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Els Baeten Het kunstbeleid in Vlaanderen 
is gebaseerd op twee uitersten: vage 
welzijnsvisies enerzijds en neoliberale 
managementcredo’s anderzijds. Het is 
aan de nieuwe minister van Cultuur om 
de noodzakelijke tussenweg te vinden.

Cultuurpolitiek in 
Vlaanderen en Nederland

De verkiezingen van 13 juni 1999 brengen op 
federaal niveau en in beide landsgedeelten een 
politieke aardverschuiving  met zich mee. De 
christen-democraten en socialisten zijn de 
grote verliezers. In Vlaanderen belanden de 
christen-democraten voor het eerst in de 
oppositie sinds Vlaanderen in 1980 autonomie 
kreeg. Er komt een coalitieregering tot stand 
van VLD (liberalen), AGALEV (de groenen), 
Volksunie (Vlaams-nationalisten) en SP 
(socialisten). Cultuur komt voor het eerst in 
handen van Volksunieminister Bert Anciaux. 
Hij is daarnaast bevoegd voor Jeugd, Stedelijk 
Beleid, Huisvesting en Brusselse 
aangelegenheden. Over het nieuwe beleid is 
momenteel nog maar weinig bekend. Anciaux 
houdt in elk geval een pleidooi voor ontzuiling, 
wat ook valt af te leiden uit de zojuist 
gepresenteerde ontwerpnota. Over het tot 
dusverre gevoerde beleid is meer informatie 
beschikbaar. Sinds het begin van de jaren zestig 
was dat in handen van christen-democraten van 
de Christelijke Volkspartij (CVP) en liberalen. 
Welke erfenis laten zij na aan de Volksunie? 
Welke rechtvaardigingen hebben de 
opeenvolgende ministers in Vlaanderen gegeven 
aan hun kunstbeleid? Zijn er accent verschui-
vingen geweest? In hoeverre vallen hieruit 
ideologische verschillen af te leiden? En zijn er 
misschien andere, eventueel minder ideologisch 
gerelateerde tendensen in het officiële discours 
rond het kunstbeleid in Vlaanderen?

Het – bijna – ontbreken van historische analyses 
van overheidslegitimering in Vlaanderen hangt 
niet alleen samen met het feit dat slechts vrij 
recentelijk intensiever werk wordt gemaakt 
van onderzoek naar cultuur- en kunstbeleid, 
maar ook met de schaarste aan overheidsnota’s 
en de vaagheid ervan. Pas sinds het aantreden 
van de vorige regering in 1995 is er – zoals dat in 
Nederland al langer het geval is - sprake van een 
‘notacultuur’. Voor de vroegere periode is men 
hoofdzakelijk aangewezen op toelichtingen bij 
en besprekingen van de jaarlijkse globale 
cultuurbegroting. Bovendien komen 
legitimeringen van het kunstbeleid daarin 
maar sporadisch voor. Men vindt er hoogstens 
legitimeringen in van het globale cultuur-
beleid, dat wil zeggen van het beleid voor het 
socioculturele werk, de bibliotheken, 
jeugdwerking en kunsten. Maar deze laatste 
opmerking is al een wezenlijk deel van het 
verhaal.

Heel kenmerkend voor Vlaanderen is dat het 
socioculturele beleid nog steeds volgens 
ideologische maatstaven is vastgelegd op basis 
van de cultuurpactwetgeving, terwijl het 
ontzuilingsproces al lang gaande is met een 
toenemend aantal niet politiek of ideologisch 
gekleurde socioculturele initiatieven als 
gevolg. Dit beleid vertaalt zich in een 
zogenaamd extern en intern pluralistisch 
beleid. Het externe pluralistische beleid richt 
zich op regelgeving voor en subsidiëring van 

Ineke van Hamersveld Het nieuwe 
millennium kondigt zich aan. Eenieder praat 
erover en blikt vooruit. Tijd om stil te staan bij 
de erfenis die het cultuurbeleid meeneemt naar 
de volgende eeuw. 

De huidige Nederlandse cultuurpolitiek, 
stelt Adriaan van der Staay, draagt nog steeds 
de sporen van ontwikkelingen die hun beslag 
hebben gekregen in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden en zijn opvolger, de Bataafse 
Republiek. Hij wijst onder meer op het belang 
van het gemeentelijke tegenover het rijksbeleid 
en de grote rol van het particuliere initiatief in 
de kunsten. In de Republiek kreeg ook de 
democratie haar beslag aan staatsvorm. 

Aanvankelijk beschermde de democratische 
staat alleen de individuele vrijheid van zijn 
burgers, maar in de loop van de twintigste eeuw 
is het takenpakket steeds verder uitgebreid. 
Gerard Drosterij wijst er bijvoorbeeld op dat de 
kwaliteit van de kunst onderdeel van het 
staatsdomein is geworden doordat de 
inhoudelijke relatie tussen kunst en burger is 
gepolitiseerd. De autonomie van de burger 
wordt zo niet langer beschermd, er is sprake van 
onwenselijk staatspaternalisme. De staat moet 
zich onthouden van sturing van kunst en hoe 
kunst wordt ervaren.

In Vlaanderen is men evenmin tevreden over 
de loop die het kunstbeleid neemt. Inhoudelijke 
debatten zijn verruild voor economisering en 
juridisering van het beleid; bestuurskunde is 
verworden tot rekenkunde. Els Baeten 
analyseert de rechtvaardigingen die de 
opeenvolgende ministers van Cultuur aan hun 
kunstbeleid hebben gegeven en de kritiek die zij 
daarop ontvingen.

In 1999 is er in Vlaanderen een geheel nieuw 
kabinet aangetreden, wat tot veranderingen in 
het gevoerde nationale en internationale 
cultuurbeleid zal leiden. Anders dan in 
Nederland ressorteer het internationale 
cultuurbeleid momenteel gedeeltelijk onder 

het ministerie van Cultuur en gedeeltelijk 
onder de minister-president. Inez Boogaarts 
beschrijft hoe in Nederland het 
Cultuurministerie en het ministerie van 
Buitenlandse Zaken als sinds de oorlog de 
scepter over internationaal cultuurbeleid 
zwaaien. Zij hadden tot in de jaren tachtig één 
doel: de promotie van Nederland in het 
buitenland. Toen begonnen de opvattingen van 
beide ministeries te divergeren. Aan de 
vooravond van het nieuwe millennium hebben 
ze elkaar gevonden in de overtuiging dat 
internationaal cultuurbeleid deel uitmaakt van 
het nationale cultuurbeleid met als doel de 
internationale positie van Nederland 
versterken. 
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