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Met de nieuwe raadsverkiezingen in Vlaanderen in zichtV
komt de beslissing over de toekenning van budgetten aang
de cultuur centra bij de gemeenten te liggen. Het gevaarl
ligt op de loer dat overheidstaken als cultuurspreiding enc
volks verheffi ng in het gedrang komen.n

Vlaanderen laata
zijn lokale kunsten-n
beleid los

Evelyne Coussens

inds 2016 komen de Vlaamse gelden uit 
het Decreet Lokaal Cultuurbeleid terecht 

in het overkoepelende Gemeentefonds, dat zorgt 
voor de basisfi nanciering van de gemeenten. 
De gevolgen hiervan zijn verstrekkend. De 
gemeen ten kunnen nu autonoom beslissen over 
de besteding van het geld, dat vroeger door 
Vlaanderen geoormerkt was, onder meer voor 
de spreiding van de professionele podium-
kunsten via de cultuurcentra. Voor de centra 
betekent dit dat ze een nieuwe verhouding tot 
hun bestuur moeten zoeken; symbolisch betekent 
het een verschuiving in de Vlaamse visie op 
lokaal cultuurbeleid.
 De ingreep maakt deel uit van een decen tra-
lisatie operatie die zich op verschillende beleids-
domeinen voordoet, niet alleen binnen kunst en 
cultuur. De reden dat er pas na twee jaar onrust 
over ontstaat, heeft alles te maken met de 
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Doemscenario’s
Om te beginnen heeft cultuur in nooddruftige 
tijden zelden prioriteit. De kans dat het voor-
heen geoormerkte geld inderdaad voor andere 
doeleinden wordt gebruikt, is reëel. Daarmee 
hoeft het cultuurcentrum nog niet meteen de 
deuren te sluiten, want het Vlaamse geld beslaat 
slechts een deel van het werkingsbudget – maar 
toch. Een verder verlies van budget zou de 
situatie precair maken. 
 Een tweede valkuil is het risico op inhoude-
lijke bemoeienis vanwege het lokale bestuur. 
Sinds 2016 hebben de cultuurcentra nog slechts 
één broodheer. Het is denkbaar dat die meer 
zeggenschap opeist over het aanbod. In het geval 
dat de cultuurschepen zou vinden dat de pro-
gram mering te elitair is of dat de onrendabele 
scholenprogrammering moet worden afgebouwd, 
hebben de cultuurcentra geen Vlaamse paraplu 
meer en dreigen ze de speelbal te worden van 
lokale politieke ambities. 
 Er speelt ook een mentale factor: het weg-
vallen van een gemeenschappelijke missie (de 
spreiding van hoogwaardige cultuurproducten) 
plaatst de cultuurcentra meer dan ooit op hun 
eilandje – wie profi leert zich het sterkst? En 
dat terwijl voor de intergemeentelijke samen-
werkingen een cruciale rol is weggelegd. Wie om 
zich heen kijkt, ziet dat de regio in opmars is. 
Maar op dit moment worden bijvoorbeeld ook 
de provincies van hun culturele opdrachten 
ontdaan, zoals Joris Janssens en Sofi e Joye in 
Boekman 107 schreven (Janssens et al. 2016). 
De fi nancieringsmogelijkheden voor veel regio-
nale cultuurprojecten vallen zo weg. 
 Last but not least is er het spreidingsdebat, 
zo oud als het bestaan van de cultuurcentra zelf, 
met in de kiem het confl ict tussen dienstbaarheid 
en volksverheffi ng: moet het cultuurcentrum er 
zijn voor het lokale verenigingsleven of om de 
‘hoge kunsten’ onder de bevolking te (ver-)
spreiden? De spreiding van bijvoorbeeld de 
professionele podiumkunsten in de cultuur-
centra neemt al langer af, daarvoor is de decen-
tralisatieoperatie niet verantwoordelijk. Maar 
het expliciete wegvallen van de opdracht voor 
cultuurcentra om de podiumkunsten te spreiden 
doet deze evolutie geen goed.
 Veel van deze doemscenario’s spelen zich af 
in een hypothetische toekomst, en wellicht zal 
het zo’n vaart niet lopen. De lokale besturen 

gemeente raadsverkiezingen van oktober 2018. 
De budgetten van de meeste cultuurcentra zijn 
verankerd in het meerjarenplan van de gemeente 
voor de lopende kabinetsperiode – tot 2018 zaten 
zij dus safe. Maar na de verkiezingen, met moge-
lijk nieuwe schepenen van cultuur die bovendien 
bevrijd zijn van hun Vlaamse waakhond, is de 
toekenning van die middelen niet meer gegaran-
deerd. 

Autonomisering van het lokale bestuur
Om het grotere plaatje in het vizier te krijgen 
is het interessant Over Bach, cement en de post-
bode (2017) van Miek De Kepper te raadplegen. 
Wie deze gedetailleerde geschiedenis van 50 jaar 
lokaal cultuurbeleid doorneemt, leest daarin dat 
Vlaanderen zijn culturele centra (nadien: cultuur-
centra) in de jaren zestig nauwgezet optuigt 
van uit een emancipatorische gedachte met als 
opdracht: spreiding van hoogwaardige cultuur-
producten (zoals de professionele podium-
kunsten) en gemeenschapsvorming door onder-
steuning van het lokale verenigingsleven. 
 De sterk sturende hand van Vlaanderen zorgt 
de eerste decennia voor een professionalisering, 
maar ook voor planlast en volgens sommigen 
bemoeizucht. Bij de daaropvolgende decentra li-
satie verliest Vlaanderen gaandeweg zijn greep 
op het lokale cultuurleven weer. De over heve ling 
van het geoormerkte geld in 2016 is aldus het 
sluitstuk van proces van responsabilisering van 
de lokale besturen. Vlaanderen houdt de inter-
nationaal belangrijke kunstinstellingen en de 
professionele kunstproducenten bij zich en brengt 
de lokale cultuur terug waar het thuishoort: het 
lokale niveau.
 Het is nodig een kanttekening te maken bij de 
realiteit in het veld. Hét cultuurcentrum bestaat 
niet. De diversiteit in schaal, ligging, bevolkings-
samenstelling en bestuurscultuur is groot. Niet 
alle gemeentebesturen zullen het na 2018 van-
zelf sprekend vinden om de Vlaamse gelden 
opnieuw naar het cultuurcentrum te laten vloeien 
– ‘Kunst- of wegenwerken?’ zo kopte de Vlaamse
krant De Morgen polemisch. Ondanks de ver schil -
len in impact zijn de angsten in het veld breed 
gedeeld. Dit heeft deels te maken met concrete 
budgetten, deels met de inhoudelijke taak stel ling, 
die wat de Vlaamse overheid betreft vol ledig vrij 
is komen te liggen. 

BM114_binnen_DEF_CS.indd 35BM114_binnen_DEF_CS.indd   35 17-02-18 17:4217-02-18   17:42



36

residence, zoals nu in grote centra in Oostende, 
Genk en Leuven? De jacht op de jonge talenten 
leidt nu al tot vroegtijdige cherrypicking van 
bijvoorbeeld jonge theatermakers uit de scholen. 
Willen we aan die race, die door de produce rende 
kunstencentra en werkplaatsen wordt gelopen, 
en waarvoor de ontwikkeling van jong talent een 
basisopdracht is, de cultuurcentra als nieuwe 
concurrenten toevoegen? 
 Een tweede vraag is waar het geld vandaan 
moet komen waarmee de cultuurcentra die taken 
van coproductie, cocreatie en participatie willen 
opnemen. Uit hun subsidies, allicht, die de 
komende jaren hoogstwaarschijnlijk niet zullen 
toenemen. Maar je kunt elke euro maar één keer 
uitgeven: een cultuurcentrum dat residenten 
ondersteunt houdt minder over om te spreiden – 
opnieuw dreigt een initiële kerntaak, spreiding 
van de professionele kunsten in het kader van 
de volksverheffi ng in het gedrang te komen.

Wat wil de burger?
Het is zinvol even stil te staan bij de term volks-
verheffi ng. Het woord heeft de bijklank van een 
top-downbeleid, maar zorgt in deze context voor 
een gezond tegenwicht. Natuurlijk is een dyna-
mische lokale cultuur toe te juichen, maar het 

functioneren grotendeels op continuïteit. Dat 
er na 2018 cultuurcentra omgevormd worden 
tot bejaardentehuizen is mogelijk, maar hoogst 
on waarschijnlijk. Toch zou het kortzichtig zijn 
niét op de mogelijke problemen te anticiperen. 
 Het gaat overigens over meer dan geld. Onder 
de angst van de cultuurcentra om fondsen te 
verliezen sluimert de onzekerheid over hun 
toe komstige rol en over de aard van het cultuur-
beleid tout court. De vraag rijst wat die hele 
decentralisering eigenlijk betekent. Zoals De 
Kepper in haar boek aangeeft kadert die in een 
liberaal denken over bestuur in termen van 
governance in plaats van government: het beleid 
komt tot stand in een netwerk van meerdere 
spelers (overheidsniveaus, middenveld, bedrijven, 
burgers) (De Kepper 2017, 285). De overheid 
treedt hierbinnen op in de bescheiden rol van 
regisseur. De Big Society is niet veraf, maar het 
is een society waarin de grens tussen respon-
sabili seren en aan zijn lot overlaten fl interdun is. 
De perceptie blijft dat Vlaanderen zijn handen 
af trekt van de lokale cultuur, dat de band tussen 
het Vlaamse kunstenbeleid en het lokale cultuur-
beleid wordt verbroken. 

Naar een nieuwe rol voor de cultuurcentra?
Hoe kan die nieuwe autonomie van een positieve 
kant worden bezien? Bevrijd als de cultuur-
centra zijn van hun historische opdracht, kunnen 
ze andere rollen gaan spelen, nieuwe functies 
vervullen, uitgaande van de specifi eke lokale 
context. De Vlaamse Vereniging voor Cultuur-
centra (VVC) droomt in een visietekst van een 
samenwerking op maat tussen het cultuur-
centrum, de lokale gemeenschap en de (lokale) 
kunstenaar, een transformatie van het cultuur-
centrum ‘van zalencomplex tot creatieve hub’ 
(De Kepper 2017, 285). De centrale gedachte
is dat de cultuurcentra zich de hele keten 
van de kunstproductie eigen maken: van idee 
tot uit voering, van ontwikkeling en productie 
tot presen  tatie, refl ectie en participatie. 
 Deze nieuwe, actieve opdracht wijkt sterk af 
van de oorspronkelijk eerder passieve spreidings -
opdracht. De vraag is in hoeverre het lokale 
aspect bewaakt blijft – of er een duidelijk aan-
wijsbare band blijft tussen de initiatieven van 
het cultuurcentrum en de lokale gemeenschap. 
Bij participatieve projecten spreekt dit voor zich, 
maar hoe werkt het bijvoorbeeld bij artists-in-

Abattoir Fermé, Het proces, 2017. Fotografi e: Sofi e Jaspers
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men hun publieke belang als identiek of in een 
directe zin complementair ziet aan het publieke 
belang van de politiek’ (Mortier 2007). 
 Mag er meer lokaal cultureel initiatief zijn? 
Natuurlijk! Maar niet alleen. Nu houdt de 
Vlaamse gemeenschap geen enkele tool meer 
in handen om de ‘moeilijke’ kunsten tot in de 
kleinere steden en gemeenten te brengen. 
De argumenten van ecologische, fi nanciële en 
productionele aard wegen uiteraard mee – het is 
niet evident om in een kleine gemeente een zaal 
te vullen voor een minimalistische dansvoor stel-
ling, en die de volgende dag naar de volgende 
gemeente te verhuizen. Maar onderzoek stelt dat 
de Vlaming doorgaans voor zijn cultuurbeleving 
binnen een straal van 30 kilometer rond zijn 
woon plaats blijft. Heeft Geel dan geen recht op 
Rosas? Is Eeklo niet klaar voor Abattoir Fermé? 
Is er op die kleinere plekken echt geen lokaal 
publiek voor de kunsten te werven? 
 Te werven, of, om een verdoemd woord te 
gebruiken, op te voeden? Het vergt grote 
inspan  ningen om out of the box te denken, in 
termen van nieuwe formats, verrassende locaties, 
een geïntegreerde communicatieaanpak… 
zaken die in veel gemeenten al spelen. Maar te 
blijven investeren in die strategieën die moeite, 
tijd en geld kosten, heeft meer zin dan de poging 
om de kunsten tot in de kleinere steden en 
gemeenten te brengen simpelweg op te geven. 
Het gaat er uiteindelijk om ook daar de onmaat 
niet uit de weg te gaan. De lokale gemeenschap 
heeft naast de knusse nabijheid van het ver-
trouwde even goed recht op het vergezicht van 
wat misschien niét binnen handbereik ligt. •
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begint er zo langzamerhand op te lijken dat dit 
gegeven op maat het alfa en omega is van het 
beleid. Is het niet, naast het tegemoetkomen aan 
de lokale noden en verlangens, ook de taak van 
een overheid haar burgers de weg te wijzen naar 
wat niét eigen is, naar wat vreemd is, ongekend, 
naar datgene waarnaar ze uit zichzelf nooit 
gezocht zouden hebben? Is er lokaal nog plaats 
voor een kunstenbeleid dat zich bezighoudt met 
wat zich juist – om een term van socioloog Pascal 
Gielen te gebruiken – in de ‘onmaat’ bevindt 
(Gielen et al. 2014)?
 Erwin Mortier stelde in 2006 in een artikel 
dat ‘in een democratie de door wetten gewaar-
borgde afstand tussen de macht en zijn uit-
oefening min s tens even essentieel is als de volks-
wil’ (Mortier 2007). Onder het afbreken van 
een centra listisch beleid rond kunst en cultuur 
schuilt het verlan gen om dat beleid dichter bij de 
burger te bren gen, maar die beweging houdt ook 
een populis tisch risico in. De vraag wordt dan: 
wat wil de burger in zijn cultuurcentrum? En 
niet: wat vindt een samen leving belangrijk dat er 
te zien is? Mortier: ‘De kunsten lopen in het 
huidige klimaat voort durend het gevaar dat hun 
publieke belang niet alleen wordt gelijkgesteld 
met het belang van het publiek, maar vooral dat 
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