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EssAy

er eens in te grasduinen. Wie een geïntegreerd 
argument vindt in de lijn van de bijkomende 
ministeriële aandachtspunten van die ronde, 
trakteer ik een glas. Ik heb er in alle geval geen 
gevonden. Hoe kan het ook: niemand leert 
de leden van de beoordelingscommissies hoe 
ze de beleidsaccenten van de minister zou-
den moeten vertalen in een aangepast advies. 
Gelukkig maar! De expertcommissies zijn 
immers in het leven geroepen om de politiek 
uit de artistieke keuzes te weren. Na het pre-
advies volgt eventueel een bezwaarschrift en 
een definitief advies dat de minister dan kan 
volgen of naast zich neerleggen in zijn finale 
beslissing. Dat laatste doen staat garant voor 
een rondje uitgejouwd worden. Maar het is de 
enige manier om nog enigszins waar te maken 
wat hij vóór de ronde in het groot heeft aan-
gekondigd. Anciaux heeft het niet zo voor 
de autonomie van de Fondsen (het vaf en het 
vfl). Dat ze relatief autonoom werken (met een 
beheersovereenkomst), wil zeggen dat ze zelf 
beleidskeuzes maken, zonder ministerieel 
eindoordeel. Maar met de beoordelingscom-
missies binnen het decreet is hij niet bepaald 
beter af. Er is tot vervelens toe gediscussieerd 
over publieksparticipatie, synergie en inter-
culturaliteit. Maar veel publieksparticipatie-, 
synergie- of interculturaliteitsbeleid heb ik 
binnen de kunsten alvast niet gezien, de afge-
lopen jaren. Een negatief geadviseerde organi-
satie oppikken of een prestigeproject steunen 
in de marge kan je bezwaarlijk beleid noemen. 
Nog gauw een nieuw decreet schrijven even-
min. Een hondenstiel.
 Toch is er telkens meer aan de hand dan 
een storm in een glas water. De stellingen 
die met luide trom over de sector zijn verkon-
digd om de discussie aan te wakkeren heb-
ben soms een enorme performatieve kracht, 
buiten het beleid om. Soms worden de kun-
stensector in vage bewoordingen verant-
woordelijkheden toegeworpen die haar niet 
toebehoren (zoals het veronderstelde tekort 
aan laagopgeleiden in de zalen). Ze creëren de 
mythes waar deze tekst over gaat: ze begin-
nen mee de identiteit te bepalen, maar mon-
den uit in een scheef en ongezond zelfbeeld en 
legitimiteitsproblemen.

Dans is een gevestigde sector
Hedendaagse dans is altijd het jonge broertje 
geweest onder de podiumkunsten, maar de 
podiumkunsten worden in cultuurbeleidster-
men dan weer beschouwd als een oude, geves-
tigde sector. De inhaalbeweging die in de con-
text van het kunstendecreet aan een aantal 
‘jonge’ sectoren is beloofd dreigt daardoor aan 
de danssector voorbij te gaan. Wanneer het 
gaat over de beeldende kunst, bijvoorbeeld, 
blijft de leus ‘er is een inhaalbeweging nodig 
voor de sector’ instemmend geknik ontvangen, 
terwijl volgens de cijfers van het Agentschap 
de beeldende kunstsector anno 2008 al onge-
veer evenveel middelen ontvangt als de dans-
sector (als we de middelen van het Koninklijk 
Ballet Van Vlaanderen als Instelling van de 
Vlaamse Gemeenschap en de musea voor beel-
dende kunst onder het erfgoeddecreet buiten 
beschouwing laten). Dat zegt meer over dans 
dan over beeldende kunst: dans is de boot 
compleet aan het missen. Dans wordt te vaak 
onterecht gezien als een soort theater. Wie de 
kostenstructuren en de rol van subsidies in 
de budgetten beschouwt, ziet twee erg ver-
schillende manieren van in de wereld staan. 
De ontstaansmythe van de hedendaagse dans 
begint steevast met de trotse, maar ook wat bit-
tere stelling dat de Vlaamse golf het in de jaren 
tachtig helemaal zelf voor mekaar heeft gekre-
gen, zonder overheidssteun, en dat hij daar 
in geslaagd is door de financiële steun uit het 
buitenland. Pas later is de Vlaamse overheid op 
de wagen gesprongen. Wat vandaag niet vaak 
meer verteld wordt, is dat de buitenlandse mid-
delen nog steeds van levensbelang zijn voor de 
hedendaagse dans. De artistieke lonen die in 
de gesubsidieerde danssector betaald worden, 
zijn goed voor 109% van de Vlaamse subsidies 
(met een variatie tussen 25 en 206%). Alleen 
al voor het betalen van de lonen van de kun-
stenaars heeft dans dus extra budget van bui-
ten de Vlaamse pot nodig. Ter vergelijking: in 
theater maken de lonen gemiddeld 65% uit van 
de Vlaamse subsidies (tussen 24 en 122%). Daar 
blijft dus nog 35% van de subsidies over voor 
lonen van andere werknemers en om andere 
kosten te dragen: de productie geraakt met 
andere woorden sowieso rond als er Vlaamse 
steun is. Het maken van een dansproductie is 
echter van bij aanvang altijd al een risicovolle 
onderneming. Dans is nog altijd afhankelijk 

van een groot aandeel onzekere buitenlandse 
middelen om haar bestaan mogelijk te maken, 
zeker in tijden waarin binnenlandse coproduc-
tiebedragen dalen. Op de buitenlandse dans-
markt is het echter stilaan ook meer en meer 
drummen om te kunnen delen in de copro-
ductie- en subsidiegelden. In theater maken 
de inkomsten van de Vlaamse gemeenschap 
niet alleen gemiddeld een groter aandeel uit 
van de totale inkomsten (45% tegenover 32% 
in dans), theater slaagt er ook in meer andere 
dan Vlaamse subsidies binnen te rijven: Vlaams 
gesubsidieerd theater wordt gemaakt met een 
totaal waarvan 74% subsidiemiddelen. Dans 
presteert het met 36% subsidies. Andere verge-
lijkingspunten zijn muziektheater met 65% en 
muziekensembles met 59% als aandeel subsi-
dies op de totale inkomsten. De eigen inkom-
sten van dans liggen dan ook een pak hoger dan 
in de andere sectoren: dans 64% tegenover the-
ater 27%, muziektheater 36% en muziekensem-
bles 41%.1 Anders gesteld: voor elke cent subsi-
dies creëert dans er bijna twee bij, theater net 
geen halve. Wanneer theatergezelschappen het 
buitenland veroveren, is dat een teken van wel-
varendheid. Dans in het buitenland is altijd ook 
een overlevingsstrategie. Dans is geen theater. 
 De paradox van de danssector, en bron 
van veel misverstanden of onbegrip, is dat 
dans tegelijkertijd in een precaire positie zit, 
maar ook altijd in de voorhoede speelt van 
ontwikkelingen in podiumland. Wat in dans 
gebeurt, gebeurt enige tijd later ook in andere 
podiumsectoren. Daarom noemde het Vlaams 
Theaterinstituut haar dansplan Kanaries in de 
koolmijn. Maar laat de danssector nu niet ook 
de eerste zijn die effectief moet aantonen dat 
artistieke sectoren ook kunnen stikken. Dat 
zou geen mythe zijn, maar een tragedie. 
 
Ik ben lid van de Adviescommissie Kunsten. Hoewel 
die positie het mogelijk heeft gemaakt om heel wat te 
zien, horen en bedenken, is dit een tekst ten persoon-
lijken titel. Hij mag dus zeker niet gelezen worden als 
een reeks standpunten van de Adviescommissie. 

Reacties zijn welkom op  
delphine_hesters@hotmail.com  

1 Deze cijfers leen ik uit de presentatie van het 
Agentschap Kunsten en Erfgoed van eind september 
2008 op De Zaak Cultuur in Gent.


