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EssAy  door delphine hesTers

Elk koninkrijk heeft zijn mythen en sagen, 

schrijft Delphine Hesters. In de kunst is 

het niet anders. Waar die mythen van-

daan komen, doet er in wezen niet meer 

toe. Ze zijn er en ze vormen samen een 

collectief geloof. Een exposé in negen 

schuifjes over schottenloze decreten 

en groeimodellen, margewerkers en 

individuele kunstenaars, rugzakjes en 

dies meer.

Elk koninkrijk heeft zijn mythen en sagen. 
Over de oorsprong in een rijk en ver verleden, 
bevolkt door koene ridders en scone jonkvrou-
wen. Over de grote helden van weleer die ten 
strijde trokken om lappen land en vrouwen 
en kinderen te beschermen tegen naburige 
volken of vreemde woestelingen. Over vette 
en magere jaren en de onverzettelijke volks-
aard waarmee de laatste werden doorstaan. Bij 
volksbijeenkomsten de grond voor het ultieme 
argument, op de markt het onuitgesproken 
verhaal, de gedeelde rite waarin we ons waar-
lijk verbonden voelen. Waar en wanneer ze 
voor het eerst verteld werden is intussen ver-
geten. We vragen ons niet af waar ze vandaan 
komen; ze zijn er altijd al geweest. Of de ver-
halen nu met koninklijk trompetgeschal wer-
den afgekondigd, listig werden ingefluisterd 
door een hofnar, of voor het eerst leven werden 
ingeblazen door een pientere nonkel bij knet-
terend haardvuur: wat vaststaat is dat de vele 
schakels in de overlevering vragen hebben 
uitgewist. 
 In Kunstenrijk is het niet anders. Zo zijn 
er een aantal figuren die intussen te boek 
staan met een eigen epitheton ornans (‘schot-
tenloos kunstendecreet’) of regelmatigheden 
waarvan we dachten dat ze zo robuust waren 
dat ze voor altijd houvast zouden bieden 
(‘structurele subsidies voor twee of voor vier 
jaar’). Ook spelen er een aantal hardnekkige 

mechanismen of onze neiging tot verbinding 
van elementen die nochtans niet noodzakelijk 
moeten samengaan (het ‘groeimodel’ van het 
kunstendecreet, ‘werkplaatsen werken in de 
marge’), waardoor ons beeld van ‘de sector’ en 
van de werkelijkheid doorheen de jaren bijna 
onopvallend uiteen zijn gedreven. Last but not 
least zijn er de lege dozen of sterke metaforen 
(‘individuele kunstenaars’ en ‘rugzakjes’) die 
een ander verhaal maken, afhankelijk van wie 
ze opneemt. Ze verwarren en verhullen en 
spiegelen ons een werkelijkheid voor die niet 
onjuist is, maar die ook niet klopt. Vaak frons-
ten we de wenkbrauwen, de eerste keer dat we 
ze zagen opduiken, maar al heel snel kunnen 
ze ook op ons eigen goedkeurend geknik reke-
nen. Spiegelbeelden van spiegels, spiegels met 
effecten. 
 Dit stuk stelt negen mythen en sagen uit 
Kunstenrijk te kijk, geobserveerd vanuit de 
podiumkunstensector. Of ze oorspronkelijk 
vanuit het ‘beleid’ komen of vanuit de ‘sector’ 
doet er niet veel toe en maakt in wezen ook 
niet veel uit. Het resultaat vandaag is een col-
lectief geloof. Wat telt is dat we het over deze 
gedeelde mythen toch zo gauw eens raken ter-
wijl we wéten dat er wat aan schort.

Het kunstendecreet is schottenloos 
Met de komst van het kunstendecreet kun-
nen de verschillende kunstsectoren op gelijke 
voet behandeld worden. Tevoren waren er 
aparte decreten per sector (‘podiumkunsten-
decreet’, ‘muziekdecreet’) of louter reglemen-
ten (voor beeldende kunst) die niet eens de 
kracht van een decreet hadden. Dat is goed 
nieuws, vooral voor de ‘achtergestelde secto-
ren’ zoals dat heet, want de steun en werking 
van de meer ontwikkelde sectoren werden als 
norm doorgetrokken. Met het schrappen van 
de oude decreten en de creatie van het nieuwe, 
zijn ook de subsidiegelden samengebracht. 
Gelijke werkmodellen, gelijke beoordelings-
processen, één pot subsidies: ‘het kunstende-
creet is schottenloos’, klinkt het. Na enkele 
ronden toepassing blijkt dat echter maar een 

halve waarheid: de subsidiepot is schotten-
loos, maar de subsidieverdeling niet. Er wordt 
nog altijd geadviseerd en gerekend in commis-
sies die volgens kunstvormen zijn ingedeeld. 
Vanaf deze ronde zijn de commissies Festivals 
en Kunstencentra en werkplaatsen gesneuveld en 
krijgen we er een multidisciplinaire commis-
sie bij; volgens de logica van inhoudelijk-sec-
torale commissies: multidiscipline als singu-
liere discipline. In de praktijk worden tijdens 
het proces van de bedeling binnen die ene 
subsidiepot voor de kunsten opnieuw schot-
ten geplaatst, nog steeds volgens de lijnen van 
de kunstsectoren… maar dan met mogelijk 
het slechtst denkbare scenario tot gevolg. Er 
is één pot met ongeveer evenveel geld als tevo-
ren, dat ongeveer verdeeld wordt als tevoren, 
maar de verdeling tussen de sectoren wordt nu 
gemaakt met behulp van verschuifbare schotten: 
de afzonderlijke potten van vroeger zijn com-
municerende vaten geworden. Daardoor leest 
het plots dat de inhaalbeweging die aan de 
ene sector beloofd is, moet gerealiseerd wor-
den door de andere. Vóór het kunstendecreet 
werd bij het kabinet van de Minister van cul-
tuur aangeklopt met vragen naar extra mid-
delen. Met de komst van het kunstendecreet 
komen de afzonderlijke subsidiebedragen van 
de andere sectoren plots ogenschijnlijk binnen 
handbereik, waardoor de ‘grote sectoren’ de 
zwarte piet doorgeschoven krijgen. Zíj hebben 
plots het geld dat de anderen ontberen, dat 
hun zelfs werd beloofd. Aan de sectoren om 
te kiezen of ze in deze zero-sum game, met als 
scheidsrechter de minister, willen meespelen.

Structurele subsidies voor twee  
of vier jaar
Als er bakens staan in kunstenland, zijn het 
toch wel die van de structurele subsidies – dui-
delijke merktekens die zekerheid en richting 
geven. Per decreet vastgelegd: structurele 
subsidies krijg je voor twee of voor vier jaar. 
En wat is in een democratische rechtsstaat 
zekerder dan de wet? Politieke mandatarissen 
behoren tot de uitvoerende macht en zorgen 
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