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Socialisten en Progressieven Anders (SP.A)
wilde als de nieuwe Vlaamse minister van
Cultuur de bakens verzetten. Aangespoord door
de denkgroep achter Esthetica voor beslissers,
een aantal opiniemakers die zich ‘De Daltons’
noemden, pleitte Anciaux voor een cultuur -
beleid met meer transparantie, consistentie 
en reflexiviteit.

In zijn ‘topografie van het culturele
Vlaanderen’ liet Pascal Gielen alvast zien waar
het in het verleden fout was gegaan. Cultuur -
beleid was in Vlaanderen tot diep in de jaren
1980 in de greep van verzuiling, bureaucratie en
partijpolitieke demarches. In plaats van
kwalitatieve beoordelingscriteria waren vaak
kwantitatieve scores doorslaggevend voor het
al of niet toekennen van subsidies. De politieke
beslissingen en ingrepen waren bovendien
zelden transparant. In de meerderheid waren
het ad-hocregelingen, die een antwoord
probeerden te formuleren op een nieuwe

Dat het ongepast zou zijn als de overheid zich
mengt in een inhoudelijk artistiek debat: 
in Vlaanderen springt men losjes om met dat
principe. Politici beroepen zich dan telkens op
hun juridische, maatschappelijke of politieke
eindverantwoordelijkheid. Een minister die
toekijkt vanaf de zijlijn, als een soort van
netwerkbeheerder in plaats van als de centrale
beslisser: in Vlaanderen is dat een verre droom. 

Nochtans schetste de cultuursocioloog
Pascal Gielen in zijn essay Esthetica voor
beslissers (2001) dat profiel als een van de
mogelijke scenario’s voor een cultuurbeleid.
Hij baseerde zich daarvoor op het Nederlandse
model. Gielens ‘aanzet tot een debat over een
reflexief cultuurbeleid’, zoals de ondertitel van
het boekje luidt, was een opvallende getuigenis
van de dadendrang en hervormingsbelustheid
die deze periode typeerden. Bert Anciaux,
boegbeeld van eerst Volksunie, later Spirit,
nog later VlaamsProgressieven en ten slotte

Het laatste
woord is aan
de minister

Geert Van der Speeten Hoe gaat men in 
Vlaanderen om met het Thorbeckiaanse
principe dat de overheid zich verre moet 
houden van een inhoudelijk artistiek debat?
Een overzicht – met een hoofdrol voor 
voormalig cultuurminister Bert Anciaux.
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kunstensector afblokte. ‘De minister heeft 
het laatste woord’ luidde zijn parool. Niet
zelden joeg hij daarmee de sector tegen zich in
het harnas.

Met de stakeholders van letteren en film
botste Anciaux frontaal. Niet toevallig omdat
dit in Vlaanderen de enige twee sectoren zijn
die in een fonds zijn ondergebracht: het Fonds
voor de Letteren en het Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF).

Anciaux was altijd een sterke tegenstander
van ‘verfondsing’, precies omdat de ultieme
subsidiebeslissingen dan aan de bevoegdheid
van de minister ontsnapten. De accenten die 
hij voor film- en letterenbeleid wilde leggen,
moesten via een omweg gebeuren, als het ware
buiten de fondsen. Voorbeelden daarvan zijn 
de oprichting van een Stichting Lezen en 
het overhevelen van het Poëziecentrum van 
het Fonds voor de Letteren naar een aparte
categorie. Op deze manier ontvangt het 
Poëzie centrum ‘nominatim’ subsidies, dus los
van het artistieke advies van het Fonds.

Aanvaringen met de boekensector waren
legio onder Anciaux. Het begon al met het
onhandig manoeuvreren bij de toekenning van
de Prijs der Nederlandse Letteren aan Gerard
Reve in 2001. De uitreiking door de Belgische
koning Albert ging niet door, omdat er een
gerechtelijk onderzoek liep tegen de partner
van Reve. Anciaux slaagde er niet in om deze
zaak elegant op te lossen. Een faux pas was ook
de poging om van de Gouden Uil, de belang -
rijkste commerciële boekenprijs, een ‘Vlaamse
boekenprijs’ te maken. Als de overheid
subsidies geeft, zo vond Anciaux, dan moet ze
ook beslissingsrecht en eindverantwoorde lijk -
heid krijgen. Bij hoge uitzondering moet er ook
kunnen worden ingegrepen bij de toekenning
van de prijs, zo zei hij in De Standaard (4 novem -
ber 2005). ‘Niet vanuit een artistieke, maar
vanuit een maatschappelijke overweging. 
Stel dat de prijs zou gaan naar een kinder -

culturele dynamiek. Ze
werden gelanceerd zonder 
dat de overheid daarbij veel
verantwoording aflegde, of 
de grote lijnen voor ogen
hield. Aan de basis van het
cultuurbeleid lag een
‘sluipende besluitvorming’.
Commissies, adviesraden,
informele netwerken,
bemiddelaars en decision
makers achter de schermen
stuurden het beleid in diverse
richtingen. 

In de negen jaar dat Bert
Anciaux minister van Cultuur
was – van 1999 tot juni 2009,
met een kort interregnum van
zijn toenmalige partijgenoot
Paul van Grembergen – heeft
hij het cultuurbestel grondig
door elkaar geschud en her -
tekend. Anciaux zou zich
ontpoppen tot een kleurrijke,
mediagenieke figuur en een
progressief minister die een
sterk accent legde op cultuur -
participatie. Hij verhoogde
het cultuurbudget fors, in tien
jaar tijd quasi met honderd
procent. 

Onhandige manoeuvres
Van dat beleid de balans
opmaken, is niet de bedoeling
van dit artikel. Wat opviel in
de vernieuwingsdrang van
Anciaux, was de koppigheid
waarmee hij als minister het
laken naar zich toe trok en
daarmee het in gang gezette
traject van zelfbeheer en toe -
nemende autonomie in de
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toe te kennen. Daarmee schaarde Anciaux 
zich onomwonden aan de kant van de
verdedigers van het publieksvriendelijke
repertoiretheater, waar tot in het Vlaams
parlement over gedebatteerd werd. ‘Diversiteit
is mijn verantwoordelijkheid’, zei Anciaux
daarover zes maanden voor de subsidies werden
toe gekend. ‘Theaters hebben alle vrijheid 
om te kiezen wat ze spelen. Maar er mag geen
over aanbod van hetzelfde type theater zijn’ 
(in De Standaard, 14 november 2008).

Een aantal pistes, zoals de samenvoeging
van het Bronks Jeugdtheater en de Beurs -
schouwburg in Brussel, of de afschaffing van
het orkest van de Vlaamse Opera, kon Anciaux
niet doordrukken na petitieacties of een media -
storm. In een gesprek met De Tijd (31 december
2005) gaf hij toe dat in de communi catie over
deze dossiers de zakelijke en artistieke kant
met elkaar verward werden.

Aangepaste spelregels
Het systeem van advisering en beoordeling
door onafhankelijke deskundigen werd tijdens
de periode-Anciaux verschillende keren
verfijnd en zelfs verbreed. Met het Kunsten -
decreet (2004) waren diverse artistieke sectoren
in één beleidskader samengebracht. Het
Podium  kunstendecreet en het Muziekdecreet
gingen erin op. 

De nieuw samengestelde beoordelings -
commissies moeten ensembles, festivals,
kunsten centra, educatieve organisaties en grote
huizen screenen op een veelvoud aan criteria
als kwaliteit, profilering, boven regionale
uitstraling, behoorlijk beheer of publieks -
gerichtheid. Maar de commissies botsten tijdens
de voorbije twee- en vier jaarlijkse subsidie -
rondes herhaaldelijk met de minister, of beter:
met de inhoudelijke argumenten waarmee 
hij zijn uiteindelijke beslissingen omkleedde.
Anciaux bleek namelijk in de loop van de
beoordelingsprocedure de spelregels nog 

moordenaar of kinderverkrachter, dan kan 
ik dat vanuit een politieke afweging niet goed -
keuren.’ 

Het hypothetische voorbeeld onthulde de
ambitie van de minister om als waakhond van
het cultuurleven op te treden. Tot twee keer toe
stuurde zijn kabinet ook daadwerkelijk de toe -
kenning van een prijs bij. Voor de Cultuurprijs
‘Beeldende kunst’ had een jury in 2004 een
professor als laureaat voorgesteld. De minister
vond dat de prijs toekwam aan een kunstenaar.
Hij veranderde de volgorde van de nominaties
en werd daarvoor tot in het parlement geïnter -
pel leerd. Toen er in 2007 ook een ‘Cultuur prijs
van de Smaak’ in het leven werd geroepen,
waren er twee winnaars: een relatief onbekende
jeneverstoker (de kandidaat van de jury) en het
Kookboek van de Boerinnenbond dat Vlaanderen
leerde koken (de kandidaat van de minister).

Corrigeren en bijsturen
Moet Anciaux bedilzucht en artistieke
inmenging verweten worden? Hij was zeker niet
het type minister dat zich openlijk een artistiek
oordeel aanmat en dat doordrukte. Wel vond 
hij dat de overheid mocht corrigeren als de
diversiteit van het aanbod in het gedrang kwam.
Cultuur moest voor Anciaux een ‘breed maat -
schappelijk draagvlak’ hebben, zo luidde een
van zijn stokpaardjes. Diverse keren leidde 
dat tot opmerkelijke bijsturingen, waarbij
inhoudelijke of artistieke keuzes werden
doorgedrukt tegen het advies van beoordelings -
commissies in. 

Zo viste Anciaux het Raamtheater op, 
een Antwerps toneelgezelschap met een brede
achter ban maar een weinig vooruitstrevend
profiel, hoewel de theatercommissie tot twee
keer toe een negatief advies over het dossier
had uitgesproken. Nog verder ging Anciaux bij
de recentste ronde van het Kunstendecreet,
door het pas opgerichte Theater aan de Stroom
in één klap een subsidiebedrag van 400.000 euro
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onder Anciaux. ‘Culturele instellingen moeten
plaatsen zijn waar de samenleving op alle
niveaus zichzelf tegenkomt’, schreef hij in zijn
artikel Kunst om nee te zeggen. ‘Dit is, voor alle
duidelijkheid, een dodelijke eis. Representatie -
dwang kan hier alleen maar leiden tot een
mono culturalisering van onze instellingen,
gereduceerd als zij worden tot ontmoetings -
plaatsen waar ons een geurloze diversiteit
wordt voorgespiegeld, een diversiteit onder
narcose.’ (Mortier 2006)

Censuur
Is het kunst of is het wansmaak? De artistieke
vrijheid is ook in het geding waar bewind -
voerders ze verbieden of censureren. In
Vlaanderen was er een interessante case toen
het Fotomuseum in Antwerpen de integrale
Fenomenale Feminatheek van Louis Paul Boon
wilde tentoonstellen. De schrijver verzamelde
in de jaren 1960 en 1970 meer dan twintigduizend
blootprentjes, die hij in diverse categorieën
onderbracht. Het Fotomuseum wilde in 2008 het
project tonen als een bizar voorbeeld van een
beeldbank avant la lettre. Na onhandige
communicatie van de Antwerpse député voor
Cultuur, de christendemocraat Ludo Helsen
(CD&V), werd de tentoonstelling geannuleerd.
Uit veiligheidsoverwegingen, zo bleek. Want bij
de knipsels van vrouwennaakten zitten ook
foto’s die als kinderporno geïnterpreteerd
kunnen worden. ‘Ik vreesde dat we straf -
rechtelijk vervolgd zouden worden wegens het
vertonen van kinderporno’, zei Helsen in het
weekblad Knack. ‘Ik was juridisch en politiek
de eindverantwoordelijke.’ (Helsen 2009) Zijn
voorstel om de meest delicate prenten te
verwijderen, werd door de directie van het
museum van de hand gewezen.

Rond het schrappen van de tentoonstelling
brak meteen een heftige mediarel uit. Opinie -
makers uit de cultuursector vonden dat de
artistieke vrijheid beklad werd. Vanuit

aan gepast te hebben. Zo blokkeerde hij in 
2005 de structuren die opgebouwd waren rond
individuele kunstenaars en theatermakers,
met het argument dat ze aansluiting moesten
zoeken bij bestaande huizen. 

Uiteraard mag de minister zijn beleids -
prioriteiten stellen en doordrukken. Maar de
accenten die hij legt en het algemene beleids -
kader waarin dat gebeurt, moeten wel vooraf
aangekondigd worden. In Vlaanderen is de tijd
voorbij, zo merkte Klaas Tindemans op in een
opiniestuk in De Morgen, dat het afwijken van
inhoudelijke adviezen uitgelegd moest worden
als een oprisping van de oude politieke cultuur.
Nu krijg je veeleer het fenomeen ‘dat de politiek
zichzelf voortdurend overschat’. (Tindemans
2006)

De zoektocht naar een maatschappelijk
draagvlak voor cultuur drong de voorbije jaren
ook door in de samenstelling van de advies -
raden, jury’s en bestuursorganen van grote
cultuurinstellingen. Beoordelingscommissies
worden samengesteld volgens delicate even -
wichten op het vlak van sekse, regio en culturele
diversiteit. Anciaux bracht letterlijk meer
kleur in de adviesraden. Hij startte ook de
campagne ‘Iedereen kan zetelen’, die zoveel
mogelijk mensen warm moest maken om mee
te werken in het Vlaamse cultuur-, jeugd- en
sportbeleid. Zo wilde hij de samenstelling van
de maatschappij laten weerspiegelen én
doortellen in de culturele beslissings -
mechanismen. Een nobel streven, dat niet
meteen veel resultaat boekte. Specifieke
doelgroepen afbakenen, zoals mensen die 
met een arbeidshandicap of in armoede leven,
bleek quasi onmogelijk. Bij de aanstelling van
de 133 leden van de beoordelingscommissies
kwamen zeven leden uit de actie ‘Iedereen kan
zetelen’.

De schrijver Erwin Mortier, een van de
grootste critici van het cultuurbeleid, hekelde
de overdreven zucht naar representativiteit
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het museum voor hedendaagse kunst in
Antwerpen, naar het onaantastbare
Thorbecke-principe in Neder land. Daar zou
zo’n daad niet door de beugel kunnen. Anderen
namen het dan weer op voor Philip Heylen.
Tenminste nog een politicus die eerlijk is, zo
klonk het. 
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politieke hoek werden de
mandataris en zijn partij
uitgescholden als ouderwetse
moraalridders en ‘de vlees -
geworden bekrompen heid’.
Helsen zelf trok het boete -
kleed aan, vanuit het besef 
dat hij na de mediaheisa de
perceptie onmogelijk kon
omkeren. Als een soort van
peepshow werd een selectie 
uit de Feminatheek datzelfde
jaar nog getoond tijdens het
literaire festival Zogezegd in
de Vooruit in Gent. 

Telkens als het censuur -
alarm afgaat, zie je dat
onhandigheid en over ijverig -
heid een rol spelen. Van een
ander type was de wel over -
wogen discussie rond
artistieke ‘wansmaak’ die in
Antwerpen werd uitgelokt
door de schepen van Cultuur
Philip Heylen (CD&V). Bij de
opening van de tentoon stelling
met sculpturen van de
controversiële Amerikaanse
kunstenaar Paul McCarthy in
het Middelheim Openlucht -
museum, sprak Heylen zijn
degout over enkele video -
werken uit. De schepen wist
precies in wat voor spannings -
veld hij zich daarmee als
politicus begaf. In één
beweging verdedigde hij in
zijn openingsspeech de
artistieke vrijheid én zijn
recht op een persoonlijk
stand punt. 

In een reactie verwees 
de directeur van het Muhka,

Geert Van der Speeten
is cultuurredacteur van De Standaard

Telkens

als het

censuur -

alarm 

afgaat, 

zie je dat

onhandig-

heid en 

over -

ijverig-

heid een

rol spelen




