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BIJ WIJZE VAN INLEIDING…
Maar al te vaak formuleert men vanuit politieke hoek de opmerking dat 
cultuur er niet écht toe doet. Gezondheidszorg, de bouw van scholen 
of het verbeteren van de weginfrastructuur zijn dat, in de ogen van de 
criticasters, véél meer. Belastinggeld kan veel nuttiger worden besteed 
want cultuur is uiteindelijke niet veel meer dan franje en geen absolute 
noodzaak. Mensen die deze mening ventileren staren zich meestal blind 
op een deelaspect van het culturele werkveld dat hen irriteert. En dat is 
jammer want cultuur is zoveel meer. Cultuur is niet alleen een uiting van 
beschaving of een praktijk van betekenisgeving. Dit is in onze ogen een 
veel te enge en kortzichtige interpretatie. Cultuur slaat immers niet alleen 
op zaken als literatuur, theater of schilder- en beeldhouwkunst. Cultuur re-
fereert aan de gehele levenswijze van een samenleving of gemeenschap. 

Bovendien – en daar kan het Vlaams Belang als volks-nationalistische 
partij niet genoeg op wijzen - is cultuur de belangrijkste hefboom geweest 
voor de emancipatie van de Vlaamse volksgemeenschap. Vlaanderen be-
vond zich immers in het begin van de vorige eeuw in een achterstandspo-
sitie ten opzichte van Wallonië. Men zette, met de cultuur als dragende 
én verbindende kracht, alles op alles om die achterstand te niet te doen. 
Het was zeker geen toeval dat de hierbij gehanteerde idealen van volks-
verheffing en democratisering sterk verbonden waren met de Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd. De cultureel-maatschappelijke betrokkenheid van de 
burger moest, kost wat kost, worden vergroot om de culturele autonomie 
van de Nederlandstalige gemeenschap in België tot een succes te maken.

Cultuurpolitiek maakt dan ook in onze visie, een essentieel onderdeel uit 
van een beschavingspolitiek waarin individuen de kans krijgen en aange-
moedigd worden om hun eigen weg te kiezen en zo vorm te geven aan 
hun gemeenschap en de samenleving. Cultuur is, met andere woorden 
gemeenschapsvormend en verbindend maar draagt ook onmiskenbaar 
bij aan de identiteit van die gemeenschap en is bijgevolg belangrijk. 
Wij onderkennen echter niet alleen de kracht maar ook de kwetsbaar-
heid van cultuur. Precies daarom wil het Vlaams Belang cultuur niet in het 
verdomhoekje zien wegkwijnen maar haar plaats in onze samenleving 
verdedigen.

Graag gaan we in op een aantal uitdagingen en problemen waarmee 
we vandaag geconfronteerd worden om daarna een aantal krachtlijnen 
te formuleren.





CULTUUR & IDENTITEIT: 
EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

1 VERKUYTEN,M. Etnische identiteit: Theoretische en 
empirische benaderingen, Het Spinhuis, Amsterdam, 
1999, p. 23.

De term identiteit wordt veelvuldig en op uit-
eenlopende manieren gebruikt. Het is bijna 
onvoorstelbaar welke ladingen de vlag van 
de identiteit kan dekken en welke vooron-
derstellingen en betekenissen eraan wor-
den gegeven. Identiteit is een modebegrip 
geworden dat behalve veelvuldig maar al 
te vaak ook te pas en vooral onpas wordt 
gebruikt. En dit dan ook nog eens in sterk 
uiteenlopende contexten en voor wisselen-
de doeleinden. Deze popularisering van de 
term heeft, jammer maar helaas, geleid tot 
een oprekking van de betekenis waardoor 
het woord niet alleen onderhevig werd aan 
begripsvervaging maar ook een deel van 
zijn analytische scherpte verloor. Identiteit is 
zoveel gaan betekenen dat het vrijwel niets 
meer betekent… In deze tekst wil ik me be-
perken tot een normatieve benadering van 
de term identiteit. Dit heeft alles te maken 
met het feit dat in de discussies over de po-
litisering van identiteit het identiteitsbegrip 
een normatieve lading heeft. In dergelijke 
discussies worden identiteiten gezien als his-
torische en/of politieke constructies waarin 
veelal machtsverschillen een bepalende rol 
spelen. Allerhande groeperingen maken in 
deze context aanspraak op het recht om an-
ders te zijn en om zelf invulling te mogen 
geven aan wie en wat ze (willen) zijn.1 

Vanuit de normatieve context is identiteit 
een constructie. Niets meer maar zeker niets 
minder. Het is een maaksel dat houvast en 
geborgenheid biedt aan mensen en die 
ontstaat op grond van een wisselwerking 
tussen degene die de identiteit draagt en 
de ruimere omgeving waarin hij leeft. We 
hebben allemaal, zonder uitzondering, een 
identiteit gekregen of aangenomen. We 
noemen deze identiteit cultureel omdat ze 
tot stand komt in de context van een com-

municatieproces met andere leden van onze 
gemeenschap of cultuur met wie we onze 
omgeving delen.

Men mag het belang van dit culturele iden-
titeitsbesef niet onderschatten. Het is erg be-
langrijk want het verschaft geborgenheid én 
zekerheid: je hoort ergens bij, je weet wat 
er van jou verwacht wordt en weet wat an-
deren van jou verwachten. Je kunt vanzelf-
sprekend handelen, zonder dat elke daad, 
elke verklaring in vraag wordt gesteld: noch 
door jezelf, noch door anderen…

Centraal in het identiteitsbesef staat een min 
of meer samenhangend geheel van normen 
en waarden die teruggaan op de door de 
groep gedeelde opvattingen, taal en ge-
schiedenis. Dat wat men in het vakjargon 
meestal omschrijft als het grotere narratief 
van een bepaalde cultuur. Onze identiteit 
is, met andere woorden, in de eerste plaats 
een cultureel gegeven. Men kan perfect zijn 
Vlaamse identiteit beleven en zich toch we-
reldburger voelen, met een brede interesse 
voor andere culturen. 
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Wij sluiten onze ogen niet voor het simpele 
feit dat onze samenleving alsmaar diverser 
wordt en dat deze evolutie voor iedereen 
behoorlijk verstrekkende consequenties 
heeft. Dit proces heeft immers als gevolg 
dat de homogeniteit, waarbij de groep met 
wie je éénzelfde cultuur deelde, waarmee 
je in éénzelfde, vanzelfsprekende wereld 
leefde - of je dit nu graag hebt of niet - vol-
tooid verleden tijd is geworden. Niemand 
kan zijn identiteit zomaar loslaten, verwer-
pen of van identiteit veranderen. Dat hoeft 
ook helemaal niet. Precies omwille van de 
geborgenheid die de culturele identiteit 
biedt, gekoppeld aan het ‘thuisvoelen’ in je 
gemeenschap, spreekt het, wat ons betreft, 
vanzelf dat je je culturele identiteit, of zelfs 
maar delen ervan, niet zomaar moet losla-
ten… We moeten alles gewoon een plaats 

2 Een theorie die door Lenin werd omschreven als de tweeculturentheorie. 

weten te geven in de veel complexer gewor-
den en meer gelaagde samenleving. Een 
samenleving, waarbinnen we een aantal 
subculturen onderscheiden van religieuze, 
regionale of etnisch-culturele aard. Maar 
die subculturen worden wel overkoepeld 
door een gemeenschappelijke Vlaamse cul-
tuur die we als vanzelfsprekend beschou-
wen. Deze overkoepelende of Leitkultur 
bestaat uit een gemeenschappelijke taal en 
een zich ontwikkelend complex van normen 
en waarden die ten grondslag liggen aan 
onze politieke cultuur en rechtsorde. Het is 
het kostbare weefsel dat ons bindt en dat 
we met elkaar delen. Die cultuur is een nati-
onale variant van onze Westerse cultuur die 
we als norm mogen en moeten stellen voor 
allochtonen die zich in ons land vestigen. 
Niets meer maar zeker niets minder….

KULTURKAMPF OHNE ENDE…? 
De Kulturkampf is vandaag de dag een mo-
dieus woord dat - net als het begrip iden-
titeit - te pas en te onpas wordt gebruikt. 
De historische wortels van het begrip zijn 
te situeren in het laatste kwart van de ne-
gentiende eeuw bij de antiklerikale maatre-
gelen die Otto von Bismarck, de rijkskanse-
lier van het jonge Duitse rijk, uitvaardigde 
om de invloed van de katholieke kerk en 
haar politieke pijler, de Zentrumpartei in te 
perken. Vandaag verwijst de term naar de 
ideeënstrijd die tussen verschillende ideolo-
gische strekkingen gevoerd wordt. Een idee-
en- of waardenstrijd dus die, wat de cultuur 
betreft, vooral wordt gevoerd tussen wat ik 
maar gemeenzaam als de cultuurmarxisten 
en de conservatieven wil omschrijven. Een 
strijd, die intussen, weliswaar met hoogtes 
en laagtes, al meer dan anderhalve eeuw in 
het Westen woedt…

De orthodoxe marxistische denkers van de 
eerste generatie gingen uit van de theorie 
dat de heersende klasse de overheerste 

klasse domineerde. De heersende cultuur, 
die meestal reactionair en klerikaal was, 
prevaleerde in hun visie dan ook die van 
de massa.2 De culturele bovenbouw van de 
maatschappij werd binnen de marxistische 
theorie echter beïnvloed door de economi-
sche onderbouw. En dat was de achilles-
pees van het kapitalistische maatschappij-
model. Karl Marx (1818-1883) had immers 
voorspeld dat het kapitalisme ten onder zou 
gaan aan onderlinge tegenstellingen. En 
bijgevolg verwachtten zij alle heil van een 
omwenteling waarbij de moegetergde ar-
beidersklasse zich, desnoods met geweld, 
de productiemiddelen zou toe-eigenen. Ze 
kwamen echter bedrogen uit. De Verelen-
dung van het proletariaat bleek een mythe 
en de verburgerlijking van de werkende 
klasse een realiteit.

De Italiaanse marxistische denker Antonio 
Gramsci (1891-1937) besefte het failliet 
van deze doctrine en poneerde dat alles 
over een andere boeg moest worden ge-
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gooid. En daarom introduceerde hij het be-
ginsel van de culturele hegemonie. Gramsci 
poneerde dat macht niet alleen bepaald 
wordt door getalsterkte en economische 
macht maar ook door het doordrukken van 
ideeën. Macht draait niet alleen om politiek 
maar ook om cultuur. Politieke macht volgt, 
volgens Gramsci, uit en wordt gestabili-
seerd door culturele macht. In een hegemo-
nietoestand is de heersende klasse in staat 
om, in plaats van met dwang, met morele 
en intellectuele middelen de interesses van 
de ondergeschikte klassen aan de hare te 
binden. Anders dan de klassieke marxis-
tische denkers stelde Gramsci dus dat de 
klassenstrijd niet alleen over politiek en 
economie ging maar juist ook over cultuur 
en ideologische overtuigingskracht. Om de 
strijd te winnen moet je de ideeën van de 
mensen beïnvloeden en wijzigen. Pas nadat 
je ideeën ingang vinden kan de revolutie 
plaatsvinden. Om het kapitalisme ten val te 
brengen moesten dus de cultuur en de tradi-
ties ondergraven worden. De arbeidersklas-
se kon alleen maar gewonnen worden voor 
de idee van de communistische heilstaat als 
ze zou worden ontdaan van het juk van de 
traditionele cultuur. Cultuur kon en moest als 
een wapen worden ingezet tegen de hege-
monische, dominerende cultuur. Niet alleen 
de economische productiemiddelen maar 
ook bijvoorbeeld de onderwijsinstellingen, 
macht in de media en het beheersen van de 
beeldvorming werden nu inzet van de strijd. 

Gramsci was lang een roepende in de woes-
tijn tot de linkse revolte van Mei 68 zijn idee-
en ingang deed vinden. De ideologie werd 
plots praxis. Het meest bekende voorbeeld 
van de re-integratie van Gramsci’s theorie 
was zonder twijfel de activist Rudi Dutschke 
(1940-1979) die met zijn strategie van de 
Lange Mars door de Instellingen een blauw-
druk gaf voor het realiseren van de revolu-
tie door het infiltreren van de instellingen. 
Trouw aan Gramsci’s doctrine stelden Dut-
schke en zijn trawanten dat men de oorlog 
tegen de heersende klassen en het door hen 
aangehangen verfoeilijke kapitalisme beter 
kon vervangen door heel het systeem van 
binnen uit te ondergraven door het te infil-
treren, vervolgens sleutelposities in te nemen 

om het dan tenslotte als een leeg gegeten 
kadaver achter te laten. Ze vonden bondge-
noten in de zogenaamde Frankfurter Schu-
le, een Duits sociaal onderzoeksinstituut dat 
was opgericht door Theodor W. Adorno 
(1903-1969) en Herbert Marcuse (1898-
1979). Samen met een aantal sociologen 
en filosofen met een uitgesproken progres-
sief stempel formuleerden ze hun pedante 
‘kritische theorie’ waarin ze onder meer de 
strijdlijn van de economie naar de cultuur 
verlegden met de bedoeling de Europese 
beschaving te deconstrueren en de burgers 
te conditioneren voor de zegeningen van de 
maakbare samenleving. Een doctrine, die 
een generatie verder verfijnd werd door de 
postmodernisten die zich schaarden rond fi-
guren als Michel Foucault (1926-1984) en 
Jacques Derrida (1930-2004). Deze linkse 
moraalridders waren de leidende figuren in 
een queeste om elke cultuurhistorische uiting 
van seksisme, racisme, classicisme of elk an-
der soort van verderfelijk isme te ontmaske-
ren en aan de kaak te stellen.

Maar terug naar Mei 68. Jammer genoeg 
bleef het niet bij de theorie. De Lange Mars 
door de Instellingen werd geen metafoor voor 
de realiteit dat echte veranderingsprocessen 
taai zijn en een werk van lange adem. Radi-
caal links koos voor de weg vooruit en vul-
de de vele vacatures van de snel groeiende 
welvaarstaat. Op hun werkplekken, in het 
onderwijs, bij de overheid, in de publieke 
dienstverlening en bij de openbare omroep 
vond een verbazend snelle wisseling van de 
macht plaats waarbij de regenten van hun 
voetstuk werden gestoten, de verzuiling on-
dergraven en autoriteit belachelijk gemaakt. 
De zorgvuldig van generatie op generatie 
doorgegeven waarden werden ontmanteld 
en alle vormen van macht in vraag gesteld. 
Mei 68 was duidelijk meer dan een cocktail 
van op hol geslagen hormonen, een flinke 
scheut anarchisme en maoïstische retoriek 
overgoten met de verveling van de midden-
klassejeugd op het einde van de golden six-
ties. De klassenstrijd werd vervangen door 
een nieuwe Kulturkampf, een cultuurstrijd 
met als inzet niet alleen de radicale omver-
werping van de maatschappij maar ook 
voor het morele kompas van dezelfde maat-
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schappij. Dit leidde tot het ontstaan van een 
links-liberale zelf benoemde elite die zich 
met haar pretentie rond een open samen-
leving een morele superioriteit aanmeet. 
Deze zelf benoemde elite had en heeft 
ontegensprekelijk een impact op het cultu-
rele werkveld. Zij ligt aan de bakermat van 
het cultuurrelativisme dat haar oorsprong in 
de Mei 68-beweging vond met een openlijk 

misprijzen voor en afwijzen van tradities en 
traditionele kunst. Het postmodernisme brak 
met de schoonheid en stelde, zoals de ons 
onlangs ontvallen filosoof Roger Scruton 
(1944-2020) terecht stelde, de ontheem-
ding centraal. Kunst moest niet langer ge-
borgenheid bieden: kunst moest per sé cho-
queren. De laatste bastions van de aloude 
realistische school, die vakmanschap aan 
perfectie paarde, moesten sneuvelen voor 
de postmoderne aberraties die op handen 
worden gedragen door deze nieuwe bour-
geoisie. Het was niemand minder dan Alain 
Finkielkraut (°1949) die dit nieuwe type cul-
tuurmens omschreef: “Een nieuw soort mens 
deed zijn intrede wat het einde betekende 
van de spreekwoordelijk geworden tegen-
stelling tussen burgerman en kunstenaar: de 
bobo. De naam kwam duidelijk niet uit het 

3 FINKIELKRAUT, A. Ongelukkige identiteit: de ontsporing van de multicultuur, p.6.

niets maar is een kruising van bourgeois en 
bohemien, van het burgerlijke streven naar 
levenscomfort en de neiging van de bohe-
mien om impulsief verlangen boven plicht 
te stellen, intensiteit boven duur, opzichtige 
nonchalance boven een stijve kleding en 
houding. De bobo wil van twee walletjes 
eten: ten volle volwassen zijn en zijn adoles-
centie eindeloos rekken…”3

Decennialang konden Dutschkes adepten 
vrijwel ongestoord hun gangetje gaan. De 
wereld die zij bouwden was -bijna- vanzelf-
sprekend en werd -tot voor kort- zelden ter 
discussie gesteld. Langzaam maar zeker 
verandert dit echter. Meer en meer mensen 
beseffen dat de Mei 68-ers en hun geeste-
lijke erfgenamen ons hebben opgezadeld 
met een disfunctionele institutionele orde 
die het slechtst presteert voor de eigen men-
sen aan de onderkant van de samenleving 
die het notabene het hardst nodig hebben. 
Kijk naar het falen van de zorgsector met 
ellenlange wachtlijsten, het mislukken van 
de inburgeringspolitiek of het multiculturele 
drama waarop we niet of nauwelijks grip 
krijgen…. Het door de progressieve wereld-
verbeteraars opgebouwde en krampachtig 
in stand gehouden bouwwerk kraakt aan 
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alle kanten. Meer en meer kritisch ingestelde 
mensen die weigeren zich te laten indoctri-
neren beseffen dat in het omvangrijke werk-
veld van voorzieningen, instituties en over-
heidsdiensten een dikke humuslaag ligt van 
mensen met een progressieve stempel die 
zich bezighouden met beleid, onderzoek, 
overleg en controle. Deze humuslaag is het 
eindstation geworden waarin uiteindelijk 
nogal wat deelnemers aan de Lange Mars 
door de Instellingen zijn terechtgekomen. 

Ondanks het feit dat de Kulturkampf nog 
steeds behangen is met het odium van de 
klassenstrijd, is het dit natuurlijk al lang niet 
meer. De voorhoede van het cultuurmarxi-
sme bevindt zich al lang niet meer in een 
traditioneel proletarische omgeving van de 
fabriekshallen of de dokken in de havens 
en het slagveld heeft zich uitgebreid tot het 
internet waar luidruchtige minderheden de 
sociale media proberen te manipuleren. In 
plaats van een aan de klassenstrijd gelinkte 
universele boodschap uit te dragen gaat het 
nu om activisten voor een zo klein mogelij-

ke ecologische voetafdruk, woke, oikofobie, 
gender-toiletten, safe-spaces en tegen plof-
kippen. De brute, marxistische interpretatie 
van de geschiedenis waarin de ‘de arbeider 
een strijd op leven en dood uitvocht met de 
kapitalist’ werd vervangen door een verfijn-
der, progressief gekleurd intellectualisme. 
De nadruk ligt daarbij niet alleen op de eco-
nomische klasse maar ook op factoren als 
etniciteit, seksuele geaardheid en geslacht. 
Het vijandbeeld werd met andere woorden 
door de cultuurmarxisten verruimd van het 
kapitalisme tot de hele cultuurgeschiedenis 
van de blanke, heteroseksuele Europese 
man, het onbetwiste middelpunt van alle 
kwaad in de wereld…

Het spreekt vanzelf dat het Vlaams Belang 
zich verzet tegen deze cultuurmarxistische 
lezing van de samenleving. Wij pleiten voor 
een culturele heropleving, een renaissance 
die een halt toeroept aan hen die onze iden-
titeit dreigen op te lossen in hun stinkende 
en vooral smaakloze kosmopolitische een-
heidsbrouwsel. 

THERE IS SOMETHING ROTTEN…  
HET VLAAMSE CULTUURBELEID  
DOORGELICHT
Cultuurbeleid heeft volgens het Vlaams 
Belang alles te maken met een collectieve 
uitdrukking van de gemeenschap. Met de 
manier waarop de gemeenschap vorm wil 
geven aan haar identiteit. Om dit te kunnen 
doen is er beleid nodig. Vanuit een beleids-
matige visie behelst cultuur een waaier aan 
facetten gaande van creatie (vooral dan in 
de kunsten) over bewaring en bescherming 
(erfgoed) tot vorming (sociaal -cultureel 
werk). Maar het gaat natuurlijk over meer. 
Het gaat over de vaak complexe relaties tus-
sen deze velden en de mensen die er op 
een of andere manier bij betrokken zijn. 
Over zaken als cultuurparticipatie, over 
cultuurspreiding, cultuurbeoefening en ge-
meenschapsvorming. 

De rode draad door dit verhaal is het be-
leid. Het beleid is van primordiaal belang 
voor het creatieve facet van cultuur. Het fo-
cust zich hierbij niet alleen op cultuursprei-
ding en -educatie maar bepaalt bijvoor-
beeld ook de voorwaarden voor steun aan 
kunstenaars en kunstenorganisaties: aan de 
podiumkunsten, muziek, beeldende en au-
diovisuele kunst, letteren, architectuur, de-
sign, nieuwe media, film, het boek en alle 
mogelijke mengvormen daarvan. Het pro-
bleem is echter dat het Vlaams beleid niet 
wordt gedragen door één, allesomvattende 
visie, laat staan dat er een lijn valt te trek-
ken in hoe het beleid op het terrein wordt 
gerealiseerd. Willekeur en favoritisme in het 
al dan niet toekennen van ondersteunende 
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maatregelen of subsidies hebben het ver-
trouwen van de sector in de politiek alvast 
niet verstevigd, integendeel…

Erfgoed valt als beleidsdomein dan weer 
uiteen in onroerend erfgoed (bouwkundig, 
landschappelijk en archeologisch), cultureel 
erfgoed (kunstvoorwerpen, archieven,…) 
en het immaterieel erfgoed (verhalen en 
overleveringen, tradities, praktijken, kennis, 
vaardigheden,…). Kortom een belangrijk 
beleidsdomein maar dat valt niet af te lezen 
uit het cultuurbeleid anno 2020. Het valt 
immers op dat het kabinet van Jambon erf-
goed gebruikt als een speelbal in een reeks 
van - vaak financieel gerelateerde - con-
frontaties tussen de verschillende deelsec-
toren waarbij erfgoed verwikkeld wordt in 
een niet altijd even doordachte ‘verdeel en 
heers’-strategie vanuit de Vlaamse overheid. 

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk om-
vat dan weer de activiteiten die, althans in 
theorie, de ontplooiing van volwassenen 
en hun maatschappelijke participatie wil 
bevorderen. Het wordt gedragen door tal 
van verenigingen, instellingen en bewegin-
gen maar ook de sector van de - al véél te 
lang stiefmoederlijk behandelde - amateur-

kunsten én het al evenzeer door de Vlaamse 
overheid verwaarloosde lokale cultuurbeleid 
(met onder meer bibliotheken en cultuurcen-
tra) maakt hiervan deel uit. In de praktijk 
blijkt een groot deel van het sociaal-cultureel 
vormingswerk voor volwassen echter een 
vlag te zijn die een heel andere lading dekt 
en waarbij men de goegemeente probeert 
te overtuigen van de zegeningen van de 
multiculturele heilstaat. Ongetwijfeld nuttig 
als bezigheidstherapie voor geitenwollen-
sokkendragers, oikofoben en globalistische 
wereldverbeteraars maar de modale Vla-
ming, met wiens belastinggeld dit allemaal 
wordt mogelijk gemaakt, heeft hier geen 
boodschap aan. Vooral de visitatie- en be-
oordelingscommissies spelen hierbij een rol 
die volgens ons in vraag moet worden ge-
steld. Het is symptomatisch voor het huidige 
beleid dat bijvoorbeeld de subsidies voor 
een respectabele vereniging als de Vlaam-
se Vredesvereniging V.O.S. verdwijnen ten 
voordele van een club als de Turkse Unie. 
Zelfs de Vlaamse Volksbeweging (V.V.B.) 
heeft op 16 april 2020 een negatief pre-ad-
vies gekregen , wat dus weinig goeds be-
looft voor de toekomst…. En dat onder de 
supervisie van een minister die pretendeert 
Vlaams-nationalist te zijn…

Het is symptomatisch voor het huidige beleid dat bijvoorbeeld de sub-
sidies voor een respectabele vereniging als de Vlaamse Vredesvereni-
ging V.O.S. verdwijnen ten voordele van een club als de Turkse Unie 
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Het Vlaamse cultuurbeleid wordt traditio-
neel gedragen door beleidsnota’s. Al even 
traditioneel worden in deze nota’s een reeks 
aan streefdoelen geformuleerd die vaak ter-
loops worden opgesomd en nauwelijks wor-
den onderbouwd. Veel geblaat en weinig 
wol dus. De Nederlandse onderzoeker Qui-
rine van der Hoeven schreef in dit verband 
zelfs “Het is niet altijd duidelijk of er in de 
beleidsnota’s sprake is van een losse con-
statering of dat er werkelijk intenties zijn om 
de geformuleerde doelen te bereiken…”4 
Bovendien zijn veel van de geformuleerde 
doelstellingen behoorlijk abstract geformu-
leerd en mager onderbouwd. En boven-
dien plegen ze geregeld te veranderen of 
worden ze geherformuleerd waardoor het 
achteraf vaak moeilijk wordt exact vast te 
stellen in hoeverre de gestelde doelen ook 
effectief werden bereikt…

Het kabinet van Jambon heeft beslist om 
het tijdens deze legislatuur over een ande-
re boeg te gooien en presenteerde in het 
midden van april 2020 een zogenaamde 
Visienota. Op zich niet zo’n gek idee want 
de perceptie dat een minister die bevoegd 
is voor cultuur over visie beschikt kan nooit 
kwaad…

Deze Visienota zou een ijkpunt moeten wor-
den in het Vlaamse cultuurbeleid. Wij zeg-
gen wel degelijk ‘zou moeten worden’ want 
het Vlaams Belang formuleerde meteen het 

4 VAN DER HOEVEN, Q. Van A(nciaux) tot Z(ijlstra). Cultuurbeleid en cultuurparticipatie in Nederland en Vlaanderen’, 
Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 2012, p. 381.

nodige voorbehoud bij dit basisdocument. 
Men mag evenwel het belang van deze 
Visienota niet onderschatten. De hierin op-
genomen doelstellingen vormen immers de 
legitimatie van het beleid. En hier wringt 
het schoentje want wij blijven een beetje 
op onze honger zitten. De Visienota Cultuur 
werd gebaseerd op de omvangrijke studie 
Landschapstekening Kunsten – Ontwikke-
lingsperspectieven voor de kunsten anno 
2019. Alleen al het simpele feit dat deze 
studie al bijna negen maanden oud was 
vooraleer ze werd voorgesteld in de com-
missie Cultuur van het Vlaams parlement 
houdt in dat ze niet alleen flink gedateerd is 
maar ook geen rekening houdt met de ver-
nietigende impact van de corona-crisis op 
de kunstensector. Het is lovenswaardig om 
beleidsmatig de bakens te willen verzetten, 
maar hoe kan dit gebeuren als intussen het 
landschap -mogelijk onherstelbaar - werd 
verwoest door een pandemie ? Volgens het 
Vlaams Belang was het aangewezen ge-
weest om, alvorens deze Visienota te imple-
menteren, eerst de schade in kaart te bren-
gen die de corona-crisis in de cultuursector 
heeft aangericht. Het cultuurlandschap van 
april 2020 was immers niet langer meer dat 
van september 2019…

Het is volgens ons wél een positief gegeven 
dat de minister de intentie heeft het Kunsten-
decreet fundamenteel te willen hervormen. 
Wij zijn al langer vragende partij om dit 

Een delegatie van de culturele sector woont de zitting van het 
Vlaams Parlement bij. Daar wordt gedebatteerd over de beleids-
nota van de minister van Cultuur, november 2019
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te doen. Dat daarbij de beoordelingscom-
missies aan gezag zullen inboeten kunnen 
wij alleen maar toejuichen en bevestigt, 
wat ons betreft, de terechte kritiek die het 
Vlaams Belang in het verleden op de wer-
king van deze commissies heeft uitgebracht. 

Het fundamentele probleem is wel dat de 
Visienota pretendeert een coherente en ge-
dragen visie op de sector te etaleren maar 
dit in feite niet doet. Sterker nog, net zoals 
in de beleidsnota’s is er vaak sprake van 
vaagheid. Misschien was dat wel de be-
doeling maar dat kan toch ook moeilijk 
beweerd worden van de tegensprekenlijk-
heden in deze nota. Zo stelt de Visienota 
- en overigens terecht - wel dat de dynamiek 
van onderuit, vanuit de sector, belangrijk is 
maar tegelijkertijd probeert de minister over-
duidelijk vanuit het departement zijn greep 
op de sector te versterken. Deze top-down-
aanpak valt niet te rijmen met het belang 
dat Jambon pretendeert te hechten aan de 
dynamiek vanuit het werkveld… 

Helemaal onbegrijpelijk is wel dat Jambon 
het in zijn Visienota nodig vindt te bena-
drukken dat kunst dient afgemeten te wor-
den aan internationale standaarden. Van 
een Vlaams-nationale minister hadden we 
op zijn minst verwacht dat hij van oordeel 
zou zijn dat de Vlaamse cultuurwereld zélf 
wel in staat zou zijn om eigen ijkpunten uit 
te zetten die de standaard dienen te bepa-
len…

We kunnen er niet naast kijken: Op tal van 
cultureel gerelateerde beleidsaspecten blijft 
de Vlaamse regering in gebreke. Het subsi-
die- en ondersteuningsbeleid dient dringend 
te worden herbekeken. Idem dito voor de 
decretale omkadering of het internationale 
beleid. En wat met de nog resterende en 
allesbehalve onbelangrijke federale cul-
tuurinstellingen en hoe die kunnen worden 
binnengeloodst in de Vlaamse culturele 

ruimte? En dan zwijgen we nog over één 
van de belangrijkste kernopdrachten, name-
lijk het werken aan participatie. Dit zou in 
een ideale samenleving meer plaats moeten 
krijgen in zowat alles, in regelgeving, in de 
beleids- en jaarplannen, in de financierings-
politiek van de overheid en in de aandacht 
voor kunst – en cultuureducatie om bij de 
belangrijkste pijnpunten te blijven. In theorie 
zou cultuurparticipatie de belangrijkste dra-
ger moeten zijn van het cultuurbeleid en ver-
dient dit bijgevolg vergroting, vernieuwing 
en verdieping maar in de praktijk komt daar 
weinig van terecht. De cultuurparticipatie is 
ongelijk verdeeld over de bevolking en stag-
neert globaal gesproken en dat heeft voor 
een groot deel te maken met het manklopen-
de Vlaamse beleid. 

Het Vlaams Belang wil in de kantlijn van 
de discussie over het Vlaamse cultuurbeleid 
ook even wijzen op een pijnpunt dat maar 
al te vaak wordt veronachtzaamd. De Brit-
se historicus Robert Hewison beschreef in 
zijn interessante boek Cultural Capital. The 
Rise and Fall of Creative Britain (2014) hoe 
in de laatste decennia in het Verenigd Ko-
ninkrijk ‘cultureel kapitalisme’ de trend zette 
en werd. Een trend die ook in Vlaanderen 
steeds meer opgeld maakt: cultuur geredu-
ceerd tot een zuiver economische factor, 
kunst die innovatief moet zijn om er nieuwe 
markten mee aan te snijden, kunstensubsi-
dies die een financiële return moeten ople-
veren en de podia moeten vrijmaken voor 
de sponsors. Een cultuurbeleid waarbij het 
creëren van het juiste marktconforme voor-
beeld blijkbaar primeert op de échte prio-
riteiten van de sector… Dit is, voor alle dui-
delijkheid, een neoliberale benadering van 
cultuur die niet de onze is… Wie meent dat 
kunstenaars creatieve ondernemers moeten 
worden, cultuurhuizen moeten vechten om 
een marktaandeel of cultuurliefhebbers moe-
ten transformeren in klanten die koopwaar 
consumeren, zal ons op zijn weg vinden. 
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OVER ZIN EN ONZIN VAN SUBSIDIES:  
EEN ECONOMISCHE REFLECTIE
De recente heisa die in het culturele werk-
veld ontstond na de door minister Jambon 
aangekondigde besparingen in deze sec-
tor, legde op pijnlijke wijze de vinger op 
een stinkende etterpuist van het cultuurbe-
leid, met name de algemeen verspreide én, 
jammer genoeg ook aanvaarde mening dat 
de kunstwereld in het algemeen en de kun-
stenaars in het bijzonder zichzelf -abusieve-
lijk - zien als doel en niet als middel van het 
cultuurbeleid. Nu de knip op de portefeuil-
le gaat, vliegen de platitudes over cultuur-
subsidies ons om de oren. Vaak nog eens 
opgesmukt met ideologische onzin, scheef-
getrokken vergelijkingen en vooral een fun-
damenteel gebrek aan kennis. 

Laat ons al meteen een eerste vaststelling 
doen. Héél de discussie over de aangekon-

digde besparingen in de cultuursector moet 
zwaar gerelativeerd worden. Kunstenaars 
die nu eenmaal behoorlijk egocentrisch in-
gesteld blijken te zijn, beschouwen zichzelf 
als het middelpunt van het heelal maar het 
is aan ons om ze met beide voeten op de 
aarde te zetten. Wanneer we het soortge-
lijk gewicht van de cultuurportefeuille gaan 
afwegen tegenover de totale Vlaamse be-
groting dan kan men gewoon niet naast de 
vaststelling dat deze klein, om niet te zeg-
gen minimaal is. Want nog geen 1 procent 
van de 42 miljard van de Vlaamse begro-
ting… Enige relativering van de budgettaire 
impact is dus meer dan op z’n plaats.

Een tweede vaststelling is dat niemand in 
deze discussie rond de subsidiepolitiek kan. 
Het lijkt er warempel op alsof de kunsten-
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sector niet langer zonder subsidies kan, ter-
wijl dit in feite een valse voorstelling van de 
feiten is… Om het nut of de relevantie van 
subsidies aan deze sector te verantwoorden 
zijn evaluaties nodig maar die werden nooit 
- net zoals overigens voor het hele cultuurbe-
leid - voor de volle 100 % uitgevoerd. Alsof 
dit nog niet volstond, is het probleem dat 
iedereen zich volledig focust op de vraag 
wie hoeveel krijgt in plaats van de uitkomst 
te vergelijken met de beoogde doelen. Men 
gaat daarbij bewust voorbij aan de absolu-
te noodzaak om héél de culturele economie 
onder de loep te nemen en te analyseren. In 
zo’n evaluatie vormen - wat overigens niet 
meer dan logisch is - de input, het beleid, de 
output en de outcome het onderwerp van on-
derzoek. Maar blijkbaar voelt niemand bij 
de Vlaamse overheid de absolute noodzaak 
hiervan aan. Of heeft men schrik op te veel 
zere tenen te trappen misschien …? Laat 
ons het hele debat ontdoen van de gevoe-
lige liflafjes en tot de kern gaan. Een, oud 
maar erg wijs Vlaams spreekwoord poneert 
terecht dat zachte heelmeesters stinkende 
wonden maken. Laat ons m.a.w. heel de 
subsidiepolitiek en het hieraan gerelateerde 
cultuurbeleid even tot de kern herleiden. En 
heel dit dossier als een louter economische 
testcase bekijken. Het gaat uiteindelijk over 
de lieve centen of niet soms ? 

Kunstenaars voorzien zelf in de eigen be-
hoefte om kunst te produceren. Niemand, 
en zeker niet de kunstenaars, zullen deze 
wetmatigheid ontkennen. In deze zin zijn ze 

in feite zelf consumenten. De door hen ge-
genereerde inkomsten zijn immers niet een 
noodzakelijke prikkel maar voor velen onder 
hen veeleer een statussymbool. Wanneer er 
wordt bespaard in het beleid heeft dit echter 
ongetwijfeld een impact. Zo is er de simpele 
vaststelling dat de meeste van deze kunste-
naars aangewezen zijn op inkomsten uit an-
dere bronnen zoals bijvoorbeeld het uitoe-
fenen van een tweede beroep, bijvoorbeeld 
als kunstenaar-docent. De grote toestroom 
of instroom van dergelijke ‘bijbaners’ heeft 
overigens in de laatste decennia een nega-
tief effect op de sector gehad want leidde 
tot een inkomstendaling bij deze groep. An-
derzijds is het larie en apekool te poneren 
dat zonder subsidies en overheidssteun de 
artistieke sector ten dode is opgeschreven. 
Kunstenaars zijn in vaak veel moeilijker of 
minder rooskleurige tijden blijven creëren 
en de kunstcreatie is nog nooit stilgevallen 
bij een gebrek aan subsidies…

De kern van het subsidie-vraagstuk ligt hem 
in een structureel aanbodoverschot in een op 
vraag en aanbod georiënteerde economie. 
Zonder vraag is het zinloos aanbod te creë-
ren. Indien een subsidie niet complementair 
is aan inkomsten uit publiekwerving moet de 
sector maar het onderste uit de kan leren 
halen. Voor de periode dat Bert Anciaux 
als de Wilde Weldoener door het artistieke 
subsidielandschap trok, moest de sector ook 
de broekriem aanhalen en gaf net die subsi-
dieverlaging uiteindelijk belangrijke stimuli 
om zich inventief en creatief uit de slag te 
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trekken. Besparingen dwongen individuele 
kunstenaars én organisaties in de creatieve 
en culturele sector op zoek te gaan naar an-
dere manieren om inkomsten te genereren. 
En daar is absoluut niks mis mee, integen-
deel. Men leerde -noodgedwongen- roeien 
let de roemen die men had.

Terecht merken sommige met cultuur bega-
ne economen op dat het perverse effect 
van hogere subsidies de verhouding eigen 
inkomsten versus subsidie naar beneden 
trekken. Een langlopend Nederlands onder-
zoeksproject door ene Van Klink toonde on-
omstotelijk aan dat op het vlak van publieks-
bereik goed functionerende en presterende 
instellingen voor podiumkunsten nauwelijks 
tot geen voordeel hebben van ontvangen 
subsidies. Het is een harde maar niet te ont-
kennen economische wetmatigheid dat gro-
te spelers de facto gemakkelijker overleven 
dan de grote. Ook in de kunstensector waar 
zelfbenoemde kunstpausen als Luc Tuymans, 
Wim Delvoy of Arne Quinze en prestigieu-
ze organisaties als het Ballet van Vlaande-
ren of het Toneelhuis telkens opnieuw het 
dichtst bij de subsidiepotten zijn aan te tref-
fen. Dit is absoluut geen toeval en ten dele 
de schuld van de kritiekloze overheid die 
er veel voor over heeft om -even- mee in het 
licht van de schijnwerpers te staan. Dit fa-
voritisme heeft er echter wel toe geleid dat 
deze sterren-ondernemers zowel hun eigen 
inkomsten als de subsidies bovengemiddeld 
zagen stijgen.

Naast de veelverdieners is er een tweede, 
en grootste groep in het subsidielandschap 
die wij gemakkelijkheidshalve als de ‘sub-
sidieslurpers’ omschrijven. Zij vormen, be-
keken vanuit een strikt bedrijfseconomisch 
oogpunt, een probleemgroep want terwijl 
de aan hen toegekende subsidies de laat-

5 TAL, M. & VAN MUNSTER, O. (red.) ‘Cultuur in de kanteling. Strategische verkenning cultuureducatie en actieve 
cultuurparticipatie 2017-2020’, LKCA, Utrecht, p. 52.

ste jaren bovengemiddeld waren gestegen 
zitten de eigen inkomsten al jaren in een 
stagnerende of een dalende lijn. Dit creëert 
– en legitimeert in hun visie - een toene-
mende afhankelijkheid van de subsidiepot. 
De laatste categorie zijn de ‘losers’ . Die 
figuren en gezelschappen uit de sector die 
zowel de subsidies als de eigen inkomsten 
minder dan gemiddeld zagen stijgen en 
meestal dalen. Een verdere afslanking van 
de subsidies zal de grootste impact op deze 
categorie hebben. 

Jambon levert in feite maar half werk af 
door zijn aangekondigde besparingsoefe-
ning. Als hij écht de intentie zou hebben 
om de subsidiëring van de kunstwereld te 
hervormen zou hij meteen ook deze sub-
sidiëringspolitiek an sich én bij uitbreiding 
het complete kunstenbeleid moeten herstruc-
tureren en heroriënteren. Bij de eindeloos 
talmende overheid verschuilt men zich ach-
ter het non-argument dat er geen objectief 
instrumentarium is om het kunstenbeleid 
aan af te toetsen. Dit is klinkklare nonsens. 
Want het cultuurbeleid legitimeert zich door 
de cultuurparticipatie. En dit gegeven is 
meet- en kwantificeerbaar.5 Wanneer de 
Vlaamse overheid de graad van cultuurpar-
ticipatie zou gebruiken als een objectieve 
maatstaf in haar subsidiepolitiek dan zou 
het subsidielandschap ongetwijfeld ingrij-
pend en vooral ten goede kunnen worden 
geherstructureerd maar we maken ons niet 
te veel illusies, daar is politieke moed voor 
nodig en die heeft Jambon niet, getuige zijn 
voorstel aan de sector om zélf een en ander 
te herbekijken… In feite ligt de kern van het 
falende subsidiebeleid niet zozeer bij de 
subsidieverslaafde kunstenaars maar bij de 
foute visie van de overheid over wat cultuur-
beleid in feite inhoudt. Fout beleid leidt tot 
fout gedrag….
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DE CORONACRISIS LAAT NIEMAND 
ONBEROERD…
Corona heeft de wereld en dus ook de cul-
tuur veranderd. Punt. Het culturele werkveld 
was één van de zwaarst getroffen sectoren 
en de coronacrisis had een enorme invloed 
op werking en aanbod van instellingen, or-
ganisaties, gezelschappen en individuele 
kunstenaars. Inkomsten verdampten, depres-
sies lagen op de loer. Musea, theaters, ge-
zelschappen en individuele kunstenmakers 
moesten zich in allerlei bochten wringen in 
de – vaak ijdele - hoop gewoon hun werk te 
kunnen verderzetten. 

Nochtans was 2020 - ondanks het felle pro-
test van de cultuursector tegen de opgeleg-
de besparingen - hoopvol begonnen. Het 
protest had cultuur in de breedste zin van 
het woord opnieuw – even - in de publie-
ke belangstelling geplaatst en het was lang 
geleden dat er nog zo intens werd gedebat-
teerd over nut en onnut van cultuur. Internati-
onaal was er een brede interesse in Vlaam-
se projecten en producties. Het theater- en 
museumbezoek zat in de lift net zoals de 
ticketverkoop voor festivals en aanverwante 
evenementen en er waren mooie bruiklenen 
gerealiseerd voor de ambitieuze tentoonstel-
lingen die in de steigers stonden. 

En toen was er plots het Chinese virus. Van-
af half maart moest ook de cultuursector op 
slot. Met als gevolg een rollercoaster van 
afzeggen, uitstellen, aanpassen, herpak-
ken, en… weer doorgaan om dan opnieuw 
weer te sluiten… Het Vlaams Belang heeft 
er in deze periode herhaaldelijk op gewe-
zen dat het gevaar niet denkbeeldig is dat 
de opgelegde beperkingen op termijn ook 
van invloed kunnen zijn op de culturele be-
trokkenheid van de bevolking. Vanuit het 
perspectief van de modale burger gaat het 
daarbij, met het oog op ontspanning, ont-
moeting en ontplooiing vooral om de moge-
lijkheden tot cultuurbezoek, cultuurbeoefe-
ning én cultureel vrijwilligerswerk. De kans 
is reëel dat het, afhankelijk van de duurtijd 
van de crisis, nog lang kan duren voor deze 

betrokkenheid zich herstelt. Zo is het goed 
mogelijk dat een deel van de instellingen en 
organisaties de crisis niet overleven of dat 
risicogroepen een actieve cultuurparticipa-
tie op de lange baan schuiven omdat ze het 
nog niet aandurven de stap naar buiten te 
zetten…

Gelukkig is niet alles kommer en kwel. Het 
Vlaams Belang ervaart het alvast als po-
sitief dat de sector in deze donkere tijden 
getoond heeft over enorme veerkracht te be-
schikken en dat de lockdown(s) de cultuur, 
in de breedste zin van het woord, er niet on-
der krijgt. De coronacrisis heeft bovendien 
en ontegensprekelijk voor introspectie en 
een golf van vindingrijkheid en creativiteit 
gezorgd. Bovendien heeft het alternatieve 
vormen van expressie en communicatie in 
de hand gewerkt en daarbij nieuwe -vooral 
digitale- trends gezet. Maar we maken ons, 
ondanks deze lichtpunten, niet veel illusies. 
De duurtijd van de ‘anderhalve meter-samen-
leving’ zal bepalen hoe groot de invloed 
van de coronacrisis op de sector uiteindelijk 
zal zijn. Zelfs met de gedane toezeggingen 
vanuit de Vlaamse én federale regering kan 
niet alle schade worden voorkomen en zul-
len er keuzes moeten gemaakt worden in 
wat we wel dan niet zullen ondersteunen. 
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Naast de meer algemene steunmaatrege-
len zoals het Vlaams beschermingsmecha-
nisme 3, het overbruggingsrecht, tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht en het 
betalingsuitstel en de garantieregeling on-
dernemingskredieten werden er voor de 
cultuursector ook diverse specifieke maat-
regelen gecreëerd en andere maatregelen 
versoepeld. Zo zijn er naast het Vlaamse 
relanceplan Cultuur onder meer de versoe-
pelde toegang tot de kunstenaarswerkloos-
heid, de culturele activiteitenpremie en de 
cultuurcoronapremie. Vergelijkingen met 
de pakketten steunmaatregelen die in onze 
buurlanden met betrekking tot de cultuursec-
tor werden genomen plaatsen ons echter 
met beide benen op de grond. Enige be-
scheidenheid is volgens ons aangewezen 
want er is, wat de ondersteuning door de 
Vlaamse overheid betreft, weinig om eufo-
risch over te doen.

Het groots aangekondigde Vlaamse relan-
ceplan voor cultuur moet meehelpen aan het 
behoud van banen, het aanmoedigen van 
cultuurbezoek en het geven van ruimte aan 
de sector om zich aan te passen aan de co-
ronamaatregelen. Op zich allemaal zaken 
waar wij geen probleem mee hebben, ware 
het niet dat het kabinet Jambon tegelijker-

tijd de klok van de aangekondigde bespa-
ringsoperatie volledig terugdraait. Of hoe 
Jambon, onder het mom van coronabeleid 
toch nog bakzeil haalt ten opzichte van de 
misnoegde cultuursector. Dit getuigt in ieder 
geval niet echt van standvastigheid…

Wij vinden het overigens al even onbegrij-
pelijk dat minister -president Jambon de co-
rona-crisis inroept om het met veel poeha 
aangekondigde Museum van de Geschiede-
nis en Cultuur van Vlaanderen nu reduceert 
tot een digitaal platform. Dit had een groots 
en verbindend project kunnen worden maar 
alles lijkt er op te wijzen dat Jambon plat 
op zijn buik is gegaan voor de criticasters 
uit linkse hoek die poneerden dat heel dit 
concept enkel en alleen gefocust was op 
de constructie van een, in hun ogen fictieve 
Vlaamse identiteit die erop gericht is “om 
de geesten te laten rijpen voor de onafhan-
kelijkheid”. Dat Jambon dus, en dit niet voor 
de eerste keer, toegeeft aan de kritiek van 
de oikofobe cultuurgoeroes die – heerlijk 
politiek correct – bijzonder allergisch zijn 
voor alles wat nog maar in de verte zweemt 
naar identiteitsbesef maar wél niet vies zijn 
van het opstrijken van de centen van dezelf-
de gemeenschap die ze uitspuwen…
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HORIZON 2024: KRACHTLIJNEN VOOR 
EEN UITGESPROKEN VLAAMS  
CULTUURBELEID
In de visie van het Vlaams Belang dient het 
cultuurbeleid een integraal onderdeel te zijn 
van de identiteits- en gemeenschapspolitiek. 
Concreet betekent dit dat de overheid via 
een breed aanbod aan maatregelen de 
creatie en instandhouding van een volksge-
meenschap met een duidelijk omlijnde cul-
turele identiteit stimuleert en bevordert. Dit 
kan op tal van manieren. Wij denken onder 
meer aan het aanmoedigen van cultuuruitin-
gen in de eigen taal, quota voor producties 
en muziek van eigen bodem op radio, televi-
sie en andere mediakanalen, het ondersteu-
nen en promoten van concerten en voorstel-
lingen van Vlaamse gezelschappen in het 
buitenland of de verhoogde aandacht voor 
de erkenning en promotie van roerend en 
immaterieel erfgoed. Cultuur is immers een 
hefboom tot ver over de grenzen voor de 

uitstraling van een gemeenschap en draagt 
bij tot een positieve beeldvorming over de 
gemeenschap die deze cultuur cultiveert. 

Bovendien kan en mag niet ontkend wor-
den dat cultuur in de breedste zin van het 
woord, zowel op economisch als op soci-
aal vlak onmiskenbaar voor de samenle-
ving voordelen oplevert. De cultuursector 
vertegenwoordigt een niet te verwaarlozen 
percentage van het bruto binnenlands pro-
duct en versterkt dus de economie. Het zou 
echter vanuit een beleidsmatige optiek een 
cruciale fout zijn om daarom cultuur meteen 
maar te herleiden tot een productiesysteem 
binnen de consumptiemaatschappij… Cul-
tuur is volgens ons veel meer dan dat en 
bijvoorbeeld ook een bijzonder geschikt 
middel om de sociale cohesie te versterken 
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in een door individualisme en globalisering 
snel afkalvende en bedreigde samenleving. 
Cultuur verbindt en raakt niet alleen maar 
versterkt ook onze identiteit en dát is, wat 
ons betreft, van het grootste belang.

Gelet op het belang dat het Vlaams Belang 
aan cultuur hecht formuleren wij graag een 
aantal krachtlijnen en aandachtpunten die 
in onze ogen prioritair zijn in het raam van 
een gedragen en doordacht cultuurbeleid.

• Cultuur staat of valt voor een groot gedeelte met het beleid en de visie van 
beleidsmakers op deze materie. Om beleid te kunnen maken zijn er middelen 
nodig. Vandaag bedraagt het aandeel van cultuur in de Vlaamse begroting 
minder dan 1%. Dit percentage is, zeker in vergelijking met andere landen, 
een lachertje. In een ideale wereld waar op een ernstige manier aan cultuur-
beleid en -ondersteuning wordt gedaan zou het begrotingsaandeel moeten 
worden opgetrokken tot minimaal 2 % van de begroting. Als bijvoorbeeld de 
steunmechanismes voor bedrijven in Vlaanderen de laatste vijf jaren verdub-
beld zijn, dan moet er ook financiële ruimte te vinden zijn om het cultureel be-
leid te ondersteunen en te stimuleren. Maar we leven niet in een ideale wereld 
en zeker in deze tijden van crisis moet méér dan ooit de tering naar de nering 
worden gezet. Daarom moeten er volgens ons, en dit is absoluut prioritair, 
eerst gerichte keuzes worden gemaakt. Met in ons achterhoofd de behoefte 
aan een zo efficiënt mogelijk cultuurbeleid, moeten we de moed hebben om 
datgene te doen wat nog niet één Vlaamse regering heeft aangedurfd, na-
melijk de oefening maken van wat Vlaanderen precies nodig heeft; hoeveel 
en welke (al dan niet grote) instellingen moeten er bij ons zijn, welk aanbod 
willen we verzekeren, welke randvoorwaarden realiseren ? Het wordt hoog 
tijd dat het debat over de globale invulling van het Vlaamse culturele veld van 
start gaat en wij willen graag de aftrap hiervoor geven….

• Cultuur is een gemeenschappelijk goed en dus voor iedereen. Iedereen heeft 
recht op cultuur en recht om te participeren. En hier wringt het schoentje want 
de cultuurparticipatie is ongelijk verdeeld over de bevolking en stagneert glo-
baal gesproken. Met name voor kunstvormen zoals moderne dans, klassieke 
muziek en ook opera geldt dat zij een relatief beperkt, hoger opgeleid en snel 
vergrijzend publiek trekt. Het Vlaams Belang wil vooral inzetten op het zo laag 
mogelijk maken van de drempels voor cultuurdeelname. Iedereen moet niet al-
leen zoveel mogelijk in contact komen met cultuur in de meest brede zin van het 
woord maar moet ook optimaal gebruik kunnen maken van alle, door de over-
heid gecreëerde voorzieningen op het vlak van kunst- en cultuurbeoefening.  
Bovendien menen wij dat participatie niet alleen over deelnemen gaat maar 
ook over deelhebben. Iedereen moet in de mogelijkheid worden gesteld om 
mee te kunnen beslissen en verantwoordelijkheid op te nemen in het culturele 
werkveld wanneer ze dit willen. 

• Het Vlaams Belang wil inzetten op cultureel kapitaal voor alle burgers. Dit 
kapitaal verwerf je natuurlijk in de eerste plaats door persoonlijke ontwikke-
ling maar ook factoren als opvoeding en onderwijs spelen een belangrijke rol 
want dit kapitaal moet systematisch van jongs af aan worden opgebouwd. In 
het kleuteronderwijs wordt hoofdzakelijk gewerkt rond artistieke vaardighe-

“Het Vlaams Belang wil inzetten op 
cultureel kapitaal voor alle burgers”
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den zoals tekenen boetseren of zingen. Maar vanaf het lager onderwijs wordt 
dit prikkelen van verbeelding en creativiteit plots losgelaten… Het onderwijs 
in Vlaanderen zet hard in op kennis en vaardigheden die nuttig zijn in de 
bedrijfswereld. Op zich is daar niks mis mee maar kennisoverdracht dient 
volgens ons over meer te gaan. Het Vlaams Belang wil cultuureducatie een 
volwaardige plaats geven in het onderwijscurriculum. Onderwijs dient jon-
geren te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfbewuste en kritische burgers 
die de vaardigheid bezitten om zélf hun eigen keuzes te maken. Culturele 
educatie in de breedste zin van het woord kan hen daarbij een handje op 
weg helpen. En bovendien is jongeren goesting geven in cultuur investeren 
in de toekomst. In deze pleiten wij dan ook voor bijzondere aandacht voor 
en het verder uitbouwen van het krachtige en te koesteren instrument dat ons 
kwalitatief hoogstaand kunstenonderwijs - zowel het deeltijdse als het hoger 
kunstenonderwijs - in de verschillende disciplines is, maar ook voor gerichte 
steun aan cultuur-educatieve organisaties en de cultuurcentra die hun steentje 
bijdragen aan deze doelstelling. 

• Cultuurwerkers en kunstenaars staan midden in de samenleving. Zij die in een 
ivoren toren wensen te leven, mogen dat van ons gerust maar niet op de kap 
van de maatschappij. Het Vlaams Belang is zich maar al te zeer bewust van 
de stelregel dat wie publieke middelen geeft, daarvoor een verantwoordelijk-
heid draagt, net zoals diegene die deze middelen ontvangt. Wie zich doelbe-
wust aan de rand van de samenleving opstelt in plaats van er middenin, kan 
moeilijk verwachten dat diezelfde samenleving ook zijn of haar potje kookt… 
Het kan en mag met andere woorden, nooit de bedoeling zijn dat met Vlaams 
belastinggeld links activisme wordt ondersteund.

• Het Vlaams Belang pleit voor de verbetering van het sociaal statuut van de 
Vlaamse kunstenaars. Akkoord, er bestaat niet zoiets als een ‘kunstenaars- of 
artiestenstatuut’. Het gaat in sé over een uitzonderingsregel in de werkloos-
heidsreglementering. Maar dat betekent niet dat deze niet langer voor ver-
betering vatbaar zou zijn. Zo wil het Vlaams Belang een duidelijkere defini-
ering van het statuut van artiest. Op papier is een artiest een bediende maar 
hij wordt uitbetaald als een arbeider. Wij pleiten voor een aanpassing van 
de cumulregeling, waarbij de bestaande discriminatie met betrekking tot het 
taakloon van artiesten die in de werkloosheid belanden, verdwijnt. Bovendien 
wordt het hoog tijd dat de administratieve rompslomp waarmee artiesten ge-
confronteerd worden vermindert en dat de regels die regionaal verschillend 
worden toepast door VDAB en/of RVA op elkaar worden afgestemd. 

• Het Vlaams Belang pleit voor een radicale hervorming van het subsidiebeleid 
in de cultuursector. Al jaren blinkt dit beleid uit door vriendjespolitiek en ar-
bitraire beslissingen, als gevolg van een nefast ‘ons-kent-ons’-beleid. Zeker in 
tijden waar de broeksriem dient te worden aangehaald is dit onverantwoord. 
Let wel, dit is geen pleidooi voor een kaalslag, wél voor een doordacht en 
hérdacht beleid. Wij zijn van oordeel dat er beter wat meer aan weinigen 
dan wat minder aan velen wordt gegeven. Maar dan moet eerst het roer radi-
caal worden omgegooid. Deze drastische beleidsmatige heroriëntering heeft 
volgens ons alleen maar kans van slagen wanneer de gehanteerde criteria en 
evaluatie-instrumenten grondig worden herbekeken. De tijd van evaluaties is 
voorbij, laat ons gewoon fundamenteel hervormen. Daarbij dient de Vlaamse 
overheid zich prioritair te focussen op het ontwikkelen van nieuwe en vooral 
adequate ondersteuningsinstrumenten voor de sector.
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“Vlaams Belang vraagt bijzondere 
aandacht voor erfgoed. Dit is binnen het 
culturele werkveld altijd een buitenbeentje 
geweest met als gevolg dat zowel roerend 
als onroerend erfgoed al jarenlang een 
stiefmoederlijke behandeling te beurt viel”

21



• In deze context spreekt het vanzelf dat de werking van de commissies die 
zich bezig houden met de kwaliteitsbeoordeling volledig wordt herbekeken. 
Bijna twintig jaar geleden bleek al uit een erg degelijke studie dat de leden 
van deze commissies vaak een veel te sterke band hebben met ‘hun’ sector.6 
Hierdoor zijn favoritisme, partijdigheid en zelfs belangenvermenging niet uit-
gesloten maar niet één regering heeft sindsdien hier iets mee gedaan. Het 
Vlaams Belang pleit voor een fundamentele verbreding van deze commis-
sies die een kwalitatief en vooral transparant beoordelingsproces, waarbij 
iedereen gelijke kansen krijgt, moet garanderen. De termijn van de huidige 
beoordelingscommissies loopt af op het einde van 2023. Dit lijkt ons een uit-
gewezen moment om dan op een nieuw geschoeide leest van start te gaan.

• Volgens het Vlaams Belang is het ogenblik ook aangebroken om de werking 
en vooral de samenstelling van adviesraden en sommige bestuurs- en beheers-
raden, waar nodig, bij te sturen. Een belangrijk adviesorgaan zoals de SARC 
bijvoorbeeld is tot nader order een organisatie die à la tête du client, in casu 
de regering wordt samengesteld. Hierdoor kunnen minister en kabinet advie-
zen in een bepaalde richting sturen en kan men, afhankelijk van wie er zitting 
heeft in een van deze advies- of beheersorganen, andere uitkomsten en be-
slissingen krijgen. Adviesraden en beheersorganen moeten in alle objectiviteit 
en vooral onafhankelijkheid kunnen functioneren. Een ander heikel punt is de 
niet aan de Cultuurpactwetgeving conforme samenstelling van de organen 
die dit wel dienen te zijn. Deze wet zou de filosofische en ideologische diver-
siteit moeten waarborgen en discriminatie van de diverse strekkingen moeten 
verhinderen maar doet dit niet. Zo is het Vlaams Belang, nochtans de tweede 
partij in Vlaanderen en dus - in theorie - gerechtigd op een heel aantal man-
daten, nauwelijks in deze organen vertegenwoordigd, omdat deze, elk apart, 

6 LAERMANS, R. ‘Het Vlaams cultureel Regiem – Onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Administratie Cultuur’, Centrum voor Sociologie, KULeuven, 2002, p. 64 e.v. 
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verschillende data hebben waarop de beheers- en bestuursorganen dienen te 
worden hernieuwd. Hierdoor kan het Vlaams Belang in sommige gevallen nog 
jarenlang door de sector buiten spel worden gezet. En dàt is natuurlijk onaan-
vaardbaar. Wij willen dan ook dat de vernieuwing van deze organen in de 
toekomst samenvalt met de nieuwe samenstelling van het Vlaamse parlement 
na verkiezingen. Alleen zo bieden deze organen een correcte afspiegeling 
van de politieke machtsverhoudingen in Vlaanderen. 

• Wij vragen bijzondere aandacht voor erfgoed. Dit is binnen het culturele 
werkveld altijd een buitenbeentje geweest met als gevolg dat zowel roerend 
als onroerend erfgoed al jarenlang een stiefmoederlijke behandeling te beurt 
viel. Dit manifesteerde zich onder meer door de absolute chaos die zich heel 
lang beleidsmatig in dit domein manifesteerde. De ene hervorming na de 
andere, vaak heel ondoordacht, zorgde ervoor dat men door de bomen het 
bos niet meer kon ontwaren. Beleidsdiensten en onderzoekscellen werden al 
naar gelang de nukken van de beleidsmakers van hot naar her geschoven, op-
gesplitst en weer samengevoegd. Moeten wij er nog aan herinneren dat pas 
in 1996 Vlaanderen voor het eerst een regelgevend kader (Museumdecreet) 
voor roerend erfgoed goedkeurde. Een legislatief proces dat pas in 2008 
werd afgerond met het Cultureel Erfgoeddecreet. Gelukkig is daar de laatste 
jaren verandering in gekomen. Maar er blijven pijnpunten. Zo is de bestaan-
de regelgeving vandaag al voor een stuk verouderd en moet ze bijgevolg 
aangepast worden. Een ander voorbeeld zijn zowel de ontsluiting van het 
erfgoed als de herbestemming ervan. Dit zijn nog steeds weinig ontwikkelde 
deelterreinen die zeker voor verbetering vatbaar zijn. Een adequaat erfgoed-
beleid dient in onze ogen een gedragen en vooral doordacht tweesporen-
beleid dat zich zowel op bescherming als stimulering en responsabilisering 
focust. Wij pleiten m.a.w. voor een krachtig beleid dat ook de lokale besturen 
en lokale erfgoedverenigingen betrekt, een doordachte inventarisatiepolitiek, 
coördinatie van wetenschappelijk onderzoek, een strikte en vooral consequen-
te houding m.b.t. beschermen, flexibiliteit m.b.t. onze omgang met erfgoed, 
partnership met andere overheden en particulieren, de ondersteuning van het 
middenveld en last but not least een volgehouden sensibilisering. Wij opteren 
ook om het roerend en het onroerend aspect van erfgoed onder bevoegdheid 
van dezelfde minister te brengen, in tegenstelling tot de vreemde situatie van-
daag.

• Het belang van de amateurkunsten wordt vandaag door de beleidsmakers 
maar al te zeer onderschat en zeker ondergewaardeerd. Het Vlaams Belang 
wil de amateurkunsten en hun beoefenaars opwaarderen. De amateurkunsten 
staan immers voor een zeer brede en maatschappelijk relevante praktijk met 
een uitgesproken en sterke lokale verankering. Bijna 1 op 2 Vlamingen is in 
zijn vrije tijd met kunstbeoefening bezig. 7 Het is bovendien een werkveld dat 
continu in beweging is en naar beste godsvrucht en vermogen probeert in te 
spelen op maatschappelijke evoluties en uitdagingen. Het Vlaams Belang wil 
dat de amateurkunstenaar trots is op zijn & haar culturele identiteit. Daarom 
willen wij de amateurkunstpraktijk niet alleen valoriseren maar ook verster-
ken zodat de kunstenaars, groepen, gezelschappen en verenigingen weer de 
zuurstof krijgen die ze verdienen…

7 Bevolkingsonderzoek betreffende de amateurkunsten, Op Til/De Federatie, 2020
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• Het Vlaams Belang breekt een lans voor het herijken van het sociaal cultureel 
volwassenwerk. Dit mag namelijk niet langer nog een alibi zijn voor het op-
dringen van maatschappijvisies die door een meerderheid van de bevolking 
worden afgewezen. ‘Maatschappelijke sensibilisering’ is niet cultuur-gerela-
teerd en zou bijgevolge geen subsidies vanuit het departement cultuur moeten 
krijgen. Zo moet volgens ons de rol van de Vlaamse overheid in het algemeen 
en die van Demos in het bijzonder herbekeken worden. Dit steunpunt voor het 
participatiedecreet heeft de bijzondere opdracht om de erkenning en waar-
dering van de rol van cultuur in het gemeenschapsleven van etnisch-culturele 
groepen te bevorderen en in te zetten op een actief en vooral wederkerig 
proces van ontmoeting en dialoog. En hier stelt zich een probleem want veel 
van deze organisaties werken vanuit een religieuze inspiratie of specifieke 
etnisch – culturele achtergrond, met heel eigen cultuuruitingen en levensstijl, 
die er voor zorgen dat ze nauwelijks of geen aansluiting vinden bij onze sa-
menleving. Let wel, dit is geen pleidooi voor censuur. Iedereen mag, wat ons 
betreft, zijn hoogstpersoonlijke frustraties etaleren of utopieën nastreven, maar 
dan wel met zijn eigen middelen en niet met ons belastinggeld… 

• Taal is onlosmakelijk een aspect van cultuur. Taal verleent iemand een deel van 
zijn culturele identiteit. Naast een ander uiterlijk is taal het eerste teken van ‘an-
ders zijn’. Taal is bovendien een transportmiddel van culturele inhouden inclu-
sief politiek-culturele inhouden. 8 Het Vlaams Belang wil bijgevolg niet alleen 
inzetten op het behoud en de promotie van het gebruik van het Nederlands in 
de faciliteiten- en taalgrensgemeenten, de Brusselse Rand en Frans-Vlaanderen 
maar beschouwt een goede kennis van het Nederlands als een absolute voor-
waarde tot integratie. Deze kennis verhoogt de zelfredzaamheid en draagt 
ontegensprekelijk bij tot de kans om volwaardig te kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Wij pleiten dan ook voor een laagdrempelig maar kwalitatief 

8 BECKER, U., (red.) Maatschappij & Nederlandse politiek: Historisch en vergelijkend, Het Spinhuis, Amsterdam, 
1998, p. 50.
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stevig parcours van taalverwerving. Niemand is immers gebaat bij taalachter-
stand. Bovendien is de taal het belangrijkste bindteken tussen het Zuiden en 
het Noorden van de Lage Landen en bijgevolg een niet te onderschatten factor 
met het oog op de door ons beoogde Groot-Nederlandse culturele integratie 
Vanuit dezelfde optiek is het Vlaams Belang pleitbezorger voor het actief pro-
moten en uitdragen van de Nederlandse taal in het buitenland. Er is niets mis 
met een beetje ambitie vooral dan wat betreft de studie van het Nederlands in 
het buitenland. Dit heeft niet alleen economische maar ook culturele voordelen 
zoals onlangs nog door de Taalunie in een onderzoek werd aangetoond. 9 
Dat er momenteel een kleine 14.000 studenten wereldwijd Neerlandistiek 
studeren is op zich niet slecht maar staat wel in schril contrast met bv. de meer 
dan 40.000 studenten Zweeds, om maar één voorbeeld te geven. 

• Er dient strenger op te worden toegezien dat alle culturele organisaties, instel-
lingen of verenigingen die op een of andere manier ondersteuning genieten 
van de Vlaamse overheid ook effectief, zoals dit door de wetgever werd voor-
zien, in hun communicatie gebruik maken van het logo van diezelfde Vlaamse 
overheid. Vlaanderen is trots op haar culturele instellingen en cultuurmakers. 
Het is niet meer dan logisch dat deze instellingen en cultuurmakers ook trots 
zijn op Vlaanderen. Afspraken zijn er om nageleefd te worden. Indien dit niet 
gebeurt is het niet meer dan logisch dat de ondersteuning vanuit de Vlaamse 
overheid stopgezet wordt.

• Tenslotte nog dit: Wij zijn in principe voorstanders van het invoeren van een 
Vlaamse canon. In theorie geeft een canon immers een ogenschijnlijk objec-
tieve beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen, mensen en teksten op 
een bepaald gebied. Elke cultuur, elk land, elke discipline heeft helden nodig. 
Zonder helden weten we niet wat echt goed, mooi, waar of belangrijk is. Een 
canon fungeert dus als ijkpunt en maatstaf. Canons zijn juist om deze reden 
echter ook omstreden. Wij stellen ons dan ook de nodige vragen bij de aange-
kondigde wijze om tot een Vlaamse canon te komen. Historische objectiviteit 
bestaat immers niet en de kans is bijgevolg reëel dat men het opstellen van 
een Vlaamse canon zou misbruiken voor een – verborgen – politieke agenda. 
Jammer genoeg bestaat er nu eenmaal nog meer dan genoeg academici en 
andere historiserende zeloten die hun roeping hebben gevonden in het blijven 
omploegen van het verleden om in het heden de ‘juiste’ politiek correcte spo-
ren te trekken. We moeten dus sterk op onze hoede blijven om zeker te zijn 
dat er in het panel verantwoordelijk voor de opzet van de canon, er voldoen-
de ideologische diversiteit is. Alleen al het feit dat bij de voorstelling van dit 
panel op het einde van oktober 2020 bleek dat er géén Vlaams-nationalist in 
zetelt, noopt ons tot waakzaamheid….

9 DE JONGHE, A. ‘Talenbeleid in Europa ‘ De Taalunie, 2018.
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