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Er is nog een ander gevolg van de contingente
inschaling van een voorstelling of oeuvre als
dans dan wel als theater. Want wie in de hoek
van de hedendaagse dans belandt, komt helaas
in een beleidsmatig verdomhoekje terecht.
Er valt veel te zeggen voor de stelling dat de
sterke groei aan letterlijk zogenaamde hedendaagse dansvoorstellingen deels samenhangt
met de grotere receptiviteit voor ‘podiumkunst in het algemeen’ in werkplaatsen of
bij programmatoren die graag een dansvlag
laten wapperen. Bovendien bieden sommige
dansopleidingen, zoals bij ons P.A.R.T.S., een
zodanig brede scholing aan dat ze een deel
van hun studenten uitnodigen om de podiumkunst eveneens in haar volle breedte te
exploreren (overigens wordt wel eens vergeten
dat P.A.R.T.S. het acroniem is van Performing
Arts Research and Training Studios). Daar
komt ook nog eens de ondertussen ingesleten
associatie tussen hedendaagse dans en ‘hybriditeit’ bij, ook al is die dus strikt genomen
discutabel. De Vlaamse cultuuroverheid lijkt
voor dit alles tamelijk tot zeer blind, en dat
ondanks de diagnoses van de haar adviserende
danscommissie of een met cijfers onderbouwd
document als Kanaries in de koolmijn2. De subsidiepot voor dans is wel stevig vergroot, maar
hij blijft een klein broertje naast de officiële
theaterkassa. Dat zorgt voor een tweede paradox: het hedendaagse danscircuit fungeert als
eerste draagvlak voor de ‘podiumkunst in het
algemeen’ maar wordt voor deze rol niet gehonoreerd. Het krijgt te maken met almaar meer
makers en producties die zélf ook de band
leggen tussen hedendaagse dans en ‘hybriditeit’, zonder dat de middelen evenwel enigszins navenant zijn gestegen.
Moet men de danssector dan laten inbreken op de theatersubsidies, bijvoorbeeld door
de dossiers van makers wier werk een onmiskenbaar theatraal karakter bezit naar de theatercommissie door te schuiven? Dat houdt een
risico in: zullen de theaterkenners dat werk
wel voldoende kénnen en kunnen plaatsen?
Vandaar de nogal eens gehoorde wens om voor
de podiumkunsten, of zelfs voor alle kunstdisciplines, met één schotloze adviescommissie te werken. Het valt nog te bezien of dat strategisch een juiste zet is. Bij een eengemaakt
podiumkunstenbeleid kan de cultuurminister
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immers volstaan met het samentellen van de
huidige subsidies voor dans en theater, plus
een bescheiden extra ‘rugzakje’ – dat is sinds
een vorige subsidieronde officiële terminologie – als teken van goede multidisciplinaire
wil. Het nettoresultaat is dan enkel een sterkere concurrentie tussen de dans- en de theatersector en hun vertegenwoordigers aan de
rand van het cultuurbeleid.
Ik voel zelf meer voor de idee van een masterplan voor de dans in Vlaanderen en Brussel
naar Duits voorbeeld. Er is een financiële
inhaalbeweging voor de hedendaagse dans
nodig die steunt op een zelfstandig dansbeleid. Daarvoor pleit zowel de eigenheid van
de hedendaagse dans (jawel, die bestaat, zie
hierna) als de bijzonderheid van het dansveld
vanuit productioneel en beroepsoogpunt. De
werkgroep die onder impuls van het Vlaams
Theaterinstituut de basiselementen voor
Kanaries in de koolmijn aandroeg meent dat
ook en heeft de mogelijke ingrediënten van
zo een masterplan voor de dans opgesomd.
Dat brengt mij meteen bij mijn belangrijkste
bezwaar tegen dit degelijke en informatieve
werkstuk.
Kanaries in de koolmijn eindigt met een
lange waslijst van desiderata en beleidsmogelijkheden, zonder dat het prioriteiten afbakent. Nochtans is juist dát nodig voor een

werkbaar masterplan en dito dansbeleid. ‘De
sector’ heeft al haar wensen netjes geaggregeerd, maar haar vertegenwoordigers vergaten blijkbaar dat beleidsvoering synoniem is
voor selectiviteit en keuzes maken. Het eerste
is inderdaad makkelijker dan het tweede.
Wie het stellen van prioriteiten evenwel overlaat aan de cultuurminister en diens directe
adviseurs gaat strategisch in de fout. Of is het
dansveld in Vlaanderen en Brussel zodanig
intern verdeeld dat het bundelen én rangschikken van eisen een brug te ver is? Dan
heeft die sector een serieus probleem en beveel
ik van harte de lectuur aan van bijvoorbeeld De
Duitse Ideologie (1845/46) van het illustere duo
Marx & Engels, kwestie van opnieuw te leren
onderscheiden tussen organisatorisch eigenbelang en algemeen dansbelang.
3
De voorbije maanden voerde ik in het kader
van een boekproject langdurige gesprekken
– tot nog toe een vijftiental – met dansers van
uiteenlopende leeftijden. De meeste van hen
combineren, gedeeltelijk uit financiële noodzaak, het maken van eigen werk met een ‘dienende’ rol in dat van anderen (dat ‘dienende’
heb ik overigens van meerdere van mijn respondenten). Eén woord keert in de gesprekken
gedurig weer wanneer het over hedendaagse

