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er dus voor dat wat in wetten en decreten staat 
ook uitgevoerd wordt. De wereld en de zeden 
veranderen en, gelukkig maar, zo ook soms 
de wet. Dit gebeurt dan na grondige debatten 
in het parlement: de wetgevende macht. De 
scheiding der machten zorgt voor voldoende 
checks and balances zodat de willekeur van de 
dag het land niet kan regeren. En toch krijgen 
structureel gesubsidieerden bij de volgende 
ronde geld voor drie jaar. Zijn de wereld en 
de zeden zo veranderd dat de regel van twee-
en-vier om aanpassing vroeg? Nee. Wel zijn er 
binnenkort verkiezingen. Minister Anciaux 
en de collega’s van de andere partijen waren 
het er onderling over eens dat het toch niet 
plezierig zou zijn voor de volgende minis-
ter als die zijn ambtstermijn moet ingaan op 
het moment dat de vierjarige subsidies net 
gehandtekend zijn door de uittredende minis-
ter. Kortom, bijna een héél ambt waarin niet 
afgeweken kan worden van de adviezen van de 
commissies! Een alternatief, kunstendecreet-
conform scenario waarin beslist kon worden 
dat de huidige regering wegens verkiezingen 
niet meer in staat zou zijn te beslissen, met als 
resultaat de verlenging van de huidige subsidi-
ëring voor één jaar en een nieuwe ronde daar-
opvolgend, neigt dan weer te zeer naar het 
andere uiterste. Daarin zou de huidige minis-
ter zijn voorbereide plannen niet meer kun-
nen uitvoeren. Het parlement – in meerder-
heid samengesteld uit de partijgenoten van de 
betrokkenen – heeft enkele maanden geleden 
in een hoorzitting een namiddag geluisterd 
naar een resem aaneensluitende presentaties 
vol consequente tegenargumenten voor het 
politieke driejarenscenario, waarna het heeft 
beslist om van de politieke hocus pocus wet te 
maken. Ik vraag me af wat de ruil is geweest. 
Wat is een paar jaar kunstsubsidiëring bij 
politieke onderhandelingen waard (voor de 
cd&v? vld?)? En hoeveel zou een aanpassing 
van het jeugdsanctierecht waard kunnen 
zijn? Of beslissingen met betrekking tot inko-
mensbelastingen? Of kindergeld? Of het leef-
loon? Dit is écht terug naar de tijd van sagen 

en legenden, waarin de koning bedisselt, de 
hovelingen knikken en het volk hooguit even-
tjes opkijkt en daarna verder ploegt. Er wordt 
zelfs niet gemord. Of de driejarige subsidië-
ring goed dan wel slecht is voor de sector, mag 
na zo’n staaltje hedendaagse politiek zelfs niet 
gevraagd worden. Democratie gaat om princi-
pes, niet om pragmatiek.

De sector = organisaties in  
een groeimodel 
Los van het vorige punt: als subsidiecatego-
rieën zijn vandaag voorzien: beurzen, projec-
ten, tweejarige en vierjarige subsidies. Hoewel 
het kunstendecreet daar niet expliciet op aan-
stuurt, worden deze categorieën in de praktijk 
aaneengeregen tot een groeimodel. Dit bete-
kent dat men groeit van projectsubsidies, naar 
tweejarige, naar vierjarige. Vier jaar krijg je 
niet zonder eerst twee jaar gehad te hebben en 
twee jaar krijg je niet zonder een voldoende 
lang verblijf in de projectenpot. Bovendien is 
afgesproken dat de tweejarige subsidie in de 
uitvoering zoveel mogelijk als in- of uitstap in 
of uit de vierjarige subsidie gehanteerd moet 
worden. De groeibeweging – die al dan niet 
plaatsvindt – heeft zelfs een specifieke naam: 
‘doorstroom’. De praktijk van de kunsten van 
de jaren tachtig en negentig heeft mee bepaald 
hoe de opeenvolgende decreten zijn opgesteld. 
Maar nu bepaalt onze interpretatie van het 
decreet ook wel heel sterk hoe we de werkelijk-
heid zien (en niet zien) en welke mogelijkhe-
den we denken te hebben om haar via beleid 
vorm te geven. De sector = organisaties, struc-
tureel of projectmatig gesubsidieerd, in een 
waterval van groot naar klein. Groot = geves-
tigd en oud, klein = niet gevestigd en jong. Dit 
is misschien wel de grootste en meest hard-
nekkige mythe uit kunstenland: we kunnen 
ons de sector zelfs niet anders denken!  
 Een kwalijk gevolg is dus dat processen 
die in de kunsten aan de gang zijn en die niet 
gelezen kunnen worden via de categorieën 
van ‘organisaties’ en ‘doorstromen’ com-
pleet onzichtbaar dreigen te worden. In de 

podiumkunsten wordt vandaag een model 
van werken dominant dat niet kan functio-
neren binnen het gekende groeimodel. Ik heb 
dat in een vroegere tekst over de dansgemeen-
schap (zie www.b-kronieken.be) de gemeen-
schap als modus van productiviteit genoemd; Rudi 
Laermans benoemt hetzelfde in de vorige 
Etcetera met het communale arbeidsregiem. 
Elders heet het dat de sector meer en meer ‘ver-
netwerkt’ is, maar deze uitdrukking vormt 
vooral een nieuw bewijs (na ‘veld’ en ‘sociaal/
symbolisch kapitaal’) voor de invloed van de 
cultuursociologen op het spreken over de sec-
tor – ze schenkt oude wijn in nieuwe zakken 
en mist dan ook de pointe. Binnen dans vindt 
niets minder dan een copernicaanse revolutie 
plaats: eerder bestond een netwerk van orga-
nisaties waarbinnen individuen werkten (vast 
of als freelancer). Vandaag bestaat een netwerk 
van individuen die tijdelijk in organisaties 
landen wanneer ze zakelijke en productionele 
services nodig hebben. Organisaties (‘huizen’, 
‘gezelschappen’, ‘compagnies’, etc.) zijn plat-
formen voor iets anders, niet meer de kern van 
de zaak. Er is volgens mij voor het eerst echt 
sprake van een nieuwe generatie in de sterkste 
(jawel, sociologische) betekenis van dat woord. 
Generatie verwijst dan niet enkel naar de 
gedeelde leeftijd, maar ook naar een gedeelde 
sociale en politieke context. Deze generatie 
denkt níét in termen van projecten en structu-
rele subsidies. 
 Anciaux heeft gelijk als hij stelt dat er 
dringend beleid moet gemaakt worden voor 
de ‘individuele kunstenaars’ in de sector, 
maar mag niet de fout maken om daarom de 
individuen als individu afzonderlijk te gaan 
aanspelen. Wél moet nagedacht worden over 
welke context nodig is om de nieuwe modus 
van kunst-werken optimaal te voeden, over 
de employability van een netwerk van individuen 
(uiteraard met oog voor de werkomstandig-
heden voor de ‘individuele kunstenaars’). 
De subsidievormen van het kunstendecreet 
kunnen daar bij nader inzien best bij van 
dienst zijn… als ze losgeweekt worden uit het 


