	16),	wat	het	belang	van	de	

overheid	voor	het	ondernemerschap	in	de	sector	lijkt	te	bevestigen	(Mazzucato,	2015,	p.	38).	

In	tegenstelling	tot	producties	met	internationale	tournee	namen	de	internationale	

coproducties	wel	sterk	toe	in	crisistijd.	Opnieuw	lijkt	economische	noodzaak	de	belangrijkste	

beweegreden	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	16;	Janssens,	2016,	p.	31).	Waar	vanuit	het	beleid	zowel	

particulieren	als	bedrijven	aangespoord	worden	om	te	participeren	in	de	kunsten,	onder	meer	

door	middel	van	aanvullende	financiering	(Gatz,	2014,	p.	22),	blijft	de	positie	van	de	overheid	

cruciaal:	“Samenwerking	tussen	kunst	en	bedrijfseconomie	vergt	niet	minder,	maar	méér	
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overheid”	(Hillaert,	2014a).	Daarom	ook	is	het	voor	velen	belangrijk	de	nuance	te	benadrukken	

tussen	aanvullende	en	alternatieve	financiering	(Hillaert,	2014a):	alternatieve	financiering	

impliceert	het	vervangen	van	overheidssteun	door	private	middelen;	aanvullende	financiering	

maakt	gebruik	van	het	multiplicatoreffect	van	de	overheidssteun.	

	

Organisaties	in	de	podiumkunsten	hebben	het	dus	steeds	moeilijker	om	autonoom	opereren.	

Naast	de	toename	in	coproducties	toont	dat	zich	ook	in	hun	manier	van	organiseren.	

Organisaties	in	de	podiumkunsten	gaan	vandaag	veeleer	te	werk	als	“flexibele	

productiekernen”,	waarbij	kunstenaars	vaak	enkel	gebonden	worden	aan	de	organisatie	

gedurende	een	productie	en	vaak	multidisciplinair	ingezet	worden.	Zo’n	opzet	kan	enkel	

werken	wanneer	de	kunstenaars,	de	actoren	die	erg	variabel	en	sporadisch	inzetbaar	moeten	

zijn,	zich	gedreven,	slagkrachtig	en	bovenal	ondernemend	opstellen.	Omdat	ze	niet	meer	vast	

gebonden	zijn	aan	een	bepaalde	organisatie	worden	kunstenaars	uitgedaagd	hun	eigen	weg	te	

gaan	bij	verschillende	organisaties	(Janssens	et	al.	2014,	p.	22).	Naast	samenwerkingen	met	

andere	artistieke	spelers	gebeurt	het	ook	steeds	vaker	dat	kunstenaars	aan	tafel	gaan	zitten	

met	reguliere	bedrijven	of	overheden,	denk	bijvoorbeeld	aan	de	CICI	Call3,	geïntroduceerd	in	

2013	door	Ingrid	Lieten,	toenmalig	minister	van	Innovatie.	Zulke	kruisbestuivingsprojecten	

liggen	echter	op	de	cruciale	grens	tussen	uitwisseling	en	uitlevering.	Hillaert	(2014a)	stelt	dat	

een	kunstenaar	alleen	succesvol	zal	zijn	als	ondernemer	wanneer	de	focus	op	de	immateriële	

bijdrage	ligt	en	niet	op	de	financiële	opbrengst.	“Zij	dreigen	blind	te	raken	voor	wat	hen	in	al	

die	uitwisselingen	extra	betekenis	geeft:	vrije	verbeeldingskracht”	(Hillaert,	2014a).	Groei,	in	

de	economische	zin	van	het	woord,	lijkt	voor	de	culturele	sector	dus	geen	kritische	

succesfactor	te	zijn	(D’Alisa,	Demaria	&	Kallis,	2016;	Heinberg,	2011).	

	

																																																								
3	CICI	Call	staat	voor	Call	voor	Innovatie	met	Creatieve	Industriën	en	“wil	bedrijven,	

kennisinstellingen	en	creatieven	op	een	innovatieve	manier	laten	samenwerken”	(Arteconomy,	

2018)	.	Dit	project	is	ontstaan	vanuit	het	besef	dat	klassieke	innovatieve	technologie	niet	meer	

volstaat	om	hedendaagse	uitdagingen	op	een	succesvolle	manier	aan	te	pakken.	Nieuwe	

samenwerkingen	“over	de	grenzen	van	sectoren	en	disciplines	heen”	kunnen	aan	de	basis	

staan	van	de	oplossing	van	maatschappelijke	problemen	(Van	Andel,	Demol	&	Schramme,	

2014,	p.	4).	
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Naast	samenwerken	uit	economische	noodzaak	kan	collectieve	organisatie	bij	kunstenaars	ook	

ingezet	worden	om	ruggengraat	te	geven	aan	de	sector,	niet	alleen	op	financieel	vlak,	maar	op	

artistiek	en	sociaaleconomisch	vlak	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6;	Keulemans,	2018,	p.	51).	“Waar	

de	artistieke	energie	niet	gepaard	gaat	met	bestaanszekerheid	ligt	de	directe	oplossing	in	

tijdelijke	allianties”	(Keulemans,	2018,	p.	51).	De	keuze	voor	een	organisatievorm	hangt	vaak	

samen	met	de	deelsector	waarin	bewogen	wordt.	In	de	beeldende	kunsten	werken	

kunstenaars	vooral	individueel.	In	de	podiumkunsten	is	daarentegen	de	standaard	om	samen	

te	werken.	Toch	lijken	er	op	sociaal	vlak	almaar	meer	overeenkomsten	te	zijn	tussen	de	

verschillende	deelsectoren	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6).		

	

De	keuze	voor	een	collectieve	organisatievorm	hangt	samen	met	een	streven	naar	een	

duurzame	carrière	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	8).	Volgens	Van	de	Velde	en	Van	Looy	(2013,	p.	153)	

uit	ondernemerszin	zich	bij	het	opstarten	van	een	gesubsidieerde	artistieke	organisatie	in	het	

zoeken	naar	mensen	en	middelen,	met	als	doel	je	creaties	zichtbaar	te	maken.	De	keuze	voor	

innovatieve	zelforganisatie,	met	een	alternatieve	finaliteit	dan	traditioneel	ondernemerschap,	

kan	echter	eveneens	als	ondernemend	beschouwd	worden:	“De	basisvraag	van	elke	

kunstenaar	is	echter	eenvoudig.	Hij	verlangt	voldoende	tijd	en	ruimte	om	zich	op	het	eigen	

werk	te	kunnen	concentreren	en	hij	wil	betaald	worden	als	er	een	beroep	wordt	gedaan	op	zijn	

kunst,	kennis	en	expertise”	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6).	Als	het	uitgangspunt	is	dat	de	

werkstructuur	het	werk	bepaalt,	betekent	dit	dat	de	artistieke	vrijheid	in	het	gedrang	is	(De	

Wit	et	al.,	2014,	p.	8).	

	

In	de	beeldende	kunsten	zijn	kunstenaars	traditioneel	zelf	verantwoordelijk	voor	hun	

organisatie	en	financiering.	Doorgaans	zijn	ze	als	zelfstandige	georganiseerd.	Hun	loopbanen	

zijn	erg	grillig,	omdat	weinigen	genoeg	verdienen	aan	hun	kunstpraktijk	om	bijvoorbeeld	zelf	

een	atelier	te	runnen:	een	ondernemer	in	de	kunsten	streeft	dan	ook	niet	per	definitie	naar	

een	winstgevende	activiteit	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6).	De	podiumkunsten	behoort	

daarentegen	tot	de	groep	disciplines	waar	van	begin	af	aan	meer	gebruik	gemaakt	wordt	van	

collectieve	organisatievormen.	Zeker	vanaf	de	jaren	1980	vond	een	belangrijke	verschuiving	

plaats	in	de	sector,	in	hoe	het	Vlaams	theater	zich	organiseerde	(De	Wit	et	al.	2014,	pp.	6-7).	

Professionaliteit	kreeg	op	dat	punt	naast	de	sociale	eindelijk	ook	een	artistieke	invulling	(De	

Wit	et	al.	2014,	p.	7).		
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De	keuzes	die	een	kunstenaar	maakte	uit	artistieke	vrijheid,	drongen	door	tot	in	elke	vezel	van	

de	organisatiestructuur	en	bepaalden	bijgevolg	ook	waar	je	zou	spelen	of	met	wie.	Veel	

podiumkunstenaars	hebben	vandaag	ten	dele	dat	uitgangspunt	verloren,	omdat	een	groot	

deel	van	de	productiecapaciteit	doorheen	de	jaren	verschoven	is	van	de	kunstenaar	naar	

organisaties,	zoals	kunstenfestivals	of	productiehuizen	die	individuele	kunstenaars	flexibel	

ondersteunen	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	7).	Opnieuw	zal	het	de	overheid	zijn	(Mazzucato,	2015,	p.	

3)	die	als	bemiddelende	speler	of	intermediair	de	positie	van	de	kunstenaar	zal	helpen	

vrijwaren.	Volgens	Hillaert	(2014a)	is	een	investering	van	de	overheid	de	grootste	garantie	op	

een	versterking	van	de	artistieke	autonomie,	waardoor	de	uitwisseling	verder	zal	gaan	dan	

puur	het	instrumentele.	“Belangrijk	is	dat	de	overheid	niet	de	dingen	doet	die	individuen	al	

doen,	en	die	dingen	beter	of	slechter	doet;	maar	dat	ze	die	dingen	doet	die	momenteel	

helemaal	niet	worden	gedaan”	(Keynes,	1926,	p.	46,	geciteerd	in	Mazzucato,	2015,	p.	7).	

	

De	beeldende	kunst	ziet	haar	autonomie	bedreigd	worden	door	de	instrumentale	visie	die	de	

huidige	economie	over	de	sector	uitdraagt,	door	de	toenemende	vermarkting	van	de	

kunstvorm	(BAM,	2014,	p.	14).	Een	ondernemer	in	de	beeldende	kunst	lijkt	vooral	ruimte,	tijd,	

context	en	materiaal	te	vragen,	om	zo	tot	de	ontwikkeling	te	komen	van	een	kwalitatief	oeuvre	

en	een	duidelijke	artistieke	visie	(BAM,	2014,	p.	37).	Dialoog	of	partnerschappen	zijn	daardoor	

niet	uitgesloten,	maar	de	kunstenaar	hoort	de	controle	te	behouden,	zodat	de	autonomie	

gewaarborgd	blijft	(BAM,	2014,	p.	51).	“Artistieke	dynamiek	hangt	samen	met	de	continue	

heronderhandeling	tussen	culturele	tradities	en	nieuwe	creaties	van	andere	stemmen,	tussen	

marktwerking	en	publiek	belang,	tussen	autonomie,	de	samenwerking	met	andere	sectoren	en	

toegepast	gebruik”	(BAM,	2014,	p.	14).	

	

Onder	podiumkunstenaars	leeft	het	geloof	dat	de	professionalisering	van	de	sector	

cultuurhuizen	minder	dienstbaar	gemaakt	heeft	aan	de	artistieke	autonomie	van	makers.	Het	

artistieke	budget	lijkt	steeds	kleiner	te	worden	in	verhouding	tot	de	begroting	als	geheel,	wat	

een	spanning	veroorzaakt	tussen	een	duurzaam	traject	voor	de	kunstenaar	en	het	belang	van	

de	organisatie	(VTi,	2014,	p.	34).	De	Corte	(2004)	ziet	dat	almaar	kleiner	wordende	artistieke	

budget	net	als	gevolg	van	meer	creëren,	“een	frappante	illustratie	van	Baumol	en	Bowens	

theorie	van	het	economisch	dilemma”	(De	Corte,	2004,	p.	161).	Deze	problematiek	heeft	ertoe	

geleid	dat	steeds	meer	podiumkunstenaars	deelnemen	aan	initiatieven	rond	zelforganisatie	

(De	Wit	et	al.,	2014,	pp.	6-8;	VTi,	2014,	p.	35).	Podiumkunstenaars	kiezen	er	steeds	vaker	voor	
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structureel	te	gaan	samenwerken,	met	als	doel	betere	zakelijke	ondersteuning	te	voorzien,	

maar	ook	nieuw	publiek	te	vinden,	residentieplekken	op	te	zetten	en	reflectie	en	debat	te	

stimuleren	(VTi,	2014,	p.	35).	Collectieve	zelforganisatie	is	niet	nieuw,	maar	lijkt	

symptomatisch	te	zijn	voor	een	aantal	belangrijke	veranderingen	in	de	sector.	De	moeilijke	

verstandhouding	tussen	organisaties	en	individuele	kunstenaars	vergt	de	juiste	ondersteuning	

door	belangenbehartigers	en	het	beleid,	zodat	meer	experimentele	vormen	van	zelforganisatie	

concreet	vorm	kunnen	krijgen	en	kunnen	bijdragen	aan	meer	duurzame	loopbanen	in	de	

podiumkunstensector	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	8).	

	

Artistieke	autonomie	lijkt	dus	sterk	verband	te	houden	met	enerzijds	overheidssteun	en	

anderzijds	marktgerichtheid	(Hillaert,	2014a;	Mazzucato,	2015,	pp.	26-27).	Collectiviteit	kan	

zowel	tot	meer	als	tot	minder	artistieke	vrijheid	leiden.	Een	goed	voorbeeld	daarvan	is	de	

sterke	toename	in	(internationale)	coproducties	ten	gevolge	van	een	daling	in	steun.	Hoewel	

coproductie	voornamelijk	toegeschreven	wordt	aan	financiële	noodzaak	(Janssens	et	al.,	2014,	

p.	15),	kan	collectieve	organisatie	bij	kunstenaars	ook	ingezet	worden	om	ruggengraat	te	

geven	aan	de	sector,	niet	alleen	op	financieel	vlak,	maar	op	artistiek	en	sociaaleconomisch	vlak	

(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6;	Keulemans,	2018,	p.	51).	Beeldende	kunstenaars	werken	bij	uitstek	

individueel	(BAM,	2014,	p.	51)	en	podiumkunstenaars	meer	collectief	(VTi,	2014,	p.	35),	maar	

voor	beide	lijkt	vooral	te	gelden	dat	het	succes	als	ondernemer	bij	de	immateriële	bijdrage	ligt	

en	niet	bij	de	financiële	opbrengst	(Hillaert,	2014a).	

	

3.5	Hybride	loopbanen	

Almaar	vaker	combineren	kunstenaars	kunstgerelateerde	en	niet-kunstgerelateerde	jobs	met	

hun	artistieke	werk.	Volgens	Abbing	(2002,	p.	145)	doen	ze	dat	uit	vrije	wil:	“They	are	definitely	

not	the	self-sacrificing	artist	of	old,	who	considered	a	restaurant	job	as	a	necessary	evil.	Hybrid	

artists	instead	choose	a	sensible	portfolio	of	activities.	This	kind	of	artist	is	still	in	the	minority,	

but	their	numbers	are	growing”	(Abbing,	2002,	p.	145).	Maakt	het	kiezen	voor	een	hybride	

loopbaan	een	kunstenaar	meer	ondernemend	of	is	het	veeleer	een	noodzakelijk	kwaad	om	

een	financieel	gezonde	situatie	te	verkrijgen	(Throsby	&	Zednik,	2011,	p.	9)?	

	

Throsby	en	Zednik	(2011,	p.	9)	delen	de	activiteiten	van	kunstenaars	op	in	drie	categorieën,	

gekoppeld	aan	drie	verschillende	arbeidsmarkten:	de	markt	voor	hun	creatieve	werk	(met	

daarin	alle	tijd	gespendeerd	aan	de	voorbereiding,	het	onderzoek	en	de	repetities,	gerelateerd	



	 28	

aan	hun	creatieve	werk),	de	markt	voor	kunstgerelateerd	werk	(maakt	geen	deel	uit	van	hun	

kernopdracht	als	kunstenaar,	maar	maakt	wel	gebruik	van	hun	artistieke	vaardigheden,	

bijvoorbeeld	lesgeven	in	hun	kunstvorm)	en	de	markt	voor		niet-kunstgerelateerd	werk	

(bijvoorbeeld	werken	in	de	horeca).	Beeldende	kunstenaars	voeren	naast	hun	artistieke	werk	

vaak	kunstgerelateerd	werk	uit	zoals	lesgeven.	Podiumkunstenaars,	meer	specifiek	acteurs,	

kiezen	vaker	voor	een	niet-kunstgerelateerde	job,	in	combinatie	met	hun	artistieke	werk.	Deze	

ontwikkelingen	hebben	ertoe	geleid	dat	de	loopbanen	van	kunstenaars	zijn	beginnen	afwijken	

van	het	traditionele	patroon	(De	Wit	et	al.,	2014,	pp.	6-7;	Throsby	&	Zednik,	2011,	pp.	9-10).		

	

De	cultureel	ondernemer	is	een	producent	van	kunst	-	in	al	zijn	verschijningsvormen	-	

die,	met	de	artistieke	integriteit	van	zijn	kunstproduct	als	uitgangspunt,	met	alle	

middelen	probeert	een	zo	groot	mogelijk	(betalend)	publiek	–	hoe	specifiek	ook	-	voor	

zijn	kunstuiting	te	interesseren	en	die	streeft	naar	een	sluitende	exploitatie	van	zijn	

‘onderneming’.	(Rienstra,	2004)	

	

Artistiek	ondernemerschap	impliceert	volgens	Rienstra	(2014)	dat	de	kunstenaar	ernaar	streeft	

om	op	autonome	en	integere	wijze	een	artistiek	product	of	een	artistieke	uiting	te	exploiteren.	

De	artistieke	arbeidsmarkt	staat	vandaag	voor	een	ongebalanceerde	groei,	waarin	

tewerkstelling	op	lange	termijn	die	de	cost	disease	van	Baumol	in	stand	houdt,	enkel	mogelijk	

is	in	grote,	zwaar	gesubsidieerde	of	gesponsorde	organisaties.	Het	dominante,	

projectgebaseerde	systeem	vraagt	veel	flexibiliteit	van	kunstenaars,	omdat	ze	enkel	en	alleen	

kunnen	uitgaan	van	opdrachten	op	korte	termijn	(Menger,	2006,	p.	2).	Alle	risico’s	komen	op	

de	schouders	van	de	kunstenaars	terecht.	Zij	leren	die	risico’s	in	de	hand	houden	en	te	

overleven	aan	de	hand	van	multiple	job-holding,	door	een	gediversifieerd	portfolio	op	te	

bouwen	(Throsby	&	Zednik,	2011,	p.	10).	

	

Een	typische	portfoliocarrière	van	een	kunstenaar	wordt	gekarakteriseerd	door	een	variëteit	

aan	werkgelegenheden,	zowel	artistiek,	als	niet-artistiek.	De	term	‘portfoliocarrière’	werd	als	

eerste	gebruikt	door	Charles	Handy	in	The	Age	of	Unreason	(Handy,	1989),	waarin	hij	een	

maatschappij	voorspelde	die	steeds	meer	‘portfolio-mensen’	telt	en	veel	minder	mensen	die	

vertrouwen	op	“the	old	philosophy	of	a	single-status	company”	(Handy,	1989,	p.	73).	Wat	veel	

kunstenaars	ertoe	aanzet	zo’n	carrière	uit	te	bouwen	is	de	mogelijkheid	om	artistieke	

vaardigheden	te	kunnen	inzetten	in	sectoren	die	normaal	gezien	niet	in	aanraking	komen	met	
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kunst.	Veel	artistieke	vaardigheden	zijn	namelijk	breder	inzetbaar	dan	ze	in	eerste	instantie	

lijken.	Een	beeldend	kunstenaar	kan	bijvoorbeeld	websites	ontwerpen	voor	een	commercieel	

bedrijf	of	een	acteur	kan	coaching	geven	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	7;	Throsby	&	Zednik,	2011,	p.	

10).	“Careers	advance	incrementally	through	recurrent	and	non-recurrent	matches;	artists	

learn	how	to	spread	their	occupational	risks	by	forming	career	portfolios,	i.e.	by	mixing	one-

shot	ties	which	are	the	normal	feature	of	a	loosely	coupled	hiring	system	and	recurrent	“bread	

and	butter”	accounts	with	a	few	producers”	(Menger,	2006,	p.	9).		

	

Sommige	kunstenaars	streven	bewust	een	hybride	loopbaan	na	omdat	die	hen	de	vrijheid,	

afwisseling	en	kruisbestuiving	biedt	die	een	vaste	structuur	hen	niet	altijd	kan	geven.	Steeds	

met	nieuwe	mensen	in	contact	komen	en	in	nieuwe	contexten	kunnen	werken	kan	heel	

inspirerend	zijn	voor	een	kunstenaar.	Er	ontstaan	voortdurend	nieuwe	

samenwerkingsverbanden	tussen	organisaties	en	makers.	Je	artistieke	vaardigheden	kunnen	

inzetten	buiten	de	kunsten	kan	aanvoelen	als	een	echte	verrijking	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	7).	

“In	zulke	gevallen	kan	multiple	job-holding	heel	vruchtbaar	zijn:	het	scherpt	je	artistieke	

vaardigheden	aan	in	telkens	nieuwe	contexten”	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	7).	De	hybride	

kunstenaar	heeft	diverse	opdrachten,	zowel	kunst-	als	niet-kunstgerelateerd	en	moet	steeds	

minder	vertrouwen	op	zijn	of	haar	artistieke	inkomen.	Daarom	kan	een	hybride	loopbaan	een	

kunstenaar	ook	de	ruimte	creëren	om	minder	rendabel,	maar	meer	artistiek	werk	te	doen,	al	

zal	de	tijd	daarvoor	dan	wel	beperkter	zijn	gezien	de	toename	in	overhead	die	zo’n	

professionalisering	met	zich	mee	brengt	(Segers	et	al.,	2010,	p.	72):	“Modern	multiple	

jobholding	artists	are	relatively	well	off	and	can	afford	to	make	art”	(Abbing,	2002,	p.	146).		

	

De	hele	kunstwereld	wordt	meer	en	meer	beïnvloed	door	projectmatig	werken,	i.e.	de	

verfreelancing	die	plaatsvindt	in	de	sector.	Die	flexibliteit	en	vrijheid	gaan	echter	samen	met	

een	gebrek	aan	duurzaamheid,	keuzedwang,	stress	en	inkomens-	en	werkonzekerheid.	

Daarnaast	neemt	ook	de	sociale	onzekerheid	in	de	sector	toe,	want	een	hybride	loopbaan	laat	

zich	kenmerken	door	contracten	van	korte	duur,	bij	een	variëteit	aan	partners,	opdrachtgevers	

en	coproducenten	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	7):	de	sociaaleconomische	positie	van	kunstenaars	

ondervindt	de	effecten	van	hybride	loopbanen	(Siongers	et	al.,	2016).		

	

Uit	onderzoek	blijkt	dat	multiple	job-holding	en	de	hybridisering	van	loopbanen	in	de	kunsten	

vaak	het	gevolg	zijn	van	onzekerheid,	lage	verloning	en	de	temporaliteit	van	(projectmatige)	



	 30	

inkomsten	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	26;	Throsby	&	Zednik,	2011,	p.	9).	Siongers	et	al.	(2016,	p.	

26)	maakten	in	navolging	van	Throsby	en	Zednik	(2011,	p.	9)	een	opdeling	bestaande	uit	vier	

arbeidsmarkten	waarin	kunstenaars	actief	kunnen	zijn.	Eerst	zijn	er	de	artistieke	activiteiten	

die	de	kunstenaar	uitoefent	binnen	zijn	of	haar	hoofddiscipline.	Ten	tweede	zijn	er	activiteiten	

die	wel	gerelateerd	zijn	aan	die	hoofddiscipline,	maar	niet	behoren	tot	de	kern.	Daarbij	gaat	

het	bijvoorbeeld	over	lesgeven	of	podiumtechniek.	De	derde	soort	activiteiten	zijn	wel	van	

artistieke	aard,	maar	zijn	van	toepassing	op	andere	disciplines	dan	de	kernactiviteit,	

bijvoorbeeld	een	beeldend	kunstenaar	die	ook	als	illustrator	of	grafisch	ontwerper	werkt.	De	

laatste	soort	activiteiten	zijn	van	een	niet-artistieke	aard	en	zijn	bijgevolg	niet	meer	verbonden	

met	de	artistieke	hoofdactiviteit	of	–discipline	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	26).	Siongers	et	al.	

(2016,	p.	26)	hebben	binnen	een	groep	van	audiovisuele	kunstenaars,	beeldend	kunstenaars,	

schrijvers,	illustratoren,	muzikanten	en	podiumkunstenaars	onderzocht	binnen	welke	van	de	

vier	vormen	ze	actief	zijn	en	of	ze	al	dan	niet	voor	hun	werk	vergoed	werden.		

	

Bij	de	beeldend	kunstenaars	maakte	93%	in	2014	beeldend	werk	op	eigen	initiatief,	waarvan	

slechts	31,4%	vergoed	werd.	51%	van	de	beeldend	kunstenaars	maakte	een	creatie	in	

opdracht,	waarvan	36,8%	vergoed	werd.	Meer	kunstenaars	namen	deel	aan	

groepstentoonstellingen	(65%)	dan	kunstenaars	die	individueel	tentoonstelden	(37,5%)	

(Siongers	et	al.,	2016,	pp.	30-31).	Met	betrekking	tot	de	andere	activiteiten	binnen	de	

hoofddiscipline	houdt	77%	zich	bezig	met	het	produceren	van	het	eigen	werk	(taken	als	

promotie	en	verkoop),	waarvan	33,7%	vergoedt	wordt.	Van	de	beeldende	kunstenaars	die	

lesgeven	(49,7%)	wordt	het	merendeel	wel	vergoed	(43,4)	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	37).	Bij	de	

artistieke	activiteiten	in	andere	disciplines	bleek	45,2%	in	minstens	één	andere	discipline	actief	

te	zijn,	waarvan	28%	voor	minstens	één	van	die	activiteiten	betaald	werd	(Siongers	et	al.,	2016,	

p.	43).	Bij	de	andere	niet-artistieke	activiteiten	ten	slotte	haalden	de	beeldende	kunstenaars	

met	41,6%	het	hoogste	percentage	van	de	bevraagde	disciplines	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	44).	

	

Zowel	het	maken	van	voorstellingen	(75%)	als	het	opvoeren	(77,5%)	behoren	tot	de	

hoofdactiviteiten	van	de	meeste	podiumkunstenaars.	Voor	het	opvoeren	van	voorstellingen	

werd	ruimschoots	de	meerderheid	van	de	kunstenaars	vergoed	(68,8%),	voor	de	creatie	ervan	

iets	meer	dan	de	helft	(40,7%)	(Siongers	et	al.,	2016,	pp.	35-36).		De	voornaamste	andere	

artistieke	activiteit	van	podiumkunstenaars	binnen	de	hoofddiscipline,	is	het	geven	van	lessen	

of	workshops.	65,5%	van	de	bevraagde	podiumkunstenaars	gaf	in	2014	les	of	verzorgde	
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workshops.	Wel	63,3%	daarvan	werd	daarvoor	vergoed.	Voor	productie	en	andere	zakelijke	

aspecten	werd	slechts	12,9%	van	de	43,2%	vergoed	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	39).	Bij	de	

artistieke	activiteiten	in	andere	disciplines	onderscheiden	de	podiumkunstenaars	zich	

opvallend	van	de	andere	kunstvormen.	“Maar	liefst	drie	kwart	van	de	podiumkunstenaars	

geeft	aan	ook	in	minstens	een	andere	discipline	actief	te	zijn	en	de	meerderheid	(56%)	geeft	

aan	binnen	minstens	één	andere	discipline	een	betaalde	activiteit	verricht	te	hebben	in	het	

referentiejaar	2014”	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	42).	De	podiumkunstenaars	behaalden	bij	de	

andere	niet-artistieke	activiteiten	het	laagste	percentage	van	de	bevraagde	disciplines,	

namelijk	24,9%	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	44).	

	

Uit	het	onderzoek	blijkt	dat	er	een	duidelijk	patroon	bestaat	dat	geldt	in	alle	onderzochte	

disciplines:	“De	respondenten	zijn	combinatiekunstenaars	die	een	mix	van	de	vier	activiteiten	

uitvoeren”	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	104).	Beeldende	kunstenaars	spenderen	gemiddeld	53%	

van	hun	tijd	aan	hun	artistieke	kernactiviteit	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	46).	Bij	

podiumkunstenaars	bedraagt	dat	aantal	59%	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	48).	De	

ontwikkelingsfase	of	het	creatieproces	worden	zelden	vergoed,	opdrachten	en	projecten	

doorgaans	wel	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	104).	Door	de	opkomst	van	hybride	loopbanen	dragen	

kunstenaars	voor	veel	meer	loopbaanaspecten	zelf	de	verantwoordelijkheid	en	hoewel	zo’n	

situatie	heel	wat	mogelijkheden	biedt,	zet	het	de	kunstenaars	ook	sterk	onder	druk:	zij	moeten	

zich	ontwikkelen	tot	managers	van	hun	eigen	creatieve	of	artistieke	loopbaan	(De	Wit	et	al.,	

2014,	p.	7;	Siongers	et	al.,	2016,	p.	105).	

	

Zoals	eerder	aangehaald	werken	kunstenaars	in	sommige	disciplines	vooral	individueel,	

bijvoorbeeld	in	de	beeldende	kunsten.	Bij	podiumkunstenaars	is	samenwerken	dan	weer	de	

basis.	Op	sociaal	vlak	zijn	er	echter	almaar	meer	overeenkomsten	merkbaar	tussen	die	diverse	

disciplines	(Kunstenpunt,	2014,	p.	20).	De	kunstensector	laat	zich	steeds	sterker	kenmerken	

door	de	toenemende	verfreelancing	en	het	veelvuldig	projectmatig	werken.	Veel	kunstenaars	

streven	naar	de	vrijheid	en	kruisbestuiving	die	een	hybride	loopbaan	met	zich	meebrengt,	

maar	wanneer	je	buiten	de	kunsten	opereert,	voel	je	ook	sterker	de	druk	van	de	markt	

(Kunstenpunt,	2014,	pp.	20-21).	Meer	ondernemersvaardigheden	zouden	enerzijds	kunnen	

zorgen	voor	een	betere	zakelijke	achtergrond,	anderzijds	ook	voor	sociaal	comfort	en	een	

meer	duurzame	loopbaan	(Kunstenpunt,	2014,	p.	23).	
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Een	duurzame	loopbaan	in	de	kunsten	is	volgens	Gielen	(2007,	p.	37)	weer	te	geven	als	een	

evenwicht	tussen	vier	sferen	of	ruimtes.	Afhankelijk	van	om	welk	type	kunstenaar	het	gaat	of	

in	welke	periode	van	zijn	carrière	die	kunstenaar	zich	bevindt,	kunnen	bepaalde	kwadranten	

meer	doorwegen	dan	anderen,	maar	uiteindelijk	zal	elke	sfeer	wel	in	een	zekere	mate	

aanwezig	zijn	(Gielen,	2007,	p.	42;	Kunstenpunt,	2018c).	Het	model	van	Gielen	(2007,	p.	42)	is	

opgebouwd	uit	twee	assen.	De	eerste	as	heeft	op	het	ene	uiteinde	een	ontwikkelingsgerichte	

artistieke	praktijk	en	op	het	andere	een	presentatie-	of	productgerichte	artistieke	praktijk.	De	

andere	as,	die	loodrecht	de	eerste	snijdt,	heeft	aan	de	ene	kant	een	lage	artistieke	

vernetwerkingsgraad	en	aan	de	andere	kant	een	hoge	vernetwerkingsgraad.	

Het	eerste	kwadrant	vormt	de	domestieke	sfeer	(ontwikkelingsgericht	en	lage	

vernetwerkingsgraad),	die	staat	voor	een	intieme	ruimte	waarin	de	kunstenaar	aan	studie	en	

experiment	kan	doen.	De	gemeenschapssfeer	(ontwikkelingsgericht	en	hoge	

vernetwerkingsgraad)	geeft	de	kunstenaar	de	ruimte	om	aan	professionele	reflectie	te	doen,	

aan	de	hand	van	informele	interactie	met	zijn	of	haar	netwerk.	De	marktruimte	(presentatie-	

of	productgericht	en	lage	vernetwerkingsgraad)	vraagt	vervolgens	dat	de	kunstenaar	een	

klantgerichte	profilering	hanteert	met	het	oog	op	financiering.	De	civiele	ruimte	(presentatie-	

of	productgericht	en	hoge	vernetwerkingsgraad)	leidt	er	ten	slotte	toe	dat	de	artistieke	werken	

gepresenteerd	worden	en	dus	onderhevig	zijn	aan	publieke	reflectie,	wat	leidt	tot	een	extra	

draagvlak	voor	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2018c).	Het	is	het	evenwicht	tussen	die	vier	

kwadranten,	zowel	aandacht	voor	het	artistieke	als	de	markt,	dat	tot	een	vitaal	en	dynamisch	

kunstenlandschap	zou	leiden	(Gielen,	2007,	pp.	37,	42).	

	

Gielen	(2007)	ziet	de	kunstpraktijk	echter	als	iets	heel	geïsoleerds,	waardoor	het	model	

moeilijk	toe	te	passen	is	op	kunstenaars	die		voornamelijk	op	projectbasis	opereren.	Die	

versnippering	maakt	het	erg	moeilijk	om	een	meer	duurzame	loopbaan	op	te	bouwen.	

Projectmatig	werken	zorgt	ervoor	dat	kunstenaars	moeten	integreren	in	heel	diverse	

structuren,	waardoor	ze	weinig	inspraak	krijgen	in	de	processen	en	formats	(De	Wit	et	al.,	

2014,	p.	8).	“De	huidige	organisatie-	en	financieringsmodellen	stroken	voor	een	aantal	

artiesten	niet	meer	met	de	complexe	realiteit	waarin	ze	hun	kunstpraktijk	willen	ontwikkelen”	

(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	8),	wat	zich	zoals	eerder	aangehaald	uit	in	een	afgenomen	

afhankelijkheid	van	traditionele	structuren,	zoals	galeries	en	kunstencentra,	en	een	

toegenomen	tendens	tot	collectieve	zelforganisatie	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	8).	
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Er	zijn	almaar	meer	kunstenaars	die	kunstgerelateerde	en	niet-kunstgerelateerde	jobs	

combineren	met	hun	artistieke	werk.	Volgens	Abbing	(2002,	p.	145)	uit	vrije	wil.	Sommige	

kunstenaars	streven	bewust	een	hybride	loopbaan	na,	omdat	die	hen	de	vrijheid,	afwisseling	

en	kruisbestuiving	biedt	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	7).	Een	hybride	loopbaan	kan	een	kunstenaar	

ook	de	ruimte	geven	om	minder	rendabel,	maar	meer	artistiek	werk	te	doen,	al	zal	de	tijd	

daarvoor	dan	wel	beperkter	zijn	gezien	de	toename	in	overhead	(Segers	et	al.,	2010,	p.	72).	Uit	

onderzoek	blijkt	dat	multiple	job-holding	en	de	hybridisering	van	loopbanen	in	de	kunsten	

echter	vaak	het	gevolg	zijn	van	onzekerheid,	lage	verloning	en	de	temporaliteit	van	

(projectmatige)	inkomsten	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	26;	Throsby	&	Zednik,	2011,	p.	9).	Daarom	

zijn	kunstenaars	steeds	op	zoek	naar	een	goede	manier	om	een	duurzame	loopbaan	uit	te	

bouwen	(De	Wit	et	al.,	2014;	Gielen,	2007).	

	

3.6	Internationalisering	

De	internationalisering	van	de	kunsten	heeft	de	sector	de	voorbije	decennia	erg	veel	

opgeleverd.	Zo	hebben	onder	andere	de	Vlaamse	podiumkunsten	een	solide	reputatie	

verworven	buiten	de	grenzen	van	het	land	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	23).	Het	is	echter	moeilijk	

te	bepalen	wat	precies	de	betekenis	of	het	belang	is	van	internationalisering	voor	

ondernemerschap	in	de	kunsten.	Door	de	toenemende	digitalisering	en	globalisering	is	

culturele	diversiteit	een	heel	ongrijpbaar	begrip	geworden.	Kunstenaars	blijven	ondanks	een	

internationale	tour	steeds	in	contact	met	het	lokale,	maar	staan	daarentegen	als	wereldburger	

ook	onder	de	aanhoudende	invloed	van	transnationale	politieke	bewegingen	(Khalidi	&	De	

Wit,	2018,	p.	51).		

	

We	live	in	an	age	of	superdiversity	under	the	influence	of	migration	and	global	

transactions	on	an	economic	and	cultural	level.	Cultural	diversity	is	complex	because,	

in	these	days	of	digital	media	and	mobility,	migrants	remain	in	close	contact	with	their	

homeland.	‘Here’	and	‘there’	are	closely	interrelated	and	identity	is	something	plural.	

(Khalidi	&	De	Wit,	2018,	p.	51)	

	

Volgens	Van	de	Velde	en	Van	Looy	(2013,	p.	155)	speelt	internationalisering	in	de	culturele	

sector	zowel	aan	de	start	van	een	project	als	bij	het	verdere	verloop	ervan	een	belangrijke	rol.	

Internationalisering	kan	dan	aan	de	basis	liggen	van	groei	(schaalvergroting),	maar	ook	op	

inhoudelijk	en	artistiek	vlak	zou	het	een	belangrijke	invloed	kunnen	uitoefenen,	zoals	
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bijvoorbeeld	nieuwe	samenwerkingen	faciliteren	en	nieuwe	doelgroepen	bereiken	of	thema’s	

aanraken.	Internationaal	opereren	zorgt	voor	een	grotere	actieradius	en	zou	ook	in	een	aantal	

gevallen	financieel	interessant	kunnen	zijn.	Een	eerste	belangrijke	kanttekening	is	de	betekenis	

van	groei	in	de	kunsten.	Cultureel	ondernemerschap	impliceert	als	finaliteit	geen	

ongebreidelde	groei	(Janssens,	2016),	waardoor	dit,	zoals	eerder	al	besloten	werd,	niet	als	een	

kritische	succesfactor	beschouwd	kan	worden.	In	de	reguliere	economie	vindt	bovendien	een	

gelijkaardige	evolutie	plaats	(D’Alisa	et	al.,	2016;	Heinberg,	2011).	Cultuur	wil	meer	betekenen	

dan	een	globale	markt	waar	vraag	en	aanbod	de	wet	spellen.	Cultuur	gaat	verder	dan	dat	en	

wil	een	forum	bieden	voor	complexe	onderhandelingen	over	zaken	als	identiteit	en	

globalisering.	Intermediaire	organisaties	als	Kunstenpunt,	maar	ook	exportbureaus	zetten	in	

op	de	internationalisering	van	de	kunsten	om	kunstenaars	de	mogelijkheid	te	geven	nieuwe	

plekken	en	regio’s	te	ontdekken	en	om	zo	nieuwe	coproducties	of	buitenlandse	presentaties	

mogelijk	te	maken	(Khalidi	&	De	Wit,	2018,	p.	54).		

	

Internationaal	opereren	lijkt	dus	inderdaad	tot	een	grotere	actieradius	te	kunnen	leiden	in	de	

podiumkunsten	(Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013,	p.	155).	Vraag	en	aanbod	worden	gematcht	

op	basis	van	artistieke	affiniteit	en	potentiële	publieke	interesse	(Khalidi	&	De	Wit,	2018,	p.	

54).	De	artistieke	en	financiële	drijfveren	van	coproducties	moeten	wel	enigszins	genuanceerd	

worden,	gezien	de	eerdere	bevindingen	rond	dit	thema	met	betrekking	tot	artistieke	

autonomie:	“Wat	op	het	eerste	zicht	een	verhaal	lijkt	van	toenemende	samenwerking,	kan	ook	

wijzen	op	een	economische	noodzaak”	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	15).	Dalingen	in	steun	zetten	

de	sector	onder	druk,	waardoor	internationalisering	een	noodzakelijk	kwaad	kan	worden	in	

plaats	van	een	mooie	kans	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	15)	en	coproductiegelden	blijken	vaak	

slechts	verhoogde	uitkoopsommen,	waarvoor	de	kunstenaar	in	ruil	niet	veel	meer	krijgt	dan	

een	vernoeming	in	de	communicatie	(VTi,	2014,	p.	18).	

	

De	Vlaamse	hedendaagse	beeldende	kunst	heeft	een	heel	mondiaal	karakter,	zowel	op	vlak	

van	infrastructuur,	productie	en	netwerk,	als	ook	van	discoursvorming	en	valorisatie.	

Daarnaast	draagt	ook	de	geringe	omvang	van	Vlaanderen	ertoe	bij	dat	beeldend	kunstenaars	

en	curatoren	snel	de	stap	naar	het	buitenland	zetten.	Die	internationalisering	komt	

bijvoorbeeld	tot	stand	door	deelnames	aan	kunstbeurzen,	uitwisselingsprojecten	en	

kunstenaarsresidenties	in	het	buitenland.	De	kunstenaars	hebben	die	internationalisering	

nodig	voor	de	ontwikkeling	van	hun	oeuvre,	waardoor	steun	van	de	overheid	een	multiplicator	
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effect	teweeg	kan	brengen	en	kunstenaars	vanwege	hun	internationalisering	ook	in	het	

buitenland	extra	financiële	middelen	kunnen	verwerven.	Een	afname	in	steun	bemoeilijkt	die	

internationalisering	en	veroorzaakt	een	afname	in	coproducties	(BAM,	2014,	pp.	50-51).	

	

Een	andere	vraag	die	gesteld	moet	worden	bij	internationaal	ondernemen	is	wat	het	belang	is	

van	het	lokale.	“In	onze	steden	zien	we	heel	wat	plekken	waar	interessante	kruisbestuivingen	

plaatsvinden.	Wars	van	hokjesdenken	ontstaan	nieuwe	allianties	tussen	kunsten,	ambachten,	

activisme	en	de	stad”	(Keulemans,	2018,	p.	8).	“Territoria	van	nieuwstedelijke	creatie”	zijn	

niet-vastomlijnde	ruimtes,	waarin	de	dynamiek	van	lokale	vernieuwing	onder	andere	leidt	tot	

de	creatie	van	kunst	(Keulemans,	2018,	p.	8).	Keulemans	(2018,	p.	13)	neemt	Brussel	als	

voorbeeld	van	het	prototype	van	een	jonge	en	veelkleurige	hoofdstad	in	Europa.	Artistieke	

kwaliteit	of	ondersteuning	hebben	een	andere	betekenis	in	een	lokale	biotoop,	waarin	je	

schoonheid	en	dramaturgie	te	zien	krijgt	op	elke	straathoek	met	alleen	acteurs	en	geen	

regisseur.	De	rol	van	de	overheid	of	organisaties	zit	hier	vooral	in	het	creëren	van	goede	

randvoorwaarden	(Keulemans,	2018,	p.	15).	Onzichtbaar	talent	komt	uit	eigen,	zelf-

opgebouwde	organisaties,	“die	moeten	we	helpen	optillen”	(Keulemans,	2018,	p.	31).	

	

De	agressie	van	de	bureaucratie,	de	trauma’s	van	de	vluchteling,	de	eenzaamheid	van	

de	weduwe,	de	bravoure	van	een	elfjarige	met	een	hoofddoek,	de	torenhoge	

schuldenlast	van	een	terminaal	zieke	werkloze,	de	taalverwarring	van	een	Afghaanse	

chemicus	die	het	Frans	niet	onder	de	knie	krijgt,	de	giftige	grond	van	een	braakliggend	

fabrieksterrein	en	natuurlijk	de	schok	van	terroristische	aanslagen	–	ze	spelen	allemaal	

mee	als	ik	op	zoek	wil	naar	de	territoria	van	nieuwstedelijke	creatie.	(Keulemans,	2018,	

pp.	15-16)	

	

Brussel	heeft	een	aantal	erg	voelbare	grenzen,	onder	meer	door	de	veelheid	aan	culturen	die	

er	aanwezig	zijn.	De	grensgebieden,	zoals	Allee	du	Kaai	of	de	Gemeenteplaats,	daarentegen	

zijn	van	iedereen	en	van	niemand.	Daar	ontstaan	de	interacties	tussen	de	verschillende	

stadsbewoners	die	als	cultuursmokkelaars	de	grens	oversteken	(Keulemans,	2018,	p.	22).	Door	

in	de	kunst	de	verschillende	culturen	en	achtergronden	te	vermengen,	wordt	het	mogelijk	ook	

een	gemengder	publiek	te	bereiken	(Keulemans,	2018,	p.	33).	Grensgangers	willen	geen	vaste	

opzet,	“wij	willen	uitwaaieren	over	de	hele	stad”	(Keulemans,	2018,	p.	24).	De	middelen	gaan	

niet	naar	infrastructuur,	ze	gaan	naar	de	kunstenaars	zelf,	de	makers.	Dat	zorgt	ervoor	dat	
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kunstenaars	meer	onafhankelijk	worden	van	organisaties,		een	erg	bedreigende	ontwikkeling	

voor	het	klassieke	systeem	waarbij	organisaties	de	productie	en	spreiding	in	de	hand	willen	

houden	in	de	plaats	van	de	kunstenaars	(Keulemans,	2018,	pp.	24-26).	De	culturele	elite	

probeert	veranderingen	tegen	te	houden	uit	vrees	dat	ze	ten	koste	gaan	van	de	artistieke	

kwaliteit	(Keulemans,	2018,	p.	33).	Kunstenaars	wijzen	bestaande	productievoorwaarden	af,	

waardoor	niet	alleen	hun	artistieke	werk	verandert,	maar	ook	zijzelf	(Keulemans,	2018,	p.	46).	

	

Kunstenaars	en	in	extensie	mensen	die	in	de	kunstensector	werkzaam	zijn,	brengen	een	deel	

van	hun	eigen	cultuur	over	in	de	culturen	waarmee	ze	in	contact	komen	wanneer	ze	

internationaliseren.	Tegelijkertijd	behouden	ze	steeds	het	contact,	een	band	met	het	lokale	

(Khalidi	&	De	Wit,	2018,	p.	51).	Dat	veronderstelt	dat	naast	het	belang	van	het	eigen	land,	

kunstenaars	geloven	in	en	zich	inzetten	voor	het	belang	van	cultuur	in	de	transnationale	

ruimte	(Khalidi	&	De	Wit,	2018,	p.	55).	

	

De	internationalisering	van	de	kunsten	heeft	veel	positieve	zaken	opgeleverd.	Zo	hebben	

zowel	de	Vlaamse	podiumkunsten	als	de	Vlaamse	hedendaagse	beeldende	kunst	een	solide	

reputatie	verworven	buiten	de	grenzen	van	het	land	(BAM,	2014,	p.	29;	Janssens	et	al.,	2014,	

p.	23).	De	artistieke	en	financiële	drijfveren	van	internationalisering	moeten	wel	enigszins	

genuanceerd	worden,	bijvoorbeeld	in	de	context	van	coproducties	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	15;	

VTi,	2014,	p.	18).	Een	andere	vraag	die	gesteld	moet	worden	bij	internationaal	ondernemen	is	

wat	het	belang	is	van	het	lokale.	Artistieke	kwaliteit	of	ondersteuning	hebben	een	andere	

betekenis	in	een	lokale	biotoop,	waarin	je	schoonheid	en	dramaturgie	te	zien	krijgt	op	elke	

straathoek,	met	alleen	acteurs	en	geen	regisseur	(Keulemans,	2018,	p.	31).	
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4.	Semantisch	model	

	

4.1	Inleiding	

Uit	de	beschrijving	van	het	concept	‘ondernemerschap’	(Cantillon,	1755;	Hagoort,	2003;	

Vermeire,	2007),	de	schets	van	het	cultuurbeleid	(Anciaux,	2004;	Schauvliege,	2009;	Gatz,	

2014)	en	de	uiteenzetting	van	de	verschillende	spanningsvelden	die	voortkwamen	uit	de	

geselecteerde	metatektsen	(De	Wit	et	al.,	2014;	Hillaert,	2014a;	Janssens,	2016;	Keulemans,	

2018;	Khalidi	&	De	Wit,	2018;	Siongers	et	al.,	2016;	Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013)	volgt	nu	

een	synthese,	waarin	de	belangrijkste	aspecten	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	afgeleid	

worden	uit	die	verschillende	spanningsvelden.	Die	zullen	het	kader	vormen	voor	de	analyse	

van	de	primaire	teksten	(Beckers,	2018;	De	Buysser,	2017;	Kunstenpunt,	2016;	Van	Imschoot,	

2018)	en	de	strategische	visienota	(Gatz,	2015).		

	

4.2	Organisatievormen	

Een	eerste	aspect	zijn	organisatievormen.	Een	eerste	vorm	van	organiseren	houdt	in	dat	de	

individuele	kunstenaar	alle	taken,	zowel	artistiek	als	niet-artistiek	op	zich	neemt.	De	keuze	

voor	een	organisatievorm	hangt	vaak	samen	met	de	deelsector,	zo	werken	beeldend	

kunstenaars	vooral	individueel.	De	kunstenaars	behouden	zelf	de	beschikkingsmacht	over	de	

organisatie	en	financiering	en	zijn	doorgaans	georganiseerd	als	zelfstandige	(De	Wit	et	al.,	

2014,	p.	6).	Een	ondernemer	in	de	beeldende	kunst	vraagt	vooral	ruimte,	tijd,	context	en	

materiaal,	om	zo	een	kwalitatief	oeuvre	en	een	duidelijke	artistieke	visie	te	ontwikkelen	(BAM,	

2014,	p.	37).	De	kunstenaars	behouden	de	controle,	met	als	doel	het	waarborgen	van	de	

autonomie	(BAM,	2014,	p.	51).		

	

Dialoog	en	partnerschappen	zijn	echter	niet	uitgesloten	(BAM,	2014,	p.	37).	Bij	een	tweede	

vorm	van	organiseren	kan	een	kunstenaar	beroep	doen	op	bepaalde	ondersteunende	diensten	

en	zich	zelf	vooral	toeleggen	op	de	artistieke	aspecten	van	de	organisatie.	In	het	verleden	

drong	de	artistieke	vrijheid	van	een	podiumkunstenaar	door	tot	in	elke	vezel	van	de	

organisatiestructuur.	Vandaag	is	een	groot	deel	van	de	productiecapaciteit	echter	verschoven	

van	de	kunstenaar	naar	organisaties	als	kunstenfestivals,	die	individuele	kunstenaars	flexibel	

ondersteunen	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	7).	Ook	de	overheid	kan	een	rol	spelen	in	die	
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ondersteuning,	door	op	te	treden	als	bemiddelende	speler	of	intermediair	en	zo	te	helpen	de	

positie	van	de	kunstenaar	te	vrijwaren	(Hillaert,	2014a;	Mazzucato,	2015,	p.	3).	Door	de	focus	

op	ondernemerschap	te	leggen,	wil	Gatz	(2014,	p.	24)	met	zijn	beleid	meer	autonomie	en	

professionalisering	bewerkstelligen,	waarbij	de	overheid	vooral	instaat	voor	het	creëren	van	

goede	randvoorwaarden	om	innovatieve	organisatie-	en	financieringsvormen	te	stimuleren,	

maar	ook	om	meer	(internationale)	partnerschappen	te	bewerkstelligen.	

	

De	derde	en	laatste	vorm	van	organiseren	houdt	in	dat	kunstenaars	samenwerkingen	aangaan	

met	andere	kunstenaars	of	kunstorganisaties,	zowel	op	zakelijk	als	op	artistiek	vlak.	Een	

voorbeeld	hiervan	is	coproductie.	Periodes	van	meer	coproducties	in	de	podiumkunsten	lijken	

een	vorm	van	groei		te	behelzen	(Janssens,	2016;	Janssens	et	al.,	2014,	p.	15).	Collectieve	

zelforganisatie	kan	bij	kunstenaars	ingezet	worden	om	ruggengraat	te	geven	aan	de	sector,	op	

financieel	vlak,	maar	ook	op	artistiek	en	sociaaleconomisch	vlak	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6;	

Keulemans,	2018,	p.	51).	“Waar	de	artistieke	energie	niet	gepaard	gaat	met	bestaanszekerheid	

ligt	de	directe	oplossing	in	tijdelijke	allianties”	(Keulemans,	2018,	p.	51).	De	keuze	voor	een	

collectieve	organisatievorm	hangt	samen	met	een	streven	naar	een	duurzame	carrière	(De	Wit	

et	al.,	2014,	p.	8),	maar	“wat	op	het	eerste	zicht	een	verhaal	lijkt	van	toenemende	

samenwerking,	kan	ook	wijzen	op	een	economische	noodzaak”	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	15).	

Zowel	nationaal	als	internationaal	neemt	de	druk	op	de	sector	toe,	wat	zich	eveneens	uit	in	

een	toenemend	aantal	coproducties	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	15).	

	

	
	

Figuur	2:	Drie	vormen	van	organiseren	bij	ondernemers	in	de	kunsten	
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4.3	Financieringsbronnen	

Het	tweede	aspect	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	zijn	financieringsbronnen.	De	

inkomsten	van	kunstenaars	kunnen	enerzijds	voortkomen	uit	een	vergoeding	voor	een	

(artistieke)	activiteit	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	26),	anderzijds	uit	een	vorm	van	ondersteuning.	

Klamer	(2011,	p.	153)	onderscheidt	vier	sferen	in	de	financiering	van	kunst	en	cultuur.	De	

eerste	sfeer	is	die	van	de	economie.	Economie	gaat	om	het	realiseren	van	waarden	en	

economische	waarden	zijn	het	inkomen	en	andere	vergoedingen,	die	kunstenaars	toelaten	om	

op	hun	beurt	sociale	of	culturele	waarde	te	creëren.	Een	sociale	waarde	kan	bijvoorbeeld	een	

identiteit	zijn	of	belangrijke	relaties.	Een	culturele	waarde	verwijst	naar	iets	wat	betekenis	

geeft,	iets	spiritueels	of	esthetisch.	De	economische	markt	kan	daarnaast	ook	marktconforme	

leningen	voorzien,	sponsoring	of	vermogenfinanciering.	Een	tweede	sfeer	is	die	van	de	

overheid,	die	enerzijds	instaat	voor	de	subsidiëring	van	de	sector,	maar	anderzijds	ook	op	niet-

monetaire	wijze	ondersteuning	kan	voorzien	(Klamer,	Mignosa	&	Petrova,	2006,	pp.	7-35).	Ten	

derde	is	er	de	persoonlijke	sfeer,	ook	wel	de	‘oikos’.	In	die	sfeer	voorzien	‘friends,	fools	and	

family’	in	de	financiële	behoeften	van	de	kunstenaar.	Ten	slotte	is	er	de	sociale	of	informele	

sfeer	(Klamer,	2011,	p.	154),	waarbinnen	ondersteuning	diverse	vormen	kan	aannemen.	

Enkele	typische	voorbeelden	zijn	giften,	mecenaat,	vrijwilligerswerk,	crowdfunding	of	een	

vriendenwerking	(Klamer	et	al.,	2006,	p.	37).		

	

Uit	het	onderzoek	naar	de	metateksten	bleek	sterk	het	belang	van	de	sfeer	van	de	overheid	en	

de	sfeer	van	de	markt,	de	economie.	De	sociale	en	persoonlijke	sfeer	komen	nagenoeg	niet	ter	

sprake.	Vanuit	economische	hoek	wordt	het	belang	van	die	twee	sferen	voor	de	kunstensector	

dan	ook	vaak	sterk	onderschat	(Klamer,	2011,	p.	153).	Het	belang	van	ondersteuning	van	de	

overheid	komt	meermaals	ter	sprake,	in	de	eerste	plaats	in	de	beleidsteksten.	Hoewel	Gatz	

(2014,	pp.	11-12)	sterk	inzet	op	‘alternatieve	financiering’	en	andere	economische	innovaties	

in	de	sector,	ontkent	hij	het	belang	van	subsidies	niet.	“Belangrijk	is	dat	de	overheid	niet	de	

dingen	doet	die	individuen	al	doen,	en	die	dingen	beter	of	slechter	doet;	maar	dat	ze	die	

dingen	doet	die	momenteel	helemaal	niet	worden	gedaan”	(Keynes,	1926,	p.	46,	geciteerd	in	

Mazzucato,	2015,	p.	7).	Bovendien	kunnen	subsidies	ook	een	multiplicatoreffect	teweeg	

brengen,	waardoor	ze	ook	voor	meer	middelen	zorgen	binnen	de	sfeer	van	de	markt	(Declercq,	

2016,	p.	3).		
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Toch	gaat	er	in	het	huidige	klimaat	vooral	aandacht	naar	de	rol	van	de	markt.	Vanuit	het	beleid	

worden	zowel	particulieren	als	bedrijven	aangespoord	om	te	participeren	in	de	kunsten,	onder	

meer	door	middel	van	aanvullende	financiering	(Gatz,	2014,	p.	22).	Wanneer	het	daarnaast	

gaat	over	de	vergoedingen	die	kunstenaars	ontvangen	vanuit	de	markt	voor	een	artistieke	

activiteit,	is	het	belangrijk	te	benadrukken	dat	de	ontwikkelingsfase	of	het	creatieproces	

zelden	vergoed	wordt,	opdrachten	en	projecten	doorgaans	wel	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	104).	

Door	de	opkomst	van	hybride	loopbanen	dragen	kunstenaars	voor	veel	meer	

loopbaanaspecten	zelf	de	verantwoordelijkheid	en	hoewel	zo’n	situatie	heel	wat	

mogelijkheden	biedt,	kunstenaars	kunnen	die	artistieke	vergoedingen	aanvullen	door	ook	niet-

artistieke	activiteiten	uit	te	voeren,	zet	het	kunstenaars	ook	sterk	onder	druk	(De	Wit	et	al.,	

2014,	p.	7;	Siongers	et	al.,	2016,	p.	105).	

	

	

Figuur	3:	De	vier	sferen	van	Klamer	(gebaseerd	op	Klamer,	2011;	Klamer	et	al.,	2006)	

	

4.4	Carrièreplanning	

Het	derde	aspect	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	is	carrièreplanning.	Doorheen	de	

artistieke	loopbaan	moeten	kunstenaars	een	aantal	beslissingen	nemen	die	de	verdere	richting	

zullen	bepalen	van	zijn	of	haar	carrière,	ten	eerste	met	betrekking	tot	de	financieringsmix,	i.e.	

de	verzameling	van	middelen	die	de	kunstenaar	toelaat	zijn	of	haar	doelstellingen	te	

realiseren.	Waar	bij	de	financieringbronnen	opgelijst	werd	welke	middelen	de	ondernemer	ter	

beschikking	kan	hebben,	gaat	het	hier	over	hoe	die	middelen	vervolgens	ingezet	kunnen	

worden.	Door	een	hybride	loopbaan	op	te	zetten	kan	een	kunstenaar	meer	opdrachten	

uitvoeren,	zowel	kunst-	als	niet-kunstgerelateerd,	en	moet	hij	of	zij	steeds	minder	enkel	

vertrouwen	op	zijn	of	haar	artistieke	inkomen	(Segers	et	al.,	2010,	p.	72).	Modern	multiple	

jobholding	artists	are	relatively	well	off	and	can	afford	to	make	art”	(Abbing,	2002,	p.	146).		
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De	tijdsinvestering,	een	tweede	onderdeel	van	carrièreplanning,	is	dan	wel	iets	wat	de	

kunstenaar	nauwlettend	in	het	oog	moet	houden.	Professionalisering	en	hybridisering	brengen	

een	toename	in	overhead	met	zich	mee,	waardoor	de	tijd	voor	de	artistieke	kernactiviteit	sterk	

kan	afnemen	(Segers	et	al.,	2010,	p.	72).	Zoals	Hillaert	(2014a)	aanhaalde,	liggen	projecten	

naast	de	artistieke	kernactiviteit	vaak	op	de	grens	tussen	uitwisseling	en	uitlevering.	Hij	stelt	

daarbij	dat	een	kunstenaar	alleen	succesvol	zal	zijn	als	ondernemer	wanneer	de	focus	op	de	

immateriële	bijdrage	ligt	en	niet	op	de	financiële	opbrengst.	“Zij	dreigen	blind	te	raken	voor	

wat	hen	in	al	die	uitwisselingen	extra	betekenis	geeft:	vrije	verbeeldingskracht”	(Hillaert,	

2014a).	Een	laatste	aspect	van	carrièreplanning	is	daarom	de	artistieke	groei.		

	

“De	basisvraag	van	elke	kunstenaar	is	echter	eenvoudig.	Hij	verlangt	voldoende	tijd	en	ruimte	

om	zich	op	het	eigen	werk	te	kunnen	concentreren	en	hij	wil	betaald	worden	als	er	een	beroep	

wordt	gedaan	op	zijn	kunst,	kennis	en	expertise”	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6).	De	keuzes	die	een	

kunstenaar	maakt	met	het	oog	op	een	duurzame	carrière,	zouden	in	functie	moeten	zijn	van	

een	toename	van	symbolisch	kapitaal:	“degree	of	accumulated	prestige,	celebrity	or	honour	

and	is	founded	on	a	dialectic	of	knowledge	(connaissance)	and	recognition	(reconnaissance)”	

(Bourdieu,	1993,	p.	7).	Symbolisch	kapitaal	wordt	vaak	lijnrecht	tegenover	economisch	kapitaal	

geplaatst,	maar	ook	het	opbouwen	van	symbolisch	kapitaal	kan	ook	een	bepaalde	kost	met	

zich	meebrengen	(Bird	&	Smith,	2005),	op	vlak	van	de	artistieke	autonomie	van	een	

kunstenaar	(het	bewaren	van	de	integriteit,	de	authenticiteit)	(Hillaert,	2014a),	maar	ook	

financieel	of	emotioneel	vlak	(het	sociale	welzijn	van	de	kunstenaar)	(Siongers	et	al.,	2016).	

	

4.5	Publiek	

Het	vierde	aspect	is	het	publiek.	Kunstenaars	willen	voor	hun	werk	een	bepaald	publiek	

opbouwen.	Volgens	Rienstra	(2004)	streeft	een	cultureel	ondernemer	een	zo	groot	mogelijk	

publiek	na	voor	zijn	of	haar	kunstuiting.	De	vraag	daarbij	is	echter	wat	een	groter	of	een	nieuw	

publiek	dan	inhoudt.	Internationalisering	kan	leiden	tot	een	nieuw	publiek	(Van	de	Velde	&	

Van	Looy,	2013,	p.	153),	in	dit	geval	door	in	aantal	meer	mensen	te	bereiken.	Daarom	ook	dat	

podiumkunstenaars	er	vaker	voor	kiezen	om	structureel	te	gaan	samenwerken:	ze	bereiken	

een	nieuw	publiek,	omdat	ze	ook	het	publiek	van	hun	partners	aantrekken	(VTi,	2014,	p.	35).	

Een	nieuw	publiek	kan	daarnaast	ook	duiden	op	een	meer	divers	publiek.	Keulemans	(2018,	p.	

33)	geeft	daarover	aan	dat	door	in	kunst	verschillende	culturen	en	achtergronden	te	

vermengen,	het	mogelijk	wordt	ook	een	gemengder	publiek	te	bereiken.		



	 42	

Een	andere	invulling	die	aan	het	aspect	‘publiek’	gegeven	kan	worden	is	in	hoeverre	

kunstenaars	het	publiek	(niet-kunstenaars)	betrekken	bij	hun	artistieke	uiting.	Het	kan	dan	

bijvoorbeeld	gaan	over	maatschappelijke	relevantie	of	co-creatie.	Dat	perspectief	op	het	

publiek	kwam	echter	niet	expliciet	ter	sprake	in	de	geselecteerde	literatuur.	

	

4.6	Waardecreatie	

“Naast	haar	intrinsieke	waarde,	heeft	cultuur	ook	een	belangrijke	economische	waarde,	

bijvoorbeeld	op	vlak	van	omzet	en	tewerkstelling,	maar	ook	als	motor	van	innovatie”	(Gatz,	

2014,	p.	25).	Het	vijfde	aspect	van	ondernemerschap	in	de	kunsten,	het	laatste	dat	hier	ter	

sprake	zal	komen,	is	waardecreatie.	Naast	organisatie,	financiering,	carrière	en	publiek	moet	

een	kunstenaar	de	waarde	van	zijn	of	haar	werk	bepalen.	Volgens	Hillaert	(2014a)	kan	een	

kunstenaar	alleen	succesvol	zijn	als	ondernemer	wanneer	de	focus	op	de	immateriële	bijdrage	

ligt,	op	de	intellectuele	betekenis	van	het	werk	en	niet	op	de	financiële	opbrengst.	Is	het	

echter	onvermijdelijk	geworden	dat	een	kunstenaar	ook	moet	inzetten	op	een	soort	‘return	on	

investment’,	i.e.	een	maatschappelijk	dividend	(Devillé,	2013,	p.	7;	Gatz,	2014,	p.	25)	of	staat	

de	waarde	van	het	esthetische	nog	op	zichzelf	(Van	Imschoot,	2013)?		

	

“De	kunstensector	kan	zich	eigenlijk	alleen	legitimeren	vanuit	zijn	maatschappelijke	

meerwaarde.	Dat	is	zijn	sterkte.	En	die	moet	de	sector	ook	ten	volle	uitspelen”	(Devillé,	2013,	

p.	7).	Devillé	(2013,	p.	12)	plaatst	een	maatschappelijk	engagement,	als	vertaalslag	van	het	

artistieke	werk,	centraal	bij	de	waardecreatie	van	een	kunstenaar.	Maatschappelijke	

inspanningen	kunnen	leiden	tot	een	groter	publiek	en	maatschappelijk	draagvlak.	Hoewel	die	

ingesteldheid	ook	tot	een	financiële	meerwaarde	kan	leiden,	zit	de	reële	meerwaarde	“in	het	

vergroten	van	het	draagvlak”	(Devillé,	2013,	p.	13).	“Het	dividend	is	een	maatschappelijk	

dividend:	dat	de	voorstelling	er	komt	en	er	een	gesprek	uit	volgt.	En	dat	een	maatschappij	er	

deel	aan	heeft”	(Devillé,	2013,	p.	13).	Deze	problematiek	kwam	in	de	aangehaalde	literatuur	

maar	in	beperkte	mate	ter	sprake.	
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5.	Onderzoek	

	

5.1	Inleiding	

Dit	hoofdstuk	omvat	het	eigenlijke	onderzoek	van	deze	thesis:	het	analyseren	van	primaire	

teksten	over	ondernemerschap	in	de	kunsten,	teksten	geschreven	door	kunstenaars	zelf	of	

interviews	met	kunstenaars,	door	ze	af	te	zetten	tegen	het	kader	dat	uit	de	literatuurstudie	

volgde:	organisatievormen,	financieringsbronnen,	carrièreplanning,	publiek	en	waardecreatie.	

Vier	teksten	zullen	hier	ter	sprake	komen:	een	interview	met	Sarah	Vanhee	in	het	kader	van	

een	project	(Van	Imschoot,	2018),	een	speech	van	Pieter	De	Buysser	(2017),	een	vertrouwelijk	

interview	met	een	beeldend	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016)	en	een	media-interview	met	

Anne-Mie	Van	Kerkhoven	(Beckers,	2018).	Elke	tekst	zal	kort	ingeleid	worden	aan	de	hand	van	

een	voorstelling	van	de	kunstenaar	en	een	korte	situering	van	de	tekst.	Daarna	worden	ze	

besproken	aan	de	hand	van	de	bevindingen	uit	de	literatuurstudie.	Vervolgens	wordt	kort	

ingegaan	op	mogelijke	aspecten	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	die	bleken	uit	de	

primaire	teksten,	maar	niet	passen	in	het	huidige	kader.	Ten	slotte	wordt	datzelfde	kader	

opnieuw	getoetst,	maar	dan	ten	aanzien	van	de	strategische	visienota	voor	de	kunsten	(Gatz,	

2015).	Dit	hoofdstuk	zal	eindigen	met	een	diepgaande	vergelijking	waarin	de	eigenlijke	

betekenis	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	besproken	zal	worden.	

	

5.2	Sarah	Vanhee	

	

5.2.1	De	kunstenaar	

Sarah	Vanhee,	geboren	in	1980	in	Oostende,	is	performancekunstenaar	en	auteur	(Vanhee,	

2018).	Ze	studeerde	eerst	Woordkunst	aan	het	Lemmensinstituut	in	Leuven,	maar	nadat	haar	

afgeraden	werd	ooit	nog	voor	een	publiek	te	spreken,	vond	ze	haar	artistieke	niche	in	de	

Mimeschool	in	Amsterdam	(Van	Imschoot,	2018,	p.	34).	Sinds	enkele	jaren	staat	ze	vooral	

bekend	voor	haar	uitvoeringen	en	artistieke	interventies	waarbij	ze	ingaat	op	de	radicale	

fantasie,	zowel	op	als	naast	het	podium	(Van	Imschoot,	2018,	p.	33).	Ze	werkte	al	in	

gevangenissen,	theaters,	publieke	plaatsen,	bedrijven	en	in	woonkamers	bij	mensen	thuis	

(Vanhee,	2018).		
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Het	werk	van	Vanhee	werd	al	uitgebreid	internationaal	gepresenteerd	in	heel	diverse	

contexten,	bijvoorbeeld	op	het	Kunstenfestivaldesarts	in	Brussel	of	Printemps	de	Semtembre	in	

Toulouse	(Vanhee,	2018).	Oblivion	(2015)	gaat	over	al	het	afval	dat	Vanhee	geproduceerd	zou	

hebben	gedurende	een	jaar	en	het	vieren	van	verborgen	schatten,	een	soort	meditatie	over	

waarde,	bezit	en	identiteit	(Van	Imschoot,	2018,	p.	33,	Vanhee,	2018).	In	Lecture	For	Every	One	

(2013),	een	voorstelling	die	tot	op	vandaag	internationaal	toert,	neemt	ze	als	ongenode	gast	

deel	aan	allerlei	meetings,	bijvoorbeeld	in	bedrijven	of	zelfs	koorvergaderingen,	om	zich	uit	te	

spreken	over	het	belang	van	samenleven	en	bovenal	samen	creëren,	het	individuele	versus	het	

collectieve,	over	alternatieve	ficties.	Kunst	is	voor	Sarah	Vanhee	steeds	duidelijk	verbonden	

met	een	maatschappelijk	engagement	(Van	Imschoot,	2018,	p.	33).	

	

5.2.2	De	tekst	

Het	interview	met	Sarah	Vanhee	kwam	tot	stand	in	het	kader	van	het	project	/re/framing	the	

International,	onder	de	titel	The	need	for	a	different	language.	Het	doel	van	het	interview	was	

achterhalen	hoe	een	kunstenaarspraktijk	als	die	van	Vanhee	leefbaar	blijft	in	een	wereld	die	

tot	in	het	extreme	internationaliseert	(Van	Imschoot,	2018,	33).	

	

There	are	so	many	artists	from	so	many	corners	of	the	world	who	see	Brussels	as	their	

city,	their	scene,	but	people	still	tend	to	reach	out	for	Flemish	voices	to	talk	about	it.	

This	ignores	or	negates	the	real	internationalization,	while	Brussels	precisely	teaches	

all	of	us	to	see	it	not	as	a	problem,	but	as	an	everyday	given.	(Van	Imschoot,	2018,	p.	

34)	

	

Vanhee	ging	in	op	het	verzoek,	maar	vond	het	eigenlijk	veel	gepaster	dat	iemand	van	een	

andere	nationaliteit	en	die	al	langer	in	Brussel	woont,	gevraagd	zou	worden	voor	het	

interview.	Door	haar	focus	op	pluriformiteit	en	taal	heeft	het	werk	van	Vanhee	iets	heel	

politieks.	Ze	wil	ingrijpen	in	de	scheiding	tussen	mensen	die	wel	iets	mogen	zeggen	in	de	

publieke	ruimte	en	de	mensen	die	dat	niet	mogen.	Vanwege	dat	engagement	werpt	ze	ook	

een	kritische	blik	op	het	discours	dat	in	de	kunstenwereld	gehanteerd	wordt,	een	wereld	die	

vandaag	gedomineerd	wordt	door	een	dwingende	oproep	tot	internationalisering	(Van		
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Imschoot,	2018,	p.	34).	“Does	Vanhee	meet	that	demand?	Does	she	speak	the	discourse	of	

internationalization?	Or	is	she	able	to	translate	it	in	a	way	we	hardly	ever	talk	about	it?”	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	34)	

	

5.2.3	Organisatievormen	

Op	organisatorisch	vlak	wordt	Sarah	Vanhee	ondersteund	door	kunstencentrum	CAMPO	

(Vanhee,	2018).	Daarnaast	heeft	ze	ook	samen	met	drie	andere	kunstenaars	(Mette	

Edvardsen,	Alma	Söderberg	en	Juan	Dominguez)	Manyone	opgericht,	een	ondersteunende	

structuur	die	de	kunstenaars	helpt	een	duurzame	vorm	van	organiseren	te	ontwikkelen,	

aangepast	aan	ieders	individuele	kunstenpraktijk.	De	collectieve	structuur	waarborgt	de	

autonomie	van	elke	kunstenaar.	De	vier	kunstenaars	ontwikkelen	en	financieren	hun	projecten	

onafhankelijk	van	elkaar.	Hun	samenkomen	is	gebaseerd	op	gedeelde	affiniteiten	en	de	wil	om	

elkaar	te	ondersteunen	als	kunstenaars.	Het	collectief	wordt	structureel	gesubsidieerd	door	de	

Vlaamse	overheid	(Manyone,	2018;	Van	Imschoot,	2018,	pp.	34-35).	

	

Wanneer	Vanhee	het	in	de	tekst	over	CAMPO	heeft,	is	ze	erg	positief	over	de	ondersteuning	

die	ze	van	hen	krijgt.	Zij	volgen	haar	project	op	van	de	eerste	stappen	tot	de	laatste,	van	de	

onderzoeksfase	tot	de	distributie.	Ze	voelt	aan	dat	hun	doelstelling	verder	ligt	dan	alleen	het	

vullen	van	hun	zalen.	De	organisatorische	steun	die	Vanhee	verlangt	en	van	CAMPO	ook	krijgt,	

zij	spreken	bijvoorbeeld	hun	persoonlijk	netwerk	aan	om	een	zo	divers	mogelijk	publiek	voor	

Vanhee	te	voorzien,	doet	vermoeden	dat	ze	naast	een	zakelijke	inbreng	ook	op	artistiek	vlak	

een	bepaalde	ondersteuning	bieden	(Van	Imschoot,	2018,	p.	40).	“But	that	is	precisely	why	I	

love	the	project.	It	does	not	fit	the	usual	logic.	It	forces	an	institute	to	think	differently.	CAMPO	

thinks	along	with	me”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	40).	Manyone	komt	tijdens	het	interview	niet	

verder	ter	sprake.	

	

Vanhee	lijkt	zich	op	vlak	van	organisatievorm	tussen	de	tweede	en	de	derde	vorm	te	situeren.	

Zelf	legt	ze	zich	vooral	toe	op	de	artistieke	aspecten	van	de	organisatie.	Een	deel	van	de	

organisatiestructuur	is	echter	verschoven	naar	een	andere	organisatie	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	

7),	in	dit	geval	CAMPO	(Van	Imschoot,	2018,	p.	40)	en	Manyone	(2018).	Hoewel	de	

samenwerking	tussen	CAMPO	en	Vanhee	vooral	het	zakelijke	omhelst,	lijken	ze	echter	ook	op	

artistiek	vlak	een	zekere	bijdrage	te	leveren.	“To	stress	an	obvious	point,	all	that	is	not	what	

they	normally	do:	they	are	simply	there	to	programme	performances.	So	they	immediately	
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have	to	work	in	a	different	way”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	40).	Die	bijdrage	wordt	door	Vanhee	

als	iets	heel	positiefs	voorgesteld	(Van	Imschoot,	2018,	p.	40).	

	

I	am	not	against	the	existing	institutes.	There	is	a	lot	of	know-how	out	there,	and	I	

have	a	lot	to	thank	it	for.	Yet	I	do	believe	that,	with	all	the	good	people	who	work	in	

those	institutes,	we	have	to	fight	against	the	conservative	way	in	which	the	existing	

institutes	currently	function.	(Van	Imschoot,	2018,	p.	43)	

	

In	de	toekomst	ziet	Vanhee	vooral	het	belang	toenemen	van	artist-run	organisatievormen,	

zoals	Manyone,	waarin	de	kunstenaars	zelf	aan	het	roer	staan	van	de	organisatie	van	hun	

praktijk,	gebaseerd	op	solidariteit	en	wederkerigheid.	Het	structurele	probleem	ligt	volgens	

haar	bij	het	belang	dat	gehecht	wordt	aan	de	grote	instituten	die	gebaseerd	zijn	op	grote	

namen,	maar	kunstenaars	niet	voldoende	opvolgen.	“It	seems	as	though	one	cannot	break	

away	from	the	model	of	the	institute	with	a	big	building	based	around	a	single	person.	That	is	

light	years	removed	from	the	way	artists	of	my	generation,	or	younger,	want	to	work”	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	43).	Vanhee	wil	collectieve	zelforganisatie	in	de	eerste	plaats	inzetten	om	

ruggengraat	te	geven	aan	de	sector,	op	financieel	vlak,	maar	ook	op	artistiek	en	

sociaaleconomisch	vlak	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6;	Keulemans,	2018,	p.	51).	Het	streven	van	

Vanhee	naar	een	duurzame	vorm	van	organiseren	komt	niet	alleen	voort	uit	een	economische	

noodzaak	(Janssens	et	al.,	2014,	p.	15).	Het	gaat	ook	om	een	ideologische	omkering,	waarbij	de	

autoriteit	verschuift	van	de	organisaties	naar	de	kunstenaars	zelf	(Van	Imschoot,	2018,	p.	43).	

“It	is	ultimately	the	field	itself	that	has	to	determine	which	forms	of	organization	should	be	

possible”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	43).	

	

Our	kind	of	artist-run	organisations	obviously	still	have	to	learn	more,	and	become	

more	clever,	not	least	in	business	terms.	But	there	are	solutions	for	an	art	field	that	is	

organized	differently.	They	are	already	taking	shape.	It’s	just	that	the	existing	wealth	is	

not	being	sufficiently	utilized.	More	fundamental	support	is	needed.	(Van	Imschoot,	

2018,	p.	43).	

	

5.2.4	Financieringsbronnen	

Met	betrekking	tot	financieringsbronnen	wordt	in	de	tekst	alleen	ingegaan	op	de	sfeer	van	de	

overheid	(Klamer	et	al.,	2006,	pp.	7-35).	Zowel	CAMPO	(2018)	als	Manyone	(2018)	ontvangen	
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subsidies	van	de	Vlaamse	overheid.	Vanhee	gaat	in	het	interview	niet	dieper	in	op	andere	

specifieke	financieringsbronnen,	maar	wel	op	het	feit	dat	kunstenaars	voldoende	steun	nodig	

hebben	en	hier	zelf	meer	zeggenschap	over	zouden	moeten	hebben.	Overheidssteun	lijkt	hier	

inderdaad	verbonden	te	worden	met	ondernemerschap	(Gatz,	2014,	pp.	11-12;	Mazzucato,	

2015,	pp.	26-27).	

	

I	strongly	believe	in	the	powers	and	the	new	centres	of	gravity	that	are	emerging	

within	the	field	itself.	In	such	artist-run	organizations	as	Auguste	Orts,	Spin,	Jubilee	or	

our	own	Manyone,	the	artists	take	charge	of	organizing	their	own	practice,	based	on	

solidarity	and	mutuality.	It’s	just	that	they	are	not	appreciated	enough,	including	

financially.	(Van	Imschoot,	2018,	p.	43)	

	

5.2.5	Carrièreplanning	

Op	de	financieringsmix,	i.e.	de	verzameling	van	middelen	die	de	kunstenaar	toelaat	zijn	of	haar	

doelstellingen	te	realiseren,	gaat	Vanhee	niet	uitgebreid	in.	Wel	kaart	ze	de	problematiek	rond	

subsidies	aan:	“It	is	very	difficult	to	fit	this	into	the	current	system	of	subsidies	for	the	arts.	It	is	

sometimes	possible	to	do	it	outside	of	that	system,	but	organizations	are	then	rarely	

supported	by	any	funding	for	the	arts”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	37).	De	gesubsidieerde	kunsten	

staan	volgens	haar	onder	druk	en	worden	beoordeeld	op	basis	van	het	toeschouwersaantal:	

“They	are	indeed	encouraged	to	increase	audiences	and	participation,	but	that	is	in	turn	being	

twisted	by	the	short-term,	routine	agenda	of	the	subsidized	art	institute,	so	that	the	result	is	

unfortunately	often	just	a	pro	forma	event”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	37).	Over	hybride	

loopbanen	of	multiple	job-holding	heeft	Vanhee	het	niet	(Abbing,	2002,	p.	146),	al	lijkt	ze	wel	

voor	een	proactieve	houding	te	staan	bij	kunstenaars	met	betrekking	tot	hun	

sociaaleconomische	positie	(Van	Imschoot,	2018,	p.	42).	Tijdsinvestering,	het	tweede	

onderdeel	van	carrièreplanning	(Segers	et	al.,	2010,	p.	72),	komt	niet	ter	sprake.	

	

Waar	Vanhee	wel	uitgebreid	op	ingaat	is	het	symbolisch	kapitaal	dat	ze	probeert	op	te	bouwen	

(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	Haar	symbolisch	kapitaal	houdt	sterk	verband	met	de	radicale	

verbeelding	die	ze	probeert	weer	te	geven	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	“I	actually	did	not	feel	

at	home	in	the	theatre.	It	was	as	if	that	framework	was	holding	my	imagination	prisoner,	even	

neutralizing	it,	certainly	in	the	political	sense”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	De	keuzes	die	

Vanhee	maakt	met	het	oog	op	een	duurzame	carrière,	lijken	inderdaad	in	functie	te	zijn	van	
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een	toename	in	symbolisch	kapitaal	(Bourdieu,	1993,	p.	7):	“The	danger	lies	in	the	increasing	

pressure	on	the	kind	of	work	that	can	be	produced.	There	is	a	limit	to	what	can	travel,	who	can	

travel,	how	work	can	be	made	so	that	it	can	be	repeated,	in	short,	a	number	of	conditions	that	

have	to	be	satisfied	in	order	to	function	within	that	framework”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	36).	

	

Vanhee	werkt	bij	voorkeur	op	lange	termijn	en	op	lokale	basis,	waardoor	de	juiste	

voorwaarden	vervuld	moeten	zijn	en	dat	is	niet	altijd	eenvoudig	(Van	Imschoot,	2018,	p.	36).	

Het	opbouwen	van	symbolisch	kapitaal	brengt	een	bepaalde	kost	met	zich	mee	(Bird	&	Smith,	

2005),	op	vlak	van	de	artistieke	autonomie	van	een	kunstenaar	(Hillaert,	2014a),	maar	ook	

financieel	of	emotioneel	vlak	(Siongers	et	al.,	2016).	Vanhee	haalt	zeker	haar	voordeel	uit	het	

internationale	netwerk	dat	CAMPO	uitgebouwd	heeft.	“Popular	rumour	has	it	that	my	work	is	

sometimes	difficult,	at	least	in	terms	of	selling,	so	CAMPO	plays	a	key	role	in	distributing	it”	

(Van	Imschoot,	2018,	p.	40).	Het	gaat	echter	niet	puur	om	dat	internationale	netwerk,	maar	

ook	om	de	ondersteuning	van	artiesten	op	lange	termijn.	Door	de	samenwerking	heeft	Vanhee	

de	kans	om	een	relatie	op	te	bouwen	met	het	publiek	en	met	de	instelling,	met	meer	

speelkansen	als	resultaat	(Van	Imschoot,	2018,	p.	40).		

	

I	am	convinced	that	artists	have	fobbed	off	their	pioneering,	leadership	role	into	what	I	

would	call	negative	internationalization.	You	are	presumed	to	be	exceedingly	flexible,	

preferably	young,	always	ready	to	travel,	with	no	family	and	not	too	many	

commitments.	[…]	It	is	being	sold	and	promoted	as	an	attitude	of	boundless	freedom,	

but	what	is	really	behind	it	is	an	ideologically-motivated	demand	for	extreme	

flexibility,	which	makes	your	existence	vulnerable	and	precarious.	(Van	Imschoot,	

2018,	p.	42)	

	

	

5.2.6	Publiek	

	

I	have	discovered	that	my	work	can	take	place	within	the	phenomena	of	arts	centres	

and	theatres	that	are	internationally	interconnected.	But	that	also	means	that	I	can	be	

on	stage	in	Brussels,	then	Timisoara,	and	Tallinn,	and	that	every	time,	I	am	standing	

before	a	kind	of	same,	predominantly	'bobo'	audience.	(Van	Imschoot,	2018,	p.	36)	
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Geografie	maakt	volgens	Vanhee	het	verschil	niet.	Publiek	gaat	volgens	haar	over	demografie	

en	het	bereiken	van	zoveel	mogelijk	verschillende	bevolkingsgroepen	(Van	Imschoot,	2018,	p.	

35).	Van	de	Velde	en	Van	Looy	(2013,	p.	153)	gaven	aan	dat	internationalisering	leidt	tot	een	

nieuw	publiek.	Een	nieuw	publiek	betekent	voor	Vanhee	echter	een	diverser	publiek	in	plaats	

van	eenvoudigweg	een	groter	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	Wat	kunstenaars	zien	als	een	nieuw	

publiek	lijkt	dus	niet	zo	eenduidig	bepaald	te	kunnen	worden.	De	structurele	samenwerkingen	

die	Vanhee	aangaat,	zoals	eerder	vermeld	met	CAMPO		en	enkele	andere	kunstenaars	

(Manyone,	2018;	Van	Imschoot,	2018,	p.	40),	lijken	er	bovendien	inderdaad	toe	bij	te	dragen	

dat	ze	dat	beoogde	nieuwe	publiek	kan	bereiken	(VTi,	2014,	p.	35).	CAMPO	zet	voor	haar	alles	

op	alles	om	een	zo	divers	mogelijk	publiek	aan	te	trekken.	Ze	spreken	hun	persoonlijk	netwerk	

aan,	in	plaats	van	hun	galerij	te	laten	vollopen	met	enkel	het	typische	publiek	voor	cultuur	

(Van	Imschoot,	2018,	p.	40).	

	

De	blik	die	Vanhee	heeft	op	publiek,	zeker	in	de	context	van	internationalisering,	vertoont	een	

sterke	overeenkomst	met	de	ideeën	van	Keulemans	(2018)	en	Khalidi	en	De	Wit	(2018).	“In	

onze	steden	zien	we	heel	wat	plekken	waar	interessante	kruisbestuivingen	plaatsvinden.	Wars	

van	hokjesdenken	ontstaan	nieuwe	allianties	tussen	kunsten,	ambachten,	activisme	en	de	

stad”	(Keulemans,	2018,	p.	8).	Voor	Vanhee	gaat	internationalisering	over	het	erkennen	van	

een	pluralisme	en	iets	internationaals	in	je	eigen	omgeving.	Brussel	is	voor	haar	een	erg	goed	

voorbeeld	van	een	stad	waar	dat	pluralisme	een	bijna	onmogelijke	samenleving	toch	leefbaar	

maakt	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	“On	the	one	hand,	there	is	the	impossibility	of	living	with	

one	another,	and	on	the	other	the	potential	to	do	it	anyhow,	in	one	way	or	other,	to	make	it		

work,	through	a	practice	or	a	way	of	living.	For	the	future,	there	is	a	lot	to	be	learned	from	

that”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).		

	

Internationalisering	in	de	klassieke	zin	van	het	woord	lijkt	voor	Vanhee	eerder	een	

noodzakelijk	gevolg	dan	een	vrije	keuze	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	“When	I	began	to	create	

my	own	work	as	a	performer,	I	immediately	found	myself	in	an	international	scene”	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	35).	In	dat	internationale	veld	voelde	ze	zich	onmiddellijk	thuis	vanwege	het	

pluralisme	en	de	diversiteit,	zaken	waarmee	ze	nooit	in	aanraking	was	gekomen	had	ze	zich	

beperkt	tot	Vlaanderen	of	Nederland	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	Bovendien	verhoogde	dat	

internationale	aspect	haar	prestige	ook	sterk	in	Vlaanderen	(Van	Imschoot,	2018,	p.	41).	Met	

dat	internationale	aspect	probeert	ze	echter	in	het	lokale	aan	de	slag	te	gaan	(Van	Imschoot,	
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2018,	p.	35):	“For	me,	it	is	much	more	interesting	to	work	for	an	extended	time	at	a	single	

location,	in	an	arts	centre,	or	if	need	be,	in	a	tiny	village,	than	to	be	in	front	of	audiences	that	

are	supposedly	international,	but	are	in	fact	interchangeable”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).		

	

Vanhee	gaat	daarnaast	ook	in	op	het	betrekken	van	het	publiek	bij	de	artistieke	uiting,	niet	in	

de	letterlijke	zin	van	co-creatie,	waarbij	je	het	publiek	mee	op	het	podium	brengt,	maar	door	

de	persoonlijkheid	van	het	beoogde	publiek	uit	te	drukken	in	je	voorstelling	(Van	Imschoot,	

2018,	p.	43).	“Let	us	open	up	our	houses	for	other	art	forms,	art	forms	that	are	not	the	

dominant	ones.	That	will	change	our	criteria	for	what	is	considered	art,	but	also	bring	along	a	

different	audience,	or	a	different	notion	of	what	an	audience	or	a	public	actually	is”	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	43).	Welk	publiek	je	bereikt,	bepaal	je	door	welke	stemmen	je	versterkt,	je	

aanwezig	laat	zijn	(Van	Imschoot,	2018,	p.	43).	“I	think	many	institutes	and	art	centres	today	

are	very	compulsive	and	relentless	in	their	attempts	to	reach	a	different	audience,	other	than	

the	traditional	Flemish	middle	classes.	But	you	will	never	get	that	other	public	in	your	audience	

if	you	do	not	change	your	own	attitude,	and	do	not	change	what	they	can	see	on	your	stage,	

and	who	decides	that”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	43).	Om	een	diverser	publiek	te	bereiken,	moet	

eerst	ook	wat	je	toont	diverser	worden	(Keulemans,	2018,	p.	33;	Van	Imschoot,	2018,	p.	43).	

	

5.2.7	Waardecreatie	

Typerend	voor	het	werk	van	Vanhee	is	de	verbinding	die	ze	maakt	tussen	haar	artistieke	

praktijk	en	haar	engagement	als	burger	(Van	Imschoot,	2018,	p.	33).	“She	seeks	out	unheard	

language	that	liberates	our	concept	being	from	uniform	thinking	about	identity”	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	34).	Zowel	op	artistiek	vlak	als	op	sociaal	vlak	is	die	oriëntering	heel	

bepalend	voor	haar	werk.	Zoals	bij	de	bespreking	van	het	publiek	al	ter	sprake	kwam	wil	ze	

ruimte	maken	voor	de	stem,	de	taal	van	anderen	of	een	andere	manier	van	spreken	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	34).	Ze	gaat	op	zoek	naar	het	dominante	discours	en	probeert	het	open	te	

breken	en	een	polyfonie	te	ontdekken.	Vandaar	ook	de	keuze	om	enkel	in	het	Engels	te	

werken:	“I	always	prefer	to	be	and	to	remain	an	outsider.	[...]	Everybody	is	a	dilettante.	That	

ensures	a	democratic	dimension.”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	De	kunstenwereld	in	

Vlaanderen	en	Nederland	is	volgens	Vanhee	veel	meer	gesloten	ten	opzichte	van	de	

internationale	sfeer,	net	vanwege	de	meer	gesloten	taal	die	gehanteerd	wordt	ten	opzichte	

van	het	Engels,	als	het	ware	de	lingua	franca	van	de	internationalisering	(Van	Imschoot,	2018,	

p.	35).	
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Enerzijds	ligt	haar	focus	op	het	artistieke	en	wil	ze	nieuwe	verhalen	en	vormen	ontdekken.	

Anderzijds	wil	ze	een	stap	verder	gaan	en	het	sociale	verbinden	met	het	artistieke	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	35).	“The	truth	is	that	for	me,	art	has	always	been	a	good	place	to	do	what	I	

want	to	do	as	a	citizen”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	36).	Een	groot	deel	van	haar	legitimatie	vindt	

Vanhee	dus	terug	in	het	maatschappelijke	(Devillé,	2013,	p.	7).	“Capitalism	wants	engagement	

strictly	focused	on	yourself.	If	your	engagement	consequently	just	concerns	yourself	as	an	

artist,	establishing	yourself	or	cultivating	your	own	role,	it	contributes	nothing.	If	your	

engagement	is	directed	towards	the	other,	or	towards	the	broader	community,	the	situation	

changes”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	42).	Vanhee	wil	een	soort	transformatie	teweegbrengen,	

waarbij	je	nooit	weet	waar	je	juist	naartoe	gaat	en	wat	dan	gaat	veranderen.	Ze	wil	het	

publieke	in	het	private	brengen,	waardoor	die	plekken	een	politieke	lading	krijgen	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	37).	

	

I	think	that	my	work	is	also	an	answer	to	the	general	fear	of	losing	one’s	own	identity	

that	is	so	prevalent	in	our	culture,	on	the	pressure	that	capitalism	has	infused	into	us	

to	hold	tight	to	everything,	and	the	impotence	that	that	entails	in	being	able	to	accept	

the	constant	transformation	of	everything.	(Van	Imschoot,	2018,	p.	37)	

	

5.3	Pieter	De	Buysser	

	

5.3.1	De	kunstenaar	

Pieter	De	Buysser,	geboren	te	Kapellen	in	1972,	is	schrijver,	theater-	en	filmmaker.	Na	een	

korte	periode	toneel	te	hebben	gestudeerd	aan	het	Conservatorium	te	Antwerpen,	legde	hij	

zich	toe	op	de	studies	filologie	en	filosofie	in	Antwerpen,	om	uiteindelijk	in	Parijs	een	diploma	

in	de	filosofie	te	behalen.	Met	zijn	werk	verwierf	hij	reeds	aanzien	in	binnen-	en	buitenland.	In	

zijn	werk	gaat	hij	de	oefening	aan	om	feit	en	fictie	met	elkaar	te	vervlechten,	hij	zoekt	de	

grenzen	op	van	wat	mogelijk	is	en	wat	zijn	verbeelding	mogelijk	maakt	(De	Buysser,	2018).		

	

Samen	met	medekunstenaar	Thomas	Bellinck	richtte	hij	in	2016	ROBIN	op,	een	structuur	die	

van	beide	kunstenaars	de	productie	ondersteunt.	Onder	die	structuur	zijn	ze	beiden	actief	in	

het	Kaaitheater.	Momenteel	werkt	hij	voornamelijk	aan	enkele	internationale	coproducties,		
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zoals		“The	After	Party”	met	Archa	in	Praag,	“Le	rire	des	moineaux”	met	Théâtre	de	la	Bastille	

in	Parijs	en	“Het	puntje	van	de	tong”	met	het	planetarium	in	Berlijn	en	met	Théâtre	les	

Amandiers	in	Paris-Nanterre	(De	Buysser,	2018).	

	

5.3.2	De	tekst	

De	tekst	die	hier	besproken	wordt	is	de	speech	die	Pieter	De	Buysser	gaf	bij	de	kick-off	meeting	

van	/Re/framing	the	international	in	het	Concertgebouw	in	Brugge	in	december	2016,	Hello	

aunt	Cécile,	hello	police	officer:	welcome	and	join	in.	De	tekst	gaat	over	het	loslaten	van	de	

traditionele	grenzen	van	een	kunstwerk	(De	Buysser,	2017,	pp.	12-17).	“Time	to	shift	the	

paradigm.	But	how”	(De	Buysser,	2017,	p.	15)?	

	

Imagine	that	there	was	one	artwork	that	broke	with	the	idea	of	the	artwork	that	we’ve	

been	cherishing	ever	since	Romanticism.	Imagine	that	all	artists,	arts	organisations,	

and	cultural	workers	together	created	one	artwork.	The	individuals	would	not	need	to	

agree.	They	wouldn’t	need	to	hold	extra	staff	meetings,	wouldn’t	need	to	rehearse	–	

they’d	just	do	it.	(De	Buysser,	2017,	p.	13)	

	

5.3.3	Organisatievormen	

De	Buysser	(2017,	p.	17)	spreekt	in	de	tekst	duidelijk	over	nieuwe	modellen,	of	in	andere	

woorden:	alternatieven	voor	de	huidige	standaard.	Dit	kan	ten	dele	slaan	op	

organisatievormen.	“It’s	time	to	come	up	with	new	models.	While	in	the	performing	arts,	

touring	from	town	to	town	will	probably	always	exist,	there	are	certainly	ways	to	revise	the	

ecological	footprint”	(De	Buysser,	2017,	p.	17).	De	Buysser	lijkt	zich	vooral	binnen	de	derde	

vorm	van	organiseren	te	situeren,	waarbij	kunstenaars	samenwerkingen	aangaan	met	andere	

kunstenaars	of	kunstorganisaties,	zowel	op	zakelijk	als	op	artistiek	vlak.	Enerzijds	door	aan	

collectieve	zelforganisatie	te	doen	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6;	Keulemans,	2018,	p.	51),	het	

motief	erachter	geeft	hij	niet	prijs,	anderzijds	door	(internationale)	coproducties	aan	te	gaan	

(Janssens	et	al.,	2014,	p.	15).	

	

Let’s	have	a	look	at	some	of	the	contradictions	we	live	with:	major	gaps	exist	between	

the	worldview,	the	ideals,	the	discourse	expressed	through	the	Arts,	and	daily	practice.		
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Touring	internationally	is,	as	it	happens,	highly	problematic	simply	because	of	that	gap	

between	the	worldview	that’s	transmitted	by	the	artwork	and	real	practice	(De	

Buysser,	2017,	p.	15).	

	

De	Buysser	(2017,	pp.	14-15)	voelt	aan	dat	er	in	de	sector	nood	is	aan	een	aantal	kritieke	

verschuivingen.	De	keuze	voor	een	bepaalde	organisatievorm	hangt	samen	met	een	streven	

naar	een	duurzame	carrière	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	8).	De	Buysser	(2017,	p.	15)	ziet	dat	

spanningsveld	echter	nog	breder	en	stelt	de	verantwoordelijkheden	die	bijvoorbeeld	

internationalisering	met	zich	meebrengt,	scherp	aan	de	kaak.	Die	problematiek	speelt	voor	

hem	een	belangrijke	rol	bij	een	het	bepalen	van	een	duurzame	organisatievorm,	maar	ook	

duurzaamheid	in	een	bredere	zin,	bijvoorbeeld	met	betrekking	tot	ecologie	(De	Buysser,	2017,	

p.	17).	

	

5.3.4	Financieringsbronnen	

In	de	geselecteerde	tekst	gaat	De	Buysser	(2017)	niet	in	op	financieringsbronnen.	Zoals	bij	

organisatievormen	al	aangehaald	werd,	gaat	hij	echter	wel	in	op	alternatieve	modellen	(De	

Buysser,	2017,	p.	17),	wat	eveneens	zou	kunnen	duiden	op	alternatieve	of	aanvullende	vormen	

van	financiering	(Gatz,	2014,	p.	22).		

	

5.3.5	Carrièreplanning	

Op	de	financieringsmix	en	tijdsinvesteringen	die	een	artistieke	carrière	vergt,	gaat	De	Buysser	

(2017)	in	deze	tekst	niet	in.	Des	te	uitgebreider	spreekt	hij	over	het	belang	van	symbolisch	

kapitaal,	gezien	de	aard	van	de	tekst	doet	hij	dat	voornamelijk	in	de	context	van	

internationalisering	(De	Buysser,	2017,	p.	16).	“There	is	little	work	which	tours	internationally	

that	openly	defends	the	speculation	on	symbolical	capital.	Yet	the	speculation	on	symbolical	

capital	is	a	key	part	of	the	international	touring	business”	(De	Buysser,	2017,	p.	16).	

Internationalisering	kan	enerzijds	leiden	tot	een	steeds	grotere	afzetmarkt	voor	het	‘product’	

dat	kunstenaars	aanbieden,	gedrag	dat	De	Buysser	(2017,	p.	15)	vergelijkt	met	wat	Marx	zei	

over	de	bourgeoisie:	“The	need	of	a	constantly	expanding	market	for	its	products	chases	the	

bourgeoisie	all	over	the	globe.	Everywhere	they	must	nestle,	sell	their	products	and	establish	

new	networks”	(De	Buysser,	2017,	p.	15).	Anderzijds	kan	internationalisering	ook	leiden	tot	

een	toename	in	symbolisch	kapitaal	in	plaats	van	economisch	kapitaal	(Bird	&	Smith,	2005).	De	
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Buysser	ziet	een	intensere	distributie	ook	resulteren	in	een	rijker	publiek,	op	intellectueel,	

moreel	en	esthetisch	vlak	(De	Buysser,	2017,	p.	17).		

	

It	can	give	you	the	opportunity	to	speak	from	an	outside	viewpoint.	You’re	the	fool,	

the	stranger.	There	is	a	more	reciprocal	relationship	in	this	kind	of	profound	

international	work;	more	than	mutual	curiosity	is	at	stake:	both	parties	are	invited	to	

fundamentally	review	their	respective	identities.	And	this	is	something	crucial	that	we	

need	to	do	over	and	over	again	in	this	era	where	globalisation	tests	our	fixed	identity.	

It’s	a	crucial	way	to	deal	with	our	fixation	on	identity	(De	Buysser,	2017,	p.	17).	

	

5.3.6	Publiek	

	

This	collective	artwork	would	drop	the	romantic	notion	of	a	singular	creator	and	would	

leave	behind	the	idea	of	a	product.	[...]	The	entire	group	of	artists,	the	audience,	and	

all	the	cultural	workers:	just	one	work.	One	work	that	no	one	can	grab	hold	of.	One	

work	that	would	evolve,	that	would	fly	like	sand,	that	would	run	like	a	river.	(De	

Buysser,	2017,	p.	14)	

	

De	Buysser	(2017,	p.	15)	gaat	niet	in	op	wat	een	nieuw	publiek	voor	hem	juist	betekent,	en	of	

hij	streeft	naar	een	meer	diverse	opkomst.	Het	publiek	vormt	voor	hem	ook	geen	legitimatie	

voor	zijn	werk.	De	Buysser	gaat	vooral	in	op	in	hoeverre	kunstenaars	het	publiek	(niet-

kunstenaars)	betrekken	bij	hun	artistieke	uiting,	meer	bepaald	in	termen	van	co-creatie.	Hij	

streeft	ernaar	de	grenzen	te	doen	vervagen	tussen	de	makers	en	de	toeschouwers	(De	

Buysser,	2017,	p.	14),	in	samenhang	met	de	problematiek	rond	identiteit	die	bij	het	symbolisch	

kapitaal	ter	sprake	kwam	(De	Buysser,	2017,	p.	17).	“Both	parties	have	a	say	and	an	impact	on	

this	relationship,	and	that	submerges	us	in	a	new	process	of	subjectification.	It’s	what	I	would	

call	emancipated	internationalisation”	(De	Buysser,	2017,	p.	17).	

	

5.3.7	Waardecreatie	

Naast	de	intrinsieke	waarde	van	kunst,	iets	wat	De	Buysser	(2017,	p.	17)	bijvoorbeeld	aanhaalt	

wanneer	hij	het	heeft	over	het	discours	rond	identiteit,	ziet	hij	waardecreatie	ook	terugkomen	

op	een	maatschappelijk	vlak	(Devillé,	2013,	p.	7).	“We	love	to	sell	our	work	globally.	But	I	have	
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a	question	regarding	the	consistency	of	the	discourse,	the	worldview	that	is	very	often	

communicated	in	works	that	travel”	(De	Buysser,	2017,	p.	15).	Weinig	werkomgevingen	zijn	

volgens	hem	zo	gevoelig	voor	de	betekenis	van	de	context	waarin	geopereerd	wordt	als	die	

van	de	kunsten.	Dat	ziet	hij	als	een	sterkte	waar	vandaag	nog	te	weinig	gebruik	van	gemaakt	

wordt	(De	Buysser,	2017,	p.	15).	Kunstenaars	kunnen	op	het	(internationale)	toneel	

esthetische,	maar	ook	politieke	kwesties	aansnijden	en	zo	het	publieke	debat	stimuleren.	

Internationalisering	lijkt	te	conflicteren	met	de	waarden	waar	kunstenaars	voor	staan,	

waardoor	het	een	eerder	kapitalistische	keuze	lijkt	te	zijn	om	internationaal	te	toeren	of	

samen	te	werken	(De	Buysser,	2017,	p.	16).	“Reframing	the	international	can	also	mean	to	

work	profoundly	in	a	context	other	than	the	one	in	which	you’re	based.	To	not	just	drop-off	

one’s	product	and	move	on”	(De	Buysser,	2017,	p.	17).	

	

5.4	Vertrouwelijk	interview	

	

5.4.1	De	kunstenaar	

De	beeldend	kunstenaar	werd	geboren	in	de	jaren	60	(M	HKA	Ensembles,	2018)	en	studeerde	

aan	de	Koninklijke	Academie	voor	Schone	Kunsten	van	Gent	(Kunstenpunt,	2016,	p.	1).	Net	als	

Luc	Tuymans	of	Thierry	De	Cordier	staat	hij	bekend	om	zijn	traditionele	picturale	stijl	en	

ambachtelijke	manier	van	werken.	Op	thematisch	vlak	zoekt	hij	vaak	de	controverse	op		

(M	HKA	Ensembles,	2018).	Verwijzend	naar	de	actualiteit	of	de	wereldliteratuur	schildert	hij	

zowel	portretten	als	interieurbeelden	(M	HKA	Ensembles,	2018).	De	kunstenaar	(Kunstenpunt,	

2016,	p.	3)	werkte	al	samen	met	verschillende	binnen-	en	buitenlandse	galerijen.	

	

5.4.2	De	tekst	

De	tekst	die	hier	besproken	wordt	is	een	vertrouwelijk	interview,	afgenomen	door	

Kunstenpunt.	De	tekst	is	vertrouwelijk	omdat	ze	nog	niet	gepubliceerd	werd.	De	tekst	vertrekt	

bij	het	begin	van	zijn	loopbaan,	waarom	hij	kunstenaar	geworden	is,	en	gaat	dan	dieper	in	op	

zijn	motieven	binnen	en	visie	op	de	wereld	van	de	beeldende	kunsten	en	de	rol	van	de	

economie.	Hierbij	komt	zijn	persoonlijke	opinie	over	de	sector	sterk	naar	voren	(Kunstenpunt,	

2016,	p.	7):	“Curators	can	promote	work	that	is	artistically	important.	Together	with	museums	

they	have	to	make	corrections.	If	they	only	follow	the	big	money,	then	they	make	big	

mistakes”.	
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5.4.3	Organisatievormen	

De	zakelijke	organisatie	van	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	3)	lijkt	sterk	af	te	hangen	

van	de	verschillende	galerijen	waarmee	hij	al	samenwerkte.	Het	artistieke	is	daarentegen	

steeds	het	belangrijkste	gebleven	voor	hem	en	heeft	ook	meegespeeld	in	de	keuze	van	een	

zakelijke	partner:	“In	1995	I	started	with	Hufkens	(Xavier	Hufkens,	one	of	the	leading	European	

Galleries	for	contemporary	art)	in	Brussels.	He	still	has	a	very	big	gallery.	But	after	two	years	I	

quit	because	the	gallery	was	too	commercial”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	3).	Op	artistiek	vlak	

bewaarde	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	3)	steeds	zijn	onafhankelijkheid:	“I	felt	like	I	

had	the	choice	between	success	and	freedom	so	I	chose	freedom”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	3).	

Wanneer	hij	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4)	niet	samenwerkte	met	een	galerij,	het	was	niet	

eenvoudig	een	goeie	match	te	vinden,	“They	controlled	the	art	world,	like	the	big	football	

clubs	do”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4),	in	die	periode	verkocht	hij	zelf	ook	een	aantal	werken	

rechtstreeks	aan	klanten.		

	

“In	other	countries,	there	are	big	institutions	that	can	really	support	the	careers	of	artists.	But	

in	Belgium,	even	most	of	the	big	museums	stay	local.	So	Luc,	me	and	some	others	wanted	to	

take	some	initiatives	to	support	young	artists”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4).	De	kunstenaar	

(Kunstenpunt,	2016,	pp.	3-4)	lijkt	zich	tussen	de	eerste	en	de	tweede	vorm	van	organiseren	te	

situeren,	waarbij	de	kunstenaar	enerzijds	de	controle	behoudt	om	zo	de	autonomie	te	

proberen	vrijwaren	(BAM,	2014,	p.	51)	en	anderzijds	beroep	gedaan	wordt	op	bepaalde,	in	dit	

geval	erg	machtige	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4),	ondersteunende	diensten	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	

7).	Hij	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4)	lijkt	de	noodzaak	te	zien	om	die	tweede	vorm	van	organiseren	

verder	te	ontwikkelen,	om	zo	meer	duurzaamheid	te	bewerkstelligen	voor	nieuwe	spelers.	

	

5.4.4	Financieringsbronnen	

De	eerste	en	belangrijkste	vorm	van	financiering	waar	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	1)	

op	ingaat	zijn	vergoedingen	vanuit	de	markt	voor	zijn	artistieke	activiteit,	al	lijkt	de	

persoonlijke	sfeer,	misschien	zelfs	de	sociale	sfeer	ook	een	belangrijke	rol	te	hebben	gespeeld	

in	zijn	carrière	(Klamer,	2011,	p.	154).		

	

The	first	real	work	I	sold	was	in	1993	to	Johan,	a	friend	of	Luc	Tuymans.	He	bought	10	

paintings	at	once	for	about	€5.000	total.	[...]	I	met	Luc	Tuymans	at	an	art	fair	in	
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Brussels.	We	became	friends	because	we	both	loved	whiskey	and	they	served	free	

whiskey.	Then	we	became	good	colleagues	and	friends.	(Kunstenpunt,	2016,	p.	1).	

	

“That’s	the	hard	world	of	new	liberalism.	It’s	only	for	the	winners”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	3).	

Hij	(Kunstenpunt,	2016,	pp.	4,	8)	rekent	voor	zijn	financiering	grotendeels	op	de	markt,	maar	

verkoopt	niet	voldoende	en	ook	niet	op	voldoende	regelmatige	basis	om	op	dat	loon	te	

overleven.	“Some	years,	like	when	I	sold	works	in	New	York,	I	definitely	could	support	myself	

with	my	artistic	revenue.	I	was	very	proud	because	it	was	all	official”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4).	

Tijdens	periodes	waarin	hij	niet	voldoende	verdient,	wordt	hij	financieel	ondersteund	door	zijn	

echtgenote	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4).	De	sfeer	van	de	overheid	was	ten	slotte	niet	aan	hem	

besteed	(Klamer	et	al.,	2006,	pp.	7-35).	De	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	5)	vroeg	of	

accepteerde	nooit	monetaire	steun	van	de	overheid,	omdat	hij	de	politiek	niets	verschuldigd	

wilde	zijn.	Die	keuze	had	echter	wel	implicaties	voor	zijn	kansen	om	bijvoorbeeld	deel	te	

nemen	aan	biënnales.	“Therefore	most	artists	don’t	talk	about	their	finances”	(Kunstenpunt,	

2016,	p.	5).	

	

5.4.5	Carrièreplanning	

	

It	was	the	end	of	the	seventies,	it	was	the	punk	period,	it	was	the	‘no	future	time’,	

there	was	the	economic	crisis,	so	the	only	thing	I	could	do	was	painting	and	make	

drawings	and	not	thinking	about	having	a	career..	just	start	working	as	an	artist	

because..	it	didn’t	exist,	certainly	not	in	Belgium..	there	was	no	musea,	no	galleries,	no	

background..	So	it	was	just	‘I	will	see	how	I	will	survive..	Maybe	I’ll	become	a	bank	

robber’..	there	was	no	perspective.	(Kunstenpunt,	2016,	p.	1)	

	

Carrièreplanning	was	een	heel	precaire	zaak	voor	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	1).	

Nadat	hij	zijn	studies	beëindigde	in	1986	ging	hij	aan	de	slag	bij	Volvo.	In	de	kunstwereld	was	

er	geen	toekomst,	waardoor	overleven	betekende:	een	andere	job	zoeken.	In	1988	stopte	hij	

met	werken	en	leefde	hij	van	een	uitkering,	waardoor	hij	weer	de	financiële	ruimte	en	tijd	

kreeg	om	te	schilderen	en	om	bepaalde	jobs	aan	te	nemen	in	de	culturele	sector.	Door	

bijvoorbeeld	in	een	theater	te	gaan	werken	voelde	hij	zich	minder	schuldig	over	zijn	keuze	voor	

een	artistieke	loopbaan.	“I	developed	my	own	work,	but	without	exhibiting	or	selling	any	

work”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	1).	Zoals	eerder	aangehaald	kan	hij	niet	steeds	overleven	van	zijn	
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kunst,	iets	wat	hij	zelf	als	typerend	ziet	voor	de	sector:	“Everyone	gets	paid,	and	the	leftovers	

are	for	the	artists”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	8).	Af	en	toe	gaf	hij	ook	les,	maar	nooit	in	

jobverband.	In	kunstscholen	maakte	hij	ruzie	met	zijn	collega’s	en	schilderlessen	gaf	hij	liever	

op	café	(Kunstenpunt,	2016,	p.	6).	

	

Tijdens	zijn	carrière	bracht	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	2)	veel	tijd	door	met	Luc	

Tuymans,	die	hem	er	sterk	toe	probeerde	aan	te	zetten	om	ambitieus	te	zijn.	“But	I	only	

wanted	to	be	ambitious	in	my	studio”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	2).	De	kunstenaar	(Kunstenpunt,	

2016,	p.	2)	noemt	Luc	Tuymans	een	heel	strategisch	kunstenaar,	iets	wat	hij	als	een	

compliment	beschouwt	maar	tegelijkertijd	een	soort	afkeer	van	lijkt	te	koesteren.	“He	

carefully	plans	his	career	and	is	very	smart	doing	it”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	2).	Tuymans	

ontwikkelde	zijn	carrière	traag	en	kon	zijn	oeuvre	uitbouwen	op	basis	van	een	aantal	

succesvolle	werken.	Het	eerste	stadium	van	zijn	carrière	noemde	hij	zijn	‘dreamtime’.	De	

kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	5)	vindt	dat	ook	jonge	kunstenaars	vandaag	de	kans	zouden	

moeten	krijgen	om	hun	carrière	op	hun	tempo	te	ontwikkelen,	maar	dat	lijkt	niet	langer	de	

realiteit:	“Now	young	artists	have	to	be	very	successful	at	a	very	young	age	or	they	get	

depressed”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	5).	

	

Een	ander	aspect	van	carrièreplanning	is	de	creatie	van	symbolisch	kapitaal.	De	kunstenaar	

(Kunstenpunt,	2016,	p.	2)	vindt	het	zelf	belangrijk	om	te	experimenteren	in	zijn	atelier	en	in	

contact	te	komen	met	andere	kunstvormen.	Voor	veel	kunstenaars	lijkt	het	hem	echter	

veeleer	om	aanzien	en	geld	te	gaan.	Kunstenaars	gaan	tactisch	tewerk	en	prijzen	hangen	niet	

langer	samen	met	artistieke	waarde,	maar	met	naambekendheid	(Kunstenpunt,	2016,	p.	5).	

Een	te	lage	prijs	weerspiegelt	daarentegen	wel	een	gebrek	aan	kwaliteit	(Kunstenpunt,	2016,	

p.	6).	

	

You	can	buy	works	from	historic	masters	for	half	of	the	price	of	a	Borremans.	An	Ensor	

for	example.	He	is	international	history.	But	his	works	sell	for	less	money.	The	prices	

are	just	crazy.	2.7	million	dollars	for	a	painting!	You	can	buy	3	French	castles	for	that	

amount.	But	who	can	predict	what	the	market	will	do	in	a	few	years?	(Kunstenpunt,	

2016,	p.	5)	
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De	financieringsmix	is	aan	de	ene	kant	iets	waar	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	6)	

weinig	aandacht	aan	besteedt.	Hij	kiest	er	bewust	voor	geen	hybride	loopbaan	op	te	starten,	

waardoor	het	artistieke	inkomen	van	minder	groot	belang	zou	zijn	(Segers	et	al.,	2010,	p.	72).	

Aan	de	andere	kant	beseft	hij	echter	wel	dat	geld	cruciaal	is	om	kunst	te	kunnen	maken	en	er	

ook	de	tijd	voor	te	kunnen	vrijmaken.	Ook	tijdsbesteding	is	een	aspect	waarop	de	kunstenaar	

(Kunstenpunt,	2016,	p.	1)	weinig	compromissen	lijkt	te	willen	sluiten.	De	artistieke	

kernactiviteit	staat	steeds	centraal.	Met	betrekking	tot	symbolisch	kapitaal	haalt	hij	

(Kunstenpunt,	2016,	p.	5)	ten	slotte	aan	dat	kunstenaars	zoals	Tuymans	een	bepaalde	grens	

lijken	over	te	steken,	zoals	Hillaert	(2014a)	stelt:	tussen	uitwisseling	en	uitlevering.	“He	knew	

the	network	very	well	and	played	it	perfectly.	Like	Napoleon	on	the	battlefield”	(Kunstenpunt,	

2016,	p.	2).	

	

5.4.6	Publiek	

In	tegenstelling	tot	Rienstra	(2004)	lijkt	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	pp.	1-2)	niet	te	

streven	naar	een	groot	publiek.	Hij	werkt	bij	voorkeur	in	de	beslotenheid	van	zijn	eigen	atelier	

en	houdt	er	niet	van	tentoonstellingen	te	houden	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4).	Media-aandacht	

lijkt	vooral	op	de	internationale	markt	aanwezig	en	van	betekenis	te	zijn.	De	Belgische	pers	

schrijft	daarentegen	zelden	over	de	kunstwereld	(Kunstenpunt,	2016,	pp.	1-2).	Het	publiek	

komt	verder	niet	ter	sprake	tijdens	het	interview.	

	

5.4.7	Waardecreatie	

	

I	wanted	to	open	a	discussion	on	what	art	should	be	about.	I	could	never	stop	painting.	

But	it	was	a	critique	of	the	system,	because	there	was	no	open	culture	anymore	in	the	

Flemish	art	market.	There	was	no	room	for	art	critiques,	discussions	between	artists,	

creating	platforms	for	young	artists	etc.	The	market	took	over	and	that	was	the	end	of	

the	big	dream	for	me.	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4)	

	

Voor	de	kunstenaar	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4)	ligt	de	nadruk	op	de	intrinsieke	waarde	van	

kunst,	iets	waar	hij	hard	voor	werkt	(Kunstenpunt,	2016,	p.	6).	Hij	uit	daarbij	kritiek	op	de	

kunstwereld	vandaag,	die	volgens	hem	net	zo	fungeert	als	een	beurs	met	aandelen	die	je	op	

het	juiste	moment	moet	verhandelen	(Kunstenpunt,	2016,	p.	7).	“At	some	point,	Van	Gogh	
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made	2,000	paintings	a	year.	Now	Borremans	sometimes	makes	7	painting	a	year,	because	it	is	

good	for	the	exclusivity”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	6).	De	economische	waarde	lijkt	belangrijker	

te	zijn	geworden	dan	de	artistieke,	op	de	juiste	plaats	zijn	op	het	juiste	moment	(Kunstenpunt,	

2016,	p.	6).	

	

5.5	Anne-Mie	Van	Kerckhoven	

	

5.5.1	De	kunstenaar	

Anne-Mie	Van	Kerckhoven	(ook	bekend	onder	de	naam	AMVK),	geboren	in	1951	te	

Antwerpen,	is	sinds	1970	actief	als	beeldend	kunstenaar,	maar	ook	als	grafisch	ontwerper	en	

performancekunstenaar	(M	HKA,	2018,	p.	5).	Haar	studies	voltooide	ze	aan	de	Academie	voor	

Schone	Kunsten	Antwerpen	(Beckers,	2018).	AMVK	stond	altijd	al	bekend	als	een	pionier,	

iemand	die	het	pad	effende	voor	kunstenaars	van	de	toekomst,	door	in	te	gaan	tegen	een	heel	

mannelijke,	marktgerichte	en	visuele	kunstenwereld.	Haar	praktijk	is	heel	multidisciplinair	en	

verfijnd.	Zo	bevat	haar	oeuvre	honderden	werken,	van	eerder	simpele	pentekeningen	tot	heel	

complexe	video-installaties	en	constellaties	gebaseerd	op	tekst	en	beeldtaal.	Samen	met	

kunstenaar	en	partner	Danny	Devos	richtte	ze	in	1981	noise-band	en	kunstenaarscollectief	

Club	Moral	op,	waaruit	de	publicatie	van	het	tijdschrift	Force	Mental	volgde.	Zelforganisatie	en	

zelfanalyse	hebben	steeds	een	heel	centrale	rol	vervuld	in	het	werk	van	AMVK.	Naast	haar	

interesse	in	het	mystieke,	staat	ze	ook	bekend	om	haar	sociale	en	politieke	engagement	en	

haar	heel	directe,	misschien	zelfs	genadeloze	manier	van	uitdrukken.	Met	de	tentoonstelling	

‘What	Would	I	Do	in	Orbit’	verwierf	ze	de	voorbije	jaren	veel	internationaal	aanzien	(M	HKA,	

2018,	p.	5).	

	

5.5.2	De	tekst	

De	tekst	die	hier	geanalyseerd	zal	worden	is	een	media-interview	uit	De	Morgen,	afgenomen	in	

het	kader	van	de	retrospectieve	van	het	werk	van	Anne-Mie	Van	Kerckhoven	in	het	M	HKA	in	

2018.	Net	als	de	tentoonstelling	doet	op	artistiek	vlak,	peilt	het	interview	naar	40	jaar	carrière	

en	hoe	AMVK	dat	beleefde.	Het	gaat	over	belangrijke	beslissingen	en	feminisme	in	haar	

carrière.	Meer	zakelijke	aspecten	komen	ook	ter	sprake,	maar	zijn	niet	de	focus	van	het	

interview	(Beckers,	2018).	
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De	eerste	expo	die	ze	organiseerde,	eindigde	met	een	molotovcocktail,	en	kunstpaus	

Jan	Hoet	wist	geen	weg	met	zoveel	vrouwelijke	sturm-und-drang.	Maar	vandaag	toont	

Anne-Mie	Van	Kerckhoven	(66)	veertig	jaar	werk	in	het	M	KHA.	‘Ik	ben	geen	gewone	

mens.’	(Beckers,	2018)	

	

5.5.3	Organisatievormen	

Zelforganisatie	is	AMVK	niet	vreemd:	“Club	Moral	is	een	tweemans-noiseband	slash	

kunstenaarscollectief	dat	in	de	jaren	80	veel	lawaai	maakte	in	een	goedkope	fabrieksruimte	in	

Borgerhout”	(Beckers,	2018).	“Het	was	een	tijd	vol	experiment”	(Beckers,	2018)	en	dat	is	

eveneens	te	merken	in	de	organisatievorm.	Vroeg	in	haar	carrière	koos	AMVK	voor	collectieve	

zelforganisatie	(Beckers,	2018).	Dit	kan	met	bestaanszekerheid	te	maken	hebben	gehad,	maar	

ook	op	artistiek	vlak	zal	die	beslissing	heel	wat	betekend	hebben,	bijvoorbeeld	in	termen	van	

vrijheid	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6;	Keulemans,	2018,	p.	51).	Hier	lijkt	ze	vooral	aan	te	sluiten	bij	

de	derde	vorm	van	organiseren.	

	

De	eerste	kunstenaar	die	we	daar	uitnodigden,	was	Claude	Yande.	Een	Amadees,	gelijk	

ze	zeiden,	ene	van	Amada	(de	voorloper	van	de	PVDA,	LB).	Hij	had	prachtige,	grote	

tekeningen	gemaakt	van	werkmensen,	die	op	de	grond	lagen.	Daar	lag	ook	echt	vlees	

op	dat	na	een	tijd	ging	rotten.	En	op	de	opening	gooide	hij	daar	na	een	uur	ineens	een	

molotovcocktail	op.	Iedereen	is	moeten	vluchten.	(Beckers,	2018)	

	

Daarnaast	werkt	AMVK	ook	samen	met	een	galerij	(Beckers,	2018),	waardoor	ze	eveneens	lijkt	

aan	te	sluiten	bij	de	tweede	vorm	van	organiseren.De	galerij	ondersteunt	haar	uitsluitend	op	

zakelijk	vlak,	artistiek	behoudt	ze	haar	autonomie	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	7).	Dit	onderscheid	

lijkt	voor	haar	heel	fundamenteel	(Beckers,	2018).	

	

Danny	zit	vol	zelfvertrouwen,	dat	is	een	rots.	En	dat	komt	hier	dan	naar	binnen	en	dat	

heeft	als	gevolg	dat	ik	zelf	niets	meer	overhoud.	Ik	had	hetzelfde	met	mijn	galerist,	als	

die	in	mijn	atelier	was	geweest.	Die	mag	eigenlijk	ook	niets	zeggen	tegen	mij,	

verschrikkelijk!	Ik	ben	daarvoor	naar	psychologen	moeten	gaan,	hè.	Ik	kan	daar	niet	

tegen,	al	dat	zelfvertrouwen.	Ik	heb	geen	filter.	(Beckers,	2018)	
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5.5.4	Financieringsbronnen	

Over	financieringsbronnen	spreekt	AMVK	niet	expliciet	in	het	interview.	Wel	haalt	ze	aan	dat	

ze	het	zich	op	financieel	vlak	niet	kan	veroorloven	om	niet	langer	kunst	te	maken	(Beckers,	

2018),	waaruit	blijkt	dat	de	vergoedingen	die	ze	ontvangt	voor	haar	artistieke	prestaties	een	

belangrijke	bijdrage	leveren	aan	haar	levensonderhoud.		

	

5.5.5	Carrièreplanning	

Een	financieel	evenwicht	vinden	lijkt	voor	AMVK	steeds	een	belangrijke	oefening	te	zijn	

geweest.	Aan	het	begin	van	haar	carrière	combineerde	ze	haar	artistieke	carrière	met	halftijds	

werken	in	een	fabriek.	Pas	sinds	2008	vindt	haar	werk	gehoor,	waardoor	een	zekere	

hybridisering	noodzakelijk	leek	te	zijn	(Beckers,	2018).	“Nu	vinden	mensen	dat	ik	tussen	mijn	

30ste	en	mijn	40ste	fantastische	dingen	heb	gemaakt,	het	meeste	werk	in	de	tentoonstelling	is	

van	die	periode.	Maar	ik	vond	nergens	aansluiting”	(Beckers,	2018).	Op	een	kantelpunt	in	haar	

carrière,	wanneer	alle	zin	verloren	leek,	werd	AMVK	gevraagd	om	les	te	geven	aan	de	

Koninklijke	Academie	voor	Schone	Kunsten	Gent	(Beckers,	2018).	“Daar	besefte	ze	dat	ze	haar	

ideeën	wel	kon	doorgeven,	maar	dat	ze	de	enige	was	die	kon	maken	wat	ze	wilde	maken”	

(Beckers,	2018).	De	keuze	voor	een	hybride	loopbaan	lijkt	naast	een	financiële	motivatie	hier	

ook	sterk	te	hebben	bijgedragen	aan	het	symbolisch	kapitaal	dat	AMVK	opbouwde	doorheen	

haar	carrière.	

	

De	keuze	voor	een	hybride	loopbaan	lijkt	hier	geen	significante	invloed	te	hebben	uitgeoefend	

op	vlak	van	de	tijdsinvestering	in	het	artistieke.	Voor	haar	kunst	maakt	AMVK	echter	wel	

enkele	opofferingen	(Beckers,	2018).	“Ik	heb	geen	kinderen.	Ik	had	er	graag	gehad	maar	

sommige	kunstenaars	kunnen	zoiets	niet	combineren	en	daar	blijk	ik	er	één	van	te	zijn”	

(Beckers,	2018).	Symbolisch	kapitaal	lijkt	ten	slotte	iets	erg	complex	te	zijn	binnen	de	carrière	

van	AMVK.	Al	sinds	de	jaren	70	was	ze	actief	binnen	de	kunstwereld,	maar	pas	sinds	2008,	

wanneer	haar	werk	tentoongesteld	werd	in	WIELS,	kwam	haar	carrière	in	een	

stroomversnelling	terecht.	Waar	Jan	Hoet	haar	als	vrouw	eerder	niet	op	haar	plaats	achtte	in	

de	kunst,	liet	hij	nadien	weten	spijt	te	hebben	haar	niet	voldoende	gesteund	te	hebben	

(Beckers,	2008).	

	

Ik	begrijp	nu	ook	wat	mijn	probleem	was.	Of	andere	mensen	hun	probleem.	De	canon	

–	je	weet	toch	wat	dat	is,	de	canon?	Ik	weet	dat	nog	maar	een	paar	jaar,	wat	dat	wil	



	 63	

zeggen	–	die	canon	zal	mij	worst	wezen.	Marie	Curie,	Sophia	Loren	of	Brigitte	Bardot:	

dat	waren	vrouwen	met	power	die	wisten	waarmee	ze	bezig	waren.	Maar	in	de	

hedendaagse	kunst	van	de	jaren	70	zag	ik	geen	voorbeelden.	(Beckers,	2018)	

	

5.5.6	Publiek	

	

Amada	is	die	avond	komen	kijken	en	die	hebben	zich	direct	gedistantieerd.	In	de	gazet!	

Die	Claude,	dat	was	fantastisch	natuurlijk	wat	die	gedaan	had,	dat	was	heel	goed.	Maar	

voor	ons	was	dat	geen	statement.	Wij	wilden	vooral	mensen	de	kans	geven	om	zich	te	

uiten	en	anderen	om	dat	te	komen	bekijken.	(Beckers,	2018)	

	

Uit	dit	citaat	over	het	eerder	aangehaalde	optreden	van	Claude	Yande	blijkt	dat	AMVK	toch	

een	zeker	belang	hecht	aan	de	aanwezigheid	van	een	publiek.	Ze	ziet	zichzelf	als	iemand	die	

buiten	de	wereld	en	de	canon	staat,	ook	wel	de	tegencultuur,	en	wil	mensen	de	kans	geven	

daaraan	deel	te	nemen	(Beckers,	2018).	Hiermee	lijkt	ze	vooral	aansluiting	te	vinden	bij	

Rienstra	(2004),	die	aanhaalt	dat	cultureel	ondernemers	ernaar	streven	een	zo	groot	mogelijk	

publiek	te	bereiken	voor	hun	kunstuiting.	Een	streven	naar	een	meer	divers	publiek	of	co-

creatie	blijkt	niet	uit	deze	tekst.	

	

5.5.7	Waardecreatie	

“In	die	tijd	was	alle	kunst	conceptueel,	maar	ik	tekende	amorfe	dingen	uit	mijn	

onderbewustzijn,	zonder	duidelijke	betekenis.	Mensen	vonden	dat	verstorend,	ze	konden	er	

niet	tegen”	(Beckers,	2018).	AMVK	hecht	veel	belang	aan	de	intrinsieke	waarde	die	zij	ervaart	

in	haar	kunst,	maar	ongewild	kreeg	haar	werk	ook	iets	militants	(Beckers,	2018).	“Kunst	maak	

je	niet	uit	gemak,	maar	uit	ongemak,	negativiteit	en	opstand”	(Beckers,	2018).	Hoewel	AMVK	

zichzelf	liever	buiten	de	samenleving	plaatst,	lijkt	toch	ook	een	bepaalde	legitimatie	ook	voort	

te	komen	vanuit	het	maatschappelijke	(Devillé,	2013,	p.	7),	in	het	bijzonder	vanuit	een	

(feministische)	tegencultuur	die	ook	ruimte	wil	bieden	aan	het	alternatieve	(Beckers,	2018).		

	

5.6	Buiten	het	kader	

“Vanhee’s	artistic	practice	is	indeed	many	in	one,	not	easily	captured	in	a	single	idea”	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	34).	Een	laatste	aspect	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	dat	geen	deel	



	 64	

uitmaakt	van	het	kader,	maar	wel	lijkt	voort	te	komen	uit	de	kunstenaarsteksten,	is	het	belang	

van	een	soort	ontwikkelingstijd	voor	het	artistieke,	ook	wel	het	creatieproces.	Hoewel	hier	

enige	overlap	lijkt	te	bestaan	met	de	carrièreplanning,	een	aspect	dat	wel	al	deel	uitmaakt	van	

het	kader,	gaat	het	hier	echt	om	een	puur	artistieke	ontwikkeling	die	niet	noodzakelijk	directe	

gevolgen	heeft	voor	het	zakelijke.	Het	gaat	hier	ook	niet	over	het	eerder	aangehaalde,	meestal	

onbetaalde,	creatieproces	zoals	in	Siongers	et	al.	(2016,	p.	104)	eerder	ter	sprake	kwam,	maar	

om	het	soort	chaotische	creatieproces	waarin	een	kunstenaar	zichzelf	vormt	in	plaats	van	een	

specifieke	opdracht	of	project.	

	

In	elke	van	de	vier	teksten	lijkt	die	factor	op	een	bepaalde	manier	ter	sprake	te	komen.	Voor	

Vanhee	was	bijvoorbeeld	het	feit	dat	ze	in	Amsterdam	ging	studeren	heel	belangrijk	voor	haar	

artistieke	ontwikkeling:	“In	Amsterdam,	I	was	a	foreigner	myself,	and	my	own	perspective	was	

questioned”	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	Door	het	bekende	achter	te	laten,	vond	ze	haar	ware	

artistieke	oriëntatie	(Van	Imschoot,	2018,	p.	34).	Ook	bij	De	Buysser	(2017,	p.	15)	lijkt	een	

soort	ontwikkeling	ter	sprake	te	komen	wanneer	hij	het	bijvoorbeeld	heeft	over	de	

tegenstellingen	die	hij	ervaart	tussen	kunst	en	het	alledaagse,	en	de	effecten	die	die	

tegenstellingen	gehad	hebben	op	zijn	discours.	De	kunstenaar	uit	het	vertrouwelijke	interview	

spreekt	vervolgens	heel	expliciet	over	de	ruimte	die	artiesten	moeten	krijgen	om	zich	te	

ontwikkelen:	“In	my	opinion	you	can’t	be	a	good	artist	at	a	very	young	age.	It’s	not	like	in	

sports	or	the	music	industry.	You	have	to	develop”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	5).	Hij	haalt	het	

belang	aan	van	een	creatief	platform	voor	jonge	kunstenaars,	waar	de	markt	de	wetten	niet	

stelt	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4).	Ten	slotte	benadrukt	ook	AMVK	het	belang	van	een	artistieke	

eigenheid:	“Ik	had	een	grote	aversie	gekregen	van	alles	wat	met	de	kunstwereld	te	maken	had,	

maar	zo’n	academie	is	natuurlijk	net	het	begin	van	die	wereld.	Bijna	was	ik	zot	geworden	van	

het	lesgeven,	ik	begon	te	vergeten	wie	ik	was.	Opeens	wist	ik	weer:	tegen	de	canon,	dat	is	mijn	

biotoop”	(Beckers,	2018).	Een	ander	mogelijk	aspect	dat	nu	buiten	het	model	valt,	is	de	

waarde	van	het	esthetische	op	zich.	Hoewel	de	focus	nu	vaak	ook	op	het	maatschappelijke	

komt	te	liggen	(Devillé,	2013,	p.	7)	zijn	ook	daar	nog	kunstenaars	mee	bezig	(Van	Imschoot,	

2013),	waardoor	het	eveneens	deel	kan	uitmaken	van	het	ondernemerschap.		

	

5.7	Strategische	Visienota	Kunsten	

“De	strategische	visienota	verenigt	de	stemmen	van	zowel	sector	als	beleid”	(Gatz,	2015,	p.	3).	

De	Strategische	Visienota	Kunsten	van	Sven	Gatz	vormt	een	verdieping	van	de	eerdere	
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beleidsnota	Cultuur	voor	het	domein	van	de	Kunsten.	Als	huidig	minister	van	Cultuur	bepaalde	

hij	met	dit	instrument	zijn	strategische	visie	op	het	kunstenbeleid.	De	beleidsprioriteiten	en	-

instrumenten	werden	op	een	gedetailleerde	manier	uiteengezet	en	een	richtinggevend	kader	

werd	uitgetekend	ter	beoordeling	van	subsidieaanvragen.	De	nota	is	enerzijds	gebaseerd	op	de	

landschapstekening	die	Kunstenpunt	aanleverde	in	2014.	Anderzijds	werden	ook	kunstenaars	

en	experts	ter	zake	nauw	betrokken	bij	het	opstellen	van	de	nota	(Gatz,	2015,	p.	3).		

	

Specifiek	zal	het	hier	gaan	over	hoofdstuk	4	van	het	tweede	deel	van	de	visienota,	“Een	

ondernemend	en	slagkrachtig	kunstenlandschap”	(Gatz,	2015,	p.	2),	omdat	dat	hoofdstuk	het	

belang	en	de	invulling	van	ondernemerschap	in	de	Kunsten	aankaart	vanuit	het	beleid.	

“Ondernemerschap	in	de	kunstensector	veronderstelt	dat	kunstenaars	en	kunstenorganisaties	

zich	proactief	richten	op	professionele,	inhoudelijke	en	maatschappelijke	ontwikkelingen	(o.a.	

digitalisering,	diversiteit,	verstedelijking,	globalisering,	budgettaire	context),	vanuit	een	eigen	

vernieuwende	visie	en	strategie”	(Gatz,	2015,	p.	43).	

	

5.7.1	Organisatievormen	

“De	passie,	visie	en	gedrevenheid	van	kunstenaars	en	andere	culturele	actoren	zijn	

fundamenteel	voor	een	sterk	kunstenlandschap	en	succesvolle	kunstpraktijken	en	-

organisaties,	maar	volstaan	op	zich	niet.	Er	is	ook	‘ondernemerschap’	nodig”	(Gatz,	2015,	p.	

46)	en	organisatievormen	maken	daar	in	de	visienota	een	wezenlijk	deel	van	uit.	Gatz	noemt	

het	bijvoorbeeld	een	vorm	van	“vaak	onzichtbaar	ondernemerschap”	(2015,	p.	47)	wanneer	hij	

spreekt	over	de	opkomst	van	collectieve	(zelf)organisatiemodellen,	zoals	artist-centered	en	

artist-run	organisaties	(Gatz,	2015,	p.	47).		

	

Tussen	de	artist-	run	en	de	artist-centered	organisaties	bestaan	grote	verschillen.	[...]	

Wat	hen	echter	bindt,	is	hun	engagement	in	de	ondersteuning	van	een	duurzame,	

gestroomlijnde	ontwikkeling	van	een	specifiek	aantal	individuele	

kunstenaarspraktijken	en	carrières	en	de	globale	kostenbeheersing	door	

krachtenbundeling.	[...]	Ze	bieden	een	omkadering	van	een	allereerste	idee	tot	

distributie,	waarrond	zeer	specifieke	kennis	wordt	ontwikkeld	en	gedeeld	met	een	

grotere	groep	kunstenaars	over	de	generaties	heen.	(Gatz,	2015,	p.	47)	
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Ook	vanuit	het	beleid	wordt	de	verbinding	gemaakt	tussen	de	keuze	voor	een	collectieve	

organisatievorm	en	het	streven	naar	een	duurzame	carrière	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	8),	al	

spelen	ook	economische	drijfveren	hier	een	rol	(Gatz,	2015,	pp.	46-47).	“Ondernemerschap	

veronderstelt	ook	dat	kunstenaars	en	organisaties	proactief	inspelen	op	innovatieve	en	

alternatieve	vormen	van	productie,	presentatie,	participatie,	financiering	en	organisatie”	

(Gatz,	2015,	p.	46).	

	

5.7.2	Financieringsbronnen	

Alle	vier	de	sferen	van	Klamer	(2011,	p.	153)	komen	aan	bod	in	de	visietekst	(Gatz,	2015).	Het	

financiële	luik	vormt	dus	een	heel	belangrijk	onderdeel	van	de	nota.	De	persoonlijke	en	sociale	

sfeer	lijken	eerder	vluchtig	ter	sprake	te	komen:	“De	sector	van	de	beeldende	kunst	is	sterk	

afgestemd	op	de	private	kunstmarkt.	Zo	steunen	private	verzamelaars	(o.a.	particulieren,	

bedrijven,	banken)	(startende)	kunstenaars	via	de	aankoop	van	kunstwerken;	soms	vervullen	

ze	ook	de	rol	van	mecenas	of	coach	of	richten	ze	hun	eigen	stichting	of	museum	op”	(Gatz,	

2015,	p.	14).	Specifiek	in	het	hoofdstuk	over	ondernemen	gaat	het	voornamelijk	over	

stimuleren	van	aanvullende	financiering	naast	subsidies	(Gatz,	2015,	pp.	47-49).		

	

Ik	wil	samen	met	de	sector	de	weg	vrijmaken	voor	een	nieuwe,	flexibele	

financieringsbenadering	die	een	subsidiebeleid	verbindt	met	haalbare,	aanvullende	

financiering.	Vanuit	een	respect	voor	de	intrinsieke	en	maatschappelijke	waarde	van	

de	kunsten,	wil	ik	het	samenspel	tussen	publieke	en	private	financiering	stimuleren	

met	aandacht	voor	een	volwaardig	partnerschap,	maatschappelijk	dividend	en	een	

win-win	voor	beide	partijen.	(Gatz,	2015,	p.	48)	

	

Net	zoals	eerder	al	uit	de	beleidsnota	bleek	(Gatz,	2014,	p.	22),	staat	de	sfeer	van	de	markt	in	

het	huidige	klimaat	centraal	(Gatz,	2015,	pp.	47-49),	al	stelt	Gatz	(2015,	p.	48)	het	belang	en	de	

voordelen	van	een	basissubsidiëring	niet	in	vraag.	Hij	benadrukt	zelfs	het	multiplicatoreffect	

dat	subsidies	teweeg	kunnen	brengen	(Declercq,	2016,	p.	3),	waardoor	hij	ook	het	belang	van	

de	sfeer	van	de	overheid	erkent.	Over	correcte	vergoedingen	voor	artistieke	prestaties	heeft	

hij	het	ten	slotte	niet	in	het	hoofdstuk	over	ondernemerschap,	maar	in	hoofdstuk	2	waarin	de	

sociaaleconomische	positie	van	de	kunstenaar	ter	sprake	komt	(Gatz,	2015,	pp.	32-35).	
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5.7.3	Carrièreplanning	

“Voldoende	financiële	slagkracht	voor	organisaties	is	noodzakelijk	met	het	oog	op	hun	

levensvatbaarheid	en	kwalitatieve	en	performante	werking,	maar	ook	in	het	belang	van	een	

versterking	van	de	positie	van	de	kunstenaar	en	als	stabiele	uitgangspositie	om	aanvullende	

financiering	te	genereren	of	samenwerkingsverbanden	met	andere	actoren	aan	te	gaan”	(Gatz,	

2015,	pp.	43-44).	Het	belang	van	een	goede	financieringsmix	komt	in	de	visienota	eveneens	ter	

sprake,	heel	beknopt	in	het	hoofdstuk	over	ondernemerschap	(Gatz,	2015,	pp.	43-44),	meer	

uitgebreid	in	hoofdstuk	2,	wanneer	het	gaat	over	het	ontwikkelen	en	verduurzamen	van	

artistieke	loopbanen.	Datzelfde	hoofdstuk	raakt	ook	kort	de	problematiek	rond	tijdsbesteding	

en	overhead	aan	(Gatz,	2015,	pp.	32-34).	

	

Symbolisch	kapitaal	komt	niet	ter	sprake	in	het	hoofdstuk	over	ondernemerschap.	Alleen	in	

hoofdstuk	1,	“Een	dynamisch	en	divers	kunstenlandschap”	(Gatz,	2015,	p.	28)	gaat	Gatz	(2015,	

p.	30)	kort	in	op	het	belang	van	symbolisch	kapitaal.	“Voor	de	duurzame	ontwikkeling	en	

dynamiek	van	het	Vlaamse	kunstenlandschap	is	het	noodzakelijk	dat	er	in	diverse	hoeken	van	

de	sector	voldoende	ruimte	blijft	bestaan	voor	verdieping,	procesmatig	werken	en	de	

ontwikkeling	van	nieuwe	manieren	van	werken”	(Gatz,	2015,	p.	30).	Het	Kunstendecreet	

voorziet	daarvoor	enkele	hefbomen,	waaronder	reflectie.	Reflectie	duidt	op	het	belang	van	

dialoog	met	het	publiek	om	een	creatie	betekenis	of	waarde	te	geven.	Die	reflectie	levert	niet	

enkel	feedback	op,	maar	verleent	ook	symbolisch	kapitaal	aan	de	kunstenaar	of	organisatie	

van	toepassing	(Gatz,	2015,	p.	30).	

	

5.7.4	Publiek	

“Kunst	bestaat	niet	in	een	vacuüm	en	krijgt	haar	relevantie	net	door	op	verschillende	

domeinen	te	interageren	met	de	samenleving	en	het	individu”	(Gatz,	2015,	p.	43).	Het	publiek,	

bij	voorkeur	een	breed,	divers	en	internationaal	publiek	(Gatz,	2015,	pp.	44,	49),	wordt	binnen	

het	beleid	aangehaald	als	een	factor	die	betekenis	geeft	aan	het	creatieve.	Ondernemerszin	

laat	zich	kenmerken	door	een	nauwer	betrekken	van	de	samenleving	bij	de	kunstenpraktijk,	al	

wordt	daar	grotendeels	een	financiële	toenadering	mee	bedoeld	(Gatz,	2015,	p.	43).	Reflecties	

op	een	nauwer	contact,	een	dialoog	met	het	publiek	komt	eerder	aan	bod	in	hoofdstuk	1	

(Gatz,	2015,	p.	30).	
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5.7.5	Waardecreatie	

In	het	hoofdstuk	over	ondernemerschap	komt	waardecreatie	wel	ter	sprake,	maar	

voornamelijk	in	de	context	van	aanvullende	financiering	(Gatz,	2015,	p.	48):	“Vanuit	een	

respect	voor	de	intrinsieke	en	maatschappelijke	waarde	van	de	kunsten,	wil	ik	het	samenspel	

tussen	publieke	en	private	financiering	stimuleren	met	aandacht	voor	een	volwaardig	

partnerschap,	maatschappelijk	dividend	en	een	win-win	voor	beide	partijen”	(Gatz,	2015,	p.	

48).	Meer	middelen	voor	de	kunstensector	zou	leiden	tot	“meer	zichtbaarheid	en	een	breder	

maatschappelijk	draagvlak”	(Gatz,	2015,	p.	48).	Gatz	wil	dat	kunstenaars	het	belang	van	de	

intrinsieke	waarde	van	hun	creaties	blijven	koesteren,	maar	daarbij	ook	de	meerwaarde	ervan	

duidelijk	toelichten	aan	de	gemeenschap	(Gatz,	2015,	p.	27).	

	

5.8	Vergelijking	

	

5.8.1	Inleiding	

Aan	de	hand	van	het	semantische	model	dat	volgde	uit	de	schets	van	het	cultuurbeleid	

(Anciaux,	2004;	Schauvliege,	2009;	Gatz,	2014)	en	de	uiteenzetting	van	de	verschillende	

spanningsvelden	die	voortkwamen	uit	de	geselecteerde	metateksten	(De	Wit	et	al.,	2014;	

Hillaert,	2014a;	Janssens,	2016;	Keulemans,	2018;	Khalidi	&	De	Wit,	2018;	Siongers	et	al.,	2016;	

Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013)	werden	vier	kunstenaarsteksten	en	de	strategische	visienota	

voor	de	kunsten	(Gatz,	2015)	getoetst	aan	een	mogelijk	kader	voor	ondernemerschap	in	de	

kunsten.	Een	gevolg	van	die	methodologische	keuze	is	dat	het	deficit	nu	steeds	bij	de	

kunstenaar	zal	liggen,	omdat	het	kader	uitgaat	van	de	inhoud	van	de	metateksten	en	niet	de	

inhoud	van	de	primaire	teksten.	De	onderzoeksopzet	zou	ook	gekanteld	kunnen	worden,	

waardoor	het	kader	opgebouwd	wordt	vanuit	de	kunstenaarsteksten	en	het	deficit	bij	de	

metateksten	komt	te	liggen.	Volgende	alinea’s	bespreken	de	interpretaties	van	de	

onderzoeksresultaten.		

		

5.8.2	Organisatievormen	

Het	eerste	aspect	van	ondernemerschap	dat	in	het	kader	ter	sprake	kwam	zijn	

organisatievormen.	Een	kunstenaar	kan	de	zelfbeschikkingsmacht	behouden	over	de	

organisatie	en	financiering	(BAM,	2014,	pp.	37,	52;	De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6),	beroep	doen	op	

bepaalde	ondersteunende	diensten	en	zichzelf	vooral	toeleggen	op	het	artistieke	(De	Wit	et	
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al.,	2014,	p.	7;	Hillaert,	2014a;	Mazzucato,	2015,	p.	3)	of	aan	collectieve	zelforganisatie	doen,	

waarbij	ook	op	artistiek	vlak	samenwerkingen	aangegaan	worden	(De	Wit	et	al.,	2014,	p.	6;	

Janssens,	2016;	Janssens	et	al.,	2014,	p.	15;	Keulemans,	2018,	p.	51).		

	

In	elke	kunstenaarstekst	werd	ingegaan	op	de	gehanteerde	organisatievorm	of	op	het	belang	

van	goede	organisatie	(Van	Imschoot,	2018;	De	Buysser,	2017;	Kunstenpunt,	2016;	Beckers,	

2018).	Vooral	over	artist-run	organisatievormen	werd	uitgebreid	gesproken	(Van	Imschoot,	

2018,	p.	43).	Zo	haalt	bijvoorbeeld	De	Buysser	(2017,	p.	15)	expliciet	aan	dat	de	sector	nood	

heeft	aan	een	aantal	kritieke	verschuivingen,	ook	met	betrekking	tot	de	organisatievorm.	Het	

feit	dat	bij	iedere	kunstenaar,	ongeacht	de	aard	van	de	tekst	of	het	type	kunstenaar,	dit	aspect	

ter	sprake	kwam,	doet	vermoeden	dat	de	organisatievorm	in	overeenstemming	met	de	

hypothese	een	belangrijk	kenmerk	is	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	en	bijgevolg	een	

plaats	verdient	in	het	kader.	Ook	volgens	Gatz	(2015,	p.	47)	maken	(collectieve)	

organisatievormen	een	wezenlijk	deel	uit	van	ondernemerschap	in	de	sector,	al	houdt	hij	

daarbij	ook	een	belangrijke	focus	op	innovatieve	vormen	van	financiering	in	het	achterhoofd	

(Gatz,	2015,	p.	46).	

	

5.8.3	Financieringsbronnen	

Het	tweede	aspect	waren	financieringsbronnen,	enerzijds	vergoedingen	voor	een	(artistieke)	

activiteit	(Siongers	et	al.,	2016,	p.	26),	anderzijds	vormen	van	ondersteuning	(Klamer,	2011,	p.	

153;	Klamer	et	al.,	2006).	Uit	de	metateksten	en	ook	uit	de	beleidsnota	bleken	vooral	de	sfeer	

van	de	overheid	en	de	sfeer	van	de	markt	een	belangrijke	rol	spelen.		

	

In	tegenstelling	tot	organisatievormen	komen	financieringsbronnen	veel	minder	uitgebreid	ter	

sprake	in	de	primaire	teksten.	Vanhee	gaat	enkel	kort	in	op	de	sfeer	van	de	overheid	(Van	

Imschoot,	2018,	p.	43),	De	Buysser	(2017,	p.	17)	gaat	in	op	alternatieve	modellen,	wat	

eventueel	naar	de	sfeer	van	de	markt	zou	kunnen	verwijzen	(Gatz,	2014,	p.	22).	De	kunstenaar	

uit	het	vertrouwelijke	interview	(Kunstenpunt,	2016,	pp.	1-8)	gaat	dan	weer	iets	uitgebreider	

in	op	financieringsbronnen,	terwijl	AMVK	het	onderwerp	amper	aanraakt	in	haar	tekst	

(Beckers,	2018).	Ook	financieringsbronnen	lijken	deel	uit	te	maken	van	ondernemerschap	in	de	

kunsten,	echter	als	een	minder	saillant	kenmerk	dan	organisatievormen,	omdat	ze	veel	minder	

uitdrukkelijk	ter	sprake	komen	in	de	primaire	teksten.	In	de	visienota	staan	
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financieringsbronnen	en	in	het	bijzonder	alternatieve	vormen	van	financiering	centraal	

wanneer	het	over	ondernemerschap	gaat	(Gatz,	2015,	pp.	47-49).	

	

5.8.4	Carrièreplanning	

Het	derde	aspect	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	was	carrièreplanning,	opgebouwd	uit	de	

financieringsmix,	de	tijdsinvestering	die	kunstenaars	moeten	maken	(Hillaert,	2014a;	Segers	et	

al.,	2010,	p.	72)	en	het	symbolisch	kapitaal	waarnaar	ze	streven	(Bourdieu,	1993,	p.	7).	

Opnieuw	gingen	alle	kunstenaars	in	hun	tekst	in	op	dit	onderwerp,	maar	niet	in	dezelfde	mate	

op	alle	deelaspecten.	Over	het	symbolisch	kapitaal	spreken	de	kunstenaars	heel	uitgebreid	(De	

Buysser,	2017,	pp.	15-17;	Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	De	financieringsmix	en	de	

tijdsinvestering	komen	daarentegen	niet	of	eerder	in	een	beperkte	mate	aan	bod.	Vanwege	de	

lage	subsidiëringsgraad	in	de	beeldende	kunsten	lijken	die	kunstenaars	wel	meer	aandacht	te	

hebben	voor	bijvoorbeeld	de	financieringsmix	in	vergelijking	met	de	podiumkunstenaars	

(Beckers,	2018;	Kunstenpunt,	2016,	pp.	1-8),	maar	gezien	de	beperkte	omvang	van	het	corpus	

kunnen	daarover	geen	conclusies	getrokken	worden.		

	

Hoewel	niet	elk	deelaspect	in	dezelfde	mate	ter	sprake	komt,	vooral	het	meer	artistieke	luik	

van	carrièreplanning	lijkt	meer	aandacht	te	krijgen	in	de	primaire	teksten,	lijkt,	opnieuw	in	

overeenstemming	met	de	vooropgestelde	hypothese,	dat	ook	carrièreplanning	een	belangrijk	

kenmerk	is	voor	de	beschrijving	van	ondernemerschap	in	de	kunsten.	Gatz	(2015,	pp.	32-34,	

43-44)	kaart	de	problematiek	rond	duurzame	artistieke	loopbanen	aan,	maar	niet	in	het	

hoofdstuk	over	ondernemerschap.	Ook	symbolisch	kapitaal	valt	voor	hem	buiten	dat	discours	

(Gatz,	2015,	p.	30).	

	

5.8.5	Publiek	

Het	vierde	aspect	was	het	publiek,	waarbij	nagegaan	werd	of	kunstenaars	streven	naar	een	

groter	publiek	(Rienstra,	2004),	wat	een	groter	publiek	dan	juist	inhoudt	(Keulemans,	2018,	p.	

33;	Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013,	p.	153)	en	of	kunstenaars	het	publiek	betrekken	bij	hun	

artistieke	uiting	en	op	welke	manier	ze	dat	dan	doen.	Zowel	Vanhee	(Van	Imschoot,	2018)	als	

De	Buysser	(2017,	pp.	14-17)	halen	in	hun	tekst	aan	dat	ze	het	publiek	in	een	hoge	mate	willen	

betrekken	bij	hun	werk,	wat	De	Buysser	“emancipated	internationalisation”	(2017,	p.	17)	

noemt.	De	kunstenaar	uit	het	vertrouwelijke	interview	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4)	bewaart	
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daarentegen	liefst	zoveel	mogelijk	autonomie	ten	opzichte	van	zijn	publiek.	AMVK	streeft	wel	

een	groot	publiek	na,	maar	heeft	evenmin	als	de	kunstenaar	uit	het	vertrouwelijke	interview	

de	wil	om	de	grenzen	te	doen	vervagen	tussen	de	kunstenaar	en	het	publiek	(Beckers,	2018).		

	

Het	belang	van	het	publiek	voor	de	ondernemende	kunstenaar	lijkt	inderdaad	een	zekere	

samenhang	te	vertonen	met	het	waardekader	dat	de	kunstenaar	hanteert.	Een	kunstenaar	kan	

het	publiek	eenvoudigweg	als	consumenten	beschouwen.	Hoe	Vanhee	(Van	Imschoot,	2018)	

en	De	Buysser	(2017,	pp.	14-17)	echter	over	hun	publiek	spreken,	lijkt	er	eerder	op	te	wijzen	

dat	ze	hun	publiek	meer	als	een	gelijke	beschouwen	dan	een	consument.	De	kunstenaar	uit	

het	vertrouwelijke	interview	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4)	en	AMVK	(Beckers,	2018)	lijken	

daarentegen	eerder	een	bepaalde	afstand	te	willen	behouden	tegenover	het	publiek,	

waardoor	ze	daar	meer	bij	het	traditionele	ondernemerschap	lijken	aan	te	sluiten.	Afgezien	

van	dat	verschil	in	houding	lijkt	het	publiek	opnieuw	een	bepalend	kenmerk	te	zijn	voor	een	

ondernemer	in	de	kunsten,	waardoor	ook	dat	aspect	een	plaats	verdient	in	het	kader.	Gatz	

(2015,	pp.	43-44)	brengt	het	belang	van	het	publiek	wel	kort	ter	sprake	in	het	hoofdstuk	over	

ondernemen.	De	interactie	die	hij	nastreeft	tussen	de	kunstenaar	en	de	samenleving	of	het	

individu	heeft	naast	een	betekenisgevende	invulling	echter	ook	een	belangrijke	financiële	

connotatie	in	zijn	tekst.	

	

5.8.6	Waardecreatie	

Het	vijfde	aspect	van	ondernemerschap,	waardecreatie,	zette	de	immateriële	waarde	van	

kunst	(Hillaert,	2014a)	af	tegen	het	maatschappelijk	dividend	dat	kunst	kan	opleveren	(Devillé,	

2013,	p.	7;	Gatz,	2014,	p.	25).	Typerend	voor	het	werk	van	Vanhee	is	de	verbinding	tussen	haar	

artistieke	praktijk	en	haar	engagement	als	burger	(Van	Imschoot,	2018,	p.	33).	Enerzijds	ligt	

haar	focus	op	het	artistieke,	anderzijds	wil	ze	een	stap	verder	gaan	en	het	sociale	verbinden	

met	het	artistieke	(Van	Imschoot,	2018,	p.	35).	Ook	De	Buysser	(2017,	p.	17)	ziet	waardecreatie	

zowel	op	een	intrinsiek	als	een	maatschappelijk	niveau	in	zijn	werk	naar	voren	komen.	Voor	de	

kunstenaar	uit	het	vertrouwelijke	interview	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4)	daarentegen	ligt	de	

focus	heel	sterk	op	het	intrinsieke	alleen.	AMVK	hecht	zelf	het	meeste	belang	aan	de	

intrinsieke	waarde,	maar	ervaart	toch	ook	een	maatschappelijke	dimensie	in	haar	werk	

(Beckers,	2018).		
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In	elke	primaire	tekst	werd	duidelijk	gesproken	over	hoe	de	kunstenaar	waardecreatie	

vormgeeft	in	zijn	of	haar	artistieke	praktijk.	Waardecreatie	lijkt	sterk	verband	te	houden	met	

ondernemerschap	in	de	kunsten,	waardoor	het	zeker	een	plaats	verdient	in	het	kader.	Voor	

Gatz	(2015,	p.	48)	krijgt	waardecreatie	als	ondernemer	in	de	kunsten	opnieuw	een	

overwegend	financiële	invulling.	

	

5.8.7	Besluit	

Het	gehanteerde	kader	lijkt	in	grote	mate	overeen	te	stemmen	met	de	aspecten	van	

ondernemerschap	die	in	de	primaire	literatuur	ter	sprake	kwamen	(Beckers,	2018;	De	Buysser,	

2017;	Kunstenpunt,	2016;	Van	Imschoot,	2018).	Prototypische	categorieën	stellen	een	

bepaalde	mate	van	representativiteit	tentoon,	waardoor	niet	elk	lid	is	in	dezelfde	mate	

representatief	voor	de	categorie	en	de	semantische	structuur	van	een	prototypische	categorie	

overlappende	en	geclusterde	lezingen	bevat,	een	family	resemblance	structuur	(Geeraerts,	

2010,	p.	187).	Dit	kader	tracht	de	betekenis	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	te	vatten	

door	de	kenmerken	op	te	sommen	waar	de	meest	prototypische	ondernemende	kunstenaar	

aan	zou	voldoen.	Niet	elke	kunstenaarstekst	zal	al	deze	kenmerken	aanhalen,	maar	vanuit	deze	

methodologische	inslag,	het	kader	afgeleid	uit	de	metateksten,	lijkt	het	huidige	kader	mogelijk	

dekkend	voor	de	beschrijving	van	het	concept	‘ondernemerschap	in	de	kunsten’	op	basis	van	

eender	welke	primaire	tekst.	Het	metadiscours	over	ondernemerschap	lijkt	vatbaar	te	zijn	in	

een	set	semantische	dimensies.	

	

Een	eerste	kanttekening	die	bij	deze	conclusie	geplaatst	moet	worden,	is	het	alternatieve	

kader	dat	zou	kunnen	voortkomen	uit	een	gekantelde	onderzoeksopzet:	wanneer	het	kader	

afgeleid	zou	worden	uit	de	primaire	teksten	of	uit	heel	gerichte	interviews	met	kunstenaars	en	

vervolgens	getoetst	zou	worden	aan	de	metateksten.	Om	dat	tekort	in	dit	onderzoek	

gedeeltelijk	te	overbruggen,	werd	na	het	opstellen	van	het	kader	nagegaan	of	in	de	primaire	

teksten	nog	mogelijke	aspecten	van	ondernemerschap	ter	sprake	kwamen	die	nog	geen	deel	

uitmaken	van	het	huidige	kader.	In	elke	kunstenaarstekst	leek	nog	het	belang	van	een	soort	

artistieke	ontwikkelingstijd	ter	sprake	te	komen	(Beckers,	2018;	De	Buysser,	2017,	p.	15;	

Kunstenpunt,	2016,	pp.	4-5;	Van	Imschoot,	2018,	pp.	34-35),	waardoor	een	toevoeging	van	dat	

aspect	mogelijk	kan	leiden	tot	een	kader	dat	een	nog	hogere	dekking	biedt	voor	de	

beschrijving	van	ondernemerschap	in	de	kunsten.		
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Een	andere	opmerking	betreft	de	mogelijke	effecten	van	audience	of	referee	design	op	de	

analyses	van	de	primaire	teksten	(Bell,	1984).	In	het	vertrouwelijke	interview	(Kunstenpunt,	

2016)	lijkt	zich	bijvoorbeeld	een	geval	voor	te	doen	van	referee	design,	waarbij	de	spreker	

meer	afstand	probeert	te	creëren	tussen	zichzelf	en	een	derde	persoon	die	niet	fysiek	

aanwezig	is.	Het	gaat	onder	meer	om	bepaalde	passages	waarin	de	kunstenaar	spreekt	over	

hoe	hij	zich	verhoudt	ten	opzichte	van	Luc	Tuymans.	“He	is	a	very	tactical	artist.	Like	a	chess	

player.	He	carefully	plans	his	career	and	is	very	smart	doing	it.	That’s	a	compliment,	but	I’m	

more	like	the	opposite”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	2).	Eerst	erkent	hij	de	verschillen,	maar	geeft	

daarbij	geen	waardeoordeel.		Wanneer	het	dan	vervolgens	over	de	gevolgen	van	die	meer	

marktgerichte	houding	gaat,	lijkt	hij	zich	duidelijk	te	willen	distantiëren:	“but	now	Luc	has	

become	cynical	and	just	takes	the	money”	(Kunstenpunt,	2016,	p.	4).	Invloeden	als	deze	

kunnen	een	mening	die	uitgedrukt	wordt	extremer	of	net	milder	doen	lijken	dan	ze	in	

werkelijkheid	is.	Zulke	effecten	zijn	moeilijk	te	controleren,	waardoor	het	belangrijk	is	de	

kunstenaar	niet	gelijk	te	stellen	met	wat	hij	of	zij	zegt	of	schrijft.	

	

Deze	paper	is	nagegaan	in	hoeverre	het	discours	over	ondernemerschap	in	de	culturele	sector,	

meer	bepaald	in	de	beeldende	kunsten	en	de	podiumkunsten,	aangepast	is	aan	enerzijds	de	

vernieuwde	economische	focus	en	anderzijds	aan	de	eigenheid	van	de	sector	en	de	actoren	die	

erin	bewegen.	Uit	de	toepassing	van	het	kader	op	de	strategische	visienota	(Gatz,	2015,	pp.	43-

58)	in	navolging	van	de	analyses	van	de	primaire	teksten,	blijkt	inderdaad	een	zekere	

toenadering	te	bestaan	tussen	de	sector	en	de	markt.	Ook	in	de	primaire	teksten	kwamen	

meer	zakelijke	aspecten	van	ondernemerschap	als	financieringsbronnen	en	organisatievormen	

ter	sprake	(Beckers,	2018;	De	Buysser,	2017,	pp.	15,	17;	Kunstenpunt,	2016,	pp.	1-8;	Van	

Imschoot,	2018,	p.	43).	Toch	blijkt	het	zwaartepunt	in	de	visienota	veel	sterker	op	het	zakelijke	

te	liggen	dan	in	de	kunstenaarsteksten,	waardoor	de	artistieke,	meer	sectorspecifieke	kanten	

van	het	artistieke	ondernemerschap	die	vanuit	de	metateksten	zo	sterk	benadrukt	werden,	

naar	de	achtergrond	verdwijnen.	De	betekenis	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	lijkt	zich	

op	een	aantal	vlakken	te	onderscheiden	van	de	meer	traditionele	betekenis	van	ondernemen	

en	toont	op	die	manier	ook	aangepast	te	kunnen	zijn	aan	de	noden	van	de	sector	en	haar	

actoren.	
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6.	Conclusie	en	discussie	

Deze	thesis	wilde	nagaan	in	hoeverre	het	discours	over	ondernemerschap	in	de	culturele	

sector,	meer	bepaald	in	de	beeldende	kunsten	en	de	podiumkunsten,	aangepast	is	aan	

enerzijds	de	vernieuwde	economische	focus	en	anderzijds	aan	de	eigenheid	van	de	sector	en	

de	actoren	die	erin	bewegen.	Specifiek	ging	het	onderzoek	over	de	taalkundige	betekenis	van	

het	concept	‘ondernemerschap’,	wanneer	gebruikt	in	de	context	van	de	culturele	sector.	Deze	

thesis	kwam	tot	stand	in	het	kader	van	een	praktijkproject	bij	de	organisatie	Kunstenpunt,	met	

als	doel	het	versterken	van	de	positie	van	kunstenaars	door	ze	een	beter	inzicht	te	geven	in	de	

taal	die	vandaag	gesproken	wordt	wanneer	het	gaat	over	de	plaats	van	cultuur	in	de	markt.	

Het	ontbreken	van	zakelijke	kennis	bij	kunstenaars	werd	al	uitgebreid	onderzocht	(Siongers	et	

al.,	2016).	Een	andere	invalshoek	is	echter	het	ontbreken	van	kennis	over	de	taal	die	bij	dat	

zakelijke	aspect	komt	kijken.	

	

Het	methodologische	uitgangspunt	van	het	onderzoek	was	de	cognitieve	lexicale	semantiek	en	

meer	specifiek	prototypiciteit,	wat	inhoudt	dat	linguïstische	categorieën	wollig	zijn	aan	de	

randen,	maar	helder	in	hun	kern	en	niet	gedefinieerd	kunnen	worden	aan	de	hand	van	een	

eenduidige	set	kenmerken	(Geeraerts,	2010,	pp.	184,	187;	Rosch	&	Mervis,	1975,	p.	575).	Dit	

onderzoek	wilde	op	basis	van	getuigenissen	van	kunstenaars	kijken	welke	kenmerken	heel	

centraal	zijn	voor	ondernemerschap	in	de	kunsten	en	welke	kenmerken	minder	typisch	lijken.	

Het	onderzoek	wilde	niet	komen	tot	een	eenduidige	definitie,	maar	wilde	de	prototypiciteit	

van	de	categorie	kaderen,	de	family	resemblance	structuur	van	ondernemende	kunstenaars.	

Naast	de	semantische	analyse	werd	ook	gereflecteerd	op	potentiële	effecten	van	audience	of	

referee	design	bij	de	kunstenaars	(Bell,	1984),	omdat	die	een	zekere	invloed	kunnen	

uitoefenen	op	de	resultaten	van	het	onderzoek.		

	

Aan	de	hand	van	een	synthese	die	volgde	uit	de	schets	van	het	cultuurbeleid	(Anciaux,	2004;	

Schauvliege,	2009;	Gatz,	2014)	en	de	uiteenzetting	van	de	verschillende	spanningsvelden	die	

voortkwamen	uit	de	geselecteerde	metatektsen	(De	Wit	et	al.,	2014;	Hillaert,	2014a;	Janssens,	

2016;	Keulemans,	2018;	Khalidi	&	De	Wit,	2018;	Siongers	et	al.,	2016;	Van	de	Velde	&	Van	

Looy,	2013)	werden	vier	kunstenaarsteksten	en	de	strategische	visienota	voor	de	kunsten	

(Gatz,	2015)	getoetst	aan	een	mogelijk	kader	voor	ondernemerschap	in	de	kunsten.	Volgende	

aspecten	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	werden	opgenomen	in	het	model:	
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organisatievormen	(De	Wit	et	al.,	2014,	pp.	6-7),	financieringsbronnen	(Gatz,	2014;	Klamer,	

2011),	carrièreplanning	(Bourdieu,	1993;	Hillaert,	2014a;	Segers	et	al.,	2010),	publiek	

(Keulemans,	2018,	p.	33;	Rienstra,	2004)	en	waardecreatie	(Devillé,	2013;	Hillaert,	2014a).	

	

In	elke	kunstenaarstekst	werd	ingegaan	op	de	gehanteerde	organisatievorm	of	op	het	belang	

van	goede	organisatie	(Van	Imschoot,	2018;	De	Buysser,	2017;	Kunstenpunt,	2016;	Beckers,	

2018).	Vooral	over	artist-run	organisatievormen	werd	uitgebreid	gesproken	(Van	Imschoot,	

2018,	p.	43)	Het	feit	dat	bij	iedere	kunstenaar,	ongeacht	de	aard	van	de	tekst	of	het	type	

kunstenaar,	dit	aspect	ter	sprake	kwam,	doet	vermoeden	dat	de	organisatievorm	in	

overeenstemming	met	de	hypothese	een	belangrijk	kenmerk	is	van	ondernemerschap	in	de	

kunsten	en	bijgevolg	een	plaats	verdient	in	het	kader.	Ook	volgens	Gatz	(2015,	p.	47)	maken	

(collectieve)	organisatievormen	een	wezenlijk	deel	uit	van	ondernemerschap	in	de	sector,	al	

houdt	hij	daarbij	ook	een	belangrijke	focus	op	innovatieve	vormen	van	financiering	in	het	

achterhoofd	(Gatz,	2015,	p.	46).	

	

Ook	financieringsbronnen	lijken	deel	uit	te	maken	van	ondernemerschap	in	de	kunsten,	echter	

als	een	minder	saillant	kenmerk	dan	organisatievormen,	omdat	ze	veel	minder	uitdrukkelijk	ter	

sprake	komen	in	de	primaire	teksten.	In	de	visienota	staan	financieringsbronnen	en	in	het	

bijzonder	alternatieve	vormen	van	financiering	daarentegen	centraal	wanneer	het	over	

ondernemerschap	gaat	(Gatz,	2015,	pp.	47-49).	Het	derde	aspect	van	ondernemerschap	in	de	

kunsten	was	carrièreplanning,	opgebouwd	uit	de	financieringsmix,	de	tijdsinvestering	(Hillaert,	

2014a;	Segers	et	al.,	2010,	p.	72)	en	symbolisch	kapitaal	(Bourdieu,	1993,	p.	7).	Hoewel	niet	elk	

deelaspect	in	dezelfde	mate	ter	sprake	komt,	vooral	het	meer	artistieke	luik	van	

carrièreplanning	lijkt	het	meeste	aandacht	te	krijgen	in	de	primaire	teksten,	lijkt	dat	ook	

carrièreplanning	een	belangrijk	kenmerk	is	voor	de	beschrijving	van	ondernemerschap	in	de	

kunsten.	Gatz	(2015,	pp.	32-34,	43-44)	kaart	de	problematiek	rond	duurzame	artistieke	

loopbanen	en	symbolisch	kapitaal	wel	aan,	maar	niet	in	het	hoofdstuk	over	ondernemerschap	

(Gatz,	2015,	p.	30).	

	

Het	vierde	aspect	was	het	publiek,	waarbij	de	vragen	gesteld	werden	of	kunstenaars	streven	

naar	een	groter	publiek	(Rienstra,	2004),	wat	een	groter	publiek	dan	juist	inhoudt	(Keulemans,	

2018,	p.	33;	Van	de	Velde	&	Van	Looy,	2013,	p.	153)	en	of	kunstenaars	het	publiek	betrekken	

bij	hun	artistieke	uiting	en	op	welke	manier	ze	dat	dan	doen.	Het	belang	van	het	publiek	voor	
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de	ondernemende	kunstenaar	lijkt	een	zekere	samenhang	te	vertonen	met	het	waardekader	

dat	de	kunstenaar	hanteert.	Een	kunstenaar	kan	het	publiek	louter	als	consumenten	

beschouwen	(Beckers,	2018;	Kunstenpunt,	2016,	p.	4).	Hoe	Vanhee	(Van	Imschoot,	2018)	en	

De	Buysser	(2017,	pp.	14-17)	echter	over	hun	publiek	spreken,	lijkt	er	eerder	op	te	wijzen	dat	

ze	hun	publiek	meer	als	een	gelijke	beschouwen	dan	een	consument.	Ook	het	publiek	lijkt	een	

bepalend	kenmerk	te	zijn	voor	een	ondernemer	in	de	kunsten.	Gatz	(2015,	pp.	43-44)	brengt	

het	belang	van	het	publiek	wel	kort	ter	sprake	in	het	hoofdstuk	over	ondernemen,	maar	met	

het	oog	op	een	financiële	meerwaarde.		

	

Het	vijfde	aspect	van	ondernemerschap,	waardecreatie,	zette	de	immateriële	waarde	van	

kunst	(Hillaert,	2014a)	af	tegen	het	maatschappelijk	dividend	dat	kunst	kan	opleveren	(Devillé,	

2013,	p.	7;	Gatz,	2014,	p.	25).	In	elke	primaire	tekst	werd	duidelijk	gesproken	over	hoe	de	

kunstenaar	waardecreatie	vormgeeft	in	zijn	of	haar	artistieke	praktijk.	Waardecreatie	lijkt	sterk	

verband	te	houden	met	ondernemerschap	in	de	kunsten,	waardoor	het	zeker	een	plaats	

verdient	in	het	kader.	Voor	Gatz	(2015,	p.	48)	krijgt	waardecreatie	als	ondernemer	in	de	

kunsten	opnieuw	een	overwegend	financiële	invulling.	

	

Het	gehanteerde	kader	lijkt	in	grote	mate	overeen	te	stemmen	met	de	aspecten	van	

ondernemerschap	die	in	de	primaire	literatuur	ter	sprake	kwamen	(Beckers,	2018;	De	Buysser,	

2017;	Kunstenpunt,	2016;	Van	Imschoot,	2018).	Niet	elke	kunstenaarstekst	zal	al	deze	

kenmerken	aanhalen,	maar	vanuit	deze	methodologische	inslag	lijkt	het	huidige	kader	mogelijk	

dekkend	voor	de	beschrijving	van	het	concept	‘ondernemerschap	in	de	kunsten’	op	basis	van	

eender	welke	primaire	tekst	(Geeraerts,	2010,	p.	187).	Er	blijkt	inderdaad	een	zekere	

toenadering	te	bestaan	tussen	de	sector	en	de	markt	(Beckers,	2018;	De	Buysser,	2017,	pp.	15,	

17;	Kunstenpunt,	2016,	pp.	1-8;	Van	Imschoot,	2018,	p.	43),	maar	de	betekenis	van	

ondernemerschap	in	de	kunsten	lijkt	zich	op	een	aantal	vlakken	te	onderscheiden	van	de	

traditionele	betekenis	van	ondernemen	en	toont	op	die	manier	ook	aangepast	te	kunnen	zijn	

aan	de	noden	van	de	sector	en	haar	actoren.	

	

Sociale	identiteit	speelt	een	belangrijke	rol	bij	het	bepalen	of	iemand	zich	lid	voelt	van	een	

bepaalde	groep.	Zo	is	ook	de	identificatie	als	ondernemer	afhankelijk	van	een	aantal	factoren	

(Vermeire,	2017).	Kunstenaars	zijn	weigerachtig	om	termen	als	ondernemerschap	te	hanteren,	

omdat	een	economisch	discours	aanvoelt	als	een	bedreiging	voor	hun	artistieke	autonomie	
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(Hillaert,	2014a).	Voor	de	positie	van	kunstenaars,	maar	ook	met	het	oog	op	een	verdere	

professionalisering	van	de	sector	is	het	voordelig	en	dus	aanbevolen	meer	bewustzijn	te	

creëren	rond	wat	ondernemerschap	kan	betekenen	in	de	context	van	de	kunstensector,	om	zo	

de	discours	dichter	bij	elkaar	te	brengen.	Door	de	betekenis	van	zulke	termen	te	kaderen	

binnen	de	leefwereld	van	kunstenaars	zelf	en	er	factoren	aan	te	koppelen	die	eigen	zijn	aan	

hun	praktijk	als	ondernemend	kunstenaar,	kan	er	wel	een	identificatie	ontstaan	en	kan	het	

stigma	rond	ondernemerschap	in	de	kunstensector	gereduceerd	worden.	Daarnaast	kan	het	

kader	ook	een	bijdrage	leveren	binnen	andere	contexten.	In	hoeverre	stimuleert	bijvoorbeeld	

het	kunstenaarsstatuut	kunstenaars	om	te	ondernemen?	De	bedoeling	is	dat	kunstenaars	die	

positie	uiteindelijk	overstijgen,	maar	laat	het	dat	ook	toe?		

	

De	belangrijkste	beperkingen	van	dit	onderzoek	houden	verband	met	het	gebruik	van	tekst	als	

analysevoorwerp	en	de	beperkte	grootte	van	het	corpus.	Teksten	of	interviews	kunnen	

bepaalde	effecten	ondervinden,	bijvoorbeeld	van	audience	of	referee	design	(Bell,	1984).	Zulke	

effecten	zijn	moeilijk	te	controleren,	waardoor	het	belangrijk	is	de	kunstenaar	niet	gelijk	te	

stellen	met	wat	hij	of	zij	zegt	of	schrijft.	Daarnaast	kunnen	gezien	de	beperkte	omvang	van	het	

corpus	geen	conclusies	getrokken	worden	over	verdere	tendensen	die	zich	binnen	de	

besproken	aspecten	van	ondernemerschap	in	de	kunsten	lijken	voor	te	doen.	

	

Verder	onderzoek	zou	zich	in	de	eerste	plaats	kunnen	toeleggen	op	het	verder	valideren	en	

onderzoeken	van	het	huidige	kader	of	de	tendensen	die	erin	lijken	te	spelen.	Dat	kan	door	het	

te	toetsen	aan	een	groter	corpus	of	door	aan	de	slag	te	gaan	met	andere	analysemethoden.	Zo	

zou	een	alternatief	kader	kunnen	voortkomen	uit	een	gekantelde	onderzoeksopzet:	wanneer	

het	kader	afgeleid	wordt	uit	de	primaire	teksten	of	eventueel	heel	gerichte	interviews	met	

kunstenaars	en	vervolgens	getoetst	wordt	aan	metateksten.	Om	dat	tekort	in	dit	onderzoek	

gedeeltelijk	te	overbruggen,	werd	na	het	opstellen	van	het	kader	nagegaan	of	in	de	primaire	

teksten	nog	mogelijke	aspecten	van	ondernemerschap	ter	sprake	kwamen	die	nog	geen	deel	

uitmaken	van	het	huidige	kader.	Dit	leidde	al	tot	een	veelbelovend	resultaat	(Beckers,	2018;	

De	Buysser,	2017,	p.	15;	Kunstenpunt,	2016,	pp.	4-5;	Van	Imschoot,	2018,	pp.	34-35).	Een	

andere	vraag	die	in	het	huidige	onderzoek	onbeantwoord	bleef,	is	wat	vanuit	deze	

methodologische	invalshoek	(Geeraerts,	2010,	p.	182)	de	betekenis	is	van	traditioneel	

ondernemerschap	en	hoe	die	zich	verhoudt	ten	opzichte	van	de	betekenis	van	

ondernemerschap	in	de	kunsten.	
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8.	Bijlagen	

	

8.1	Bijlage	1:	Een	beknopte	geschiedenis	van	de	lexicale	semantiek	

“A	linguistic	system	is	a	series	of	differences	of	sound	combined	with	a	series	of	differences	of	

ideas”	(de	Saussure,	1959,	p.	120).	De	moderne	taalkunde	vertrekt	van	het	idee	van	

betekenisvolle	verschillen	(Mccabe,	2011,	p.	7).	Tak	en	dak	zijn	verschillend	in	betekenis,	enkel	

en	alleen	omdat	ze	beginnen	met	een	andere	klank.	Ze	vormen	een	‘minimal	pair’	omdat	ze	

identiek	zijn,	buiten	dat	ene	betekenisvolle	verschil.	Door	dat	ene	verschil	geven	tak	en	dak	

een	andere	betekenis	weer.	Daarnaast	zijn	er	ook	verschillen	die	niet	betekenisvol	zijn.	Of	je	

raam	nu	uitspreekt	met	een	huig-r	of	een	tongpunt-r,	de	betekenis	blijft	hetzelfde.	Naast	een	

klank	kunnen	ook	andere	factoren	al	dan	niet	een	betekenisvol	verschil	betekenen,	

bijvoorbeeld	in	welke	context	je	een	woord	gebruikt	(Geeraerts,	2010,	p.	182).	Denk	

bijvoorbeeld	aan	het	woord	‘arm’.	Sprekend	over	lichaamsdelen	gaat	het	over	het	zelfstandig	

naamwoord	‘arm’	als	ledemaat.	Wanneer	je	het	daarentegen	over	leefomstandigheden	hebt,	

spreek	je	over	‘arm’	als	bijvoeglijke	naamwoord	in	de	betekenis	niets	of	bijna	niets	bezitten	

(Van	Dale,	2014).	Hoewel	de	twee	vormen	hier	identiek	zijn,	is	er	toch	sprake	van	een	

betekenisvol	verschil.	

	

Semantiek,	ook	wel	betekenisleer,	is	de	tak	van	de	taalkunde	die	de	betekenis	van	talige	

uitingen	onderzoekt.	Binnen	dit	onderzoek	zal	de	focus	op	lexicale	semantiek	liggen,	i.e.	het	

onderzoeken	van	de	betekenis	van	woorden	(Mccabe,	2011,	pp.	384,	389).	De	lexicale	

semantiek	omvat	verschillende	belangrijke	theoretische	kaders	waarbinnen	onderzoek	

uitgevoerd	wordt.	Aan	de	hand	van	Geeraerts	(2010)	zullen	de	belangrijkste	bewegingen	en	

methoden	hier	toegelicht	worden.	Eerst	komt	de	prestructuralistische,	ook	wel	historisch-

filologische	semantiek	aan	bod,	een	diachrone4	benadering	die	de	lexicale	semantiek	

																																																								
4	Diachrone	variatie	duidt	op	veranderingen	die	plaatsvinden	doorheen	de	tijd.	Synchrone	

variatie,	de	tegenhanger	van	diachrone	variatie,	omvat	variatie	op	één	bepaald	moment,	

bijvoorbeeld	op	basis	van	geografische	of	sociaaleconomische	verschillen	(Mccabe,	2011,	pp.	

379,	390).	Een	bekend	voorbeeld	is	hoe	het	gebruik	van	dialect	eerder	geassocieerd	wordt	met	

een	minder	hoge	sociale	klasse	(Vandekerckhove,	2009,	p.	74).	
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domineerde	van	1850	tot	1930.	Deze	benadering	heeft	als	belangrijkste	focus	veranderingen	in	

betekenis	doorheen	de	tijd.	In	1930	ontstaat	vervolgens	het	structuralisme,	een	opvatting	die	

uitgaat	van	een	systeem,	waarbij	de	relaties	tussen	verschillende	betekenissen	aan	de	basis	

zullen	liggen	van	semantische	analyses.	Vervolgens	is	er	de	neostructuralistische	semantiek.	

Een	beweging	die	enerzijds	vertrekt	vanuit	het	structuralisme,	maar	anderzijds	ook	elementen	

meeneemt	van	recentere	ontwikkelingen,	zoals	de	cognitieve	semantiek.	De	cognitieve	

semantiek	maakt	ten	slotte	opgang	rond	1980	en	onderscheidt	zich	door	haar	aandacht	voor	

psychologie	en	context	bij	het	onderzoeken	van	betekenis.	Vooral	deze	laatste	benadering	zal	

belangrijk	zijn	binnen	dit	onderzoek.	

	

8.1.1	Historisch-filologische	semantiek	

Kenmerkend	voor	deze	eerste	vorm	van	lexicale	semantiek	is	haar	aandacht	voor	het	

historische,	waardoor	de	focus	ligt	op	het	onderzoeken	van	veranderende	betekenissen	

doorheen	de	tijd	(Geeraerts,	2010,	p.	1).	“L’histoire	peut	seule	donner	aux	mots	le	degré	de	

précision	dont	nous	avons	besoin	pour	les	bien	comprendre”	(Bréal,	1897,	p.	124).	De	

diachrone	semantiek	legt	zich	toe	op	de	classificatie	van	mechanismen	van	

betekenisverandering,	denk	bijvoorbeeld	aan	een	figuurlijke	betekenis	die	ontstaat	vanuit	de	

letterlijke.	Daarbij	wordt	uitgegaan	van	een	psychologische	begrip	van	betekenis:	

betekenisveranderingen	leggen	een	deel	van	de	menselijke	geest	bloot	(Geeraerts,	2010,	p.	9).	

Die	aanpak	focust	vooral	op	het	semasiologische	aspect	van	betekenis	(Geeraerts,	2010,	p.	24).	

Een	semasiologische	benadering	vertrekt	van	de	woordvorm	en	gaat	daarna	kijken	welke	

betekenissen	uit	de	werkelijkheid	het	woord	kan	uitdrukken.	Een	onomasiologische	

benadering,	de	tegenhanger	van	de	semasiologische,	vertrekt	van	het	concept,	de	betekenis,	

en	kijkt	vervolgens	welk	woord	of	welke	woorden	die	betekenis	kunnen	uitdrukken	(Dirven	&	

Verspoor,	1999,	pp.	32-33).	Dat	aspect	van	betekenis	blijft	binnen	deze	stroming	eerder	

onderbelicht	(Geeraerts,	2010,	p.	24).	

	

Bréal,	een	historisch	semanticus	die	vooral	op	methodologisch	gebied	zijn	stempel	achterliet,	

sloot	zich	aan	bij	deze	visie	en	gaf	in	zijn	werk	drie	basiskenmerken	van	de	historisch-

filologische	semantiek	(Geeraerts,	2010,	p.	10).	Ten	eerste	benadrukte	hij	dat	om	woorden	in	

hun	huidige	betekenis	correct	te	begrijpen	het	noodzakelijk	is	de	geschiedenis	van	hun	

betekenis	te	vatten	(Bréal,	1897,	p.	124).	Ten	tweede	zag	hij	betekenis	als	het	resultaat	van	

psychologische	processen:	“Habitués	comme	nous	sommes	au	langage,	nous	ne	figurons	pas	
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aisément	l’accumulation	de	travail	intellectuel	qu’il	représente”	(Bréal,	1897,	p.	275).	De	

communicatieve	noden	van	de	gebruiker	sturen	of	en	hoe	een	betekenis	verandert.	De	derde	

eigenschap	gaat	ten	slotte	in	op	de	methodologische	consequenties	van	een	historische,	

psychologische	benadering	(Geeraerts,	2010,	p.	13).	Bréal	(1897,	pp.	278-279)	gaf	aan	dat	de	

historisch-filologische	semantiek	niet	ingezet	kan	worden	als	een	exacte	wetenschap,	een	

natuurwetenschap,	waardoor	niet	gewerkt	kan	worden	met	eenduidige	wetten	die	altijd	van	

toepassing	zijn.	

	

Een	ander	belangrijk	denker	tijdens	deze	periode	is	Paul.	Hij	wees	op	het	belang	van	context	

en	gebruik	(Geeraerts,	2010,	p.	14),	twee	concepten	die	ook	in	de	hedendaagse	taalkunde	nog	

een	belangrijke	rol	zullen	spelen	(Bybee	&	Beckner,	2015,	p.	953).	Paul	focuste	op	het	verschil	

tussen	de	‘usuelle	Bedeutung’	en	de	‘okkasionelle	Bedeutung’.	De	‘usuelle	Bedeuting’	is	de	

betekenis	die	gedeeld	wordt	door	alle	leden	van	een	groep	die	een	gemeenschappelijke	taal	

hanteren.	De	‘okkasionelle	Bedeutung’	is	de	concretisering	van	die	algemene	betekenis,	

wanneer	ze	gebruikt	wordt	in	een	bepaalde	context.	Paul	staat	voor	een	pragmatische,	dus	

gebruiksgerichte	benadering	bij	het	onderzoeken	van	betekenisveranderingen	(Geeraerts,	

2010,	pp.	15-16).	

	

8.1.2	Structuralistische	en	neostructuralistische	semantiek	

	De	structuralistische	visie	op	semantiek	staat	in	fel	contrast	met	de	historisch-filologische	

semantiek	(Geeraerts,	2010,	p.	47).	Betekenis	maakt	deel	uit	van	een	systeem,	van	de	taal	zelf,	

niet	van	de	mentale	wereld	van	de	mens.	Betekenis	staat	daarom	volledig	los	van	psychologie.	

Een	tweede	verandering	ten	opzichte	van	de	prestructuralistische	semantiek	is	de	verschuiving	

van	een	diachrone	naar	een	synchrone	invalshoek.	Een	talig	systeem	wordt	beschouwd	als	een	

synchroon	fenomeen,	omdat	de	structuur	van	het	systeem	steeds	een	bepaalde	periode	

geldend	is.	Een	verandering	in	het	systeem	markeert	het	begin	van	een	nieuwe	periode	die	

dan	opnieuw	synchroon	beschouwd	moet	worden.	Een	derde	verschil	is	dat	de	focus	

verplaatst	is	van	het	onderzoeken	van	individuele	tekens,	naar	de	relaties	met	het	systeem	in	

het	geheel.	De	betekenis	van	een	woord	in	het	systeem	wordt	bepaald	door	haar	positie	in	de	

structuur	(Geeraerts,	2010,	pp.	49-50).	

	

De	overstap	naar	een	structuralistische	benadering	brengt	ook	een	vernieuwde	aandacht	voor	

het	onomasiologische	aspect	van	betekenis	met	zich	mee.	Wanneer	je	naar	individuele	
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woorden	kijkt,	ga	je	kijken	naar	de	verschillende	betekenissen	die	individuele	woorden	kunnen	

hebben.	Wanneer	je	daarentegen	gaat	kijken	naar	de	relaties	tussen	verschillende	woorden	in	

een	systeem,	gaat	de	aandacht	naar	hoe	die	verschillende	woorden	zich	ten	opzichte	van	

elkaar	verhouden	en	de	wereld	conceptueel	vormgeven	(Geeraerts,	2010,	p.	50).	Omdat	

betekenissen	alleen	veranderen	als	systeem	in	geheel,	kunnen	ze	niet	samenvallen.	Daarom	

gaat	de	structuralistische	semantiek	uit	van	‘avoidance	of	homonymy’5	of	‘polysemy’6	

(Geeraerts,	2010,	p.	63).	Het	is	ook	op	dit	moment	dat	de	taalkunde	uitgroeide	tot	een	

volwaardige	autonome	discipline,	omdat	ze	niet	langer	de	methodes	van	andere	

wetenschappen	nodig	had	(Geeraerts,	2010,	pp.	47-49).		

	

Een	eerste	structuralistische	methode	om	betekenis	te	beschrijven	is	de	lexical	field	approach	

(Trier,	1931;	Weisgerber,	1927).	De	bedoeling	is	een	soort	tussenliggend	conceptueel	niveau	te	

schetsen,	tussen	de	geest	en	de	feitelijke	wereld,	i.e.	een	lexicaal	veld:	een	set	van	semantisch	

verbonden	woorden	waarvan	de	betekenissen	onderling	afhankelijk	zijn	(Geeraerts,	2010,	p.	

52).	Bij	het	opstellen	van	het	lexicaal	veld	wordt	enerzijds	gekeken	naar	associaties	van	

gelijkenis	(de	paradigmatische	as),	zowel	op	vlak	van	vorm	als	van	betekenis.	Bijvoorbeeld	het	

woord	‘muur’	kan	op	vormelijk	vlak	geassocieerd	worden	met	‘duur’	of	‘stuur’	en	op	vlak	van	

betekenis	met	‘wand’	of	‘afscheiding’.	Anderzijds	wordt	ook	gekeken	welke	woorden	vaak	bij	

‘muur’	voorkomen	(de	syntagmatische	as).	Omdat	het	hier	gaat	om	een	zelfstandig	

naamwoord	kan	dat	bijvoorbeeld	een	bijvoeglijk	naamwoord	zijn	als	‘groot’	of	een	lidwoord	als	

‘een’	(Geeraerts,	2010,	p.	57).	Ook	zulke	collocaties,	woorden	die	vaak	samen	voorkomen,	

kunnen	namelijk	van	belang	zijn	bij	betekenisbeschrijving:	“You	shall	know	a	word	by	the	

company	it	keeps”	(Firth,	1957,	p.	11).	

	

Een	tweede	benadering	is	de	componentiële	analyse,	een	methode	die	vertrekt	van	het	idee	

van	distinctieve	tegenstellingen	voor	het	bepalen	van	betekenissen	(Geeraerts,	2010,	p.	52).	

																																																								
5	Homoniemen	zijn	woorden	die	hetzelfde	klinken,	maar	een	andere	betekenis	hebben	

(Mccabe,	2011,	p.	170).	Denk	bijvoorbeeld	aan	het	voorbeeld	‘arm’	dat	eerder	besproken	

werd.		
6	Een	woord	wordt	als	polyseem	beschouwd	wanneer	het	meer	dan	één	nauw	verwante	

betekenis	heeft	(Mccabe,	2011,	p.	204).	Een	voorbeeld	daarvan	is	‘glas’.	Het	kan	zowel	om	het	

materiaal	gaan	als	om	een	voorwerp	dat	gemaakt	is	uit	het	materiaal.	
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Een	componentiële	analyse	vertrekt	van	het	idee	dat	betekenissen	beschreven	kunnen	worden	

aan	de	hand	van	een	beperkte	set	conceptuele	elementen,	ook	wel	de	semantische	

componenten	(Geeraerts,	2010,	p.	70).	Een	bekend	voorbeeld	is	de	componentiële	analyse	die	

Pottier	(1964,	p.	51)	maakte	van	het	lexicale	veld	van	zitmeubelen.	Hij	maakte	daarbij	gebruik	

van	componenten	als	‘met	poten’,	‘voor	één	persoon’	en	‘gemaakt	uit	hout’	om	de	distinctieve	

verschillen	vast	te	stellen	tussen	de	verschillende	soorten	zitmeubelen.	De	laatste	techniek	die	

hier	aangeraakt	wordt	is	de	relationele	semantiek	(Lyons,	1963).	Deze	benadering	bouwt	voort	

op	de	componentiële	analyse	in	de	zin	dat	het	ook	hier	gaat	over	relaties	tussen	verschillende	

items.	Naast	opposities	wordt	hier	echter	ook	gebruik	gemaakt	van	andere	semantische	

relaties,	zoals	bijvoorbeeld	synoniemen	of	antoniemen7	(Geeraerts,	2010,	pp.	82-88).	In	plaats	

van	die	relaties	te	gebruiken	om	de	betekenis	van	individuele	woorden	te	beschrijven,	wordt	

de	betekenis	van	een	woord	gedefinieerd	als	de	totaliteit	van	betekenisrelaties	waaraan	het	

deelneemt.	Dat	is	wat	de	benadering	specifiek	een	structuralistische,	onomasiologische	

benadering	maakt	(Geeraerts,	2010,	p.	80).	

	

Sommige	modellen	uit	de	structuralistische	semantiek	hebben	in	meer	hedendaagse	

benaderingen	nog	extensies	gekregen,	meer	bepaald	in	de	neostructuralistische	semantiek,	

typisch	met	een	link	naar	computationele	toepassingen	(Geeraerts,	2010,	p.	156).	Een	

belangrijk	voorbeeld	is	de	distributionele	analyse	(Geeraerts,	2010,	p.	165).	Deze	benadering	

heeft	een	syntagmatische	focus	en	haalde	haar	inspiratie	eveneens	bij	het	adagium	van	Firth.	

In	tegenstelling	tot	de	lexical	field	theory	is	deze	benadering	echter	niet	system-based,	maar	

juist	radicaal	usage-based.	Echt	taalgebruik	wordt	gezien	als	de	ultieme	methodologische	basis	

van	taalkundig	onderzoek,	een	heel	fundamentele	omslag	ten	opzichte	van	de	

reductionistische8	structuralistische	modellen	(Geeraerts,	2010,	p.	168).		

	

																																																								
7	Een	antoniem	drukt	een	omgekeerde	betekenis	uit.	Deze	betekenisrelatie	en	haar	verdere	

onderverdelingen	werden	heel	intensief	onderzocht	in	de	relationele	semantiek	(Geeraerts,	

2010,	pp.	85-86).	
8	Het	aangehaalde	reductionisme	duidt	op	de	radicale	scheidingslijn	die	het	structuralisme	

getrokken	heeft	tussen	taalgebruik	in	de	realiteit	en	de	taal	als	systeem.	Door	de	

gebruikscontext	niet	te	betrekken	in	analyses	reduceer	je	als	het	ware	de	betekenis	tot	iets	

puur	taligs	zonder	invloed	vanuit	de	context	(Geeraerts,	2010,	pp.	47-50).	
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Modellen	als	de	distributionele	corpusanalyse	verbinden	de	semantiek	met	de	pragmatiek	

(Geeraerts,	2010,	p.	168).	Concreet	is	het	de	bedoeling	de	woorden	die	vaak	voorkomen	bij	het	

woord	dat	je	onderzoekt	te	identificeren,	omdat	zij	kunnen	heel	wat	onthullen	over	de	

betekenis	van	het	onderzochte	item	(Geeraerts,	2010,	p.	169).	Denk	bijvoorbeeld	terug	aan	het	

woord	‘arm’.	Eerder	stelden	we	al	vast	dat	het	hier	gaat	om	een	homoniem.	Een	

distributionele	analyse	zou	het	verschil	tussen	de	betekenis	als	ledemaat	en	de	betekenis	

‘niets	of	bijna	niets	bezitten’	kunnen	vaststellen	aan	de	hand	van	welke	woorden	nog	gebruikt	

worden	rond	het	onderzochte	item.	De	woordsoort	kan	al	veel	verraden:	het	zelfstandig	

naamwoord	‘arm’	zal	vooral	vergezeld	worden	door	lidwoorden	of	bijvoeglijke	naamwoorden,		

zoals	‘kort’	of	‘dun’,	terwijl	het	bijvoeglijk	naamwoord	eerder	voorafgegaan	zal	worden	door	

bijwoorden,	zoals	bijvoorbeeld	‘heel	arm’,	of	voorafgegaan	door	een	lidwoord	en	gevolgd	door	

een	zelfstandig	naamwoord,	bijvoorbeeld	‘het	arm	kind’.		

	

8.1.3	Cognitieve	semantiek	

De	cognitieve	semantiek,	de	laatste	stroming	die	hier	aan	bod	komt,	staat	lijnrecht	tegenover	

de	minimalistische	aanpak	van	de	structuralistische	semantiek	(Geeraerts,	2010,	p.	182).	Waar	

eerder	een	strikte	scheiding	gepropageerd	werd	tussen	het	talige	systeem	en	de	

gebruikscontext	(Geeraerts,	2010,	p.	168),	staat	de	cognitieve	semantiek	voor	een	

maximalistische	aanpak:	semantiek	en	pragmatiek	vallen	samen,	waardoor	de	focus	op	feitelijk	

taalgebruik	komt	te	liggen	(usage-based	in	plaats	van	system-based).	De	gebruikscontext	

bepaalt	de	betekenis	(Geeraerts,	2010,	p.	182).	Bovendien	heeft	de	cognitieve	semantiek	

zowel	aandacht	voor	de	semasiologische	als	voor	de	onomasiologische	aspecten	van	betekenis	

(Dirven	&	Verspoor,	1999,	p.	51;	Geeraerts,	2010,	p.	10).	De	focus	ligt	vooral	op	het	synchrone	

perspectief	op	betekenis	(Geeraerts,	2010,	p.	203).	

	

Een	heel	belangrijk	concept	binnen	de	cognitieve	semantiek	is	prototypiciteit.	Te	midden	de	

jaren	70	legde	Eleanor	Rosch,	een	psycholinguïstisch9	onderzoekster,	de	term	vast	binnen	haar	

onderzoek	naar	de	interne	structuur	van	categorieën.	In	de	semantiek	betekent	prototypiciteit	

																																																								
9	De	psycholinguïstiek	is	een	discipline	die	de	relatie	nagaat	tussen	de	menselijke	psychologie	

en	het	taalgebruik.	Het	doel	is	veralgemeenbare	patronen	te	vinden	in	taalkundig	gedrag,	om	

zo	meer	inzicht	te	krijgen	in	de	cognitieve	processen	die	aan	de	grondslag	liggen	van	

menselijke	communicatie	(Field,	2003,	p.	2).	
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dat	linguïstische	categorieën	wollig	zijn	aan	de	randen,	maar	helder	in	hun	kern	(Geeraerts,	

2010,	p.	184).	Prototypische	categorieën	stellen	een	bepaalde	mate	van	representativiteit	

tentoon,	niet	elk	lid	is	in	dezelfde	mate	representatief	voor	de	categorie	(Geeraerts,	2010,	p.	

187).	Een	voorbeeld	van	een	prototypische	categorie	is	een	vogel.	Niet	elke	vogel	kan	

gedefinieerd	worden	aan	de	hand	van	dezelfde	set	kenmerken.	Zo	kan	een	pinguïn	niet	

vliegen,	maar	legt	hij	wel	eieren.	Een	mus	daarentegen	kan	wel	vliegen	en	is	daarenboven	een	

zangvogel.	Omdat	een	mus	meer	eigenschappen	heeft	die	je	typisch	zou	koppelen	aan	een	

vogel,	past	het	in	een	cluster	kenmerken	die	meer	in	de	kern	van	de	categorie	‘vogel’	

thuishoort.	Een	pinguïn	mist	daarentegen	een	belangrijk	kenmerk	van	de	categorie,	het	

kunnen	vliegen,	waardoor	de	soort	eerder	in	de	meer	wollige	periferie	terecht	zal	komen	

(Geeraerts,	2010,	p.	186;	Violi,	2000,	p.	107).	

	

Ook	prototypiciteit	zelf	is	een	prototypisch	concept,	typisch	geassocieerd	met	een	aantal	

kenmerken.	Een	belangrijk	voorbeeld	daarvan	is	hoe	prototypische	categorieën	een	‘family	

resemblance	structure’	vertonen:	de	semantische	structuur	van	een	prototypische	categorie	

bevat	overlappende	en	geclusterde	lezingen,	met	als	gevolg	dat	zo’n	categorie	niet	

gedefinieerd	kan	worden	op	basis	van	een	eenduidige	set	kenmerken	(Geeraerts,	2010,	p.	

187).	“A	family	resemblance	relationship	consists	of	a	set	of	items	of	the	form	AB,	BC,	CD,	DE.	

That	is,	each	item	has	at	least	one,	and	probably	several,	elements	in	common	with	one	or	

more	other	items,	but	no,	or	few,	elements	are	common	to	all	items”	(Rosch	&	Mervis,	1975,	

p.	575).	Verschillende	referenten	van	dezelfde	categorie	hoeven	niet	alle	kenmerken	

gemeenschappelijk	te	hebben	om	samen	te	horen.	Er	kan	ook	een	family	resemblance	aan	de	

basis	liggen	van	hun	verbondenheid	(Rosch	&	Mervis,	1975,	pp.	574-575).	

	

In	plaats	van	te	kijken	naar	de	structuur	van	één	betekenis,	kunnen	ook	clusters	van	

betekenissen	onderzocht	worden.	Het	gaat	hier	om	een	extensie	van	het	onderzoek	naar	

prototypiciteit,	naar	de	beschrijving	van	polysemie	(Geeraerts,	2010,	p.	192).	Het	radial	

network	model,	geïntroduceerd	door	Claudia	Brugman	(1988),	heeft	als	doel	polyseme	

structuren,	gebaseerd	op	prototypes,	weer	te	geven.	Omdat	hier	niet	binnen	één	individuele	

betekenis	gebleven	wordt,	het	gaat	nu	over	polyseme	items,	is	het	mogelijk	om	bijvoorbeeld	

andere	relaties	in	kaart	te	brengen	dan	enkel	overeenkomstigheid	(Geeraerts,	2010,	pp.	192-

194).	Een	radial	network	model	laat	het	toe	betekenisuitbreidingen	van	een	woord	weer	te	

geven	aan	de	hand	van	lijnen,	vertrekkende	vanuit	de	meest	centrale,	prototypische	betekenis.	
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Hoofdzakelijk	worden	volgende	vier	soorten	betekenisuitbreidingen	gehanteerd:	metonymie,	

metafoor,	specialisatie	en	generalisatie	(Dirven	&	Verspoor,	1999,	pp.	39-41).		

	


