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Een winkelier vroeg waarom kunsten gesubsidieerd worden. Een legitieme vraag. Ik probeer ze te
beantwoorden.

I n de gro�en van Lascaux vind je prachtige muurschilderingen van 17.000 jaar oud. Blijkbaar hield de
vroegste mens zich bezig met kunst. Maar werd die kunst dan ook gesubsidieerd? Eigenlijk wel. Die
muurschilderingen zijn kundig gemaakt. Het is allesbehalve beginnerswerk. Iemand moet dus de tijd
hebben gekregen om zich te bekwamen in de schilderkunst. Dat kon alleen maar als de gemeenschap van

jagers-verzamelaars de getalenteerde schilders in hun midden vrijstelden van het jagen en verzamelen. Die
kunstenaars hoefden zich dus niet bezig te houden met voedsel zoeken, maar konden zich, dankzij
gemeenschapssteun, wijden aan de kunst.

Als iets gemeenschapssteun krijgt, betekent dat allicht dat we het als gemeenschap belangrijk vinden. Maar
waarom vinden we kunst belangrijk?

Veel mensen omschrijven haar intrinsieke waarde als ontroering,
verbeelding, inzicht. Dat lijkt subjectief. Maar de Nederlandse
klinische neuropsycholoog Eric Scherder beschrijft hoe kunst
onze hersenen prikkelt en ‘in beweging’ houdt. Als je kijkt naar
kunst, ontstaat activiteit in de hoge hersenstam. Een dikkere
hersenschors betekent ook dat je veel beter kan denken, spreken
en rekenen. Bovendien krijg je ruimtelijk heel veel informatie te
verwerken en die sluis je door naar de frontale lob van het brein.
Die staat in voor creativiteit en flexibiliteit. Dat is de intrinsieke

waarde van kunst: dat ze ons toestaat als mens (en als gemeenschap) te ontwikkelen. Daarom vinden we kunst
belangrijk.

Maar moeten we dat per se subsidiëren? Dat heeft alles te maken met wat economen ‘marktfalen’ noemen. Niet
alles kan via de markt geregeld worden. Sommige dingen zijn te risicovol of geven niet meteen een return on
investment. Dan blijft de markt daar af.

Tegelijk zijn sommige dingen nu eenmaal te duur voor een individu om in zijn eentje te betalen.
Wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld. Had Einstein anno 1912 niet de tijd, de ruimte en het geld gekregen
om de quantummechanica uit te werken, dan kenden we geen gps. Maar ook een operatie in een ziekenhuis.
Iedereen begrijpt meteen dat je om infrastructuur, kennis en personeel te betalen meer geld nodig hebt dan je
in je eentje kan betalen (als je tenminste niet in Amerikaanse toestanden wil belanden). Onderwijs is nog
zoiets.
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Projectsubsidies droogleggen
betekent dat je hele
kunstenlandschap op korte
termijn verschraalt.
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Remgeld

Allemaal dingen waarvan we als gemeenschap vinden dat ze belangrijk zijn en we ze dus gezamenlijk moeten
betalen, los van wat ‘remgeld’ dat elke gebruiker bijdraagt. Zo ook in de kunsten. Een avondje toneel of muziek
of een tentoonstelling kost veel meer dan ze kunnen opbrengen aan ticketverkoop.

Dat heeft bij live voorstellingen te maken met de running cost. Zelfs na de repetitieperiode blijft een
voorstelling of een concert kosten genereren: acteurs en muzikanten moeten avond na avond opdraven, dus
hier heb je geen schaalvoordeel. Of je nu 10 keer speelt, of 100 of 1.000, je maakt er niet meer winst mee, omdat
je kosten bij elke voorstelling blijven stijgen. Dat krijg je alleen opgelost als je alles in het Sportpaleis speelt.

Voor kleinschaligheid of complexiteit is geen plaats. Want dat is
de markt: hoe meer producten je verkoopt, hoe meer winst je
maakt. Niet zo in onderwijs, geneeskunde of kunsten: de markt
lost het niet op, ze faalt als het niet op industriële schaal
toepasbaar is. Een gemeenschap kan er dan voor kiezen er
gemeenschapsgeld in te investeren. Toch als ze het belangrijk
vindt dat die voorziening blijft bestaan.

Voor een professionele theatervoorstelling wordt gemiddeld
twee maand voltijds gerepeteerd. In die tijd onderzoeken,
oefenen en ontwikkelen de kunstenaars, net zoals 17.000 jaar

geleden in Lascaux. Of zoals Einstein in 1912. In die tijd komt voor de producent geen euro binnen, waarmee hij
de artiesten, technici en productiemedewerkers kan betalen. Ook daar dient gemeenschapssteun voor. Dat is
gewoon research and development. En dat wordt in bijna alle sectoren gesubsidieerd. De wetenschap doet
onderzoek en ontwikkelt nieuwe kennis, de kunsten doen onderzoek en genereren nieuwe betekenis.

De projectsubsidies die met 60 procent gekort worden, situeren zich precies daar: in de onderzoeks- en
ontwikkelingsfase. De projecten zijn de broedplaats voor de kunsten van de toekomst. Die droogleggen
betekent dat je hele kunstenlandschap (dus ook je grote vuurtorens als deSingel en Concertgebouw) op korte
termijn verschraalt. In voetbaltermen: alsof je verwacht dat je ook zonder jeugdwerking en zonder
oefenwedstrijden plots een excellente eerste klasse krijgt, die Europees kan spelen.

Spektakelmusicals

Je kan tegenwerpen dat in het theater en de muziek toch succesvolle voorbeelden zijn die wel winstgevend
zijn. Dat klopt. Er zijn kassuccessen, die draaien op hun grootschalig publieksbereik. De tickets kosten ook een
veelvoud van een reguliere theatervoorstelling en er wordt vooral gemikt op spektakel en de unieke ervaring.
Maar alle dagen een dure, unieke en spectaculaire ervaring is een contradictio in terminis.

Dus zijn er veel kleinschaliger projecten, die wel vlakbij zijn, tot
de verste uithoek van het land, toegankelijk en betaalbaar voor
iedereen. En voor mensen met verschillende smaken,
achtergronden en interesses. Die kleinschaligheid kan inderdaad
niet opboksen tegen de ‘vrije markt’. Net zoals het voor onze
winkelier ook moeilijk is op te boksen tegen supermarkten,
baanwinkels of onlineverkoop.

Dat is de markt: hoe meer
producten je verkoopt, hoe
meer winst je maakt. Niet zo
in kunsten: de markt faalt als
het niet op industriële schaal
toepasbaar is.

Er is geen tastbaar product en
de arbeidsproductiviteit kan
niet omhoog. Een symfonie
van Beethoven moet je
vandaag nog met evenveel



     

Maar anders dan in de winkel of in de webshop vervliegt bij live
performance zoals theater, dans of muziek het ‘product’ als de
lichten gedoofd worden. Er is geen tastbaar product en de
arbeidsproductiviteit kan niet omhoog. Een symfonie van
Beethoven moet je vandaag nog met evenveel volk uitvoeren als
tweehonderd jaar geleden.

Dat maakt het inderdaad een dure aangelegenheid. Maar wel een waar we bij de grote en kleine momenten
naar teruggrijpen. Bij huwelijken, verjaardagen, begrafenissen of op eenzame, druilerige dagen. Voor
ontroering, inzicht en verbeelding.
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tweehonderd jaar geleden
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OPINIE

'In de cultuurbesparingen van Jambon zit een agenda, maar ook een
systeemfout'
11/11/19 om 21:12 Bijgewerkt op 12/11/19 om 15:00

(//www.knack.be/nieuws/auteurs/katia-
segers-sp-a-1389.html)

Katia Segers (SP.A) (//www.knack.be/nieuws/auteurs/katia-segers-sp-a-1389.html)
Vlaams Parlementslid voor SP.A en Hoofddocent communicatiewetenschappen aan de
VUB

Katia Segers, Vlaams volksvertegenwoordiger en professor media aan de Vrije Universiteit Brussel, reageert op de
forse besparing die wordt doorgevoerd in de Vlaamse cultuursector. 'Zonder de innovaties van visionaire kunstenaars
haalt ook de populaire cultuur zijn huidige niveau niet.'

Spektakelmusical '40-'45. 'Innovatie gebeurt aan de basis, wordt opgepikt door kunstorganisaties en sijpelt door naar breed toegankelijke cultuur, zoals
musicals en andere producties van pakweg Studio100', stelt Katia Segers.

De cultuurstrijd is ingezet. Ons culturele verleden wordt gecanoniseerd en moet de toekomst van Vlaanderen dienen. Minister
van cultuur Jan Jambon maakt duidelijke keuzes: voor de grote instellingen, voor erfgoed, voor bakstenen en maakt komaf met
de humus van kunst en cultuur: innovatie in de kunsten, sociaal-cultureel werk, participatie, cultuureducatie.

Cultuur moet besparen, maar dat is niet voor het eerst. De sector krijgt deze besparingsoperatie voor een tweede keer op het
bord. In 2014 werd generiek 5 procent bespaard, nu 6 procent. Uitzondering wordt gemaakt voor de zeven Vlaamse
kunstinstellingen, de 'grote instellingen' die maar 3 procent moet ophoesten en voor VAF en Literatuur Vlaanderen. Voor die
laatste komt er geld bij, maar dat extra is bijlange niet zoveel als Jambon laat uitschijnen. Trek de besparing van 3 procent en
de niet-indexering van de werkingsmiddelen van die extra middelen af, en het plaatje oogt weinig rooskleurig. Voorts zal er geld
worden opzijgezet voor een Vlaamse canon, een museum voor de Vlaamse cultuur én voor 'culturele ambassadeurs' (die zijn
hiermee dus terug sinds de regering Van den Brande) zoals de privé-collectioneurs Fernand Huts en Axel Vervoordt, die
Vlaanderen in het buitenland moeten uitdragen.

In die keuzes zit een agenda, maar ook een systeemfout.

De agenda is duidelijk: kunst en cultuur van het verleden zijn de vehikels voor het definiëren en vastleggen van de Vlaamse
identiteit. Gedeelde cultuur vanuit een gedeeld verleden moet de Vlaamse natievorming gestalte geven, de geesten doen rijpen
en vervolgens de harten winnen voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Maar niet alle kunst en cultuur. Enkel het glorieuze deel, de gecanoniseerde kunst en cultuur, wie dood is en wie vandaag
excelleert in de grote huizen komen in aanmerking. Innovatie, nogal een tegendraads experiment, maar ook het bruisende
verenigingsleven van Vlaanderen, dat lust Jambon niet. De cultuur van het verleden moet dus de toekomst, de Vlaamse
natievorming gestalte geven.



In de cultuurbesparingen van Jambon zit een agenda, maar ook een systeemfout.

Hier zit de systeemfout in het denken van Jambon. Hij is ervan overtuigd dat onze Vlaamse kunst en cultuur enkel zal excelleren
door in de top te investeren. Het culturele veld is echter een fijnmazige piramide met eigen dynamiek waarin alle actoren hun rol
spelen om kunst en cultuur bottom up te creëren, te spreiden, door te geven. Vernieuwing gebeurt aan de basis, via
projectsubsidies (min 5 miljoen), werkingsbeurzen voor kunstenaars, ontwikkeld in werkplaatsen en onder andere sociaal-
artistiek werk. Die innovatie wordt opgepikt door kunstorganisaties en de Kunstinstellingen en sijpelt door naar de
amateurkunsten, het sociaal-culturele werk (min 4,2 miljoen).

Organisaties die inzetten op participatie en kunsteducatief werk zorgen ervoor dat het publiek naar cultuur wordt geleid.
Dezelfde innovaties sijpelen ook door naar breed toegankelijke cultuur, zoals musicals en andere producties van pakweg
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Studio100, maar ook naar televisiefictie en film. Zonder de innovaties van visionaire kunstenaars haalt ook de populaire cultuur
zijn huidige niveau niet.

Middelen weghalen aan de basis van die piramide betekent dat op korte termijn de top wordt drooggelegd. Je hebt het allemaal
nodig, zonder de humus geen excellentie. Het ecosysteem is broos maar door zijn fijnmazigheid ook sterk, het levert het kader
voor het excellente niveau waar we staan vandaag. Innovatie is per definitie trial and error, maar dat zaaigeld is vitaal. Diezelfde
systeemfout maakt de Vlaamse regering trouwens inzake onderzoek en ontwikkeling. Jambon wil van Vlaanderen een topregio
inzake innovatie maken, maar enkel toegepast onderzoek is van tel. De Vlaamse regering gelooft niet in het belang van
fundamenteel onderzoek, nochtans evenzeer vitaal voor innovatie.

De gaten die geslagen worden aan de basis waar vernieuwing gebeurt, gaan deze dynamiek breken. Zo pleegt de Vlaamse
regering een regelrechte aanslag op een kleine, maar vitale sector. Jambon dwingt het veld in een schisma tussen de top die
gekoesterd wordt en al de rest die afgestoten wordt, maar wel de toekomstige Vlaamse meesters moeten en zullen leveren. De
duidelijke keuzes zijn in die zin ook een afrekening met een sector die durft dwars te liggen. Een cultuurstrijd wordt gevoerd op
kap van jonge kunststudenten, beginnende kunstenaars én de honderdduizenden vrijwilligers en amateurkunstenaars die
Vlaanderen rijk is.



Een cultuurstrijd wordt gevoerd op kap van jonge kunststudenten, beginnende kunstenaars én de
honderdduizenden vrijwilligers en amateurkunstenaars die Vlaanderen rijk is.

De gevolgen gaan we snel zien, wanneer nu een generatie talent geen kansen meer krijgt. Het worden zeer barre tijden voor wie
momenteel in de kunsthumaniora of kunsthogeschool droomt van een eerste eigen productie, voor de honderdenduizenden
Vlamingen die in een harmonie, lokale toneelkring of één van de duizenden sociaal-culturele verenigingen zich vrijwillig inzetten,
voor de Vlamingen die de kwaliteit van onze kunst en cultuur die we vandaag kennen, vanzelfsprekend zijn gaan vinden, een
kwaliteit die niet alleen in de kleine kunstorganisaties tot grote instellingen terug te vinden is, maar die ook doorvloeit naar wat
we op televisie, in de filmzaal én in zalen van Studio 100 te zien krijgen.

Die dynamiek droogleggen ten voordele van een poging tot canonisering van ons culturele verleden en de kroonjuwelen, is
dodelijk voor de sector en ook niet-efficient voor de eigen agenda, namelijk de geesten te laten rijpen voor de Vlaamse
onafhankelijkheid. En dit gebeurt allemaal met goedkeuring van de twee meerderheidspartners van N-VA. Zij hebben de pen
vastgehouden en de coalitiepartners Open VLD en CD&V hadden geen Tipex of moed om bij te sturen. 

Lees ook:

'Zo mistroostig de locatie, zo indrukwekkend was '40-'45' (/nieuws/belgie/zo-mistroostig-de-locatie-zo-indrukwekkend-was-40-
45/article-column-1389467.html)

'Cultuur brengt de Vlaamse overheid veel meer op dan wat ze kost' (/nieuws/belgie/cultuur-brengt-de-vlaamse-overheid-veel-
meer-op-dan-wat-ze-kost/article-normal-1530539.html)

  Wij politici moeten in de confronterende spiegel kijken: er is iets mis met de
herverdeling in ons land. (//www.knack.be/nieuws/belgie/wij-politici-moeten-in-de-
confronterende-spiegel-kijken-er-is-iets-mis-met-de-herverdeling-in-ons-land/article-
opinion-1532223.html)
- Raf Terwingen (CD&V)
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IVO VAN HOVE & ANNE TE-
RESA DE KEERSMAEKER

Wie? Regisseur en choreografe
Wat? De subsidies geven jonge
kunstenaars een zetje, maar zijn
ook noodzakelijk voor artiesten die
geen aanspraak willen maken op
permanente structurele
ondersteuning.

Ooit waren we ook ‘projecten’
Ivo Van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker begrijpen niet waarom Jambon net de
projectsubsidies viseert. Zonder project matige steun had hun carrière er misschien
anders uitgezien.

Geachte minister Jan Jambon,
Wij schrijven u vanuit New York. Daar werken we beiden,

als regisseur en als choreografe, aan een remake van een
sleutelwerk uit de Amerikaanse cultuurgeschiedenis – West
Side story. Wij werden gevraagd om een nieuwe eigentijdse
versie te realiseren, die voor het eerst geen gebruik zal ma-
ken van de choreografie van Jerome Robbins. De invitatie
was een grote eer, maar kwam niet uit de lucht vallen. Anne
Teresa leidt al ruim 35 jaar het dansgezelschap Rosas in
Brussel, Ivo is sinds 2001 directeur van Internationaal The-
ater Amsterdam (vroeger Toneelgroep Amsterdam). Zowel
Rosas als ITA speelt zijn voorstellingen over de hele wereld.

We hebben een lange weg afgelegd, waarvan het begin-
punt voor ons beiden in de vroege jaren 80 lag. We waren
toen zeer jong en wilden onder geen beding iets vandoen
hebben met de toenmalige officiële theaterstructuren. Wij
zouden onze eigen weg gaan. Ivo maakte de voorstellingen
Geruchten en Ziektekiemen. Die vonden niet plaats in een

theater, maar in een vervallen wasserij aan het Sint-Jansplein in Antwerpen, of in een enorme loods

Promobeeld voor de remake van West Side Story.  © rr
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Ons werd geen beloftevolle carrière
voorgespiegeld toen we 22 jaar
waren. Ons wachtte geen
structurele steun. Dat was een erg
ondankbare strijd, die we niemand
willen toewensen

aan het Montevideodok. Anne Teresa creëerde Fase en Rosas danst Rosas. Die voorstellingen spelen
nog altijd. Het zijn klassiekers geworden van de moderne dans. Maar in 1982 waren de vier stukken
wat we vandaag ‘projecten’ zouden noemen. Niemand kende ons, niemand financierde ons. We
moesten het allemaal zelf opbouwen.

Kunst brengt ook op

U weet waarom we u schrijven. In New York bereikten ons
de berichten over de maatregelen die u aankondigt voor
2020. In budgettair moeilijke tijden moet er overal worden
bespaard, dat begrijpen we. Maar het totale kunstenbudget
bedraagt nog amper 0,35 procent van de Vlaamse begroting.
Deze besparing volgt op die van ministers van Cultuur Sven
Gatz (Open VLD) en Joke Schauvliege (CD&V), die voor het
eerst besloten te saneren op kunsten. De kunstensector bespaart al tien jaar, in totaal zo’n 25 miljoen
euro. Maar zelfs als er móét worden bespaard, dan begrijpen we niet goed waarom u dat niet lineair
doet. De grootste instellingen legt u een besparing van 3 procent op, maar de al ondergefinancierde
‘projectenpot’ kort u met 60 procent. Dat is twintigmaal meer. Waarom? Wat is er volgens u mis met
deze projectsubsidies, dat ze zo extreem gekortwiekt worden?

We hoeven hier amper te argumenteren dat die kunstensector evenzeer deel uitmaakt van het be-
drijfslandschap. Kunst is een economische speler zoals alle anderen. U weet dat. In Nederland heeft
het Sociaal Planbureau onderzocht dat de culturele en creatieve sector ruim 3,7 procent bijdraagt
aan het bbp en verantwoordelijk is voor 4,5 procent van de totale werkgelegenheid. Meer dan de
landbouw.

Deze projecten zijn een noodzakelijke  levensader voor een gezond kunstenlandschap. Wij beiden
zijn er een historisch voorbeeld van. Als we vandaag internationaal succesvol zijn, is dat onder meer
dankzij de projectmatige ondersteuning die we mochten ontvangen gedurende de vele jaren waarin
we nog geen structurele ondersteuning ontvingen. We kunnen tientallen voorbeelden van andere
kunstenaars en organisaties geven voor wie dat ook geldt.

De sector is veranderd

  © AFP

<p> <span class="credit">AFP</span></p>

https://static.standaard.be/Assets/Images_Upload/2019/11/14/4c8fc474-062b-11ea-be3e-d1a4700b074b.jpg?width=1152&format=jpg


Wij hadden gehoopt dat u wat meer armslag zou geven aan alle jonge kunstenaars die hun eerste
stappen zetten in het professionele veld, maar ook aan al die anderen die géén aanspraak willen ma-
ken op permanente structurele ondersteuning (waar u volgens het regeerakkoord bevreesd voor
bent). We leven in een andere wereld dan in de jaren 80. Kunstenaars gaan heel snel wisselende sa-
menwerkingsverbanden aan. Velen werken nu altijd en uitsluitend in ‘projecten’. Het is die dyna-
miek die leidt tot de veelzijdigheid waarvoor ons kunstenlandschap internationaal wordt benijd.

De Vlaamse Gemeenschap heeft zich de voorbije jaren als een slimme beleidsmaker laten kennen.
Met een minimum aan publieke middelen werd een maximum aan resultaat geboekt. De resultaten
zijn alom zichtbaar. De hele wereld bewondert de kwaliteit van onze podiumkunstenaars, in toneel,
in dans, in jeugdtheater, in muziek. We kunnen deze situatie alleen toejuichen.

Ons werd geen beloftevolle carrière voorgespiegeld toen we 22 jaar waren. Ons wachtte geen
structurele steun. Dat was een erg ondankbare strijd, die we niemand willen toewensen. Dat er van-
daag wel fondsen bestaan, betekent een snellere selectie van talent, een lager risicogehalte en een
constante kwaliteitsgarantie. Dat stimuleert de ontwikkeling van een jonge kunstenaar, die zo kan
doorstromen naar een grote instelling. Maar het is ook in het belang van die andere kunstenaar, die
een carrière uitbouwt via gevarieerde en specifieke projecten.

Wij vragen u dit deel van de kunstensector niet te amputeren en de voorgestelde maatregelen te
corrigeren.
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Brusselse cultuurhuizen: ‘Er is duidelijk weinig vertrouwen
in wat we doen’
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Verontwaardiging alom b� de Brusselse cultuurhuizen over de besparingsmaatregelen

van de Vlaamse overheid. "Een ongeloo��k zware klap voor heel de sector. Er is duidel�k

weinig vertrouwen van de regering in wat we doen, en dat als vaandeldragers van de

Vlaamse cultuur."

Het gaat om een besparing van 6 procent op de werkingssubsidies en 60 procent minder

projectsubsidies. Dat z�n de concrete besparingen uit het eerste beleidsplan Cultuur van

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

SAMENLEVING BRUSSEL

Eric Corijn
@EricCorijn

Dat is wat het Vlaamse nationalisme onder het "primaat van de politiek" 
verstaat: een sterke staat om het private ondernemerschap te 
ondersteunen en zonder een onafhankelijk middenveld of een kritische 
cultuur. De besparingen zijn een politieke keuze.
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“We hadden de besparingen wel verwacht, maar het bl�� een enorme schok voor de hele

sector,” zegt Tom Bonte, artistiek directeur van de Beursschouwburg aan BRUZZ. “Het is

ook niet de eerste keer: in 2014 was het ook raak, toen moesten we besparen met 7,5%. Al

b� al hebben we dan nu toch wel een aardige duit in het zakje van de regering gedaan.

Wat ik nooit zal begr�pen is dat de regering de zwakke spelers viseert en niet de sterke

schouders. Voor de grotere kunstinstellingen gaat het om besparingen van 3%, de

kleinere instellingen moeten besparen met 6%. Dat is een enorm verschil.”

"Ook de besparingen op de projectsubsidies zullen enorm voelbaar z�n. Jonge

kunstenaars hebben het al moeil�k en komen nu in een nog veel precairdere situatie te

zi�en. Er zullen b� ons meer vragen komen voor subsidies, en we zullen er veel minder

kunnen beantwoorden."

Standpunt innemen

De Beursschouwburg roept projectgeoriënteerde kunstenaars op om samen na te

denken over een gepaste reactie op de besparingen. “Dinsdagavond organiseren we

hiervoor een evenement in het beurscafé,” klinkt het verder. “Zo kan er met iedereen

nagedacht worden over welk standpunt we kunnen innemen en wat er nog mogel�k is.”

Roel Leemans, directeur van het Muntpunt, is niet verbaasd over de besparingen.

“Controversieel is het wel. Er wordt in de politieke kringen alt�d positief over ons

gesproken, we dragen ons steentje b� in de maatschapp�. Een week later moeten we

besparen. Die 6% is nu heel zichtbaar, maar we moeten eigenl�k elk jaar wat meer

besparen.”

Michael De Cock
@Michaeldcock

Geen paniek. Gelukkig hebben we spoedig een #vlaamsecanon. Dan 
weten we later nog wat cultuur was. demorgen.be/ts-bb9f7474 via 
@demorgen
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Slecht nieuws voor cultuursector: Jambon bespaart fors op subsidies
De Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon (N-VA), tevens bevo…
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Johan Leman van de Foyer in Molenbeek over de besparingen in de sector.

,  

Johan Leman
@johanleman

Inderdaad, tijd voor opstand tegen onze politici. Ze zijn met te
veel, besparen nooit op zichzelf, integendeel, maar het
middenveld en de cultuursector mogen inleveren om hun
immobilisme en eigennavel-kijkerij te betalen.
demorgen.be/nieuws/jef-nev…
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Jef Neve niet te spreken over dalende subsidies in cultuursec…
De Vlaamse regering snijdt in de subsidies voor de cultuursector.
Volgend jaar trekt minister-president en minister van Cultuur Jan
demorgen.be

BRUSSEL SAMENLEVING

https://twitter.com/johanleman
https://twitter.com/johanleman
https://twitter.com/johanleman/status/1193466393666236416
https://t.co/gHbKCdZo6W
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1193466393666236416
https://twitter.com/johanleman/status/1193466393666236416
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/johanleman/status/1193466393666236416
https://t.co/gHbKCdZo6W
https://www.bruzz.be/gemeente/brussel
https://www.bruzz.be/topic/samenleving


 DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019 - COLUMNS

WAALSE KRONIEK
BÉATRICE DELVAUX

Waarom ik verdrietig ben

Mijn eerste herinnering? Isabella’s room, zonder enige twijfel. Een schok, een duik in de ‘Vlaams-
heid’ waarvan ik nooit ben hersteld, een belevenis die me voorgoed is bijgebleven. Alsof elke andere
voorstelling, elk nieuw boek me er achteraf toe heeft aangezet de ervaring te herhalen, opnieuw ‘een
lijntje te snuiven’ van de cultuur en van haar weerbarstige taal, die me opeens had gevonden en in
mijn hart had geraakt. Overal voorwerpen, een Babel van talen – het was barok, het was ontroerend,
het was geschift. En je had Viviane De Muynck, waanzinnig elegant op haar onwaarschijnlijk hoge
hakken, met haar welige borsten die ze het publiek cadeau deed, haar basstem die het plaatje vervol-
ledigde. De vertoning werd opgevoerd in het Kaaitheater en was vijftien jaar later te zien in het Théâ-
tre National: ik ben opgetogen dat dit Vlaamse cultstuk ook een highlight is kunnen worden voor de
Franstalige toneelliefhebber.

Een tweede herinnering? Toernee general. Ik was toen hoofdredacteur en cultureel journalist bij
Le Soir. Laurent Ancion had me voorgesteld aan twee Brusselse theater directeuren die ‘iets fantas-
tisch deden’: een gezamenlijke programmatie van stukken in het Frans voor de KVS en in het Neder-
lands voor het Théâtre National. Vervolgens werden Jan Goossens (KVS) en Jean Colinet (Théâtre -
National) uitgenodigd op de redactie. Ze hadden inderdaad een prachtig plan, een project met bal-
len, in een Brussel waar beide gemeenschappen met dichtgeknepen neus en vooral oren naast elkaar

Isabella’s room  © Eveline Vanassche

<p>Isabella’s room <span class="credit">Eveline Vanassche</span></p>
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Ik geloof dat cultuur geen variabele
voor achteruitgang mag zijn, maar
moet leiden tot identitaire verruiming

leken te leven. Plots ging een hele wereld van mogelijkheden voor ons, journalisten, open. ‘En als we
dat eens probeerden met onze collega’s van de pers?’ En plots ging een wereld van mogelijkheden
tout court voor ons open: wij Franstaligen hadden geen flauw idee dat Missie bestond, of het genie
van David Van Reybrouck. Sindsdien lokt het stuk in alle theaters van het zuiden en Brussel volle za-
len, wat recenter ook gebeurde met Para. Een vurige, krachtige strijdtekst met een overdonderende
acteur en een gemeenschappelijke adem.

En daarna – de derde herinnering – gingen we tot actie over, we wilden deel uitmaken van de be-
tovering die ons vanuit het noorden bereikte. Het kwam goed uit, de Vlamingen in kwestie deden
mee. Eerst organiseerde Jan Goossens samen met Arno en Tom Barman in Antwerpen en Gent de
concerten 0110, waarmee de initiatiefnemers het opnamen tegen uiterst rechts. ‘Wil Le Soir partner
worden van het Brusselse concert?’ O ja, natuurlijk. We wilden zelfs meer, en met de hulp van Bota
wordt een 0110-concert georganiseerd in Charleroi. Op de scène stond Marka, de vader van Angèle
en Romeo Elvis. De kers op de taart: Tom Barman die op onze redactie werd uitgenodigd. In mijn
envelop met souvenirs zit nog altijd zijn sigarettenpeuk, samen met de knoop van een jas die acteur
Bouli Lanners in Cannes heeft gedragen en met een haar van acteur Jamel Debbouze. Als extraatje
leerden we een nieuw Nederlands woord: verdraagzaamheid. Ook dat kwam goed uit, het zou – he-
laas – nog dikwijls van pas komen. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen had ik het affiche
op mijn voordeur in Dilbeek geplakt. De enige keer dat ik zoiets deed in mijn leven.

Daarna woonde ik in Flagey La langue de ma mère bij, de
Franse voorstelling van Tom Lanoyes Sprakeloos, en in het
Théâtre National de Franse voorstelling van David Van Rey-
broucks Congo, telkens voor uitverkochte zalen. Voorts had
je de ontelbare voorstellingen van Rosas, tot in Tate Modern

toe, waar de dans van Anne Teresa De Keersmaeker letterlijk kunstgeschiedenis werd. Ik denk ook
aan Stefan Hertmans, die te midden van zijn personages stond in een kleine boekhandel in de Pro-
vence. En Josse De Pauw, die ik met een haast religieus vuur ben blijven volgen. En Sidi Larbi Cher-
kaoui, Ivo Van Hove, Alain Platel, Peeping Tom. En recenter Lisaboa Houbrechts.

Mijn sterkste herinnering? Avignon 2011. Een vrolijke bende Vlaamse journalisten en cultuur-
mensen nam me mee naar de Cour d’Honneur in het pauselijke paleis voor de voorstelling van Tom
Lanoyes Bloed & rozen. Herinneringen aan een verbluffende tekst en regie, aan verbluffende acteurs.
Uitgelaten tafelgezelschappen waar we spontaan begonnen te zingen. En dat in volle politieke crisis
– de fameuze 540 dagen.

De voorbije zomer kreeg Jeroen Olyslaegers in mijn geboortestad Namen een lange ovatie nadat
hij er een groot fragment had voorgelezen uit Trouble. Of liever, hij las in het Nederlands, uit Wil. Ik
voelde me erg ontroerd en zei bij mezelf dat de jongens en meisjes uit het noorden de voorbije twin-
tig jaar hun tijd niet hadden verloren. Ze hebben onze harten veroverd, ons van hun taal leren hou-
den, hun geschiedenis verteld en verwante zielen wakker gemaakt.

Om al die redenen, minister Jan Jambon, voel ik me vandaag verdrietig. Omdat ik geloof dat cul-
tuur geen variabele voor achteruitgang mag zijn, maar moet leiden tot identitaire verruiming. Dat is
in elk geval hoe het met mij is gegaan. De voorbije twintig jaar heb ik me laten ‘verruimen’ door jul-
lie, culturele Vlamingen.

Béatrice Delvaux  is senior writer bij Le Soir. Elke donderdag komt een gezaghebbende Franstalige stem aan bod.
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Terug naar selectie

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse
overheid en het Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft het berekend: er
werken 171.265 mensen in de creatieve sector die samen voor 12,5 miljard
euro aan toegevoegde waarde creëren. Wat kunnen we daaruit concluderen
en waarop moet meer ingezet worden? Onze managing director, Pascal Cools,
reageert.

Pascal Cools © Charis Boel

Surf naar www.creatievesector.be voor meer achtergrondinformatie bij de methodologie en

gedetailleerde cijfers op provincie en centrumstad.  

De creatieve sector scoort beter dan andere belangrijke sectoren in Vlaanderen zoals de

chemie- of auto-industrie. Dat is niet nieuw. Al jaren doet de sector het beduidend goed.

Dat blijkt nog maar eens uit deze studie: waar de tewerkstelling in de hele Vlaamse

economie tussen 2009 en 2016 steeg met 6%, deed de creatieve sector het beter met een

groei van 26%. De creatieve sector is naast een bron van verbazing, informatie, emotie,

vreugde, schoonheid en vertier vooral dus ook een economisch powerhouse.

Het beleid begint dit ook in te zien en is de laatste jaren een versnelling hoger geschakeld.

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Muyters besliste reeds in 2016 om

Flanders DC volledig op de creatieve sector te laten focussen. Daarnaast werden het

Flanders Fashion Institute en Design Vlaanderen ondergebracht onder Flanders DC om het

landschap te vereenvoudigen. En de middelen konden zo nog beter gebundeld worden.

Flanders Investment & Trade begint ook te investeren in de internationale aanwezigheid van

OPINIE

De creatieve sector in

Vlaanderen in cijfers: over de

status die de sector verdient
Pascal Cools, Flanders DC

23 april 2019
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de sector, al is dit voorlopig vooral beperkt tot de gamingsector. Deze gamingsector gaat

binnenkort heel waarschijnlijk — het moet nog langs Europa passeren — kunnen genieten

van een Tax Shelter, net zoals de podiumkunsten en de audiovisuele industrie. Verder werd

het systeem van cultuurkredieten opgezet en werd het Cultuurloket, dat juridisch-zakelijke

ondersteuning biedt aan cultuurspelers, uitgebreid.

Maar “alles kan beter”, zei een tv-programma ooit... Waar de Europese Commissie de sector

als een aparte industrie heeft erkend, moet er in Vlaanderen telkens, na elke verkiezing,

opnieuw uitgelegd worden aan de nieuwe beleidsmakers dat er zoiets bestaat als een

creatieve sector die economisch een eigen dynamiek en set aan uitdagingen heeft. Hopelijk

kan deze studie van het departement daar nu eindelijk voorgoed verandering in brengen.

De spelers in de creatieve sector zijn verscheiden maar verbonden door hun grondstof. Die

is immers altijd een vorm van artistieke creativiteit die ingezet wordt om een artistiek werk

te creëren (zoals in de beeldende kunst of literatuur) dan wel een functioneel product of

dienst te leveren (zoals in reclame, mode of design). Deze creativiteit is heel hard verweven

met de wortels van onze cultuur. Iets wat niet zomaar op te pakken is en te verplaatsen

naar verre, goedkopere oorden. Landen zoals Nederland, Frankrijk en het VK schuiven

daarom de creatieve sector als één van de speerpunten in hun economisch beleid naar

voren. Dit is dan ook een warme oproep om dat ook in Vlaanderen te doen. En dat is meer

dan symbolisch.

Mocht de creatieve sector op dezelfde hoogte staan als pakweg de life sciences, logistiek of

de voedingsindustrie, dan zou dit meer perspectieven bieden. Zo is internationalisering

broodnodig voor de sector. De inspanningen van Flanders Investment & Trade voor de

gamingsector werpen vruchten af. Nu graag ook voor de andere creatieve subsectoren! Dit

kan echter enkel als de creatieve sector stijgt op de prioriteitenlijst van onze beleidsmakers.

Meer aandacht van het beleid geeft ook meer vertrouwen in de sector bij investeerders. Tax

Shelters helpen daar uiteraard bij. Maar we moeten uiteindelijk naar een situatie waarbij

banken, business angels en risico-investeerders ook zonder dit soort fiscale mechanismen

de weg naar de sector vinden. Flanders DC probeert hieraan te timmeren, maar kan daar

nog wat meer morele steun gebruiken. Flanders DC is met de Europese Commissie ook in

goed gezelschap als we stellen dat een samenwerking tussen spelers uit de design-,

gaming-, nieuwe media- en communicatiewereld enerzijds en andere industrieën anderzijds

echt tot meer en betere innovatie leidt. Alleen kunnen we daar in Vlaanderen vandaag nog

te weinig aandacht aan geven.

Allemaal redenen waarom we hopen dat de creatieve sector de status krijgt die ze verdient.

De sector is toekomstgericht met veel ruimte voor ondernemerschap. Ze zorgt voor

tewerkstelling en levert een mooie economische toegevoegde waarde. Deze studie plakt er

nu duidelijke cijfers op. En avant, zou ik zeggen...

Wie zelf de cijfers van de studie wil ontdekken, kan dit op www.creatievesector.be of kan

een samenvatting downloaden.

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe artikels in dit magazine? Schrijf je in op onze nieuwsbrief! 
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‘Geachte Jan Jambon, u voert een kunstenbeleid met
een gebrek aan kennis’
10/11/2019 om 13:31 door Michiel Vandevelde

Geachte heer Jambon, geachte politieke verantwoordelijken,

Als actieve burger die zich beweegt doorheen verschillende functies van het kunstenbestel (van kunstenaar en technieker,
over curator en redacteur tot los lid van de beoordelingscommissie kunsten), schrijf ik u aan. Het stoort me dat u – maar u
niet alleen, ook uw collega’s van de meerderheid én oppositie – een kunstenbeleid ontwikkelt dat zich baseert op een manifest
gebrek aan kennis. Een gebrek dat leidt tot een pertinent onjuiste analyse omtrent uw eigen doelstellingen (voornamelijk
‘internationalisering’) voor de sector.

De wereld op zijn kop

In de jaren 80 kende Vlaanderen en Brussel een ongeziene golf van kunstenaars die het anders wilden aanpakken. Ze trokken
de toenmalige conservatieve kunstensector open. Een breuk waar de nieuwe ‘Vlaamse meesteressen en meesters’ uit volgden.
In het kielzog daarvan ontstonden nieuwe instituties, de kunstencentra. Deze instellingen, waarvan sommige vandaag een
Vlaamse Kunstinstelling zijn, waren niet de oorzaak maar het gevolg van deze nieuwe dynamiek in het kunstenlandschap. Het
systeem zoals het in de jaren nadien floreerde en nieuwe meesters en meesteressen voortbracht, heeft altijd geopereerd
volgens die logica: de kunstencentra faciliteerden de nieuwe dynamieken maar waren nooit de aanvoerders ervan.

Het zijn de kunstenaars zelf die zich manifesteren, in de eerste plaats via de projectsubsidiepot, ontwikkelingsbeurzen en via
kleinere kunstenaarsgerichte productionele of ontwikkelingsorganisaties. Vandaag draait u de wereld op zijn kop: de grote
instellingen dragen het veld en zorgen voor een internationale uitstraling. Dat is een Franse benadering van de kunsten, zij
het dat in Frankrijk de budgetten van de culturele instellingen vijf keer hoger zijn. De kracht van Vlaanderen zit in zijn
fijnmazigheid, zijn veelzijdigheid, zijn diversiteit van stijlen en stemmen. Een verticale vorm gaat in tegen de eigenheid van
de sector, dat zou u als confederalist toch moeten weten.

Michiel Vandevelde Foto: Fred Debrock
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Het blijft overigens een paradox hoe een geografisch gefixeerd gebouw met doorgaans een organisatie zonder veel
kunstenaars meer internationale uitstraling kan geven dan de vele druk internationaal toerende gezelschappen en individuele
kunstenaars die Vlaanderen rijk is. Ik durf te wedden dat het publiek in het buitenland veel beter de namen van de
kunstenaars kennen, en dat maar weinigen al ooit van de kunstinstellingen hebben gehoord.

Risico en falen

U zegt dat de projectmiddelen geen evidente toegang mogen verschaffen tot structurele middelen. Laten we kijken naar de
voorbije structurele ronde: er waren een 14-tal instromers, tegenover een 49-tal uitstromers. Waar komt uw angst vandaan
dat kunstenaars automatisch denken dat ze recht hebben op structurele subsidies eenmaal ze een projectondersteuning van
de overheid hebben gekregen?

De kunstenaars van vandaag weten precies wat mogelijk is. Voor velen is een gezelschap niet wenselijk en simpelweg ook
geen optie (omdat ze bijvoorbeeld niet uitgebreid touren). Sommige kunstenaars stromen door naar structurele organisaties
(vooral binnen theater), sommigen stoppen. De meesten combineren uiteenlopende precaire jobs om rond te komen. Het is
irrelevant om te schermen met het argument dat kunstenaars zogezegd allemaal een vaste structuur willen.

Wel relevant is dat de projectenpot de broodnodige ondersteuning biedt voor een veelheid van kunstenaars, waar sowieso
slechts enkelen van doorstromen binnen structuren. De onderkant van het kunstenveld moet zo breed mogelijk zijn opdat
nieuwe stemmen en esthetieken zich kunnen ontwikkelen. Vele intitiatieven verdwijnen vanzelf, andere groeien door.

Het punt is: als die humus drastisch wordt drooggelegd, als de instroombeweging zo smal wordt, zal op middellange termijn
ook uw focus op internationalisering worden aangetast. Voor echt risico zal niemand meer durven te kiezen. Risico en falen
horen bij elkaar maar leiden ook tot nieuwe avonturen die hebben geleid tot de internationale uitstraling van ons
kunstenveld. Het is dat proces van risico nemen waar een overheid bij uitstek voor moet instaan. Overigens, wie
internationaal potentieel heeft, valt (zeker in het begin) moeilijk in te schatten. Dat hangt af van tal van factoren die
Vlaanderen overstijgen, die voortdurend veranderen, en waar niemand vat op heeft. De markt, weet u.

Internationale uitstraling

De Vlaamse grondstoffen zijn kennis en creativiteit. Waarom zo hard snoeien in een domein dat fundamenteel bijdraagt tot
de uitstraling van deze regio? Deze uitstraling is enkel mogelijk door golven van nieuwe kunstenaars waarvan de meerderheid
met projectsubsidies beginnen.

Uw beleid zal op middellange termijn destructief zijn voor de kunsten en zodoende de internationale uitstraling van
Vlaanderen waarop u zo graag wil inzetten. Wil u uw eigen doeleinden serieus nemen, dan zal u uw koers even serieus moeten
omgooien.

Michiel Vandevelde is choreograaf, curator en schrijver. Hij is kunstenaar-in-residentie bij het Kaaitheater en eerder onder
meer curator voor het Bâtard festival, Het Bos, Extra City Kunsthal en Precarious Pavilions. Tussen 2015 en 2018 was hij
co-redacteur van het podiumkunstentijdschrift Etcetera.



2.000 aanwezig op Actie-avond: ‘We schrappen het
woord subsidie, het zijn investeringen’
12/11/2019 om 20:33 door Filip Tielens

Een overvol café van de Beursschouwburg. Meer dan 2.000 mensen uit de cultuursector zakten dinsdag af
voor de inderhaast bijeengeroepen samenkomst door actiegroep State of the Arts. ‘We willen de
besparingen nog omkeren.’

‘Waarschijnlijk zijn er in Vlaanderen nog nooit zoveel kunstenaars op een plek geweest’, zegt theatermaker Simon
Allemeersch. ‘Wij wensen géén schisma tussen grote huizen en kleine organisaties of individuele kunstenaars. We’re all in
this together. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.’

De reden voor de bijeenkomst is de besparingsronde van de Vlaamse regering in de cultuursector. In de werkingssubsidies
komt er een generieke besparing van 6 procent, met uitzonderingen voor de zeven erkende kunstinstellingen. Voor hen geldt
een beperkte besparing tot 3 procent. De projectsubsidies zakken fors: met ongeveer 60 procent, van 8,47 miljoen euro dit
jaar naar 3,39 miljoen euro in 2020.

‘We willen niet de arme kunstenaar uithangen en geloven meer in eigen kracht, dan in boosheid, kilheid en revanche’,
benadrukt Allemeersch nog. ‘We zijn als kunstenaars ook solidair aan andere organisaties die niet beantwoorden aan de
economische logica.’
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Het doel van deze Actie-avond? Een zoektocht naar concrete acties en initiatieven, een moment van handelen, en tegelijk het
doel om zich niet verliezen in ellenlange discussies over de besparingen.

‘Ga spreken met politici’
De Beursschouwburg is druk bezocht vanavond, ook door de drie directeurs van de stadstheaters: Guy Cassiers (Toneelhuis),
Milo Rau (NT Gent) en Michael De Cock (KVS). De media-aandacht volgde ook, zelfs de RTBF kwam langs met een
cameraploeg.

Het gevoel overheerst dat er nú moet worden gehandeld. Sommigen hopen nog op een andere uitkomst: ‘We willen deze
beslissing die nog door het Vlaams Parlement moet worden behandeld, beïnvloeden of omkeren’, zegt Wouter Hillaert van
Rektoverso en Hart Boven Hard. De petitie op AVAAZ (https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/M-
P_Jan_Jambon_Investeer_meer_in_kunst_en_cultuur_niet_minder/?
fbclid=IwAR2V3L5BbOLP6FH_W9O3m4JZJTeu8JvOwD7RvqFF_83l9122bwewP845YdY), met 12.000 ondertekenaars in
24 uur tijd, moet die hoop kracht geven.

Bij anderen leeft het besef dat het voor 2020 te laat is: ‘De beslissing van Jambon wordt op 28 november besproken in de
cultuurcommissie (van het Vlaams Parlement, red.) en normaal in december bekrachtigd’, zegt Leen Laconte van OKO. ‘Dit
is een beslissing van de meerderheid, dus de kans dat dit voor 2020 wordt teruggedraaid, is klein. We moeten acties
bedenken op lange termijn. Er zijn signalen dat Open VLD en CD&V twijfelen.’ Laconte komt met een oproep: ‘Ga spreken
met politici en leg hen uit dat dit geen goed idee is. Maar hou in je achterhoofd dat veel mensen dit wél een goed idee vinden.’

Er wordt in groepen gedebatteerd over de publieke opinie van de kunsten, hoe in gesprek te gaan met politici en over
solidariteit binnen de kunsten én met andere sectoren.

Projectsubsidies van de callboys
Elk verzet heeft zijn woordvoerder nodig. En vandaag lijkt dat acteur Michael Pas. Hij kwam eerder vandaag al prominent
aan bod op Radio 1 en in De Standaard (https://www.standaard.be/cnt/dmf20191112_04711802). ‘Het woord subsidie: we
gaan daarmee stoppen. Vanaf nu spreken we alleen nog over investeringen.’ (Luid applaus).

 

Hij brengt in herinnering hoe theater ook inkomsten oplevert voor horeca en hoe het het sociaal weefsel versterkt. Wanneer
iemand boe roept als Pas over Studio 100 praat, zet hij dat meteen recht: ‘Wat Studio 100 in grote musicals doet, kan
technisch niet in New York. Techniekers, lichtontwerpers en acteurs maken allemaal cross-overs tussen commercieel en

https://secure.avaaz.org/en/community_petitions/M-P_Jan_Jambon_Investeer_meer_in_kunst_en_cultuur_niet_minder/?fbclid=IwAR2V3L5BbOLP6FH_W9O3m4JZJTeu8JvOwD7RvqFF_83l9122bwewP845YdY
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gesubsidieerd. Het is één pot nat, die mogen we niet laten opdrogen.’

 

‘De artiesten die we zien in de successhows van VTM en Vier, zoals Callboys, zijn bijna allemaal geschoold in het
gesubsidieerde theater. Acteurs als Matteo Simoni en Stef Aerts komen van FC Bergman, begonnen met projectsubsidies!’

Nog eens groot applaus voor Michael Pas, de populaire woordvoerder die deze beweging kan gebruiken.
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