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Voorwoord

Ter voorbereiding op het eerder dit jaar verschenen advies De publieke 
omroep voorbij, over de toekomst van de publieke omroep na 2008, is de 
Raad voor Cultuur bij onze zuiderburen te rade gegaan. In dat advies 
roemt die Raad de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeen-
schap en de vrt als een goed voorbeeld van een kwaliteitsbewaking-
systeem.

Deze verwijzing naar de gang van zaken in België zal het debat over 
de (her)inrichting van de Nederlands publieke omroep niet plots doen 
verstommen. Wel duidt de verwijzing op een interesse voor het reilen 
en zeilen van en in Vlaanderen (een belangstelling die er omgekeerd 
altijd al was). Eerder trok een aantal prominente Nederlanders de aan-
dacht met het manifest De Belgen doen het beter, zoals Quirine van der 
Hoeven in de opening van de nu voor u liggende vergelijkende studie 
van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen memoreert.

Ook voor het culturele veld lijkt het de moeite waard eens over de 
grens te kijken. In Vlaanderen zijn recent enkele belangrijke verande-
ringen in de advies- en subsidiestructuur van het cultuurbeleid aan-
gekondigd. Die veranderingen vallen samen met een herijking van 
de cultuurnota-systematiek in Nederland. Over en weer is dit dus een 
moment waarop van de ervaringen aan gene zijde van de grens kan 
worden geleerd. In deze studie staan vier aspecten van het cultuurbe-
stel in Nederland en Vlaanderen centraal: de inbedding van het cul-
tuurbeleid, de rol van advisering en subsidiëring, het aanbod (en de 
spreiding) van cultuur alsmede de rol van het onderwijs. Het bijeen-
gebrachte materiaal kan een rol spelen in de verdere gedachtevorming 
over cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen.

Aan beide zijden van de grens hebben velen bereidwillig een steentje 
bijgedragen aan de totstandkoming van deze studie, waarvoor ik hen 
namens het scp hartelijk dank. Een bijzonder woord van dank gaat uit 
naar de beleidsmedewerkers van het ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap in Den Haag, en van de administratie Cultuur en 
van het departement Onderwijs in Brussel, die waardevolle sugges-
ties en commentaren hebben geleverd. Tenslotte bedank ik degenen 
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die dit project hebben begeleid: Bart van der Herten en Hans Waege in 
Vlaanderen, en Vladimir Bina, Andries van den Broek en Stef Ooster-
loo in Nederland. 

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 In de Vlaamse spiegel

1.1 De Vlamingen doen het beter…

De Belgen doen het beter, zo luidt de titel van het manifest van een aan-
tal prominente Nederlanders, onder wie Arthur Docters van Leeuwen, 
Roel in ’t Veld en Wim Deetman, dat in februari 2003 verscheen. Het 
veelzeggende motto van het manifest luidt: ‘A little less conversa-
tion, a little more action’. De schrijvers van het manifest beweren dat 
de Nederlandse overheid op vele terreinen, zoals de zorg, integratie, 
sociale voorzieningen, veiligheid, het onderwijs en vervoer, niet effi-
ciënt genoeg werkt. Dit heeft volgens hen te maken met een gebrek aan 
sturing en instrumentatie, met als gevolg een gebrekkige uitvoering. 
Er wordt in Nederland te veel gepraat en te weinig gedaan. Het Neder-
landse polderen blijkt in de praktijk nogal eens aanmodderen te bete-
kenen, dat niet echt tot resultaten leidt. De schrijvers laten aan de hand 
van voorbeelden zien waarom welke zaken in het buitenland werken, 
en bieden concrete handreikingen om de Nederlandse situatie te ver-
beteren. Het manifest heet niet alleen zoals het heet, omdat het zo’n 
pakkende en voor sommige Nederlanders misschien ‘schokkende’ 
titel is. De zuiderburen hebben echt werk gemaakt van de vernieuwing 
van de overheid, wat geresulteerd heeft in doeltreffende maatregelen 
op bijvoorbeeld het gebied van de sociale zekerheid. Door niet te veel 
te denken in grote structuren, regels en procedures, maar gewoon te 
doen, komen de Belgen volgens schrijvers een heel eind, in ieder geval 
verder dan Nederland (belgendoenhetbeter.nl).

Men kan zich afvragen of aan het hiervoor genoemde rijtje beleidster-
reinen ook cultuur kan worden toegevoegd. Een van de belangrijkste 
doelstellingen van het cultuurbeleid in Nederland is het verhogen en 
verbreden van de cultuurdeelname. In de loop der tijd zijn veel mid-
delen ingezet om het cultuurbereik te vergroten.Toch blijkt het moei-
lijk om meer mensen bij cultuur te betrekken, althans, bij de meer 
traditionele vormen van cultuur die de overheid ondersteunt (Van den 
Broek et al. 2005). Bovendien dreigt een ontgroening van het publiek: 
jongeren blijven achter als het op belangstelling voor traditionele 
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cultuuruitingen aankomt. Dit is mede zorgelijk omdat jongeren de 
belangstellenden van de toekomst zijn. Een geringe culturele belang-
stelling onder jongeren nu, zou een geringere belangstelling onder 
‘het publiek’ later kunnen betekenen. Wanneer slechts een beperkte 
groep oudere, hoogopgeleide, autochtone Nederlanders in het gesub-
sidieerde aanbod geïnteresseerd is, kan op termijn zelfs de legitimiteit 
van het instandhouden van bepaalde culturele voorzieningen ter dis-
cussie komen te staan

1.2 Vraagstelling van deze studie

De centrale vraag van deze studie is hoe het met het cultuurbeleid van 
onze Vlaamse zuiderburen is gesteld. Doen de Vlamingen het wat dat 
betreft ook beter? Geldt de meer pragmatische mentaliteit ook in het 
culturele veld? En heeft dat daar tot doeltreffender maatregelen geleid 
dan in Nederland? Weet men in Vlaanderen meer mensen en meer 
jongeren te interesseren voor de traditionele cultuuruitingen? Of in 
dezelfde mate maar met minder inspanning? Wat kan (over en weer) 
geleerd worden van ervaringen aan de andere zijde van de grens? Deze 
vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Er is echter genoeg aan-
leiding om de Nederlandse situatie eens te spiegelen aan wat zich aan 
de andere kant van grens afspeelt.

Zowel het Vlaamse als het Nederlandse cultuurbeleid is momenteel 
volop in beweging. In Vlaanderen wordt een groot aantal decreten, te 
vergelijken met Nederlandse wetten, vervangen door of samengevoegd 
tot zogeheten koepeldecreten, waardoor een meer geïntegreerd cul-
tuurbeleid ontstaat. Ook is aangekondigd dat het adviesstelsel op de 
schop gaat. In Nederland wordt de cultuurnotasystematiek herzien en 
de ondersteuningsstructuur voor cultuur kritisch onder de loep geno-
men. In recente beleidsnota’s over cultuur in Vlaanderen en Neder-
land staat bovendien een aantal dezelfde onderwerpen op de politieke 
agenda, zoals culturele diversiteit, cultuur en economie en digitalise-
ring van cultureel erfgoed.

Er is in Nederland weinig bekend over het cultuurbeleid bij de 
zuiderburen. Dit is opmerkelijk gezien de overeenkomsten tussen 
Nederland en Vlaanderen: het gaat in beide gevallen om een klein en 
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dichtbevolkt gebied met een welvarende en hoogopgeleide bevolking. 
Bovendien wordt er dezelfde taal gesproken. De socioloog Goudsblom 
(1986) heeft in zijn artikel ‘Vanachter de doorkijkspiegel’ betoogd dat 
Nederlanders geneigd zijn naar buiten te kijken door de doorkijkspie-
gel, zonder dat anderen omgekeerd eenzelfde belangstelling voor 
ons land delen. Dit zou komen omdat Nederland zich als kleine natie 
temidden van groter en machtiger landen bevindt. Die doorkijkspie-
gel toont vooral vergezichten, Vlaanderen wordt daarbij vaak over het 
hoofd gezien. Omgekeerd vinden Vlamingen het geen probleem eerst 
eens bij hun noorderburen te rade te gaan om te bezien of daar over een 
bepaald beleidsterrein al een nota of onderzoek is geschreven. Eppink 
(2003: 200) noemt België zelfs ‘de onderafnemer van de Nederlandse 
rapportenindustrie’. Aangezien een algemeen vergelijkend onderzoek 
tussen Nederland en Vlaanderen niet beschikbaar is, ligt het accent in 
deze verkenning op een schets van de ontwikkeling van het cultuurbe-
leid in Vlaanderen en Nederland vanaf de jaren vijftig van de twintig-
ste eeuw en op een algemeen beeld van het huidige cultuurbestel aan 
beide zijden van de grens.

Deze studie spitst zich om een aantal redenen toe op maatregelen en 
initiatieven die zijn gericht op het vergroten van de cultuurdeelname 
in het algemeen en die van jongeren in het bijzonder. Cultuurpartici-
patie is een onderwerp dat de afgelopen tien jaar zowel in Nederland 
als Vlaanderen sterk in de belangstelling staat. Uit onderzoek blijkt 
dat bij kinderen en jongeren de meeste ‘winst’ te halen valt (o.a. Nagel 
2004; Ranshuysen en Ganzeboom 1993). Kinderen die op jongere leef-
tijd met cultuur in aanraking komen, blijven dit op latere leeftijd ook 
meer doen. Daarom richt het beleid ter vergroting van cultuurpar-
ticipatie zich, zowel in Vlaanderen als in Nederland, vaak op jonge-
ren en kinderen, bijvoorbeeld door middel van cultuureducatie. Soms 
wordt daarbij vergeten dat de invloed van de centrale overheid op de 
cultuurparticipatie beperkt is. De invloed van ouders op de latere cul-
tuurdeelname is nog altijd vele malen groter dan bijvoorbeeld die van 
cultuureducatie op school (Nagel 2004).

Een extra reden om het accent te leggen op cultuurparticipatie is 
omdat het in Nederland een moeilijke opgave blijkt om jongeren voor 
(traditionele vormen van) cultuur te interesseren. Het is relevant te 
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bezien of deze problematiek in Vlaanderen ook speelt en op welke 
manier men daar in het beleid mee omgaat. Dit is des te interessan-
ter, daar er aanwijzingen zijn dat in Vlaanderen de belangstelling van 
jongeren voor de meer traditionele vormen van cultuur – zoals bezoek 
aan musea, podiumkunsten en klassieke concerten – groter is dan in 
Nederland. In 2000 publiceerde de Europese Unie het rapport Cultural 
Statistics in the eu (ec 2000) over vergelijkbaar nationaal bevolkings-
onderzoek naar cultuurparticipatie van een aantal eu-landen in het 
midden van de jaren negentig. Daaruit bleek niet alleen dat een groter 
deel van de Vlaamse bevolking in 1995 rapporteerde cultureel actief 
te zijn, maar ook dat Vlaamse jongeren meer dan de gemiddelde Vla-
ming aan cultuur doen, terwijl Nederlandse jongeren juist vaak op het 
Nederlands gemiddelde achterbleven (ec 2000) (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Cultuurparticipatie, percentage van de bevolking van 15-75 jaar en van 
de jongeren (15-24 jaar) dat in de afgelopen twaalf maanden museum 
of podium bezocht, 1995

klassiek concert museumbezoek theatervoorstelling

allen jongeren allen jongeren allen jongeren

Nederland 16 8 31 26 27 25

Vlaanderen 31 46 48 50 49 50

Bron: EC (2000)

Anno 1995 leken Vlamingen het op het vlak van de cultuurparticipatie 
dus beter te doen. Vooral verschillen in deelname tussen Nederlandse 
en Vlaamse jongeren mogen opmerkelijk worden genoemd. Sindsdien 
is tien jaar verstreken. In die periode is het accent in het cultuurbeleid 
in Nederland meer op het bevorderen van cultuurdeelname komen te 
liggen, met in het bijzonder aandacht voor jongeren. Er zijn aanwijzin-
gen dat deze inspanningen om de culturele belangstelling van jonge-
ren in Nederland te vergroten niet zonder resultaat gebleven zijn (Van 
den Broek et al. 2005).

Ook op het gebied van onderzoek heeft de tijd niet stilgestaan. Sinds 
1995 zijn verschillende onderzoeken naar cultuurdeelname onder jon-
geren verricht. Nederland kent al een lange traditie van onderzoek 
naar cultuurparticipatie. In Vlaanderen is dit veel minder het geval. 
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Ten behoeve van systematisch en betrouwbaar onderzoek naar cul-
tuurdeelname is in Vlaanderen in 2002 het Steunpunt Re-Creatief 
Vlaanderen opgericht. De gegevens uit het rapport Cultural Statistics in 
the eu zijn in Vlaanderen niet onomstreden. In 2004 heeft het Steun-
punt Re-Creatief Vlaanderen daarom een onderzoek naar cultuurdeel-
name verricht met een andere opzet. Hiervan zijn de gegevens echter 
nog niet bekend. De huidige verschillen in cultuurdeelname zouden 
wel eens minder groot kunnen zijn dan de cijfers uit 1995 doen ver-
moeden. Aan de andere kant is in latere edities van het Vlaamse Regio-
nale Indicatoren-onderzoek (vrind) het hoge participatieniveau van 
jongeren opnieuw vastgesteld. Wel blijkt dat de participatie aan opera 
en klassieke concerten, tussen 2000 en 2003 behoorlijk is gedaald (aps 
2003). Of er sprake is van een structurele verandering, zal moeten blij-
ken uit de nieuwe onderzoekscijfers van het Steunpunt.

Onder het Vlaamse publiek bevinden zich relatief veel jongeren, ter-
wijl in Nederland de jeugd juist achterblijft ten opzichte van volwasse-
nen. Waar te hoge deelnamepercentages deels toe te schrijven kunnen 
zijn aan de meetmethoden, is dat voor verschillen in publieksopbouw 
tussen Nederland en Vlaanderen veel minder aannemelijk. Onderzoek 
naar het publiek van Vlaamse musea in vergelijking met dat in Neder-
land bevestigt het vermoeden dat het Vlaamse publiek relatief jong is 
(Ranshuysen 2001a, 2003).

In deze studie worden ontwikkelingen in het cultuurbeleid in het licht 
gezien van de participatie van jongeren aan traditionele vormen van 
cultuur. In hoeverre is er in de loop der tijd aandacht geweest voor spe-
cifieke doelgroepen, welke maatregelen werden getroffen om meer 
jongeren bij cultuur te betrekken en hoe komt dit terug in de advies-
criteria en de instellingen die subsidie ontvangen? Welke gevolgen 
heeft dit gehad voor de culturele voorkeur van jongeren in Nederland 
en Vlaanderen?

Er zijn natuurlijk veel meer factoren van invloed op de houding van 
jongeren tegenover cultuur. De door de rijksoverheid gesubsidieerde 
cultuur is maar een beperkt deel van de cultuur. De andere overheden 
en de ‘vrije sector’ spelen een belangrijke rol in de culturele sector. 
Toch concentreert deze studie zich in de eerste plaats op de inspannin-
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gen voor het cultuurbeleid op het hoogste overheidsniveau. In Neder-
land is dat de rijksoverheid, in Vlaanderen de Vlaamse gemeenschap.

Daarnaast hangt de manier waarop jongeren tegen kunst en cultuur 
aankijken ook samen met bredere ontwikkelingen in cultuur en maat-
schappij. De specifieke geschiedenis die Nederland en Vlaanderen 
hebben doorgemaakt kan van invloed zijn geweest op de rol van kunst 
en cultuur in de samenleving. In 1585 werd Antwerpen ingenomen 
door Spanjaarden, wat het einde betekende van de culturele eenheid 
van de Zeventien Provinciën. De noordelijke en zuidelijke Nederlanden 
werden gescheiden. Vlaamse kunstenaars en intellectuelen weken uit 
naar het noorden. Nederland beleefde de Gouden Eeuw, een periode 
waarin cultuur hoogtij vierde, terwijl Vlaanderen een periode van cul-
turele armoede doormaakte en sterk beïnvloed werd door de Franse 
taal en cultuur (Groen 1995). De Nederlandse taal heeft in Vlaanderen 
daardoor een andere lading dan in Nederland. Dit soort brede cultu-
rele ontwikkelingen komen in deze studie zijdelings ter sprake.

Ten slotte: van zowel Nederland als Vlaanderen bestaan (cliché)-
beelden van kenmerkende eigenschappen die de omgang met cultuur 
wellicht beïnvloed hebben. Zo zou Nederland vooruitstrevender, tole-
ranter, georganiseerder en spaarzamer zijn, en Vlaanderen behouden-
der, hiërarchischer, anarchistischer, uithuiziger en Bourgondischer. 
Hebben Vlamingen daardoor meer vastgehouden aan traditionele vor-
men van cultuur?

1.3  Opbouw van deze studie

In wat volgt worden het culturele landschap en het cultuurbeleid in 
Nederland en Vlaanderen geschetst. Vanwege de omvang van het 
onderwerp blijft deze schets soms wat aan de oppervlakte. De lezer 
moet dan bedenken dat de inzet hier niet in de eerste plaats is defini-
tieve antwoorden te formuleren of concrete beleidvoornemens aan te 
reiken. Het gaat erom in de breedte een eerste beeld te schetsen van de 
verschillen en overeenkomsten in cultuurbeleid, -aanbod, en -afname 
alsook om informatie in de vorm van literatuur en websites aan te dra-
gen voor gericht vervolgonderzoek. Bijzondere aandacht gaat daarbij 
uit naar de plaats van jongeren in het cultuurbeleid.
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De studie beperkt zich tot de meer traditionele vormen van cultuur: 
musea, toneel en klassiek concert. Reden om de analyse tot dit deel 
van het culturele landschap te beperken is dat hierover vergelijkbaar 
cijfermateriaal beschikbaar is. Bovendien concentreren de inspannin-
gen van het cultuurbeleid zich, met name in Nederland, op deze vor-
men van cultuur. Wel is er de laatste tijd zowel in Nederland als in 
Vlaanderen vanuit de overheid meer aandacht voor populaire vormen 
van cultuur. Ten slotte speelt de kwestie van cultuurdeelname juist 
voor de traditionele vormen van cultuur. Over de participatie van jon-
geren aan film, cabaret of musical, hoeft de overheid zich veel minder 
zorgen te maken.

In hoofdstuk 2 komen allereerst de algemene kenmerken van het 
cultuurbeleid ter sprake, waarbij het gehanteerde begrip ‘cultuur’ een 
centrale rol speelt. In hoofdstuk 3 staan de advisering en subsidiëring 
van cultuur centraal. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op het cul-
tuuraanbod en op de geografische spreiding van cultuur. In hoofd-
stuk 5 komt de rol van kunst en cultuur in het onderwijs aan de orde, 
en wordt een korte blik geworpen op het buitenschools kunstonder-
wijs. In het zesde en laatste hoofdstuk worden de geconstateerde ver-
schillen in cultuurbeleid tussen Nederland en Vlaanderen in verband 
gebracht met de cultuurdeelname van jongeren en worden vier ken-
merkende verschillen in het cultuurbestel in Nederland en Vlaande-
ren beschreven. Deze monden uit in een karakterisering van de twee 
typen stelsels.
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2 Cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen:  
 politiek-bestuurlijke en organisatorische  
 inbedding

Legitimaties en doelstellingen van het cultuurbeleid, maar ook de 
organisatie van dat beleid in een specifieke politiek-bestuurlijke con-
text, hebben direct of indirect gevolgen voor deelname van bepaalde 
publieksgroepen aan kunst en cultuur. Zo zal beleid dat de autono-
mie van de kunst vooropstelt en kwaliteit als belangrijkste onderschei-
dingscriterium heeft tot een cultureel landschap leiden met uitingen 
die een ander publiek aanspreken, dan beleid dat spreiding vooropstelt 
en hoogste prioriteit geeft aan toegankelijkheid en democratisering 
van kunst en cultuur. In dit hoofdstuk komen de verschillen in doel-
stelling, legitimatie en organisatie van het cultuurbeleid in Nederland 
en Vlaanderen aan de orde en worden de inspanningen van beide over-
heden vergeleken om de cultuurdeelname te vergroten.

Het perspectief omvat de tweede helft van de twintigste eeuw. Dit 
heeft niet alleen te maken met de beperkingen in het beschikbare infor-
matie- en cijfermateriaal. Reden is ook dat er eigenlijk pas vanaf 1970, 
als Vlaanderen culturele autonomie verkrijgt, sprake is van Vlaams cul-
tuurbeleid. Dit neemt niet weg dat verklaringen voor de verschillen in 
cultuurparticipatie ook verder terug in de tijd kunnen liggen. Vandaar 
ook dat de aanloop van het cultuurbeleid vanaf de negentiende eeuw 
kort ter sprake komt en dat zijdelings een aantal kenmerkende ontwik-
kelingen in de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen beschreven 
wordt, zoals de verzuiling en de rol van het maatschappelijk midden-
veld. Ter introductie volgt eerst enige basisinformatie over Vlaanderen 
en Nederland en over de respectievelijke cultuurbudgetten.

Kerngegevens Vlaanderen
Het Vlaams gewest heeft inclusief het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
een oppervlakte van 13.696 km2. Brussel is de hoofdstad van België 
en van Vlaanderen. In 2003 telde Vlaanderen nagenoeg zes miljoen 
inwoners (58% van de Belgische bevolking). De bevolkingsdichtheid 
in Vlaanderen is 443 inwoners per km2. Een kwart van de bevolking 
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woont in een stad met minstens 50.000 inwoners. Het Vlaams Gewest 
bestaat uit 308 gemeenten en vijf provincies: West- en Oost-Vlaande-
ren, Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Het Gewest is bevoegd 
voor zogeheten grondgebonden materies zoals werkgelegenheid, eco-
nomie en landbouw. Tezamen met de Nederlandstalige Gemeenschap 
in Brussel (ongeveer 15% van de totale Brusselse bevolking) vormt het 
Vlaams Gewest de Vlaamse Gemeenschap die bevoegd is voor per-
soonsgebonden zaken zoals onderwijs, welzijn, volksgezondheid en 
cultuur. Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kent één parle-
ment en één regering, die zich ontfermen over de gewest- en gemeen-
schapsmateries. In 2002 had 37,8% van de 25-64-jarigen het lager 
secundair onderwijs als hoogst voltooide opleiding, 34% het hoger 
secundair onderwijs en 27,9% het hoger onderwijs. Het bbp van België 
is in 2003 € 248,2 miljard (aps 2003; minbuza.nl)

Het totale cultuurbudget van de Vlaamse overheid, inclusief monu-
menten en landschappen, media, film en deeltijds kunstonderwijs is 
in 2003 843,8 miljoen euro, waarvan 377,7 miljoen euro op conto van 
de administratie Cultuur (ac 2003). Het aandeel van de begroting van 
de administratie Cultuur in de totale begroting is in 2003 1,93%. De 
begroting cultuur beslaat in de periode 1995-2003 ongeveer 4% van de 
totale begroting (aps 2003). In de jaren 2001 en 2003 is het aandeel 
voor het cultuurbudget gestegen ten opzichte van de totale Vlaamse 
begroting. Over de verhouding van het budget cultuur van de Vlaamse 
Gemeenschap ten opzichte van dat van provincies en gemeenten zijn 
geen betrouwbare cijfers bekend.

Kerngegevens Nederland
Nederland heeft een oppervlakte van 41.528 km² en telde in 2004 16,3 
miljoen inwoners. Het is met 479 inwoners per km2 net als Vlaan-
deren een van de dichtstbevolkte gebieden van Europa. De helft van 
de Nederlanders woont in stedelijke agglomeraties van meer dan 
100.000 inwoners. Nederland is een eenheidsstaat, maar het bestuur 
is in sterke mate gedecentraliseerd. Nederland kent net als Vlaande-
ren drie bestuurslagen: Rijk, provincie en gemeenten. Er zijn twaalf 
provincies en 483 gemeenten. Dat laatste aantal neemt steeds verder 
af door gemeentelijke herindelingen. Gemeenten en provincies krij-
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gen van het Rijk gelden uitgekeerd in een gemeente- en provinciefonds 
en zijn in principe autonoom bij de besteding van hun middelen. Voor 
bepaalde taken worden convenanten gesloten. In 2002 heeft 37,4% van 
de Nederlanders het middelbaar beroepsonderwijs afgerond, 18,2% 
het hoger beroepsonderwijs en 9,1% wetenschappelijk onderwijs. 
Het bruto binnenlands product (bbp) is € 453 miljard (ocenw 2002; 
minbuza.nl).

De cultuuruitgaven van de rijksoverheid voor cultuur, inclusief media, 
bedragen 1,6 miljard euro. Dit is iets meer dan 1 procent van de totale 
begrote uitgaven van de rijksoverheid in 2005. De rijkscultuurbegro-
ting (exclusief media) is 744,6 miljoen euro, waarvan 396,8 miljoen 
euro wordt verdeeld in het kader van de Cultuurnota. De verhouding 
tussen de uitgaven van rijk, provincies en gemeenten aan cultuur is 
ongeveer 30%, 10% respectievelijk 60%. Op het gebied van cultuur 
is geen sprake van gecentraliseerde politiek, de gemeenten kun-
nen initiatieven nemen die de landelijke cultuurpolitiek aanvullen of 
corrigeren. De laatste jaren blijft de ontwikkeling van de cultuuruit-
gaven iets achter bij die van de collectieve uitgaven (ocenw 2002; tk 
2004/2005).

2.1 De bestuurlijke context van het cultuurbeleid in Vlaanderen

De Vlaamse beweging, die cultureel zelfbestuur voor Vlaanderen 
wilde realiseren, heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling 
van het Vlaamse cultuurbeleid. Al in 1938 werden zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië cultuurraden opgericht die adviseerden over culturele 
aangelegenheden. Vanaf 1970 neemt de autonomie van Vlaanderen ten 
opzichte van België steeds verder toe. Met de grondwetswijziging in 
dat jaar krijgt de Nederlandstalige Gemeenschap een minister van Cul-
tuur. De Cultuurraad voor de Nederlandstalige cultuurgemeenschap 
wordt opgericht. Deze kan beschouwd worden als de voorloper van het 
Vlaamse parlement. De eerste en enige bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap in die periode waren culturele zaken. Onder de noemer 
van culturele democratisering en cultuurspreiding zette de Vlaamse 
Gemeenschap zich actief in om een culturele infrastructuur in Vlaan-
deren op te zetten. Er werden culturele centra gebouwd – sinds het 
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decreet lokaal cultuurbeleid in 2003 ‘cultuurcentra’ geheten – en cul-
turele raden ingesteld om deze te beheren (Roels 1992; Hinnekint en 
Roels 1994).
 Het cultuurbeleid in Vlaanderen omvat de Nederlandstalige Gemeen-
schap in Brussel. In Brussel zijn daarnaast drie Gemeenschapscom-
missies opgericht, waaronder de Nederlandstalige, die culturele 
instellingen kunnen oprichten, beheren en subsidiëren met een budget 
van de Vlaamse overheid. Brussel heeft een aantal nationale culturele 
instellingen, zoals de nationale opera de Munt, het nationaal Orkest 
van België en de Musea voor schone kunsten, die onder de federale 
regering vallen en van daaruit gesubsidieerd worden. Ook valt een aan-
tal zaken dat het culturele klimaat in Vlaanderen beïnvloedt, zoals het 
auteursrecht, het statuut voor de kunstenaar en de boekenprijs, onder 
de verantwoordelijkheid van de federale overheid (Baeten 1997).

Vlaanderen was, net als Nederland, tot ver in de twintigste eeuw 
een verzuilde samenleving. Vlaanderen kende drie zuilen: de katho-
lieke, de liberale of vrijzinnige en de socialistische. Later gingen ook 
de onafhankelijken zich organiseren. Toen de verschillende Gemeen-
schappen in België culturele autonomie verkregen, voelden minder-
heidsgroepen zich bedreigd. In de Vlaamse Gemeenschap waren dit de 
niet-christelijke groepen. In 1973 werd op federaal niveau het Cultuur-
pact gesloten. Deze wet moest voorkomen dat personen en instanties 
van wat men in België noemt ideologische en filosofische strekking 
gediscrimineerd worden. Anders gezegd: het Cultuurpact moest het 
nationale evenwicht waarborgen. Vertegenwoordigers van zuilen en 
politieke organisaties werden betrokken bij allerlei inspraakorganen, 
al bestaand of voor deze gelegenheid opgericht. Dit betekende in de 
praktijk dat bij een culturele instelling, zoals een cultuurcentrum, de 
verschillende strekkingen, al naargelang hun grootte, evenwichtig 
over het personeel en leiding verdeeld moesten zijn. Mensen die solli-
citeerden op een functie bij een culturele instelling, een commissie of 
adviesraad, moesten dus ‘kleur bekennen’.

Naast bescherming van minderheden heeft het ook een ander, vol-
gens velen minder wenselijk effect gehad, namelijk politisering van 
het cultuurbeleid. De ideologische strekkingen werden in de praktijk 
vaak als politieke vertegenwoordiging geïnterpreteerd. De individu-
ele burger én nieuwe, niet op zuilen of politieke ideologie gestoelde 



Cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen14

initiatieven en organisaties maakten nauwelijks een kans om door te 
dringen in het culturele veld (Baeten 1997; Laermans 2002a). Terwijl 
de ontzuiling inzette, bevestigde en bestendigde het Cultuurpact de 
invloed van de gevestigde organisaties op het cultuurbeleid. Het Cul-
tuurpact bepaalt overigens ook dat vertegenwoordiging van de gebrui-
kers gewaarborgd moet worden. Dit leidde tot oprichting van jeugd-, 
sport- en cultuurraden in de Vlaamse gemeenten, waar verenigingen 
betrokken werden bij het plaatselijke cultuurbeleid.

Het Cultuurpact gaf aanleiding tot het oprichten van koepelorga-
nisaties, wettelijk verankerd in het Decreet op koepelorganisaties 
(1976). Koepels zijn ‘organisaties die op een bestendige, representa-
tieve en autonome wijze overleg plegen en voorbereidend werk leveren 
ten aanzien van het globale cultuurbeleid en de voorstellen, gegevens 
en projecten betreffende dit cultuurbeleid laten doorstromen naar 
de bij hen aangesloten organisaties’ (Hinnekint en Roels 1994). Het 
decreet is, net als het Pact, bedoeld om de historisch gegroeide onba-
lans tussen mensen en middelen voor katholieke en niet-katholieke 
organisaties te verminderen. Er bestonden tot voor kort acht koepels: 
het Centrum voor arbeidsvorming en cultuurbeleid (Centravoc), het 
Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk (cskw, christelijk), Coördina-
tiecentrum voor Liberaal Socio-Cultureel Beleid (clsb), de Centrale 
voor Socialistisch Cultuurbeleid (csc), Vlaamse Akademie voor Kultu-
rele Belangen (Vakbel, Vlaams-nationaal), De Bond van Vormings- en 
Ontwikkelingsorganisaties (bvvo, pluralistisch), de Vlaamse Cultu-
rele Koepel (vck, pluralistisch) en de Vrijzinnige Koepel (Hinnekint 
en Roels 1994). Tot midden jaren tachtig werd het cultuurbeleid door 
dit soort belangengroepen gestuurd, bestaande uit vertegenwoordi-
gers van de zuilen. Met deze extern gedirigeerde beleidsvoering werd 
in de podiumkunstensector voor het eerst drastisch gebroken met het 
Podiumkunstendecreet van 1993. Een ander kenmerkend aspect van 
de politiek in Vlaanderen, eveneens verbonden met de verzuiling, is 
de sterk lokale gerichtheid. De Vlaamse politiek is meer gericht op 
de delen – de dorpen, de steden en streken – dan op het geheel. In 
het Vlaamse parlement nemen burgemeesters of andere lokale verte-
genwoordigers zitting, er is sprake van een concurrentiestrijd tussen 
verschillende steden en streken. Deze onderlinge strijd werkt door 
in het beleid waar men lokalistische correctiemechanismen toepast, 
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die bovendien worden versterkt door het Cultuurpact. Anders dan in 
Nederland is ‘lokalisme’ of ‘regionalisme’ geen vies woord. Leden 
van de Kamer, van commissies en adviesraden hebben een sterke bin-
ding met de eigen regio en de al dan niet verzuilde achterban. Waar 
Nederlandse Kamerleden vaak uit de ambtenarij voortkomen, hebben 
hun Vlaamse collega’s eerder een politiek verleden. De overheid wordt 
gezien als middel om de lokale en zuilbelangen te verdedigen (Eppink 
2003). De sterk lokale gerichtheid, gekoppeld aan de verzuiling, is in 
het cultuurbeleid op verschillende manieren terug te vinden: de bouw 
van culturele centra in de jaren zeventig, de vorming en samenstelling 
van besturen, raden en commissies en recenter het Decreet op lokaal 
cultuurbeleid (2003). De invloed van het lokale en de verzuiling op het 
cultuurbeleid heeft het ontstaan van een overkoepelend cultuurbeleid 
belemmerd of op zijn minst vertraagd.

In Vlaanderen valt het cultuurbeleid onder de verantwoordelijkheid 
van een minister. Op 27 juli 2004 kreeg Vlaams minister van Cultuur, 
Jeugd, Sport en Brussel de volgende culturele aangelegenheden, ook 
wel culturele materies, toegewezen:
– de bescherming en de luister van de taal;
– de schone kunsten;
– het cultureel patrimonium, de musea, de andere wetenschappelijk-

culturele instellingen, met uitzondering van de monumenten en 
landschappen en met uitzondering van het archeologisch patrimo-
nium en het varend erfgoed;

– de bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten;
– het jeugdbeleid, alsook de filmkeuring;
– de permanente opvoeding en de culturele animatie;
– de vrijetijdsbesteding, met uitzondering van het toerisme;
– de artistieke vorming;
– de intellectuele, morele en sociale vorming;
– het filmbeleid (mvg 2004a).

De portefeuilles van de ministers wijzigen per regeerperiode. De verde-
ling hangt af van de prioriteiten van de regeringspartijen. Het media-
beleid werd vanaf 1997 ondergebracht bij de minister van Economie en 
anno 2004 bij de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands 
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Beleid, Media en Toerisme. Monumentenbeleid behoorde vanaf 1997 
tot de portefeuille van de Vlaamse minister van Cultuur, maar ook 
dat is recent gewijzigd: monumenten en landschappen, archeologie 
en varend erfgoed zijn in 2004 ondergebracht bij de Vlaamse minister 
van Financiën en Begroting en Ruimtelijk Ordening (Laermans 2002a; 
mvg 2004a).

De minister heeft de beschikking over een kabinet. Dit is een groep 
persoonlijke adviseurs met meestal dezelfde politieke achtergrond. 
De laatste jaren stelt de minister het kabinet echter steeds vaker samen 
op basis van expertise in plaats van op partijpolitieke achtergrond. De 
feitelijke invloed van de kabinetten verschilt sterk per regeerperiode, 
afhankelijk van de mate waarin een minister gebruikmaakt van kabi-
net c.q. de ambtenaren bij beleidsontwikkeling.

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – de Vlaamse rege-
ring en de gezamenlijke ministeries – voert het regeerakkoord uit. 
Een half jaar na aantreden van de minister voor Cultuur verschijnt 
er een strategische beleidsnota voor de komende vijf jaar. Dit beleid 
wordt geconcretiseerd in beleidsbrieven of jaarplannen. De delega-
tiebevoegdheid voor het uitvoeren van het regeerakkoord ligt bij het 
ministerie van de Vlaamse gemeenschap, de beleidsdocumenten val-
len onder de verantwoordelijkheid van de minister. Dit betekent ook 
dat decreten in Vlaanderen onder verantwoordelijkheid van de rege-
ring totstandkomen en reglementen en uitvoeringsbesluiten onder die 
van de minister.
 Het Vlaams cultuurbeleid is ondergebracht bij het departement van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Sinds 1996 zijn verschillende 
aspecten van het cultuurbeleid ondergebracht in een administratie Cul-
tuur. Deze administratie bestaat uit de afdelingen Beeldende Kunst en 
Musea, Muziek, Letteren en Podiumkunsten, de afdeling Jeugd en Sport 
en de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk. Daarnaast heeft 
het departement een cel voor cultuurbeleid, die gemeenschappelijke 
zaken coördineert, zoals het internationaal cultuurbeleid. Een belang-
rijk initiatief van de Vlaamse Overheid is Beter Bestuurlijk Beleid, een 
programma gericht op vernieuwing van de overheid, met als doel deze 
transparanter en slagvaardiger te maken. Een van de veranderingen is 
een nieuwe structuur van de Vlaamse overheid waarin de administra-
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tie Cultuur is ondergebracht in een departement met Jeugd, Sport en 
Media (vlaanderen.be/bbb).

Het cultuurbeleid is erop gericht de bevolking te stimuleren om 
actief te participeren in het culturele leven en om zich creatief te uiten. 
Daarnaast wordt de professionele kunstbeoefening ondersteund, door 
individuele kunstenaars en artistieke organisaties te erkennen en sub-
sidiëren (wvc 2003). Het cultuurbeleid in Vlaanderen heeft een hoog 
decreetgehalte; in de jaren zeventig waren er op een goed moment 
negentien decreten. De tendens is het aantal decreten te verminderen 
door samenvoeging in of vervanging door koepeldecreten, zoals het 
Kunstendecreet en het Erfgoeddecreet.

De afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk omvat het soci-
aal-cultureel (volwassenen)werk, het lokaal cultuurbeleid en de ama-
teurkunsten. De cultuurcentra vallen ook onder deze afdeling. Binnen 
de afdeling Jeugd en Sport worden het jeugdwerk en sportbeleid geco-
ordineerd. In het cultuurbeleid in Vlaanderen worden jeugd- en sport-
beleid meestal buiten beschouwing gelaten (zie Laermans 2002a en 
b). Toch is een klein deel van het jeugdwerk gericht op het stimule-
ren van de cultuurparticipatie. Een concreet voorbeeld is de subsidi-
ering van artistieke projecten door en voor kinderen en jongeren. In 
zijn beleidsnota Jeugd (2000-2004) vroeg de toenmalige minister van 
Cultuur expliciet aandacht voor erkenning van verschillende vormen 
van jeugdcultuur (Anciaux 1999a). Het sportbeleid wordt hierna bui-
ten beschouwing gelaten. Het jeugdbeleid komt aan de orde als er een 
direct verband is met het cultuurbeleid.

De afdeling Beeldende Kunst en Musea houdt zich bezig met beel-
dende kunst, architectuur, vormgeving, musea, volkscultuur en roe-
rend cultureel erfgoed. De afdeling coördineert ook de voorbereiding 
van het nieuwe Erfgoeddecreet, dat eind april 2004 door het Vlaams 
Parlement is aangenomen en in de periode 2004-2006 gefaseerd in 
werking treedt. De afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten 
richt zich naast de uitvoering van het Muziekdecreet (1998) en het 
Podiumkunstendecreet (1993, herzien in 1999) op de ondersteuning 
van professionele kunstenaars in de muziek en podiumkunsten en 
op ondersteuning van sociaal-artistieke projecten. Het muziekbeleid 
omvat verschillende muziekgenres, zoals klassieke muziek, volks-
muziek en kleinkunst, en kent sinds het Muziekdecreet ook een apart 
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popbeleid. De uitvoering van het letterenbeleid is grotendeels overge-
dragen aan het Fonds voor de letteren. Voor audiovisuele kunst is er 
het Vlaams Audiovisueel Fonds (wvc 2003; mvg 2004b).

2.2 De bestuurlijke context van het cultuurbeleid in Nederland

In Nederland is de organisatie van het beleid in een ministerie anders 
dan in Vlaanderen direct gekoppeld aan de portefeuille van de minis-
ter en staatssecretaris. Cultuur heeft in de twintigste eeuw een aantal 
omzwervingen gemaakt. In 1918 werd het ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen ingesteld. In 1965 werd het ministerie 
gesplitst in een apart ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en 
een nieuw ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. 
In 1982 ging dit departement op in het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Cultuur. In 1994 kwam cultuur terug bij onderwijs en 
wetenschap in het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
Deze verschuivingen weerspiegelen de veranderende perspectieven op 
cultuur en cultuurbeleid, zoals nog zal blijken. Sinds 1994 wordt voor 
Cultuur een staatssecretaris aangesteld die het cultuur- en mediabe-
leid in zijn of haar portefeuille heeft. Daarvoor was er een minister 
van Cultuur, die naast cultuur ook de verantwoordelijkheid had voor 
andere beleidsterreinen binnen het ministerie.

Een Vlaams decreet is te vergelijken met een Nederlandse wet. Net 
als in Vlaanderen komen wetten tot stand onder verantwoordelijkheid 
van de regering en is de staatssecretaris belast met het opstellen van 
regelingen en besluiten. Het cultuurbeleid in Nederland kent in tegen-
stelling tot Vlaanderen weinig wetten. Om er een aantal te noemen: de 
Wet behoud cultuurbezit (1984), de Wet op openbaar bibliotheekwerk 
(1975) en de Mediawet (1988). Een belangrijke stap voor het cultuur-
beleid was het in werking treden van de Wet op het specifiek cultuur-
beleid in 1993. Deze wet belast de verantwoordelijk bewindspersoon 
met ‘het scheppen van voorwaarden voor het in stand houden, ontwik-
kelen, sociaal en geografisch spreiden of anderszins verbreiden van 
cultuuruitingen’ (Staatsblad 1993, 193). Hierbij zijn de noties ‘kwa-
liteit’ en ‘pluriformiteit’ richtinggevend. Het specifiek cultuurbeleid 
richt zich niet op cultuur in de ruime betekenis van het woord, maar 
op enkele onderdelen hiervan, namelijk kunsten, media, letteren, 
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bibliotheken en cultureel erfgoed, vandaar de term ‘specifiek’ (ocenw 
2002). Nederland heeft al veel langer dan Vlaanderen een ‘notacul-
tuur’. In een nota worden de uitgangspunten, kaders en hoofdlijnen 
van het beleid geschetst. Zo produceerde de minister voor Cultuur bij-
voorbeeld de Knelpuntennota (1974), de nota Kunst en Kunstbeleid (1976) 
en de Kunstennota (1989-1992), verschenen er diverse sectorale nota’s en 
is er sinds 1993 vierjaarlijks de Cultuurnota (ocenw 2002).

Het cultuurbeleid is sinds 1994 ondergebracht bij het ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het directoraat-generaal Cul-
tuur en media kent drie cultuurdirecties: Kunsten, Cultureel erfgoed 
en Media, Letteren en Bibliotheken. Het kunstenbeleid omvat de podi-
umkunsten, film, beeldende kunst, architectuur, vormgeving, ama-
teurkunst en cultuureducatie. Onder cultureel erfgoed wordt verstaan 
monumenten, archieven, archeologie en musea, inclusief de kun-
stenmusea. De letterkundige musea, het Nederlands filmmuseum, 
het Nederlands architectuurmuseum en het Theater Instituut Neder-
land zijn bij de sectoren letteren, film, architectuur en podiumkun-
sten ondergebracht. Het erfgoedbeleid richt zich ook op roerend en 
immaterieel cultureel erfgoed. Het bibliotheekbeleid viel eerst onder 
Welzijn en is sinds 1988 bij het directoraat-generaal Cultuur onderge-
bracht. De letteren zijn in 1989 verhuisd van de directie Kunsten naar 
Media, Letteren en Bibliotheken. Tot voor kort kende het directoraat-
generaal een vierde directie, Algemeen cultuurbeleid, enigszins ver-
gelijkbaar met de Vlaamse cel voor Cultuurbeleid. Vanaf 2005 zijn de 
sectoroverstijgende werkzaamheden van deze directie ondergebracht 
bij de verschillende vakdirecties.

Samenwerking met andere departementen gebeurt op diverse ter-
reinen, zoals voor de publieke omroep, de vaste boekenprijs, media 
en film met het ministerie van Economische Zaken, voor ruimtelijke 
ordening met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieu en voor internationaal cultuurbeleid met het ministerie 
van Buitenlandse Zaken (ocenw 2002).

2.3  De ontwikkeling van het cultuurbeleid in Vlaanderen

In de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw vond in heel 
West-Europa een heroriëntatie op het cultuurbeleid plaats. Het begrip 
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cultuur kreeg een bredere invulling en werd verbonden met het wel-
zijnsbeleid. Bij de zuiderburen viel deze heroriëntatie in de periode dat 
Vlaanderen culturele autonomie verkreeg, voor het eerst een Vlaams 
cultuurbeleid ging voeren en moest bepalen waarop dit beleid zich zou 
gaan richten. In 1962 ontstond het ministerie van Nederlandse Cul-
tuur. De impuls hiervoor kwam mede van verzuilde organisaties, wier 
rol en invloed met het Cultuurpact van 1973 werden bevestigd.

Het cultuurbeleid in Vlaanderen wordt sinds de jaren vijftig van de 
vorige eeuw gekenmerkt door twee grote bewegingen: het realiseren 
van een culturele basisinfrastructuur in de vorm van cultuurcentra en 
bibliotheken en een accentverschuiving naar de kunsten in de jaren 
tachtig en negentig met het ontstaan van de kunstencentra en het ont-
wikkelen van beleid op het gebied van podiumkunsten en cultureel 
erfgoed (Anciaux 1999b). Bibliotheken zijn de oudste vorm van wat 
in de jaren zeventig volksontwikkeling heette. De eerste impuls voor 
het opzetten van bibliotheken kwam in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw van de liberale burgerij, namelijk van het Willemsfonds. 
Later kwamen daar bibliotheken met een andere signatuur bij. Op het 
hoogtepunt van versnippering, in de eerste helft van de twintigste 
eeuw, waren er 1600 bibliotheken. De ontzuiling in de bibliotheekwe-
reld zette in met het Decreet op openbare bibliotheken van 1978, dat 
elke gemeente verplichtte een openbare bibliotheek te bouwen (Elias 
2000).

Er werden in die periode initiatieven genomen om de toeganke-
lijkheid van cultuur te vergroten en de creativiteit, ‘cultuur met een 
kleine c’, te bevorderen, geheel in de geest van de welzijnswind die 
ook door Vlaanderen waaide. Zo kwamen subsidies beschikbaar voor 
volksontwikkeling, jeugdwerk en amateurkunsten. Dit werkte volgens 
het principe van subsidiariteit: waar mogelijk werd dit beleid overge-
laten aan het particulier initiatief, ondersteund met financiële mid-
delen van de overheid. Dit waren in de praktijk de grote, ideologisch 
gekleurde organisaties zoals het Willemsfonds, het Davidsfonds en 
de Stichting Lodewijk de Raet. De subsidiecriteria op het gebied van 
spreiding maakten het voor nieuwe verenigingen zo goed als onmoge-
lijk om binnen te komen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, 
moesten instellingen bijvoorbeeld over een bepaald aantal regio-
nale afdelingen beschikken en activiteiten uitvoeren die gelijkmatig 
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waren gespreid over Vlaanderen. Een aantal decreten bevestigde zo de 
invloed van de verzuiling en het lokale op het cultuurbeleid, zoals het 
eerdergenoemde Decreet op koepelorganisaties (1976), het Decreet op 
sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen in verenigingsver-
band (1975) en het Decreet op amateuristische kunstbeoefening (1980) 
(Hinnekint en Roels 1994).

De politieke en maatschappelijke legitimatie van het cultuurbe-
leid is in de loop der tijd steeds weer veranderd, zowel in Nederland 
als Vlaanderen. Eind achttiende eeuw diende kunst vooral tot ‘nut 
van ’t algemeen’. In de negentiende eeuw werd kunst ingezet om 
het Bildungsideaal te bereiken. Er kwam van de kant van kunst- en 
geleerdengenootschappen in Vlaanderen verzet tegen een al te grote 
inhoudelijke bemoeienis van de overheid met de kunst. Na de Tweede 
Wereldoorlog bleef de overheid zich echter een actieve rol toe-eigenen. 
Het beleid richtte zich de afgelopen decennia op niet-commerciële en 
autonome kunst. De laatste jaren is er aan beide zijden van de grens 
steeds meer aandacht gekomen voor het niet-gesubsidieerde deel van 
de cultuursector. Het toedichten van maatschappelijke doelstellin-
gen aan kunst en cultuur geeft zowel in Nederland als in Vlaanderen 
steeds weer aanleiding tot discussie. De snelle ontwikkelingen in het 
culturele veld en cultuurbeleid versterkten in Vlaanderen de roep om 
instellingen die een meer ondersteunende, reflecterende rol spelen 
en zo kunnen bijdragen aan beleidsontwikkelingen in en professio-
nalisering van de sector. Vanaf de jaren tachtig werd per sector een 
zogeheten steunpunt met een dergelijke functie benoemd, zoals het 
Vlaams Theaterinstituut en het Vlaams Centrum voor Amateurkun-
sten (Anciaux 1999b).

Culturele centra
Zoals er scholen zijn voor kennisoverdracht, zo moeten ook mensen, 
middelen en infrastructuur beschikbaar komen voor cultuurover-
dracht, aldus minister van Elslande rond 1965. Die infrastructuur voor 
cultuuroverdracht werden de culturele centra, tegenwoordig cultuur-
centra geheten. Het bouwen ging voortvarend, maar over de wijze 
waarop de leerstof moest worden overgedragen bestond geen overeen-
stemming. Vaststond dat de cultuurcentra geen elitaire en hoogdrem-
pelige cultuurhuizen moesten worden. Men had veel meer een trefpunt 
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in gedachten, waar verschillende uitingen van lokale creativiteit zich 
konden verzamelen. Het cultuurcentrum, een vorm van horizontale 
of geografische spreiding, moest bijdragen aan de sociale of verticale 
spreiding: het doorsijpelen van hogere cultuur van ‘boven naar bene-
den’. De cultuurcentra moesten bovendien de lokale gemeenschaps-
vorming versterken. Dit heeft er mede toe geleid dat het cultuurbeleid 
sterk lokaal gericht werd, er is in dit verband zelfs wel gesproken van 
een ‘doorgeslagen lokalisme’ (Laermans 2002a). Ongeveer de helft van 
de 132 in 1998 ondersteunde cultuurcentra was een vereniging zon-
der winstoogmerk (vzw), de andere helft werd rechtstreeks beheerd 
door de gemeentelijke of provinciale overheid, met soms afzonderlijke 
vzw’s voor deelactiviteiten (Colpaert en De Kepper 1998; De Brabander 
et al. 1999).

De cultuurcentra zijn ontstaan uit het concept van volksontwik-
keling. Bij Koninklijk Besluit van 1965 werd besloten subsidie toe te 
kennen aan gemeenten om hun de mogelijkheid te bieden een sociaal-
culturele infrastructuur op te zetten. Er bestond zoals gezegd geen 
uitgewerkt plan voor de activiteiten van de op te zetten cultuurcen-
tra. Dit zorgde ervoor dat het lokale, verzuilde sociaal-culturele ver-
enigingsleven gebruik ging maken van de nieuwe infrastructuur. Dit 
werd wel getypeerd als ‘Baas in eigen huis en het huis op kosten van de 
overheid’. De cultuurcentra waren in die tijd ‘het dak boven het hoofd 
van de verzuiling’.

Een cultureel centrum is een instelling met veel verschillende func-
ties en gericht op een breed publiek. In het Decreet op cultuurcentra 
(1973) werden vier doelen geformuleerd: ‘het ter beschikking stellen 
van ruimte voor het sociocultureel werk in al zijn vormen en voor alle 
bevolkingsgroepen; trefpunt zijn van verschillende uitingen en vor-
men van het culturele werk in zijn meest ruime betekenis; het socio-
culturele werk in al zijn vormen bevorderen en de aanpassing aan de 
veranderende behoeften te verzekeren; en de ontmoeting en samen-
werking tussen alle bevolkingsgroepen van het betrokken gebied te 
bevorderen’ (geciteerd in Hinnekint en Roels 1994).

In de jaren negentig van de twintigste eeuw rezen vragen over de 
(on)mogelijkheid het grote aanbod van cultuurcentra en bespelers 
daarvan te blijven financieren. In 1996 werd onder toenmalig minis-
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ter Luc Martens het subsidiëren van cultuurcentra stopgezet. Met het 
nieuwe Decreet lokaal cultuurbeleid (2002) is het aantal cultuurcentra 
dat in aanmerking komt voor subsidie van de Vlaamse Gemeenschap 
sterk gedaald: In 2002 werden 61 cultuurcentra door de Gemeenschap 
erkend en ondersteund (aps 2003). In de tussentijd kregen cultuur-
centra er ook een doelstelling bij op het gebied van kunst- en cultuur-
spreiding, namelijk ‘het op eigen initiatief organiseren van culturele 
activiteiten waarin het kunstgebeuren een prioritaire rol speelt’ (uit 
het herziene Decreet van 1991). In de praktijk gebeurde er ook al voor-
dat de doelstelling van cultuurcentra werd uitgebreid, het een en ander 
op het gebied van kunst- en cultuurspreiding, met name in de vorm 
van podiumkunsten.

De gemeentelijke cultuurcentra werden erkend in een bepaalde 
categorie, met het inwonertal als criterium. De basiscategorie moest 
beschikken over een schouwburg met ten minste 250 vaste zitplaatsen 
en een multifunctionele zaal met een publieksruimte van ten minste 
100 m2 (Dekeyser en Dhont 1996). In een uitvoeringsbesluit uit 2002 bij 
het Decreet lokaal cultuurbeleid (2001) wordt voor het eerst een onder-
scheid gemaakt tussen de Gemeenschapscentra, die in eerste instan-
tie gericht zijn op de lokale gemeenschap, en de Cultuurcentra, die 
een meer regionale werking moeten hebben en over het algemeen ook 
meer gericht zijn op kunst en cultuur. De kwantitatieve criteria zijn in 
het Decreet op lokaal cultuurbeleid verlaten.

Het aanbieden van infrastructuur en ondersteuning aan vereni-
gingen, organisaties en individuele gebruikers is – nog steeds – de 
belangrijkste taak van de cultuurcentra en vormt 70% van het totale 
activiteitenpakket. Daarnaast heeft een cultureel centrum eigen aan-
bod. In het algemeen geldt: hoe groter een centrum, hoe meer eigen 
aanbod. In de kleine centra is minder publiek voor podiumactivitei-
ten en daarom worden er vaak ontmoetings- en ontspanningsacti-
viteiten georganiseerd. Het initiatief voor de bouw van een cultureel 
centrum ligt bij de gemeente of provincie. De Vlaamse Gemeenschap 
betaalde aanvankelijk 60% van de bouwkosten. Tegenwoordig kan een 
gemeente aanspraak maken op een zogeheten globale enveloppe via 
het Investeringsfonds.

Ook Nederland kende zaken als vormingswerk, sociaal-cultureel 
werk en gemeenschapsvorming. Er was zelfs grote invloed van Neder-
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land op de ontwikkeling van het vormingswerk in Vlaanderen (Hin-
nekint en Roels 1994). Het verschil is dat in Nederland de relatie tussen 
vormings- en welzijnswerk en kunstbeleid nauwelijks werd gelegd. Dit 
gebeurde alleen in de jaren zeventig en dan nog in beperkte mate ver-
geleken met Vlaanderen. Wel maakten kunsteducatie en de bibliothe-
ken een tijdlang deel uit van het welzijnsbeleid (Oosterbaan Martinius 
1990).

Het verband tussen kunst en volksontwikkeling in Vlaanderen 
moet overigens niet overdreven worden. Buiten de cultuurcentra en de 
amateurkunsten is in het volksontwikkelingswerk niet bijzonder veel 
aandacht voor kunst (Elias 2000). Een uitzondering is een aantal bij-
zondere initiatieven, zoals Podium, die als doel hebben de plaatselijke 
culturele werking te stimuleren, de cultuurspreiding te bevorderen en 
het lokaal vormingswerk aan te moedigen. Het aanbod van Podium 
werd vroeger door de afdeling Jeugdwerk en de afdeling Volksontwik-
kelingswerk, tegenwoordig door de cel Cultuurspreidende Initiatieven, 
ter beschikking gesteld aan lokale organisaties, zoals bibliotheken en 
cultuurcentra. Van de organisatoren wordt nadrukkelijk verwacht dat 
ze zich inspannen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken (Hin-
nekint en Roels 1994).

De cultuurcentra hebben zich vanaf de jaren zeventig ontwikkeld 
van ‘lege dozen’, met de nadruk op ter beschikking stellen van infra-
structuur aan het lokale verenigingsleven, via een rol als cultuurver-
spreider, naar een belangrijke medespeler in de specifieke context van 
het lokaal cultuurbeleid (Cultuur Lokaal 2003). De kenmerken van 
een cultureel centrum weerspiegelen in grote lijnen de ontwikkelin-
gen in het cultuurbeleid van Vlaanderen: een groter wordende rol in 
en invloed van de centrale overheid op het cultuurleven in een periode 
van Vlaamse ontvoogding, de roep om democratisering van cultuur, 
de crisis van de zuilen en de evolutie naar pluralisme in de cultuur.

Het sociaal-cultureel werk
Het sociaal-cultureel werk is voortgekomen uit het jeugdwerk en de 
volksopvoeding en gericht op het bevorderen van participatie van de 
hele bevolking aan het culturele leven (Hinnekint en Roels 1994). Het 
begrip sociaal-cultureel werk is complex. Het heeft in de loop der tijd 
verschillende betekenissen gehad en kent een brede en een smalle 
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definitie. Sociaal-cultureel werk in de smalle definitie is sociaal-cul-
tureel volwassenenwerk. De eerdergenoemde volksontwikkeling kan 
worden opgevat als een verouderde term voor sociaal-cultureel werk in 
de brede betekenis. Als hierna gesproken wordt over sociaal-cultureel 
werk, gaat het over de term in deze brede betekenis van het woord. Het 
sociaal-cultureel werk is een verzamelterm voor activiteiten, organi-
saties en voorzieningen die een brede culturele doelstelling hebben. 
Een belangrijk deel van de Vlaamse bevolking is hier direct of indirect 
bij betrokken, bijvoorbeeld door middel van het verenigingsleven. Het 
sociaal-cultureel werk steunt voor een groot deel op vrijwilligers die 
zich inzetten voor de plaatselijke afdeling van een landelijke sociaal-
culturele organisatie.

Het sociaal-cultureel werk heeft een aantal verschillende func-
ties, zoals: ‘het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel van 
de samenleving met als doel een democratische, solidaire en open 
samenleving; het verhogen van de participatiekansen van iedereen 
aan de cultuurgoederen van de samenleving; de vorming van verant-
woordelijke en actieve burgers die deelnemers en vormgevers zijn van 
maatschappelijk engagement en sociale actie; en lerende mensen en 
groepen ondersteunen met een educatief aanbod op plaatselijk en 
bovenlokaal vlak’ (geciteerd in Hinnekint en Roels 1994).

Het sociaal-cultureel werk wordt ook wel gezien als een middel om 
de gevolgen van de ontzuiling op te vangen: het afbrokkelen van de 
zuilen vroeg om nieuwe vormen van participatie en ontmoeting. De 
van oudsher zuilgebonden verenigingen hebben een meer egale soci-
ale opbouw dan neutrale, niet-verzuilde organisaties en bovendien 
een steeds ouder wordende achterban. Door de ontzuiling zijn laag-
geschoolden steeds minder opgenomen in de bredere sociale verban-
den waarbinnen ze vroeger persoonlijke erkenning vonden (Kuypers 
2000; Laermans 1993). Het sociaal-cultureel werk moest een functie 
vervullen in het opvangen van dit negatieve effect van de ontzuiling. 
Het paradoxale is dat de verzuilde organisaties door de Cultuurpact-
wetgeving juist in het sociaal-cultureel werk nog lang een dominante 
rol hebben gespeeld.

Het sociaal-cultureel werk wordt ingedeeld in een aantal sectoren 
die vallen onder afzonderlijke subsidieregelingen en decreten: het soci-
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aal-cultureel volwassenenwerk, de amateurkunsten, het jeugdwerk, de 
openbare bibliotheken, de cultuurcentra en de gemeenschapscentra 
(buurt-, dorps-, en wijkhuizen). Deze sectoren worden door de minis-
ter van Cultuur gesubsidieerd. Opbouwwerk of samenlevingsopbouw 
valt onder de minister van Welzijn en de basiseducatie is de bevoegd-
heid van de minister van Onderwijs. Regelmatig ontstaan nieuwe ini-
tiatieven en mengvormen, zoals in 2000 het sociaal-artistiek werk dat 
tussen het sociaal-cultureel werk en het kunstenbeleid in ligt. Dit werk 
is gericht op groepen binnen de samenleving die niet of nauwelijks 
met cultuur in aanraking komen. Projecten onder deze noemer vielen 
in het verleden tussen wal en schip omdat ze aan de ene kant niet artis-
tiek genoeg waren en aan de andere kant te weinig gericht waren op 
het sociale aspect.

De organisatie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk is de 
laatste jaren sterk vereenvoudigd. Het vroegere Vlaams Centrum 
voor Volksontwikkeling (vcvo) is opgeheven. Er is een beperkt aan-
tal steunpunten op het terrein van sociaal-cultureel werk actief en 
een federatie voor Volksontwikkelingswerk. Dit is een belangenver-
eniging waarbij de meeste erkende instellingen, de vroegere koepels, 
aangesloten zijn.

In het sociaal-cultureel werk gaat het over cultuur in de brede zin 
van het woord. In de jaren negentig kwam er steeds meer aandacht 
voor wat in Nederland specifieke cultuur wordt genoemd: kunsten en 
erfgoed. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het opnemen van een extra doel-
stelling op het gebied van kunst- en cultuurspreiding in het Decreet 
op cultuurcentra uit 1991. Deze aandacht voor de kunsten kan gezien 
worden als een reactie op het ontstaan van een ‘alternatief circuit’ van 
kunstencentra, waardoor de cultuurcentra zich moesten herbezinnen 
op hun taak. Dit punt komt in hoofdstuk 4 uitgebreider aan de orde.

Niettemin is de ‘specifieke’ cultuurspreidende functie een van de 
oudste functies van het sociaal-cultureel of volksontwikkelingswerk. 
Het Davids- en Willemsfonds hebben al sinds jaar en dag als doelstel-
ling de kunsten en wetenschappen te spreiden onder de bevolking. 
Binnen de cultuurcentra zijn verschillende lokale groepen en afdelin-
gen van artistieke aard actief. Het sociaal-cultureel werk is ten slotte 
ook gericht op het ontwikkelen van creatieve en expressieve vermo-
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gens, bijvoorbeeld door het ondersteunen van jeugdateliers en de ama-
teuristische kunstbeoefening (Hinnekint en Roels 1994).

Kunstencentra
De kunstencentra zijn in de jaren tachtig van de twintigste eeuw voort-
gekomen uit initiatieven van vrijwilligers die zich inzetten voor kwa-
litatieve, vernieuwende kunst. Op dat moment was daarvoor geen 
geschikte infrastructuur beschikbaar. De mogelijkheden van de cul-
tuurcentra op het gebied van podiumkunsten waren beperkt, niet 
alleen qua technische voorzieningen, maar ook als het aankwam op 
programmering. Ook de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en 
organisaties waren beperkt, aangezien deze, zoals vermeld, nauwe-
lijks in aanmerking kwamen voor subsidie van de Vlaamse Gemeen-
schap. Daardoor konden deze organisaties bijna geen activiteiten in 
de cultuurcentra ontplooien, laat staan een eigen infrastructuur van 
de grond tillen.

Vanaf begin jaren zeventig ontstond in een tijdbestek van vijftien 
jaar een alternatief circuit van onafhankelijke kunstencentra, waaron-
der de Vooruit in Gent, Limelight in Kortrijk en Monty in Antwerpen. 
Deze centra hadden als doel vernieuwend theater brengen en interna-
tionale producties naar Vlaanderen halen. In 1986 werden vijf kun-
stencentra erkend door de Vlaamse Gemeenschap, met als gevolg dat 
ze een beperkte subsidie kregen. In het Podiumkunstendecreet van 
1993 werden de mogelijkheden voor ondersteuning van kunstencen-
tra uitgebreid.

Deze ontwikkelingen polariseerden het culturele landschap in 
Vlaanderen in de jaren tachtig van de twintigste eeuw (Laermans 1993). 
Vooral sinds het subsidiëren van de kunstencentra, eerst in regelingen 
en later in het Podiumkunstendecreet, is er sprake van een tweespo-
renbeleid. Tussen beide sporen, de cultuurcentra en de kunstencentra, 
is weinig interactie en overleg. De dualisering komt ook terug in de 
organisatie van het cultuurbeleid in de administratie Cultuur: de kun-
stencentra vallen onder de afdeling Muziek, Letteren en Podiumkun-
sten, de cultuurcentra onder Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk. 
De beleidsterreinen zijn niet alleen ondergebracht in verschillende 
afdelingen, ze zijn zelfs op verschillende plekken gehuisvest. Dit zou 
meer dan een symbolische toevalligheid zijn. Het cultuurbeleid is 
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volgens Elias (2000) in twee fundamenteel verschillende benaderin-
gen opgesplitst: beleid gericht op het produceren van kunst en beleid 
gericht op cultuurspreiding. Dit onderscheid blijft grote invloed heb-
ben op het cultuurbeleid. Vroeger waren de beleidsterreinen sociaal-
cultureel werk en kunsten overigens nog meer gescheiden, zij hadden 
elk een eigen directeur-generaal.

Kunsten- en erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap
In hoofdstuk 4 komen het aanbod en de spreiding van de podium-
kunsten en musea ter sprake. Daarop vooruitlopend wordt nu kort 
ingegaan op het beleid van de Vlaamse Gemeenschap op deze terrei-
nen. Het Theaterdecreet in 1975 voorzag in ondersteuning van geves-
tigde theatergezelschappen, ingedeeld in drie categorieën, namelijk 
repertoire-, spreidings- en kamergezelschappen. Een vierde categorie, 
vormings- of experimenteel toneel, kreeg een zeer bescheiden hoe-
veelheid middelen. Hiermee kon desondanks toch het nodige gedaan 
worden; de initiatieven in deze categorie braken immers veelal met de 
traditie van grote theatrale middelen. Het decreet ging uit van een jaar-
lijkse subsidie. Dit zorgde voor een jaarlijkse carrousel waarbij gezel-
schappen streden om een nominatie, waaraan een bepaalde subsidie 
gekoppeld was. Het zogenoemde alternatieve circuit van theater- en 
dansgezelschappen kon in de jaren tachtig echter niet terecht bij de 
traditionele theaterorganisaties en -regelingen en vond aansluiting bij 
het circuit van kunstencentra (Elias 2000).

Het Podiumkunstendecreet van 1993 was een belangrijk moment in 
de ontwikkeling van het cultuurbeleid in Vlaanderen. Men trachtte de 
invloed van de zuilen te verminderen door kwaliteit als uitgangspunt 
van beleid te nemen. Er kwamen vierjarige subsidies voor organisa-
ties beschikbaar en eenmalige subsidies voor projecten, die werden 
toegekend op basis van deskundig advies. Het decreet diende als 
model voor het beleid in de andere sectoren, zoals muziek, letteren en 
musea. Tot voor kort ontsnapte het andere spoor – volksontwikkeling 
en bibliotheekwerk – aan deze nieuwe ontwikkelingen. Dit had veel te 
maken met het nog aanwezige gewicht van de zuilen, zeker binnen het 
domein van volksontwikkeling (Laermans 2002a). De afgelopen jaren 
zijn ook hier meerjarige subsidies, adviezen en beleidsplannen geïn-
troduceerd: ‘Het streven naar transparantie in de beleidsvoering […] 
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vertaalt zich thans in een analoge normering van zowel de kunsten 
als de sociaal-culturele sector en het bibliotheekwerk’ aldus Laermans 
(2002a: 41). Het muziekbeleid is sinds januari 1999 gereglementeerd 
via het Muziekdecreet van maart 1998. Het decreet biedt mogelijkhe-
den voor alle muziekgenres, waaronder ook popmuziek.

Belangrijkste koerswijziging in het Podiumkunstendecreet van 
1993 was dat de kunstencentra erin werden opgenomen. Een kunsten-
centrum is gedefinieerd als een organisatie met een multidisciplinair 
karakter, die als opdracht heeft ontwikkelingen in de kunstsector vol-
gen. Dit gebeurde in eerste instantie vooral receptief, maar in het hui-
dige Podiumkunstendecreet (2001) is ook expliciet ruimte gemaakt 
voor de productiekant. Op deze wijze komt het zogenoemde alterna-
tieve circuit ook in aanmerking voor subsidie, zij het nog in beperkte 
mate. In de podiumkunsten wordt tegenwoordig onderscheid gemaakt 
tussen vier genres, die in verschillende mate in aanmerking komen 
voor subsidie: dans, muziektheater, de kunstencentra en de Neder-
landstalige dramatische kunst. In de laatste categorie vallen de meeste 
gezelschappen, waaronder ook kinder-, jeugd- en poppentheater.

In de periode voor 1993 was er weinig regie en beleidsvorming 
betreffende podiumkunsten en andere vormen van kunst. Rudi Laer-
mans zegt hierover: ‘De Vlaamse overheid liet tientallen bloemen 
bloeien in de schaduw van lichtjes tot zeer vermolmde bomen. Ze 
kwam eerst niet of nauwelijks tussenbeide, gaf de nieuwe planten ver-
volgens toch wat water, en officialiseerde de ondertussen tot volle was-
dom gekomen biotoop alsnog in 1993. Wat ze manifest naliet, was het 
wieden van de tuin, bijvoorbeeld aan de hand van een algemeen plan 
voor de podiumkunsten’ (Laermans 2001: 114). Dit resulteerde in een 
(te) vol cultureel landschap met, zo suggereert deze metafoor, ook het 
nodige onkruid.

Met de predecretale regeling beeldende kunst van 2001 werd nog een 
categorie toegevoegd aan het rijtje centra, namelijk de beeldende kun-
stencentra, die zijn gericht op hedendaagse beeldende kunst. Het 
beeldende kunstbeleid in Vlaanderen is in veel mindere mate dan in 
Nederland gericht op het ondersteunen van individuele beeldend kun-
stenaars (aps 2002; wvc 2002). In 2006 treedt een nieuw Kunsten-
decreet in werking. Onder dit koepeldecreet vallen podiumkunsten, 
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muziek, beeldende en audiovisuele kunst, letteren, architectuur, vorm-
geving, nieuwe media. Alle tijdelijke sectorale reglementen en decreten 
komen dan te vervallen.

Het museumbeleid beperkte zich lang tot subsidiëring van een aan-
tal grote instellingen, vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 1958. In 
1981 werd een Raad van Advies voor Musea in het leven geroepen. Veel 
musea kregen een beetje subsidie, in vergelijking met andere terrei-
nen zelfs maar een heel klein beetje. Er was in het veld sterk behoefte 
aan wetgeving, met een duidelijke visie op musea, heldere criteria en 
onafhankelijke advisering. Er was uiteraard ook behoefte aan meer 
financiële middelen. Sinds de invoering van het Museumdecreet van 
1996 is er veel veranderd, maar nog steeds zijn middelen voor musea 
gering vergeleken bij wat Nederlandse instellingen van de overheid 
ontvangen. Dit komt in hoofdstuk 3 nog aan de orde. Het gemeente-
lijk en provinciaal cultuurbeleid, niet in de laatste plaats vanwege de 
financiële steun die zij bieden, is voor musea in Vlaanderen van groot 
belang.
 Het erfgoedlandschap is de laatste jaren volop in beweging. In 2000 
heeft de Vlaamse Gemeenschap zogeheten erfgoedconvenanten afge-
sloten met een aantal steden in Vlaanderen met als doel een geïnte-
greerd lokaal erfgoedbeleid te bevorderen. Begin 2004 nam het Vlaamse 
Parlement het Erfgoeddecreet aan. Dit decreet regelt de erkenning en 
subsidiëring van verschillende soorten erfgoedinstellingen en -initia-
tieven, zoals de musea, archiefinstellingen en de convenanten. Het Erf-
goeddecreet treedt gefaseerd in werking vanaf januari 2005, waarmee 
het Museumdecreet komt te vervallen. Het museumbeleid beweegt zich 
langzaam in de richting van een integraal en breed erfgoedbeleid waar-
binnen steeds meer aandacht komt voor meer populaire vormen van 
cultureel erfgoed, zoals folklore, lokale geschiedenis en genealogie. 
Maar zo ver is het nog niet: naast het Erfgoeddecreet zijn er voorlopig 
nog verschillende andere decreten op het gebied van erfgoed, zoals het 
Decreet op volkscultuur, het Archiefdecreet en het Topstukkendecreet 
(mvg 2004a).
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2.4  De ontwikkeling van het cultuurbeleid in Nederland

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond in Nederland 
een onderscheid tussen ‘verheven uitingen van cultuur’ en culturele 
zaken die in ideologisch, sociaal of geografisch opzicht representatief 
waren voor verschillende bevolkingsgroepen. Over het belang van het 
instandhouden van de verheven uitingen voor de natie was men het wel 
eens, voor andere cultuurvormen voelde de overheid zich niet verant-
woordelijk. Deze zouden zich langs de lijnen van het particulier initia-
tief moeten ontwikkelen (ocenw 2002).

Het cultuurbeleid in Nederland was in de eerste helft van de twin-
tigste eeuw vaak preventief van aard. De rijksoverheid nam maatrege-
len die de negatieve invloed van de opkomende massacultuur moesten 
indammen. Het ging dan bijvoorbeeld om toezicht op radio-uitzendin-
gen en om vermakelijkheidsbelasting op bioscoopbezoek. Anderzijds 
werd deelname aan ‘beschaafde’ vormen van cultuur juist gestimu-
leerd. Wat onder verheven uitingen van cultuur werd verstaan en in 
aanmerking kwam voor steun van de overheid is in de loop van de tijd 
sterk veranderd. De opvatting dat de overheid ook een taak had bij de 
verspreiding van kunst en bij het toegankelijk maken daarvan, deed 
opgeld na de Tweede Wereldoorlog. Vanuit het particuliere verzuilde 
initiatief waren eerder al verschillende pogingen ondernomen om het 
volk ontvankelijk te maken voor kunst en het vooral te tonen wat goede 
kunst is (Oosterbaan Martinius 1990).

Afgezien van een zeer bescheiden regeling voor de decoratie van 
rijksgebouwen was het beeldende kunstbeleid tot vlak na de Tweede 
Wereldoorlog vooral sociaal beleid, gericht op noodlijdende kunste-
naars (ocenw 2002). De orkestmuziek kreeg voor het eerst subsidie in 
1918, de opera in 1921. Rijkssubsidie voor het toneel werd voor de oor-
log door een rechtse confessionele Kamermeerderheid tegengehou-
den. De grote steden kenden al sinds de zeventiende eeuw een bloeiend 
theaterleven, ondersteund door stadsbesturen. Tijdens de oorlog 
werden subsidies voor de kunsten uitgebreid en kwam ook subsidie 
beschikbaar voor film, toneel en dans. Dit werd in de jaren daarna niet 
teruggedraaid. Na de oorlog kwamen ook kunstzinnige vorming en 
amateuristische kunstbeoefening op de begroting en werden uitein-
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delijk ook, op relatief bescheiden voet, nieuwere cultuurvormen zoals 
mime, popmuziek, jazz, fotografie en videokunst gesubsidieerd.

De oudste vorm van cultuurzorg op nationaal niveau richtte zich 
op de musea. Stadhouder Willem v stelde een deel van zijn kunst-
verzamelingen open voor een geselecteerd publiek. Samen met het 
in 1780 opgerichte Teylers genootschap werd zo het eerste voor het 
publiek toegankelijke museum geïntroduceerd. Koning Willem I heeft 
gezorgd voor verstatelijking en financiering van het museaal bezit. Na 
1875 kreeg de overheid door schenkingen van particulieren steeds 
meer collecties in bezit en richtte zij zich op systematisering van de 
collecties. In de eerste helft van de twintigste eeuw werden meer dan 
honderd nieuwe musea gesticht, ontstonden uitvoerende organisaties 
voor de museumsector en werd een adviesstructuur ingericht (ocenw 
2002).

Het maatschappelijk debat over cultuur gaat vaker over de financi-
ele steun, en dan vooral over het ontbreken daarvan, aan individuele 
instellingen en sectoren dan over de uitgangspunten van het cultuur-
beleid. Dat beleid zelf staat nauwelijks ter discussie: over de noodzaak 
dat de overheid zich op het terrein van cultuur begeeft, bestaat min of 
meer politieke consensus. Belangrijk uitgangspunt van het beleid is 
het subsidiariteitsbeginsel: de overheid treedt pas op als het particu-
liere initiatief of de markt tekortschiet (Oosterbaan Martinius 1990). 
De overheid heeft na de Tweede Wereldoorlog, met het ontstaan van 
de verzorgingsstaat, wel steeds méér functies van particulieren over-
genomen. Ander belangrijk aspect van het naoorlogse cultuurbeleid is 
de steun aan individuele kunstenaars en de invloed van kunstenaars, 
al dan niet in georganiseerd verband, op de ontwikkeling van het cul-
tuurbeleid en de advisering.

De invloed van de zuilen op het cultuurbeleid was in Nederland, 
anders dan in Vlaanderen, beperkt. Alleen de bibliotheken, pers en 
radio waren verzuild. In 1975 werd de levensbeschouwelijke grondslag 
van het bibliotheekwerk officieel verlaten. Bij de omroep en pers ver-
dwenen de zuilen langzaam, al zijn de sporen nog steeds zichtbaar, 
met name in het publieke deel van het omroepbestel. Anders dan in 
andere sectoren, zoals het onderwijs, lukte het in de culturele sector 
wel om in een verzuilde samenleving neutrale landelijke instellingen 
op te richten. De culturele activiteiten van de verzuilde organisaties 
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zelf waren bovendien niet erg uitgebreid. De socialisten zetten zich 
in om het gewone volk te beschaven met kunst. De interesse van de 
katholieke zuil bleef vooral beperkt tot de eigen kunst – vooral monu-
menten – en de calvinisten stonden overwegend afwijzend tegenover 
bijna alle vormen van kunst (ocenw 2002).

Het cultuurbeleid kampt al decennialang met het gegeven dat de 
verheven en subsidiewaardig geachte uitingen van cultuur slechts een 
beperkt deel van de bevolking bereiken. Juist degenen die de compe-
tentie bezitten om van die vormen van cultuur te genieten beschikken 
vaak ook over de financiële middelen om eraan te kunnen deelnemen. 
Dit is voor sommigen reden deze dure vormen van cultuur, met opera 
als meest in het oog springende voorbeeld, daarom juist niet te subsi-
diëren. Dit dilemma, de zogenaamde ‘legitimeringsparadox’ kan op 
verschillende manieren benaderd worden. Na de Tweede Wereldoorlog 
hebben drie legitimeringen het cultuurbeleid in sterke mate bepaald: 
de vormende waarde van schoonheid, het welzijnsbevorderende effect 
van kunst en de kwaliteit van de kunst (Oosterbaan Martinius1990).

Tot ongeveer 1960 speelde de vormende waarde van schoonheid een 
centrale rol. Het kunstbeleid moest de afstand tussen de volkskunst 
en de hoge kunst verkleinen en het volk gevoel voor goede kunst bij-
brengen. In deze periode werden ook de begrippen kunst- en cultuur-
spreiding steeds belangrijker. In eerste instantie ging het hierbij om 
geografische, later ook om sociale spreiding. Het streven naar eman-
cipatie van de bevolking uit socialistische en katholieke hoek kwam 
voort uit het idee van beschaving en moralisering (Oosterbaan Mar-
tinius 1990).

Na 1960 deed de welzijnsvisie op kunst haar intrede, net als in 
Vlaanderen. Deze visie ging uit van een pluralistische oriëntatie op 
kunst, vanuit de idee dat verschillende bevolkingsgroepen elk hun 
eigen kunstbeleving hebben. Dit zorgde voor een breder cultuurbegrip 
en een grotere verscheidenheid aan cultuurvormen die voor onder-
steuning van de overheid in aanmerking kwamen. Het kunstbeleid 
verbreedde zich langzaam tot cultuurbeleid, en werd onderdeel van 
welzijnsbeleid. Welzijnsbeleid was erop gericht de ontplooiingskan-
sen van mensen te vergroten, met behulp van opbouwwerk, volksho-
gescholen, massamedia en vormingscentra. Het cultuurbeleid van het 
departement bestond uit buitenschoolse cultuurzorg in de brede zin 
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van het woord: kunsten, oudheidkunde, natuurbescherming, omroe-
pen en bibliotheken. Het nieuwe ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk moest de kwaliteit van het menselijk bestaan 
verhogen, onder andere door de creativiteit van mensen aan te boren. 
De achterliggende motivatie hiervan was dat de toegenomen welvaart 
niet had geleid tot meer immaterieel welzijn (ocenw 2002).

In de jaren zeventig werd ‘maatschappelijke relevantie’ het kernbe-
grip. Het beleid moest gericht zijn op het wegwerken van achterstanden 
in de maatschappij. Dit mag niet de indruk wekken dat er in de jaren 
zestig en zeventig geen aandacht was voor het stimuleren van de kunst 
zelf. Het beleid kende eigenlijk twee doelstellingen, die soms niet even 
goed strookten: democratisering én vernieuwing van de kunst. Minis-
ter Vrolijk rekende het tot de taak van de overheid om de kunsten te 
stimuleren ‘ook wanneer zij thans nog voor betrekkelijk weinigen toe-
gankelijk zijn’ (Vrolijk 1965, geciteerd in Oosterbaan Martinius 1990). 
Uit het woordje ‘nog’ sprak een groot vertrouwen in het welslagen van 
het cultuurspreidingsbeleid. Eind jaren zeventig was dat vertrouwen, 
mede in het licht van resultaten uit sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek, zodanig geslonken dat dit streven voor een deel werd opgege-
ven. Jan Kassies, algemeen secretaris van de Raad voor de Kunst en 
eerder werkzaam bij de Federatie van Kunstenaarsverenigingen, con-
cludeerde zelfs dat het beleid op het gebied van cultuurspreiding voor 
het grootste deel mislukt was (Pots 2000).

De jaren tachtig en negentig stonden in het teken van bezuinigin-
gen en decentralisatie. Taken en verantwoordelijkheden werden over-
geheveld naar lagere overheden, rijksmusea werden verzelfstandigd 
en er werden cultuurfondsen opgezet. Professionalisering van cul-
turele instellingen werd steeds belangrijker. In 1982 ging het minis-
terie van crm op in het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur. Minister Brinkman (1982-1989) trok de constatering van zijn 
voorganger Vrolijk (1965-1966) verder door: kunst is nu eenmaal niet 
altijd voor iedereen toegankelijk. Brinkman vond het acceptabel wan-
neer het publiek in sommige gevallen klein was. De aandacht ver-
schoof van cultuurspreiding naar publieksparticipatie: het was niet in 
de eerste plaats van belang wie een museum of theater binnenstapt, 
maar hoeveel mensen dit doen. Het beleid zou zich moeten richten 
op de groepen die ontvankelijk zijn voor kunst en cultuur. Brinkman 
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concentreerde zich hierbij op de topkunst, kwaliteit werd het leidende 
principe. Economische motieven en marketingstrategieën vonden hun 
weg naar de culturele sector (Oosterbaan Martinius 1990). De laatste 
tendens zette door in de jaren negentig, maar onder Nuis (1993-1997) 
en zeer nadrukkelijk onder Van der Ploeg (1998-2002) kwamen ook 
nieuwe publieksgroepen in beeld. Het vergroten van het cultuurbereik 
onder jongeren en allochtonen werd een van de belangrijkste doelstel-
lingen van het cultuurbeleid.

Het cultuurbeleid na de Twee Wereldoorlog overziend, blijkt dat er 
steeds grote aandacht uitging naar kunstenaars en kunstinstellin-
gen. Waar welzijnsbeleid in Vlaanderen nauw verweven bleef met het 
cultuurbeleid, was de welzijnsideologie in Nederland een intermezzo 
die de ontwikkeling naar grotere autonomie van de kunstinstellingen 
niet in de weg heeft gestaan (Oosterbaan Martinius 1990). Dit lijkt te 
maken te hebben met de vroege invloed van kunstenaars en kunste-
naarsverenigingen op het cultuurbeleid, ook in de Raad voor de Kunst. 
In hoofdstuk 3 komt dit verder aan de orde.

2.5  Cultuurbeleid, spreiding en participatie

Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaat sinds lange tijd aan-
dacht voor het vergroten van de cultuurparticipatie en -spreiding. De 
middelen en instrumenten hiervoor veranderden in de loop der tijd. 
In deze slotparagraaf worden verschillende inspanningen van Neder-
land en Vlaanderen om de cultuurdeelname te vergroten onder de loep 
genomen, en wordt de houding van de overheid tegenover het publiek 
in verband gebracht met de wisselende doelstellingen en legitimaties 
van het cultuurbeleid.

Het beleid ter vergroting van de cultuurdeelname krijgt in Neder-
land en Vlaanderen voor een deel op dezelfde manier vorm. Zo wor-
den bibliotheken gezien als een belangrijk middel om meer mensen 
bij het culturele leven te betrekken, in het bijzonder mensen met een 
andere culturele achtergrond. Ook verzuilde organisaties en vereni-
gingen speelden van oudsher een belangrijke rol in het vergroten van 
de cultuurdeelname. Het toekennen van gelden van overheidswege 
aan verenigingen ‘die uit initiatieven van cultuurparticipanten waren 
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voortgekomen en langs de lijnen van de verzuiling waren georgani-
seerd’ kunnen worden beschouwd als het oudste instrument van parti-
cipatiebevordering (ocenw 2002). In Nederland was de invloed van de 
verzuilde organisaties op het cultuurspreidingsbeleid beperkt en van 
korte duur. Het sociaal-cultureel werk in Nederland werd door fusies 
en concentraties al snel in algemene instellingen georganiseerd (Kuy-
pers 2000). Het sociaal-cultureel werk in Nederland was bovendien 
meer sociaal dan cultureel georiënteerd.

Het kenmerkende instrument van cultuurspreiding in Vlaanderen 
is juist het sociaal-cultureel werk, destijds nog volksontwikkelings-
werk geheten, dat concreet vorm kreeg in de cultuurcentra. De par-
ticipatiegraad in cultuurcentra is vrij groot, ‘in elk geval groter dan 
de klassieke kunsttempels waarvoor vaak drempelvrees bestaat’ (Elias 
2000: 52). De cultuurcentra werken nauw samen met scholen en de 
programmering is voor een relatief groot deel op jongeren gericht 
(Colpaert en De Kepper 1998). Volgens Laermans (1993: 109) vormen 
de cultuurcentra wellicht ‘zelfs het belangrijkste draagvlak voor wat 
er thans in Vlaanderen aan “kleine kunst” bestaat, dus voor de thea-
terkunst voor de kleinsten en voor de kleinere uitingen van theatrali-
teit’. Hij constateert dat spontaan een soort arbeidsdeling is ontstaan 
tussen de cultuurcentra en de kunstencentra. De cultuurcentra zor-
gen voor cultuurspreiding, richten zich op vormen van de ‘midden-
cultuur’. Hieronder schaart hij het kinder- en jeugdtheater, cabaret, 
voordracht- en poëziegezelschappen, poppentheater en het chanson. 
De kunstencentra zorgen voor de verspreiding van de ‘hoge cultuur’ in 
Vlaanderen. In hoofdstuk 4 zal overigens nog blijken dat die arbeids-
deling in de praktijk niet zo scherp is.

In de jaren zeventig werden in Nederland pogingen ondernomen 
om cultuurspreiding te richten op aparte doelgroepen en regio’s. 
Hieruit ontstonden fenomenen als vormingstoneel en ‘kunst in de wij-
ken’. Vlaanderen kende gelijksoortige initiatieven. Bij toekenning van 
subsidie aan dit soort projecten en activiteiten speelden kwalitatieve 
criteria vaak een ondergeschikte rol. Het ging veeleer om het maat-
schappelijk belang en de politieke bewustwording.

Wanneer eind de jaren zeventig uit sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek blijkt dat de doelstellingen op het gebied van cultuurspreiding 
niet gehaald zijn – zelfs utopisch zijn gebleken, aldus voormalig 
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minister Brinkman – wordt daar verschillend op gereageerd. In Vlaan-
deren werd het spreidingsideaal zodanig vertaald dat het paste binnen 
de doelstellingen van het welzijnsbeleid: ‘Niet langer de hoge maar 
de agogencultuur moest het spreidingsideaal waarmaken’ (Laermans 
2002a: 43). En al kwam deze droom evenmin uit, de verschuiving van 
het cultuurbeleid richting welzijn was een feit. Die verschuiving is 
voornamelijk ten goede gekomen aan de sociaal-culturele sector; het 
zwaartepunt van het participatie- en spreidingsbeleid ligt in de afde-
ling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk. Hieronder vallen de cul-
tuurcentra, het sociaal-cultureel werk en de amateurkunsten. Er zijn 
initiatieven als het sociaal-artistiek werk, die gericht zijn op specifieke 
doelgroepen, zoals kansarmen en allochtonen. Het belangrijkste deel 
van het spreidingsbeleid is echter gericht op brede doelgroepen. Bepa-
lend hiervoor is het Decreet op lokaal cultuurbeleid, waarin bepalin-
gen over cultuurcentra, bibliotheken en gemeentelijk cultuurbeleid 
zijn opgenomen.

In het actuele cultuurbeleid in Vlaanderen is het verhogen van de 
cultuurparticipatie opnieuw een van de speerpunten. Men hoopt dit 
te bereiken door de culturele competentie te vergroten. De Vlaamse 
Gemeenschap heeft een jeugdprogramma opgestart om de drempel 
voor deelname aan culturele activiteiten te verlagen en wel door het 
financieel aantrekkelijker te maken. Sinds 1 september 2004 kunnen 
alle leerlingen in het secundair onderwijs een gratis leerlingenkaart 
ontvangen waarmee ze kortingen krijgen op allerlei vrijetijdsactivitei-
ten, waaronder culturele. De kaart is een initiatief van het departement 
Onderwijs en is opgezet in samenwerking met Cultuur, Jeugd en Sport 
(leerlingenkaart.be). De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft der-
gelijke initiatieven al eerder succesvol in Brussel ingevoerd. In 2001 is 
een Centrum voor Cultuurcommunicatie opgericht dat mensen infor-
meert over het culturele aanbod en probeert de kennis over cultuur en 
cultuurparticipatie te vergroten. In de Beleidsnota Cultuur 2004-2009 is 
er in het bijzonder aandacht voor de participatie van kinderen en jon-
geren aan cultuur (Anciaux 2004).

De afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk besteedt apart 
aandacht aan cultuurspreidende initiatieven. Onderdeel hiervan is 
het project Podium, een selectiebank met artiesten en gezelschappen 
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waarvoor erkende organisatoren, zoals gemeentelijke cultuurraden 
en cultuurcentra, een aanvraag kunnen indienen. Deze instellingen 
kunnen financiële ondersteuning krijgen wanneer ze een programma 
boeken uit het aanbod van Podium. Nieuwe gezelschappen of experi-
mentele gezelschappen krijgen hiermee een kans zich te profileren. 
Dit kleinschalige instrument heeft een hoog spreidingseffect (mvg 
1998). Daarnaast kent de Vlaamse Gemeenschap het project Gouden 
Vleugels. Dit heeft als doel jong Vlaams muziektalent te ondersteu-
nen om zo het imago van de klassieke muziek onder jongeren te ver-
beteren. De Vlaamse overheid steunt bovendien een aantal circussen 
als onderdeel van het cultuurspreidingsbeleid. Andere noemenswaar-
dige voorbeelden zijn de cultuurmarkt Vlaanderen (de opening van het 
nieuwe culturele seizoen) en de erfgoeddagen. De Vlaamse Gemeen-
schap kent sinds 1998 een apart popbeleid, met een eigen budget, sub-
sidieregelingen en website.

In Nederland werd het ideaal van ‘cultuur voor iedereen’ vanaf eind 
jaren zeventig tijdelijk verlaten. Artistieke kwaliteit en de intrinsieke 
waarde van cultuur werden belangrijker gevonden dan brede cul-
tuurdeelname. De autonomie van de kunsten kwam voorop te staan, 
waardoor de aandacht voor het publiek verwaterde. Aanwezigheid van 
publiek bleef belangrijk, maar dit publiek hoefde niet nieuw te zijn, 
wat telde was de totale maatschappelijke respons. De Notitie Cultuurbe-
leid (wvc 1985a) liet een omslag zien: de publieke belangstelling voor 
cultuur ging weer zwaarder meewegen in de beoordeling. Instellingen 
moesten zich van de overheid meer inspannen om een breed publiek te 
werven. Dit leidde in 1992 tot de 15%-eis: instellingen die subsidie van 
de rijksoverheid ontvangen worden geacht minimaal 15% aan overige 
inkomsten, waaronder publieksinkomsten, te genereren. Vlaanderen 
kende in de periode 1985-1992 onder minister Patrick Dewael een ver-
gelijkbare 15%- eigen inkomsteneis.

De rol van cultuur en kunst als medicijn voor maatschappelijke pro-
blemen is min of meer uitgespeeld, al wordt tegenwoordig wel weer 
teruggegrepen op het concept van de bindende werking van cultuur, 
bijvoorbeeld in het kader van het debat over normen en waarden en 
integratie.
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Het instrumentarium om de cultuurdeelname te vergroten richtte 
zich vanaf de jaren tachtig steeds meer op jongeren, vanuit de idee dat 
cultureel-actieve jongeren ook later de musea en theaters zullen blijven 
bevolken. In de nota Pantser of Ruggengraat van staatssecretaris Nuis was 
cultuureducatie een prioriteit (ocenw 1996a). Voorstellen van instel-
lingen en projecten op het gebied van educatie werden in het kader 
van de Cultuurnota 1997-2000 ruimhartig gehonoreerd (ocenw 1996). 
Voor de periode 2001-2004 gold dit nog steeds. Daarnaast richtte Nuis’ 
opvolger Van der Ploeg zijn pijlen nadrukkelijk op nieuwe publieks-
groepen, met name jongeren en allochtonen. Hij wilde het beste popu-
lair maken en het populaire beter, om zo de verschillende vormen van 
cultuur en het publiek nader tot elkaar te brengen. Hiertoe keerde hij 
zich ook tegen een te eenzijdige benadering van het begrip ‘kwaliteit’ 
en maakte hij ruimte voor andere beoordelingscriteria naast kwaliteit, 
zoals diversiteit en spreiding (ocenw 2002).

Om die nieuwe publieksgroepen aan te boren zette Van der Ploeg 
een Actieplan Cultuurbereik op, een samenwerkingverband tussen 
Rijk, provincies en gemeenten. Het actieplan bestond uit drie onderde-
len: Cultuurbereik, Cultuur en School en Geldstroom Beeldende Kunst 
en Vormgeving. De centrale doelstellingen van het actieplan zijn ver-
sterking van de programmering, ruim baan voor culturele diversiteit, 
investeren in de jeugd, beter zichtbaar maken van het cultureel vermo-
gen en culturele planologie op de agenda zetten. Het actieplan wordt 
in gewijzigde vorm voortgezet in de periode 2005-2008. De doeluitke-
ringen voor Cultuurbereik en voor Cultuur en School zijn in het nieuwe 
actieplan gecombineerd tot één uitkering. De centrale doelstelling van 
het nieuwe actieplan is het cultureel bewustzijn van burgers te verster-
ken, door het vergroten van zowel het publieksbereik als de actieve 
participatie aan kunst en cultuur (ocw 2004).

Het project Cultuur en School werd in 1994 opgezet om kunst- en 
cultuureducatie te stimuleren en kinderen en jongeren meer in aan-
raking te laten komen met kunst en cultuur, zowel op school als in 
culturele instellingen. Onderdeel van het project was de invoering van 
het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) in het voortgezet 
onderwijs. Het vak ckv is bedoeld om zowel de actieve als passieve 
deelname aan kunst en cultuur te vergroten. De concrete invulling van 
het vak ckv kan per school verschillen. Wel ontvangen alle leerlingen 
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zogenaamde cultuurvouchers ter waarde van € 20, waarmee zij cultu-
rele activiteiten kunnen ondernemen. In hoofdstuk 4 komt cultuur-
educatie uitgebreider aan bod.

Leerlingen kunnen via school een jaar lang een Cultureel Jongeren 
Paspoort (cjp) ontvangen. Dit paspoort bestaat al meer dan veertig 
jaar en is ook buiten het vak ckv om te verkrijgen voor jongeren tot 
26 jaar. De idee achter het cjp is dat lage toegangsprijzen de drempel 
voor cultuurbezoek verlagen en de participatie van jongeren verhogen. 
Ook Vlaanderen kent het cjp. Andere initiatieven om jongeren aan te 
sporen om meer aan cultuur deel te nemen zijn onder meer de jaar-
lijkse Kunstbendewedstrijd, waar jong talent het op nationaal niveau 
kan opnemen tegen andere jongeren, en kortingsregelingen in musea 
en theater, die vaak ook bestemd zijn voor andere doelgroepen, zoals 
ouderen en studenten. Daarnaast zijn er allerlei algemene maatrege-
len om de drempel voor cultuurdeelname te verlagen. Voor circa € 30 
kun je een museumjaarkaart aanschaffen waarmee je vrije toegang 
tot een groot deel van de musea in Nederland hebt. Bij een treinabon-
nement of bij sommige bankpassen is een kortingskaart voor musea 
‘ingebouwd’. Er worden zowel in Nederland als in Vlaanderen gra-
tis culturele activiteiten en evenementen georganiseerd, die onder 
andere bedoeld zijn om de publieksparticipatie te verhogen, zoals de 
Uitmarkt in Amsterdam, culturele zondagen in Utrecht, museum- en 
monumentenweekenden en museumnachten.

Recente inspanningen om soms letterlijk de afstand tussen publiek 
en cultuur te verkleinen zijn bijvoorbeeld het tonen van stukken uit de 
Collectie Nederland buiten musea, zoals op Schiphol of in scholen en 
het vergroten van de mobiliteit van collecties. Gepoogd wordt de virtu-
ele toegang tot musea en archieven te stimuleren door collecties digi-
taal beschikbaar te maken, door de informatievoorziening van musea 
en theater te verbeteren en door de mogelijkheden uit te breiden om 
via internet een kaartje voor voorstellingen aan te schaffen. Dit kan 
de drempel voor een fysiek bezoek aan museum of theater verlagen. 
De laatste jaren, ten slotte, worden steeds vaker grote evenementen en 
overzichtstentoonstellingen van wereldberoemde kunstenaars geor-
ganiseerd, waar dikwijls commerciële sponsoren bij betrokken zijn. 
Organisatoren gaan ervan uit dat het hedendaagse publiek zich meer 
aangesproken voelt door dit soort grootschalige, maar tegelijkertijd 
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‘unieke’, evenementen. (ocenw 2002). Terecht, zo blijkt uit de bezoek-
cijfers van dergelijke tentoonstellingen.

Tot midden jaren tachtig bleef de idee overeind dat, op de lange 
termijn, de cultuurparticipatie dermate zou groeien dat subsidies 
uiteindelijk overbodig zouden worden. Tegenwoordig lijkt het besef 
doorgedrongen dat de spanning met het publiek kenmerkend voor het 
cultuurbeleid en dus blijvend is. Die spanning maakt het noodzake-
lijk om permanente inspanningen te plegen om het (jonge) publiek 
te bereiken. Het onderwerp cultuurparticipatie is de laatste jaren dan 
ook weer hoger op de agenda komen te staan. Het huidige beleid op het 
gebied van cultuurdeelname is volgens de critici echter meer gericht 
op het versterken van de legitimatie van het eigen beleid, dan op het 
willen emanciperen van een breed publiek (Kuypers 2000). Laermans 
(2002a) vindt de Nederlandse aandacht voor jongeren en allochtonen 
zelfs verdacht. Waarom richt het beleid zich niet op autochtone laag-
opgeleiden, die immers ook een lage cultuurparticipatie kennen?

Deze kritiek zegt in een notendop iets over de verschillen in het cul-
tuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. Mede onder invloed van de 
verzuiling was het beleid in Vlaanderen van meet af aan meer gericht 
op het bereiken van een breed publiek, wat terugkomt in de organi-
satie van het beleid en in de culturele voorzieningen die dat beleid 
voortbracht. In Nederland werd in de jaren tachtig en de vroege jaren 
negentig het aanbod vooropgesteld en stond het bereik tijdelijk op het 
tweede plan.
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3 Cultuurbeleid: advisering en subsidiëring

In hoofdstuk 2 is een beeld geschetst van de doelstellingen en ont-
wikkelingen van het cultuurbeleid in Nederland en Vlaanderen. In dit 
hoofdstuk komen twee belangrijke aspecten van het cultuurbeleid aan 
de orde: advies en subsidie. Wie beslist over de subsidies en waar gaan 
ze naartoe? En in hoeverre is er in de gebruikte voorwaarden en crite-
ria aandacht voor cultuurdeelname in het algemeen en die van jonge-
ren in het bijzonder?

3.1  Cultuursubsidies in Vlaanderen

In Vlaanderen bestaat tussen de verschillende cultuursectoren een 
groot onderscheid in de mate van financiële ondersteuning door de 
overheid. Deze verschillen houden verband met de ontstaansgeschie-
denis van het cultuurbeleid, zoals geschetst in hoofdstuk 2. In het 
algemeen geldt: hoe eerder het beleid in decreten en regelingen werd 
vastgelegd, hoe meer financiële mogelijkheden er zijn voor onder-
steuning. Er is relatief weinig geld beschikbaar voor jonge beleidster-
reinen als hedendaagse beeldende kunst en architectuur. Pas sinds 
enkele jaren is er een substantiële ondersteuning voor het cultureel 
erfgoed, zoals musea, volkscultuur en archieven. De subsidies in deze 
sector blijven nog ver achter bij die voor het volksontwikkelingswerk 
en de podiumkunsten, waarvoor eerder decreten waren ontwikkeld 
en subsidies werden vrijgemaakt. In de afgelopen regeerperioden is 
getracht deze historische verschillen te corrigeren door middel van 
een geïntegreerde aanpak met een beperkt aantal decreten en een-
duidige voorwaarden en criteria. Een andere ontwikkeling van de 
afgelopen jaren is dat er meer aandacht is voor niet-producerende cul-
turele instellingen. Organisaties die zich bezighouden met wat men 
in Vlaanderen ‘omkadering’ noemt, zoals publiekswerking en educa-
tieve activiteiten, worden steeds meer op dezelfde manier benaderd als 
producerende instellingen, inclusief de bijbehorende subsidie-eisen. 
In Nederland wordt de ondersteuningsstructuur van de cultuursector 
in 2005 juist kritisch onder de loep genomen. Het idee is dat er naar 
verhouding te veel ondersteunende instellingen zijn die subsidie ont-
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vangen van het Rijk en die eigenlijk door de sector zelf gedragen zou-
den moeten worden.

Om voor subsidie van de Vlaamse Gemeenschap in aanmerking te 
kunnen komen, moet een instelling eerst erkend worden. Erkenning is 
een soort kwaliteitslabel en was tot voor kort een sturend mechanisme 
in het Vlaams beleid (Laermans 2002a). In de meeste gevallen volgt 
op erkenning ook subsidiëring. Erkenning zonder subsidie komt voor 
als een instelling voldoende andere inkomstenbronnen heeft en dus 
geen middelen van de overheid nodig heeft. Met de komst van het Kun-
stendecreet vervalt de erkenning van instellingen. De voorwaarden om 
voor subsidie in aanmerking te komen zijn vastgelegd in de decreten 
en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Tegenwoordig wordt in bijna 
alle culturele sectoren gewerkt met meerjarige subsidies. Daarnaast 
kan een instelling soms in aanmerking komen voor aanvullende sub-
sidie voor projecten of specifieke doeleinden die zijn vastgelegd in een 
prioriteitenbeleid. Nieuwe kunsteninstellingen ontvangen een jaar-
lijkse subsidie. Er bestaan ook twee- en vierjarige subsidies.

In het Vlaams cultuurbeleid was tot voor kort slechts erkenning 
en subsidiëring mogelijk voor een beperkt deel van de culturele sec-
tor, namelijk de podiumkunsten, de volksontwikkeling en het biblio-
theekwerk. Onder minister Martens (1995-1999) kwam een groter 
aantal cultuuruitingen voor erkenning in aanmerking. Musea kunnen 
sinds 1996 erkend worden. Het Muziekdecreet van 1998 maakte hono-
rering van de betere popmuziek mogelijk via muziekclubs, groepen of 
festivals. Ook architectuur, design en zelfs de strip werden onderdeel 
van het cultuurbeleid. Het totaalbudget van de administratie Cultuur 
bedroeg in 2003 377,7 miljoen euro. De verdeling van subsidies over de 
verschillende afdelingen was als volgt: Volksontwikkeling en biblio-
theken 35%; Muziek, letteren en podiumkunsten 29%; Algemeen cul-
tuurbeleid 16% en Beeldende kunst en musea 7% (ac 2003).

Het budget voor cultuur is de laatste jaren sterk gestegen en de ver-
schillen tussen de sectoren worden iets minder. Zo is het budget voor 
beeldende kunst en musea onder minister Anciaux (1999-2002) in een 
paar jaar gestegen van 5% naar 7%, wat in vergelijking met Neder-
land nog steeds weinig is (Laermans 2002a). Het totaalbudget van 
de Vlaamse overheid voor cultuur, inclusief de budgetten voor monu-
menten, landschappen, media, film en deeltijd kunstonderwijs was in 
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2003 843,9 miljoen euro. Overigens moet de stijging van het totale cul-
tuurbudget gerelativeerd worden, want die houdt ongeveer gelijke tred 
met de groei van de totale Vlaamse begroting. Bovendien is een deel 
van de stijging toe te rekenen aan een verschuiving van middelen op de 
begroting (Van der Speeten 2004).

Behalve aan culturele instellingen verstrekt de Vlaamse overheid, 
anders dan de Nederlandse, ook rechtstreeks subsidies aan individu-
ele kunstenaars en projecten. Zo steunt zij bijvoorbeeld podiumkun-
stenprojecten waarvan de aanvrager overigens in de meeste gevallen 
een vereniging zonder winstgevend doel (vzw) is. Commerciële orga-
nisaties hebben ook toegang tot de procedure. In Nederland zijn bijna 
alle projectsubsidies overgedragen aan een van de negen publieke cul-
tuurfondsen.

Naast de zogeheten decretale subsidies kent de Vlaamse Gemeen-
schap ook nominale subsidies toe aan instellingen die buiten de 
decreten om min of meer blijvend gesteund worden door de Vlaamse 
Gemeenschap. Deze instellingen staan op naam in de begroting. De 
subsidie moet jaarlijks worden vastgesteld door het Vlaams parlement. 
In 2001 ging iets meer dan een derde van de subsidie voor muziek, let-
teren en podiumkunsten naar nominaal gesubsidieerde instellingen. 
Deze instellingen ontkomen aan periodieke toetsing op werking en 
kwaliteit. Laermans (2002a) spreekt in dit verband van een legitima-
tiedeficit. In deze situatie komt de komende jaren verandering met de 
komst van het Erfgoed- en het Kunstendecreet: hierin moeten alle 
instellingen die subsidie ontvangen een kwaliteitstoets doorstaan, 
ook de nominale instellingen.

Brussel krijgt van de Vlaamse Gemeenschap een onevenredige hoe-
veelheid financiële middelen voor cultuur, zeker in verhouding tot het 
aandeel van de Vlamingen dat in Brussel woont (circa 15% van de Vla-
mingen). Deze onevenredigheid is terug te voeren op de jaren zestig 
van de vorige eeuw, toen besloten werd dat Brussel de hoofdstad van 
Vlaanderen moest worden.

Het Vlaams cultuurbeleid komt nogal eens voort uit het infrastruc-
tuurbeleid. Het initiatief tot de bouw van een culturele voorziening, 
zoals een openbare bibliotheek of een cultuurcentrum, komt vaak van 
steden en gemeenten. De Vlaamse overheid betaalt mee aan de bouw-
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kosten en krijgt vervolgens het verzoek om financiële ondersteuning 
van de instellingen die de voorziening gebruiken. De uiteindelijke kos-
ten zijn vaak van tevoren niet te overzien. Het driejarenplan voor inves-
teringen in culturele infrastructuur moest hierin verandering brengen 
en zorgen voor een meer gestructureerd beleid ten aanzien infrastruc-
tuur (Laermans 2002a).

In enkele decreten zijn bepalingen terug te vinden over de relatie 
met andere overheden. Elke gemeente werd met het Decreet op open-
bare bibliotheken in 1978 verplicht een openbare bibliotheek op te 
richten. In het decreet is vastgelegd hoeveel elk bestuursniveau moest 
bijdragen. In het podiumkunstendecreet is vastgelegd dat gezelschap-
pen die (mede) opgericht zijn door de lagere overheden, erkend en 
gesubsidieerd kunnen worden door de Vlaamse Gemeenschap als de 
lagere overheden minstens voor de helft meebetalen en ze aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Dit systeem van zogeheten koppelsubsi-
dies vervalt met de komst van de nieuwe decreten. Dan kan de Vlaamse 
Gemeenschap niet langer verplicht worden om een bijdrage te leveren 
en wordt meer uitgegaan van de politieke autonomie van lagere over-
heden. Een culturele instelling zal voor financiering zelf in onderhan-
deling moeten treden met de verschillende overheden.

Het overdragen van de subsidiebevoegdheden aan andere instanties 
past niet bij de politieke cultuur in Vlaanderen, die uitgaat van het pri-
maat van de politiek. In Nederland geldt dit primaat eveneens, maar 
is dit geen belemmering om de subsidieverstrekkingen op afstand te 
plaatsen, zoals in het geval van de fondsen. In Vlaanderen zijn pogin-
gen om een Fonds voor de Letteren op te richten lange tijd door poli-
tici afgewezen, hoewel de sector hier zelf om vroeg. In 1999 is per 
decreet dan toch een Vlaams Fonds voor de Letteren opgericht, waarin 
een groot deel van het letterenbeleid is ondergebracht. In 2002 volgde 
het Vlaams Audiovisueel Fonds. Voor de overige sectoren geldt dat de 
overheid de uiteindelijke beslissingen neemtvoor het toekennen van 
subsidie, ook als het gaat om kleine of incidentele subsidies (Baeten 
1997). Er wordt al langere tijd over gesproken om ook voor de beel-
dende kunst een fonds in het leven te roepen. In het kerntakendebat 
van 2001, dat gekoppeld is aan de bestuurlijke vernieuwingsoperatie 
Beter Bestuurlijk Beleid, is gekeken naar de mogelijke rol van fondsen in 
het verstrekken van subsidies. De conclusie van het debat was dat voor 



Cultuurbeleid: advisering en subsidiëring46

de cultuursubsidies het primaat van de politiek het uitgangspunt moet 
zijn en dat de subsidies niet aan fondsen overgedragen moeten worden 
(vlaanderen.be/bbb).

Podiumkunsten en muziek
Het Podiumkunstendecreet uit 1993 is een voorbeeld geweest voor de 
andere sectoren, ook wat betreft subsidiëring en advisering. De admi-
nistratie ondersteunt de podiumkunsten op verschillende manieren 
en met verschillende middelen. Zo subsidieert zij de activiteiten en het 
personeel van culturele instellingen die erkend zijn of nominaal in de 
cultuurbegroting staan ingeschreven. Er worden opdrachten aan kun-
stenaars verstrekt en werkbeurzen en prijzen toegekend.

Sinds het decreet van 1993 is het mogelijk om bepaalde organisa-
ties als kunstencentrum te erkennen en structureel te subsidiëren. De 
beschikbare gelden zijn echter laag in vergelijking met andere instel-
lingen en gezelschappen binnen de podiumkunsten. De belangrijkste 
voorwaarde voor een kunstencentrum om erkend te worden is dat het 
centrum een vernieuwende impact heeft (Elias 2000). Daarnaast geldt 
een aantal aanvullende criteria: er moet een minimumaantal produc-
ties en voorstellingen gerealiseerd worden en minimaal één opdracht 
moet worden gegeven aan een Nederlandstalige kunstenaar. In de 
beginperiode na het Podiumkunstendecreet vielen nog veel jonge en 
vernieuwende gezelschappen buiten de boot. Tussen 1995 en 2004 is 
deze situatie sterk veranderd. Steeds meer nieuwe initiatieven komen 
in aanmerking voor subsidie. Sinds het herziene Podiumkunstende-
creet van 1999 kunnen ook festivals subsidie aanvragen.

De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt een aantal podiumkun-
steninstellingen nominaal, waaronder Kunstencentrum de Singel, 
het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en de Vlaamse Opera. Voor de 
muzieksector krijgen het Vlaams Radio Orkest en Koor, het muziek-
centrum Vlaanderen en het Koninklijk Filharmonisch Orkest van 
Vlaanderen nominale subsidie.

Beeldende kunst en musea
Met het Museumdecreet van 1996 beoogt de overheid de kwaliteit van 
de museale activiteiten te verhogen door strengere erkenningsvoor-
waarden en door activiteiten van instellingen te stimuleren via (extra) 
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subsidie. Vóór 1996 beperkte het museumbeleid van de Vlaamse over-
heid zich tot het verstrekken van een vast subsidiebedrag per museum 
op basis van het Koninklijk Besluit van 1958, daarin begeleid door een 
Raad van Advies voor Musea (vanaf 1981). Het beperkte aantal voor-
waarden om in aanmerking te komen voor subsidie, had als gevolg dat 
heel veel musea voor een klein bedrag gesubsidieerd werden, wat de 
professionalisering van musea belemmerde. Om tegenwoordig voor 
subsidie in aanmerking te komen, moet aan een aantal criteria zijn 
voldaan, waarbij onder andere gekeken wordt naar de wijze waarop 
een museum de essentiële functies van verzamelen, bewaren en onder-
zoek doen uitvoert, naar de publiekswerking, de infrastructuur en de 
kwalificaties van het personeel.

Vóór 2001 gaf de Vlaamse Gemeenschap alleen subsidie aan erkende 
landelijke musea. Vanaf 2001 kan de Vlaamse overheid ook subsidie 
toekennen aan regionale musea (wvc 2003). Sinds het in werking tre-
den van het Museumdecreet in 1998 komen musea in navolging van de 
podiumkunsten in aanmerking voor meerjarige subsidiëring op basis 
van een jaarlijks vast bedrag. Aan de hand van een beleidsplan ont-
vangen landelijk of regionaal erkende musea een zogenaamde enve-
loppensubsidie voor het uitvoeren van hun beleidsplan (de jaarwerking). 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor 
projectsubsidies waaraan vooraf bepaalde thema’s zijn verbonden. Op 
Vlaams en provinciaal niveau werden museumconsulenten aangesteld 
die zich behalve op collectiebeheer en verzamelbeleid ook moeten 
richten op de publiekswerking (Laermans 2002a). Met het in werking 
treden van het nieuwe Erfgoeddecreet vanaf 2005 komt de subsidië-
ring van verschillende soorten erfgoedinstellingen onder een over-
koepelend decreet te vallen. In het nieuwe Erfgoeddecreet komen niet 
alleen landelijke organisaties, maar ook stedelijke instellingen in aan-
merking voor subsidie.

In elk van de drie grote steden wordt een presentatiepodium nomi-
naal ondersteund, zoals in Gent het stedelijk museum voor actuele 
kunst in Gent (s.m.a.k.). Deze instellingen hebben expliciet een taak 
op het gebied van communicatie naar een breed publiek. Sinds kort 
kent de culturele infrastructuur naast culturele centra en kunstencen-
tra een nieuwe categorie: de beeldende kunstencentra, die vanaf 2001 
voor subsidie in aanmerking komen. Met deze nieuwe categorie wil de 
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Vlaamse overheid meer structuur geven aan de beeldende kunstensec-
tor. Ook hoopt zij een groep voorlopers te creëren, ongeveer zoals dit 
in de podiumkunstensector gebeurde met de kunstencentra. In 2003 
ontvingen zes beeldende kunstencentra voor in totaal 927.000 euro 
subsidie, waaronder Argos, Kunsthalle Lophem en Netwerk Gallerij. 
Deze instellingen ontvangen voor een periode van drie jaar een vast 
bedrag aan subsidie voor de basiswerking, waarmee zij hun kernacti-
viteiten kunnen uitvoeren. Ze kunnen bovendien aanvragen indienen 
voor aanvullende projectsubsidies op basis van politieke prioriteiten. 
Met de komst van het nieuwe Erfgoeddecreet komt ook in de erfgoed-
sector meer ruimte voor nieuwe instellingen en initiatieven, zoals 
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in het kader van de erf-
goedconvenanten.

Sociaal-cultureel werk
In het sociaal-cultureel werk werd erkenning zeer sterk gekoppeld 
aan subsidiëring. De subsidie werd berekend aan de hand van kwan-
titatieve normen, zoals aantallen lokale afdelingen en cursussen. 
Bewaking van de kwaliteit kwam met deze werkwijze in het geding, 
aangezien niet de kwalitatieve inhoud van de activiteiten of instelling 
maar de grootte de doorslag gaf. Dit leidde er ook toe dat de bestaande, 
verzuilde organisaties bijna automatisch subsidie kregen en dat het 
voor nieuwe organisaties zeer moeilijk was om ertussen te komen. De 
door de overheid gesubsidieerde sociaal-culturele instellingen kon-
den, zolang zij het aantal activiteiten en afdelingen op peil hielden, 
met grote mate van zelfstandigheid opereren.

De erkenning van cultuurcentra is een voorbeeld van de eerdere vast-
stelling dat cultuurbeleid in Vlaanderen vaak voortkomt uit het infra-
structuurbeleid. De erkenning gebeurde op basis van de hardware van 
het cultuurcentrum, vaak gebouwd op initiatief van de gemeente of 
provincie. De toegekende subsidie was gekoppeld aan het inwoner-
tal, de grootte van het centrum en in mindere mate aan de activitei-
ten in het cultuurcentrum. De hoogte van het subsidiebedrag was voor 
alle centra binnen dezelfde categorie gelijk, ongeacht de activiteiten. 
Overigens is het beschikbare subsidiebedrag van de Vlaamse overheid 
voor cultuurcentra beperkt. Het grootste deel wordt gefinancierd door 
de initiatiefnemers. De huidige subsidie voor cultuurcentra kent een 
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vast en een variabel deel, waarbij het laatste deel op basis van een kwa-
litatieve beoordeling wordt toegekend.

Het Decreet op amateuristische kunstbeoefening (1980) was tot 
voor kort eveneens een bevestiging van de verzuiling. De subsidiëring 
was verbonden aan het aantal groepen van eenzelfde vereniging, wat 
ertoe leidde dat er geen plaats was voor vernieuwing (Elias 2000). Een 
aantal nieuwe decreten in deze sector, waaronder het Decreet op ama-
teurkunsten uit 2000 en het Decreet op sociaal-cultureel volwasse-
nenwerk (2003) hebben verandering in deze situatie gebracht. Er zijn 
kwalitatieve criteria geïntroduceerd die op den duur de kwantitatieve 
criteria moeten vervangen, waardoor de subsidiëring en advisering 
beter aansluiten bij de andere sectoren. Dit is een belangrijke stap in 
de richting van een integraal cultuurbeleid.

Op 1 januari 2002 werd het Decreet lokaal cultuurbeleid van kracht. 
Dit decreet betekent erkenning van de gemeente als volwaardige part-
ner op het gebied van cultuurbeleid. Het decreet regelt de erkenning en 
subsidiëring van cultuurcentra en openbare bibliotheken. De gemeen-
ten kunnen gemeentelijke cultuurbeleidsplannen indienen bij de 
Vlaamse Gemeenschap, evenals een bibliotheekplan en een zesjarig 
beleidsplan voor het cultureel centrum. De gemeente is verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van de plannen en heeft daarin meer vrijheid 
dan voorheen. Het decreet voorziet in de aanstelling van een cultuur-
beleidcoördinator die, gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, 
een beleidsplan schrijft (aps 2003).

3.2  Cultuursubsidies in Nederland

Het cultuurbeleid in Nederland kan worden gekenmerkt als een voor-
waardenscheppend subsidiebeleid dat gericht is op het stimuleren of 
ondersteunen van de productie en distributie van kunst en cultuur. 
Rechtstreekse subsidies aan consumenten komen niet veel voor. Twee 
voorbeelden hiervan zijn de cultuurvouchers die aan leerlingen in het 
kader van het vak Culturele en Kunstzinnige vorming worden verstrekt 
en de Kunstkoopregeling van de Mondriaan Stichting. In het kader van 
deze regeling kan een particulier die een kunstwerk koopt een ren-
teloze lening afsluiten. Vormen van indirecte cultuursubsidie aan de 
consument zijn verlaagde toegangsprijzen en kortingsregelingen.
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Een van de kenmerkende aspecten van het cultuurbeleid in Neder-
land is de afstand die de overheid bewaart, wat ook tot uitdrukking 
komt in de subsidiewijze. De overheid beïnvloedt het culturele veld 
door subsidie te verstrekken aan particuliere instellingen, er is geen 
rechtstreekse inmenging in het culturele leven (Oosterbaan Marti-
nius 1990). De verschillen met de Vlaamse situatie zitten in het overla-
ten van de projectsubsidies aan Fondsen alsmede in het belang dat (al 
langer) wordt gehecht aan advisering op afstand, op basis van criteria 
die gericht zijn op ‘kwaliteit’. Bovendien staat voor de rijksoverheid in 
Nederland niet zozeer de infrastructuur als wel het aanbod centraal.

Vanaf de jaren zeventig groeide de behoefte aan een eenvoudiger 
subsidiesysteem, gebaseerd op een overzichtelijke verdeling tussen 
Rijk, provincies en gemeenten. Deze behoefte kwam in eerste instan-
tie voort uit de problemen die zich voordeden met de zogenaamde kop-
pelsubsidies. Met dit subsidie-instrument, ook bekend in Vlaanderen, 
wordt een culturele voorziening gefinancierd door verschillende over-
heden. De bevoegdheden tussen die bestuurslagen waren niet duide-
lijk afgebakend, wat nogal eens leidde tot lange en ondoorzichtige 
besluitvormingsprocessen. Voor de subsidieaanvrager betekende dit 
een lange periode van onzekerheid. Na afschaffing van de koppel-
subsidies werden de verantwoordelijkheden van Rijk, provincies en 
gemeenten opnieuw gedefinieerd en vervolgens ingrijpend gewijzigd. 
In het geval van de podiumkunsten vond een (re)centralisatie plaats, 
in de erfgoedsector juist een decentralisatie. Het Rijk kreeg in prin-
cipe de verantwoordelijkheid voor instandhouding van het aanbod: de 
nationale musea, de symfonieorkesten en de op landelijk niveau ope-
rerende toneel- en dansgezelschappen. De provincie kreeg als taak het 
aanbod te distribueren. De gemeenten werden primair verantwoorde-
lijk voor de afname en voor de instandhouding van de accommodaties. 
In de praktijk zijn deze verantwoordelijkheden niet zo strikt geschei-
den als op papier (ocenw 2002). Met de steden Amsterdam, Rotter-
dam en Den Haag werden bestuursakkoorden over de financiering 
van grootstedelijke instellingen gesloten (ocenw 2002). In 1997 wer-
den deze akkoorden vervangen door zogeheten cultuurconvenanten, 
die niet alleen worden afgesloten met de drie grote steden, maar ook 
met vijf landsdelen waarin alle provincies en ongeveer twintig grotere 
gemeenten zijn vertegenwoordigd. Naast afspraken over uitgangs-
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punten en randvoorwaarden is in het Algemeen Kader Cultuurconve-
nanten ook vastgelegd dat de landsdelen culturele profielen moeten 
opstellen.

Musea die geen rijkseigendom waren, konden tot 1987 toch in aan-
merking komen voor subsidie van het Rijk. Dit gebeurde in samen-
spraak met de andere overheden en via de koppelsubsidies. Dit 
veranderde in 1985 toen in de nota Museumbeleid werd vastgelegd welke 
musea onder verantwoordelijkheid van het Rijk vielen (wvc 1985b). Dit 
werd bepaald aan de hand van een aantal criteria zoals de breedte van 
de taakstelling van het museum, de reikwijdte en kwaliteit van de col-
lectie en representativiteit voor het betreffende terrein. Dit betekende 
in de praktijk dat slechts een beperkt aantal musea onder volledige 
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid kwam. De overige musea 
werden overgedragen aan provincies of gemeenten, die daarvoor geld 
in het gemeente- of provinciefonds ontvingen. Een andere vorm van 
decentralisatie in deze periode was het opzetten van cultuurfondsen 
(ocenw 2002).

De project- en individuele subsidies zijn tegenwoordig, uitzonde-
ringen daargelaten, overgedragen aan negen fondsen, waaronder het 
Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten en de Mondriaan stich-
ting. Net als in Vlaanderen beslist het fondsbestuur zelfstandig en 
bindend over subsidietoekenningen. De adviezen worden opgesteld 
door commissies binnen het fonds en de gesubsidieerde projecten of 
kunstenaars leggen na afloop verantwoording af aan het fonds. Het 
fonds moet zelf verantwoording afleggen aan de bewindspersoon in 
het kader van de Cultuurnota. Zowel in Nederland als in Vlaanderen 
kan de bewindspersoon een fonds op hoofdlijnen sturen. Dit gebeurt 
vooral via de beschikking die voor een periode van vier jaar (Neder-
land) of vijf jaar (Vlaanderen Fonds voor de letteren) wordt afgegeven.

Met het Kunstenplan 1988-1992 werd in Nederland voor het eerst een 
integrale afweging gemaakt van alle subsidievragende kunstinstel-
lingen aan de hand van hun vierjarige beleidsplannen. Voorheen wer-
den alle subsidies jaarlijks door de minister vastgesteld (ocenw 2002). 
Met de Wet op specifiek cultuurbeleid (1993) werd de werkwijze van het 
Kunstenplan uitgebreid tot het hele terrein van het cultuurbeleid. De 
regering is hiermee verplicht om vierjaarlijks een Cultuurnota uit te 
brengen, waarin wordt vastgelegd welke instellingen subsidie ontvan-
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gen. Om de vier jaar kunnen culturele instellingen een aanvraag voor 
subsidie indienen bij de rijksoverheid. Dit kunnen zowel cultuurpro-
ducerende als intermediaire of ondersteunende instellingen zijn. De 
cultuurfondsen moeten ook elke vier jaar een beleidsplan indienen in 
het kader van de Cultuurnota.

De Cultuurnota is alleen bedoeld voor vierjarige subsidie die op 
basis van budgetfinanciering kan worden besteed. Een instelling heeft 
dus een grote mate van vrijheid om te bepalen hoe de subsidies over de 
vier jaar besteed worden. Dit doet een zwaarder beroep op bestuurlijke 
en organisatorische kwaliteiten van het zakelijk management dan 
binnen het systeem van jaarlijkse toekenning. Invoering van de Cul-
tuurnota heeft dan ook geleid tot professionalisering van de culturele 
sector (ocenw 2002).

Het totale budget voor Cultuur van het directoraat-generaal Cultuur 
en media was voor 2003 667 miljoen euro. De procentuele verdeling 
per sector is als volgt: Kunsten (inclusief Beeldende kunst) 45%, Lette-
ren en Bibliotheken 6%, Cultureel erfgoed 37%. Van het totaalbudget 
gaat 10% naar de fondsen (tk 2002/2003). Om de budgetten in Neder-
land en Vlaanderen globaal te kunnen vergelijken, nemen we de bud-
getten voor podiumkunsten en letteren en die voor beeldende kunsten 
en musea samen (tabel 3.1). Als we de middelen voor 2003 vergelijken, 
springt het enorme verschil in middelen voor beeldende kunsten en 
musea in het oog. In Vlaanderen worden per inwoner meer middelen 
aan podiumkunsten besteed dan in Nederland, namelijk 18 tegenover 
11 euro per inwoner.

Tabel 3.1 Subsidies voor kunsten en musea van de centrale overheid in 2003 in 
Nederland en Vlaanderen (× 1 mln. euro)

Nederlanda Vlaanderen

Podiumkunsten en Letteren 179 108

Beeldende Kunsten en Musea 184 23

a De middelen voor de fondsen (in totaal 69 miljoen euro) zijn hierin niet opgenomen. 

Bron: OCenW (TK 2002/2003); AC (2003)
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3.3  Advisering over cultuur in Vlaanderen

Er zijn in Vlaanderen drie adviesraden voor Cultuur: de Raad voor Cul-
tuur, de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling. Het 
Cultuurpact bepaalt dat de raden evenwichtig moeten worden samen-
gesteld. Politieke kleur gaat echter niet meer boven deskundigheid. 
Ook voor de organisatie van de advisering was het Podiumkunsten-
decreet van 1993 een omslagpunt. Kwaliteitsbewaking via deskundig 
advies werd het devies (Laermans 2002a).

Voordat het Decreet op de raden voor cultuur, kunsten en volksont-
wikkeling (1987) van kracht was, lieten cultuurministers zich infor-
meren door verschillende adviescommissies, zoals de Museumraad, 
de Hoge Raad voor Volksontwikkeling, de Commissie voor Cultuur-
centra en de Commissie voor het Boek. In deze commissies zaten 
deskundigen en de commissies werden samengesteld volgens het Cul-
tuurpact. De leden van de commissies en raden moesten op basis van 
het pluralistische beginsel na een aantal jaar vervangen worden om 
evenwichtige vertegenwoordiging te waarborgen. Volgens de critici 
zou de richting van de adviezen hierdoor om de paar jaar veranderen, 
met als gevolg dat een advies voor een instelling of sector soms nogal 
onverwacht kwam.

In 1997 is een aantal verschillende adviesraden samengevoegd tot 
de Raad voor Cultuur. De oprichting van de raad kan worden gezien 
als een concrete uitwerking van het streven naar een integrale beleids-
voering (Laermans 2002a). De Raad voor Cultuur bestaat uit dertien 
onafhankelijke deskundigen en zeven leden van beide andere raden 
(Kunsten en Volksontwikkeling). Daarnaast worden steeds twee leden 
uitgenodigd uit de Jeugdraad, de Vlaamse Sportraad, de Vlaamse 
Mediaraad en de Vlaamse Toerismeraad. De leden van de raden worden 
voor een duur van vijf jaar aangesteld. Het decreet uit 1997 bepaalt dat 
de raden, adviescommissies en beoordelingscommissies trapsgewijs 
samengesteld moeten worden. De beoordelingscommissie heeft een 
afgevaardigde in de commissie, die op haar beurt een afgevaardigde 
levert voor de raad. Bij de samenstelling van de raden en commissies 
wordt rekening gehouden met deskundigheid, de verhouding tussen 
het aantal mannen en vrouwen en de geografische spreiding. De Raad 
voor Cultuur heeft een reflecterende en adviserende taak. Het advies 
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van de raad is niet bindend. De activiteiten van de raad bestaan onder 
andere uit het volgen van de culturele ontwikkelingen in de brede zin 
van het woord, het adviseren over problemen van culturele verschei-
denheid en ongelijkheid, het adviseren over beleidsplannen, decreten 
en besluiten en het cultuurbeleid als zodanig evalueren op samenhang 
en doeltreffendheid.

De Raad voor de Kunsten brengt advies uit over het kunstenbeleid en 
over de effecten van ander beleid op het kunstenbeleid. De Raad voor de 
Kunsten bestaat uit een voorzitter en 32 leden. De raad kent een aantal 
advies- en beoordelingscommissies. De raden en adviescommissies 
hebben een beleidsadviserende opdracht, terwijl de beoordelingscom-
missies zorg dragen voor de kwaliteitsbeoordeling van individuele 
subsidie- en erkenningsdossiers. Hiermee is de eerdere band tussen 
strategische advisering en beoordeling doorgesneden. De beoordelin-
gen vinden plaats in sectorale commissies die de rol op zich nemen 
van de vroegere adviescommissies. De beoordelingscommissies advi-
seren binnen het kader van sectorspecifieke decreten of regelingen 
over concrete aanvragen voor erkenning of subsidiëring (Laermans 
2002a). Er wordt ook gebruikgemaakt van zogenaamde ad-hoccom-
missies, bijvoorbeeld de commissie Ontsluiting cultureel erfgoed en 
de commissie Culturele infrastructuur. De Raad voor Volksontwikke-
ling en Cultuurspreiding geeft advies over volksontwikkeling, biblio-
theekwerk, cultuurcentra en amateurkunsten alsook over de effecten 
van ander beleid op deze terreinen. Deze raad kent voor elk van deze 
vier terreinen een commissie (Elias 2000).

Van de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling 
en Cultuurspreiding wordt ook een brede visie verwacht. Volgens 
Laermans (2002a) zijn de raden er tot nu toe nog niet in geslaagd om 
aan die verwachting te voldoen en is van de doelstelling om meer sec-
toroverschrijdend te werk te gaan ook nog niet veel terechtgekomen. 
De invloed van adviesraden moet wel enigszins gerelativeerd worden, 
aangezien over de nominale subsidies wordt besloten in het Vlaams 
Parlement. Voor de sectoren dans, muziek en theater betekende dit dat 
tot voor kort slechts over een heel beperkt deel van de instellingen gead-
viseerd werd door de raad. Een integrale afweging van een bepaalde 
sector was hierdoor nauwelijks mogelijk (Baeten 1997). Deze situa-
tie verandert met de nieuwe koepeldecreten waarin ook de nominale 
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instellingen aan een kwalitatieve beoordeling worden onderworpen. 
Er komt dan meer nadruk te liggen op de beoordelingscommissies. 
De sectorale adviescommissies worden afgeschaft in het Kunsten- en 
Erfgoeddecreet. Tot 1997 waren de adviezen in principe geheim; sinds 
het Decreet op openbaarheid van bestuur, waarvan het voorontwerp in 
2002 werd goedgekeurd, kunnen adviezen officieel opgevraagd wor-
den. Voor podiumkunsteninstellingen is in het decreet geregeld dat 
adviesraden hoorzittingen kunnen organiseren waar instellingen net 
als in Nederland bezwaar kunnen maken tegen het voorlopig gefor-
muleerde advies. Het herziene Podiumkunstendecreet van 1999 voor-
ziet in een subsidiëring aan de hand van een dubbele beoordeling: de 
beoordelingscommissies bekijken de instellingen vanuit een artistiek 
perspectief, de administratie Cultuur beoordeelt het functioneren van 
de aanvrager (Laermans 2002b).

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid wordt het hele adviesstelsel 
van de overheid onder de loep genomen. Een aantal voorstellen voor 
herstructurering is al gedeeltijk in praktijk gebracht, bijvoorbeeld het 
voorstel om scherper onderscheid te maken tussen strategische advi-
sering en kwaliteitsbeoordeling. In het geval dat de voorgenomen her-
schikking van de administratie Cultuur doorgaat, zou dit resulteren 
in een Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het rapport Beter 
Bestuur (2002) gaat tevens uit van het primaat van de politiek, wat in 
het geval van het adviesstelsel betekent dat in geen enkel beleidsdo-
mein bindend kan worden geadviseerd. De eindverantwoordelijkheid 
blijft altijd bij de minister.

Als er een nieuwe beoordelingscommissie moet worden samenge-
steld legt de administratie Cultuur per commissie een lijst van namen 
voor aan de minister van Cultuur, die daaruit de nieuwe leden kiest. 
Voor de beoordelingscommissies wordt ook gezocht naar bijkomende 
expertise op onderwerpen als nieuwe media, educatie en internatio-
nalisering.

In Vlaanderen speelt van tijd tot tijd de discussie over de rol van de 
raad als belangenbehartiger van de verzuilde verenigingen en instel-
lingen. Doordat hierover bepalingen zijn neergelegd in het Cultuur-
pact speelt deze kwestie wellicht nog sterker dan in Nederland. Patrick 
Dewael, oud-minister van Cultuur (1986-1992), zegt in zijn boek De 
warme hand (1991) onomwonden dat heel wat adviescommissies ver-
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worden zijn tot ‘groepjes van belanghebbenden’. Zo constateert hij dat 
de rivaliteit in de sector theater zeer groot is en dat dit versterkt wordt 
doordat vertegenwoordigers van verschillende delen van de sector zit-
ting hebben in de Raad van Advies voor Toneelkunst (rat). Doordat 
de raad een afspiegeling is van de verhoudingen in de sector worden 
nieuwe initiatieven volgens Dewael afgeremd. Hij spreekt zelfs van 
een boycot van de rat door de gevestigde orde om vernieuwing in de 
theaterwereld zo lang mogelijk buiten de deur te houden. Door het 
Cultuurpact heeft die behartiging ook duidelijk een politieke binding 
(Dewael 1991).

Tien jaar na de uitspraken van Dewael wordt in Vlaanderen de dis-
cussie gevoerd of de advisering niet te veel gericht is op vernieuwende 
en experimentele cultuuruitingen. Kwaliteit is volgens de critici syno-
niem geworden van vernieuwing en experiment, wat zou resulteren 
in een minder toegankelijk aanbod en wellicht ook een beperkter 
publieksbereik (Laermans 2002a). Er is veel veranderd in een decen-
nium. Het vernieuwende theater dat in de kunstencentra te zien was 
en volgens Dewael werd geweerd door de rat is tien jaar later deel 
geworden van het ‘gevestigde’ systeem van advies en subsidie van de 
Vlaamse overheid.

3.4  Advisering over cultuur in Nederland

In 1947 werd de Raad voor de Kunst opgericht, die in 1995 een defi-
nitieve status kreeg met de Wet op de Raad voor de Kunst (Staatsblad 
1955: 173). In de loop der tijd kwam er een aantal adviesorganen bij: 
de Raad voor het Cultuurbeheer, de Mediaraad en de Raad van advies 
voor het Bibliotheekwezen en Informatieverzorging. De inbreng van 
adviseurs in het nationale cultuurbeleid is eind 1995 samengebracht in 
één Raad voor Cultuur. Het aantal leden werd teruggebracht van 275 
tot 15.

Na de Tweede Wereldoorlog was de opvatting van velen dat al te direct 
inhoudelijke overheidsbemoeienis op het gebied van de kunsten 
moest worden vermeden. Dit werd opgelost door het inrichten van 
een adviesorgaan. Hierop was in kunstenaarskringen al voor de oor-
log aangedrongen. De oprichting van de raad zorgde ervoor dat kwa-
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liteit als subsidiecriterium de plaats innam van zedelijke, politieke 
of religieuze normen (ocenw 2002). Een dergelijk adviescollege past 
in de Nederlandse traditie dat de overheid zich geen inhoudelijk oor-
deel aanmatigt over de cultuurhistorische en artistieke aspecten van 
het cultuurbeleid, maar zich concentreert op de hoofdlijnen van het 
beleid. Dit past in de traditie van Thorbecke (1789-1872) die zei: ‘kunst 
is geen regeringszaak’.

Het nieuwe adviesorgaan moest veelzijdig worden samengesteld. 
Men kwam overeen dat de voorlopige raad voor de helft uit kunstenaars 
zou bestaan, voor een kwart uit vertegenwoordigers van het publiek en 
voor de rest uit vertegenwoordigers van het artistieke leven. De voor-
lopige Raad voor de Kunst voldeed niet aan de verwachtingen van de 
kunstenaars. De kritiek richtte zich op uiteenlopende zaken: de raad 
had in hun ogen een te beperkte functie, de stukken waren niet open-
baar, de minister had geen verplichting de raad te horen of in te lichten 
en de raad was grotendeels samengesteld op voordracht van ambte-
naren. De voorlopige raad zou bovendien een te conservatieve samen-
stelling en inslag hebben; er was geen aandacht voor vernieuwende 
kunst. Dit laatste is opmerkelijk: decennia later zou de kritiek juist het 
té vernieuwende karakter van de adviezen van de raad betreffen (Pots 
2000). De gelijkenis met de ontwikkeling van de positie van de raad in 
Vlaanderen is treffend. In de definitieve raad is de genoemde verdeling 
van vertegenwoordigers losgelaten en vindt de samenstelling plaats 
op voordracht van kunstenaarsorganisaties.

De raad was in de beginjaren behalve adviesorgaan deels ook 
behartiger van de belangen van kunstenaars. Het heeft nog een tijdje 
geduurd voordat deze taak werd afgestoten, al beweren sommigen 
dat er tot op de dag van vandaag sprake is van belangenbehartiging 
dan wel -verstrengeling (Pots 2000). In dit geval gaat het niet, zoals 
in Vlaanderen, om invloed van verzuilde instellingen en verenigingen, 
maar van kunstenaars en kunstenaarsinstellingen. In 1969 werd een 
belangrijke stap gezet in het scheiden van advisering en belangen-
behartiging, door de Federatie van kunstenaarsverenigingen voor de 
laatste functie te ondersteunen vanuit de rijksoverheid. In dat jaar wer-
den ook de stukken van de raad openbaar. Mede doordat de Wet op 
de raad voor de kunst de minister verplichtte om over alle belangrijke 
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maatregelen het advies van de raad in te winnen, kreeg de raad vanaf 
1965 meer invloed op het beleid (Oosterbaan Martinius 1990).

Sinds de taken op het gebied van belangenbehartiging werden afge-
stoten, is wat betreft de samenstelling van de raad het accent steeds 
meer verschoven van vertegenwoordiging naar deskundigheid (Pots 
2000). Het wetsontwerp voor de Raad voor de Kunst nieuwe stijl (1977) 
bevat een passage die hierbij van belang is geweest: ‘Voor benoeming 
tot lid van de raad komen in aanmerking personen, van wie mede op 
grond van hun werkzaamheid op het gebied van kunst of aanverwante 
terreinen van de cultuur of hun betrokkenheid daarbij, dan wel uit 
anderen hoofde voor de advisering over de kunsten en het kunstbe-
leid een goede inbreng kan worden verwacht’ (geciteerd in Oosterbaan 
Martinius 1990: 123).

Een evenwichtige samenstelling van de raad bleek lastig te reali-
seren. De raad bestond voornamelijk uit mannen, het Westen van het 
land was oververtegenwoordigd en de levensbeschouwelijke of maat-
schappelijke richting was bij veel kandidaten niet te bepalen. In de 
praktijk werden leden op basis van een vacature geselecteerd op artis-
tiek-inhoudelijke kwaliteiten zonder al te veel rekening te houden met 
overige criteria. In combinatie met de professionalisering die de sec-
tor doormaakte, zorgde dit ervoor dat in de raad steeds meer bestuur-
ders en theoretici zitting namen en steeds minder kunstenaars. Dit 
geldt overigens niet voor de beoordelingscommissies (Oosterbaan 
Martinius 1990).

In de periode dat het cultuurbeleid nauwe banden met het welzijns-
beleid onderhield, tussen 1965 en 1982, was er sprake van dat de Raad 
voor de Kunst zou worden omgevormd tot een Welzijnsraad. Maar 
zoals het cultuurbeleid nooit officieel onderdeel is geworden van het 
welzijnsbeleid, is ook de Welzijnsraad nooit van de grond gekomen. 
De Raad voor de Kunst zag er in die periode op toe dat de aandacht en 
middelen voor het kunstbeleid in verhouding tot het brede cultuurbe-
leid, al dan niet inclusief welzijn, niet in het gedrang kwam. Sterker 
nog, de middelen voor de kunsten werden zelfs verruimd (Pots 2000).

De invloed van de Raad voor de Kunst moet niet overschat worden. 
Voordat het Kunstenplan in werking trad, adviseerde de raad over 
ongeveer 10% van het budget, waarbij het vooral ging om subsidies 
met een incidenteel karakter. De rest van de subsidies lag min of meer 
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vast, zoals de rijksbijdragen voor orkesten en toneelgezelschappen. Bij 
belangrijke kwesties werd niet het advies van de raad gevraagd, maar 
werden aparte commissies benoemd. Dit veranderde in 1987 toen de 
raad mocht adviseren over een herverdeling van het budget over de ver-
schillende kunstvormen, wat de grondslag vormde voor het Plan voor 
het kunstbeleid 1988-1992. De invloed van de raad op het beleid werd ver-
groot met de invoering van de vierjaarlijkse Cultuurnota-cyclus, waar-
mee de raad een vaste positie als adviseur van de regering verkreeg. 
Voor reorganisatievraagstukken met een zware politiek-bestuurlijke 
lading worden tijdelijke externe adviescommissies ingesteld door de 
minister, zoals de commissie-Hierck (2001) die zich boog over het 
orkestenbestel.

In de advisering over kunst en cultuur speelt steeds weer de discus-
sie over het vermeende elitaire karakter van de raad en de afwezigheid 
van het publiek in de advisering. Het belangrijkste argument vóór het 
betrekken van consumenten in de oordeelsvorming is dat zich anders 
een kunst voor kenners ontwikkelt die het niet-ingewijde publiek 
steeds minder zal aanspreken. Toch maakt het publiek tot op heden 
geen deel uit van de advisering (Pots 2000).

De Raad voor Cultuur brengt als adviesorgaan van de regering 
gevraagd en ongevraagd advies uit over de hoofdlijnen van het beleid 
én over de subsidieverzoeken van instellingen in het kader van de Cul-
tuurnota. De raad adviseert op grond van de Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid ook over wet- en regelgeving op het terrein van cultuur. De 
raad heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie ten opzichte van 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het cultu-
rele veld. Wat de vierjarige subsidies betreft, oordeelt de raad, binnen 
een door het ministerie vastgesteld financieel kader, over de artistieke 
kwaliteit van de instellingen op basis van een beleidsplan, mede aan 
de hand van eventuele aanvullende criteria, zoals educatie en cultu-
rele diversiteit. De staatssecretaris formuleert de aanvullende criteria, 
het financiële kader en eventueel bijzondere aanwijzingen of opmer-
kingen in een adviesaanvraag aan de raad. Het departement toetst de 
plannen op hun financiële haalbaarheid en bedrijfsmatigheid. Hoewel 
veel belang wordt gehecht aan de adviezen van de raad, kan de verant-
woordelijke staatssecretaris om zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld 
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als de Tweede Kamer hierom vraagt, besluiten van het advies af te wij-
ken. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de bewindspersoon.

De Raad voor Cultuur bestaat sinds 2005 uit ten hoogste vijftien 
leden. De leden worden voor vier jaar benoemd op voordracht van een 
onafhankelijke benoemingscommissie en worden vooral geselecteerd 
op grond van hun brede inhoudelijke kennis van het cultuurbeleid. 
Daarnaast worden zij gekozen op basis van hun specifieke deskundig-
heid, zodat zij als portefeuillehouder voor een bepaalde sector of van 
een bepaald aspect van het cultuurbeleid kunnen fungeren. De raad 
wordt in zijn advisering bijgestaan door commissies die de adviezen 
op een bepaald terrein voorbereiden. De raad kent drie soorten com-
missies: algemene, ad-hoc- en uitvoeringscommissies. Er zijn vijftien 
algemene commissies waaronder Theater en Intercultureel Cultuur-
beleid. Momenteel zijn er zes ad-hoccommissies waaronder Bovensec-
toraal en eCultuur. De vaste uitvoeringscommissies brengen adviezen 
uit over het cultureel erfgoed (ocenw 2002, cultuur.nl).

Ook al wordt elke vier jaar een integrale afweging van de beleids-
plannen gemaakt, voor sommige instellingen is het zeer onwaar-
schijnlijk dat hun subsidieaanvraag niet zou worden gehonoreerd. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor het Rijksmuseum en het Concertgebouwor-
kest. De hoogte van de subsidie, de inhoud van het beleidsplan en de 
kwaliteit van de instelling staan echter wel ter discussie. Zo heeft de 
raad half april 2004 over de Toneelgroep Amsterdam en het Nationaal 
Toneel geadviseerd dat zij een nieuw beleidsplan moeten indienen en 
in eerste instantie voor twee in plaats van vier jaar subsidie ontvangen. 
Op basis van het nieuwe beleidsplan wordt besloten de subsidie al dan 
niet toe te kennen voor de resterende twee jaar. De reden hiervoor is 
dat zij een ondeugdelijk beleidsplan hebben ingediend dat kwalitatief 
ver onder de maat is, aldus de raad. In die zin is dit soort instellin-
gen niet te vergelijken met de nominale instellingen in Vlaanderen, die 
tot de komst van het Kunsten- en Erfgoeddecreet geen kwaliteitstoets 
hoefden te doorstaan.

3.5  Advies, subsidie en cultuurdeelname

In de huidige doelstellingen van het cultuurbeleid speelt zowel in 
Nederland als Vlaanderen het vergroten van cultuurdeelname een 
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belangrijke rol. Dit komt op verschillende manieren tot uiting in sub-
sidiëring en advisering. Allereerst wordt in Vlaanderen en Neder-
land subsidie verstrekt aan allerlei initiatieven ter vergroting van de 
cultuurdeelname, soms specifiek die van jongeren (zie hoofdstuk 2). 
Ten tweede kan in reguliere subsidie extra aandacht worden besteed 
aan de toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen, door bepaalde 
aanvullende voorwaarden en criteria in de subsidieregelingen op te 
nemen en door de adviesraden mee te geven hieraan extra aandacht te 
besteden. In Nederland is kwaliteit het belangrijkste beoordelingscri-
terium van de Raad voor Cultuur. In de loop der tijd hebben echter ver-
schillende aanvullende criteria hun invloed gehad: ‘door middel van 
algemene en bijzondere voorwaarden dwingt de overheid af dat aan 
haar cultuurpolitieke doelstellingen wordt voldaan’ (ocenw 2002). Zo 
spoorde minister d’Ancona (1989-1994) instellingen aan om een gro-
ter publiek te bereiken door hen te dwingen 15% eigen inkomsten te 
generen. Dit gebeurt in Vlaanderen ook in het nieuwe Kunstendecreet. 
Onder staatssecretaris Nuis (1994-1998) en Van der Ploeg (1998-2002) 
kwamen nieuwe publieksgroepen in beeld.

Rick van der Ploeg ging het verst in zijn pogingen om jongeren en 
minderheden te bereiken. Er werden allerlei initiatieven ontplooid om 
meer jongeren en allochtonen naar de musea en de theaters te krijgen. 
Zo kwamen instellingen in aanmerking voor een bonus van 2% op hun 
subsidie, op voorwaarde dat 3% van het totale budget werd besteed 
aan doelgroepactiviteiten. Deze regeling bleek in de praktijk moei-
lijk controleerbaar en is – mede in het kader van deregulering – opge-
heven. Van der Ploeg nam aanvullende criteria op voor subsidiëring 
op het gebied van maatschappelijk bereik en positie in het bestel en 
spoorde de raad in zijn adviesaanvraag nadrukkelijk aan om hierover 
te adviseren. Bovendien werd er budget vrijgemaakt voor het vergroten 
van het publieksbereik en het bereiken van nieuwe doelgroepen, niet 
alleen met behulp van aparte programma’s, zoals het Actieplan Cultuur-
bereik, maar ook binnen de Cultuurnota.

In de Uitgangspuntenbrief Cultuurbeleid 2005-2008 (ocenw 2003a) 
staat ook een aantal aanvullende criteria voor advisering, naast kwali-
teit. Deze criteria zijn niet nieuw, maar geven ‘vaste waarden’ van het 
cultuurbeleid aan. Het eerstgenoemde criterium is maatschappelijk 
bereik. Dit bereik wordt echter niet nader gespecificeerd. Het aanvraag-
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formulier voor de Cultuurnota 2005-2008, de zogenoemde inrichtingsei-
sen, wierp vrijwel geen drempels op voor aanvragers; zij konden zelf 
aangeven wat de plannen voor de komende periode zijn. In tegenstel-
ling tot de voorgaande periode hoefden aanvragers in hun beleidsplan 
niet aan te geven welke activiteiten op het gebied van internationaal 
cultuurbeleid, educatie en culturele diversiteit zij dachten te gaan ont-
plooien. Dit alles met het oog op deregulering en autonomie voor de 
instellingen.

Het valt op dat in Nederland in vergelijking met Vlaanderen vrij 
weinig informatie wordt gegeven over de criteria waarop aanvragen 
voor meerjarige subsidie beoordeeld worden. In Vlaanderen wordt 
in de reglementen voor erkenning en subsidiëring van bijvoorbeeld 
het Muziekdecreet vrij uitvoerig ingegaan op de voorwaarden waar-
aan een instelling moet voldoen en welke beoordelingscriteria gehan-
teerd worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen criteria 
die betrekking hebben op de kwalitatieve erkenningsvoorwaarden, op de 
hoogte van de subsidie, op de werking en het beheer, en op publieks-
werking. Wat betreft het laatste aspect zijn er zeven criteria om te 
bepalen in welke mate er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke 
spreiding en publiekswerking, zoals de toegangsprijzen en bijzondere 
initiatieven die worden genomen om een vast publiek te creëren of een 
nieuw publiek aan te boren. Criteria op het gebied van publieksbereik 
spelen ook een rol bij de beoordeling van werking en beheer. Het blijkt 
overigens niet uit de reglementen op welke manier er een afweging 
wordt gemaakt tussen de verschillende soorten criteria, wie dit doet, 
en welke criteria daarbij de doorslag geven (wvc.vlaanderen.be).

De Vlaamse richtlijnen voor het aanvragen van een projectsubsidie 
op het gebied van podiumkunsten bevatten een deel waarin het project 
moet worden toegelicht. Hierbij moet ook informatie worden gege-
ven over het publieksbereik. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt 
tussen criteria die betrekking hebben op de artistieke kwaliteit en die 
betrekking hebben op de werking en het beheer, waaronder publieks-
bereik.

De voorwaarden die fondsen stellen en die aan fondsen gesteld 
worden zijn hier niet vergeleken. Nader onderzoek zal moeten uitwij-
zen of ook in dat opzicht in Vlaanderen meer belang aan publieksbe-
reik wordt gehecht dan in Nederland.
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De subsidie- en adviesstelsels van Vlaanderen en Nederland vertonen 
tegenwoordig veel overeenkomsten. Het Vlaamse systeem heeft zich 
de afgelopen jaren richting het Nederlandse bewogen: er is een meer 
geïntegreerd subsidiestelsel gekomen, dat uitgaat van meerjarige sub-
sidies. Zowel in Nederland als in Vlaanderen worden de subsidiebeslui-
ten genomen op basis van onafhankelijk advies door een raad waarbij 
kwaliteit als belangrijkste subsidiecriterium geldt. Er wordt daarbij 
een onderscheid gemaakt tussen strategische advisering en advisering 
over individuele subsidieaanvragen. Het belangrijkste verschil tussen 
de huidige adviesstelsels is dat er in Nederland meer afstand is tussen 
het departement en de Raad voor Cultuur. De raad is dan ook een onaf-
hankelijk adviesorgaan van de regering. In Vlaanderen lijkt de scheiding 
tussen de administratie Cultuur en de raad minder scherp. De raden 
worden gepresenteerd als onderdeel van de administratie Cultuur van 
de Vlaamse overheid. Een ander aspect dat wijst op een andere verhou-
ding tussen raad en administratie is dat de laatste zelf ook advies kan 
uitbrengen aan de minister over het toekennen van subsidie.

Vóór 1993, een omslagpunt in het Vlaamse cultuurbeleid, waren de 
verschillen in advisering aanmerkelijk groter. In Nederland was kwa-
liteit vanaf de oprichting van de Raad voor Kunst het belangrijkste 
criterium. Hierop werd in het bijzonder door kunstenaars en kunste-
naarsverenigingen aangedrongen. In Vlaanderen werd raden vooral 
beïnvloed door verzuilde sociaal-culturele organisaties, die meer 
belang hadden bij kwantitatieve criteria. Op die manier konden zijn 
hun activiteiten en dus subsidies op peil houden en nieuwe aanvragers 
buiten de deur houden. Dit was in het nadeel van de (nieuwe) kunsten-
instellingen. Aangezien een belangrijk deel van de cultuurinstellingen 
in Vlaanderen tot voor kort nominaal op de begroting stond, was de 
invloed van de raad op het cultuurbeleid vanaf eind jaren tachtig tot 
het begin van de 21e eeuw kleiner dan in Nederland.

In bestemming en hoogte van de subsidie blijken grote verschillen 
te bestaan: In Vlaanderen gaat het meeste geld naar de afdeling Volks-
ontwikkeling en Bibliotheekwerk en daarna naar Muziek, Letteren en 
Podiumkunsten. Beeldende Kunsten en Musea blijven daarbij ver ach-
ter. In Nederland ontlopen de subsidies voor musea en kunsten elkaar 
niet veel. Toch zijn hierover op dit moment niet meer dan globale uit-
spraken te doen, aangezien de verschillen in de inrichting van het cul-
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tuurbeleid een vergelijking vertroebelen. Zo vallen in Nederland de 
amateurkunsten en kunsteducatie onder de afdeling Kunsten, terwijl 
in Vlaanderen de amateurkunst bij de afdeling Volksontwikkeling en 
Bibliotheekwerk is ondergebracht. Om een goed beeld te krijgen van 
de verschillen in subsidiebestemmingen en mogelijke consequenties 
voor cultuurdeelname moeten ook de andere overheden en de fondsen 
in de vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen worden betrokken. 
Zo zijn de bibliotheken in Nederland bijvoorbeeld sterk gedecentrali-
seerd, terwijl bibliotheken in Vlaanderen relatief veel subsidie vanuit 
centraal niveau ontvangen. Het heeft voorts even weinig zin om welzijn 
te betrekken bij het Nederlandse cultuurbeleid als om het sociaal-cul-
tureel werk buiten beschouwing te laten in het Vlaams cultuurbeleid.

Een eerste indicatie van de verdeling van middelen over de verschil-
lende bestuurslagen geeft de informatie in tabel 3.2. Als de uitgaven 
voor sport worden meegenomen in de Nederlandse cijfers, blijkt dat de 
uitgaven in Nederland iets sterker gedecentraliseerd zijn dan in Vlaan-
deren (74% tegenover 67%). In deze vergelijking is voor Nederland het 
jeugd- en vrijwilligerswerk niet meegenomen. Het vermoeden is dat 
dit een nog sterkere decentralisatie zou laten zien.

Tabel 3.2 Procentuele verdeling van cultuuruitgaven, uitgesplitst naar bestuurslaag

Nederlanda Vlaanderenb

centraal 32 (25c) 33

provincie 6 (4) 10 

gemeente 62 (70) 57

a Hierin meegenomen zijn: musea, monumentenzorg, bibliotheken, scheppende en uitvoerende 
kunsten, amateurkunst, kunsteducatie, culturele accommodatie, multifunctionele culturele accom-
modatie en overige cultuur.

b Het gaat hier om uitgaven aan volksontwikkeling, vrijwilligerswerk, jeugdwerk, culturele centra, 
podiumkunsten, musea, beeldende kunsten, monumenten en landschappen, letteren, bibliotheken, 
media en multimediagebruik, toerisme en sport. Om beter te kunnen vergelijken is de dotatie aan 
VRT van het Vlaamse budget er afgetrokken.

c De cijfers tussen haakjes geven de procentuele verdeling weer, als de Nederlandse uitgaven voor 
sport ook meegenomen worden.

Bron: Bouckaert (2001)



     Cultuurbeleid: advisering en subsidiëring 65

De cijfers uit de Europese vergelijking uit 1995 duiden erop dat Vlaamse 
musea met een veel kleiner budget een groter deel van de bevolking 
bereiken. Zelfs als dit beeld enigszins vertekend zou blijken, lijkt nog 
steeds de conclusie gewettigd dat de hoogte van de subsidies niet 
maatgevend is voor de mate van cultuurdeelname. Voorts kent men 
in Vlaanderen meer dan in Nederland subsidieregelingen en advies-
criteria die gericht zijn op het bereiken van een breed publiek. Om een 
beeld te krijgen hoe de subsidies terechtkomen en hoe men het jongere 
deel van het publiek tracht te bereiken, komen in de volgende hoofd-
stukken het aanbod (hoofdstuk 4) en de cultuureducatie (hoofdstuk 5) 
aan bod.
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4 Cultuuraanbod en cultuurspreiding:  
 podiumkunsten en musea

In de voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van het cultuur-
beleid in Nederland en Vlaanderen en van de wijze waarop de advise-
ring en subsidiëring georganiseerd zijn. Om een goed beeld te krijgen 
van de verschillen en overeenkomsten tussen het culturele landschap 
in Nederland en Vlaanderen is het uiteraard van belang om nader in te 
gaan op cultuuraanbod en cultuurspreiding. Dit hoofdstuk schetst het 
culturele landschap in vogelvlucht. Eerst komen de podiumkunsten 
aan de orde, daarna worden de musea besproken. Vooral in Vlaan-
deren maakten podiumkunsten en musea een dermate verschillende 
ontwikkeling door, dat ze in dit hoofdstuk los van elkaar behandeld 
worden.

De podiumkunsten in Vlaanderen hebben in de afgelopen decen-
nia turbulente ontwikkelingen doorgemaakt, met zowel positieve als 
negatieve gevolgen voor het publieksbereik. In dit hoofdstuk wordt 
een korte blik geworpen op belangrijke ontwikkelingen in het theater-
landschap in Nederland en Vlaanderen. Vervolgens worden de infra-
structuur en het aanbod in kaart gebracht. Op vergelijkbare wijze 
wordt daarna het museumlandschap in Nederland en Vlaanderen 
beschreven. Voordat nader wordt ingegaan op de podiumkunsten in 
Vlaanderen, volgt eerst een vergelijking van de deelname aan podium-
kunsten in Nederland en Vlaanderen.

4.1  Participatie en de podiumkunsten

Vlaanderen
In hun onderzoek naar marketing in de cultuursector in opdracht van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bekeken De Brabander et 
al. (1999) een aantal eerdere onderzoeken naar participatie in de podi-
umsector. Uit een onderzoek in het seizoen 1987-1988 naar het Ant-
werpse Theaterpubliek kwam naar voren dat jongvolwassenen het best 
vertegenwoordigd zijn. In onderzoek van de ufsia (Universiteit van 
Antwerpen) naar bezoekgegevens van gezelschappen, cultuurcentra, 



     Cultuuraanbod en cultuurspreiding: podiumkunsten en musea 67

kunstencentra en de Brusselse podia in het seizoen 1993-1994, werd 
dit beeld bevestigd: 41% van de bezoekers was jonger dan 35 jaar. Het 
leeftijdsprofiel varieert sterk naargelang het type theatervoorstelling. 
Bij teksttheater ligt het percentage jonge bezoekers hoger, bij muziek-
theater aanzienlijk lager. Bij muziektheater is een kwart van de bezoe-
kers tussen de 55 en 64 jaar en een zesde ouder dan 65 jaar. Uit beide 
onderzoeken komt een hoge deelname van studenten naar voren. 
Uit onderzoek van uia (Universiteit van Antwerpen) naar bezoekers 
van ballet- en theatervoorstellingen in het seizoen 1994-1995 blijkt 
de deelname het hoogst in de leeftijdscategorieën 21-25 jaar en 41-45 
jaar. Onder de groep van 56 jaar en ouder neemt de participatie sterk 
af. De meest recente gegevens die De Brabander et al. noemen zijn 
die van de aps-survey uit 1996-1997. Hieruit bleek dat de gemiddelde 
deelname het hoogst was in de leeftijdscategorie 45-54 jaar, gevolgd 
door de groep tussen 35 en 45 jaar. Dit onderzoek bevestigde het eer-
der ontstane beeld dat ouderen vanaf 55 jaar veel minder participeren. 
Het is echter niet in overeenstemming met het beeld van het onder-
zoek uit 1987-1988 dat jongvolwassenen de grootste afnemers van 
de podiumkunsten zijn. Dit zou kunnen duiden op een verschuiving 
in leeftijdsopbouw. De nieuwe cijfers van het Steunpunt Re-creatief 
Vlaanderen, die medio 2005 verschijnen, kunnen hierover hopelijk 
uitsluitsel geven.

In de jaren zeventig en tachtig vonden de repertoiregezelschappen 
minder goed aansluiting bij het publiek. Dit lukt het alternatieve circuit 
van vernieuwende gezelschappen en kunstencentra wel, mede door 
het gevarieerdere en ‘jongere’ aanbod, ook van spelers. De kunsten-
centra hebben gezorgd voor een verjonging van het theaterpubliek en 
compenseerden zo het verlies aan publiek in de rest van de theater-
sector. Nogal wat dertigers met een linkse achtergrond gingen zich 
eind jaren zeventig, begin jaren tachtig plotseling voor theater en dans 
interesseren.

Nederland
In Nederland steeg de belangstelling voor podiumkunsten tussen 
1979 en 1995: het aandeel van de bevolking dat een bezoek aan een 
vorm van podiumkunst bracht, steeg van 36% naar 43%. Als populaire 
vormen van podiumkunst buiten beschouwing worden gelaten, is die 
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stijging gematigder. De belangstelling voor klassieke muziek steeg 
licht, die voor toneel en ballet bleef vrijwel constant. De traditionele 
podiumkunsten tellen relatief veel bezoekers uit de leeftijdsklasse 36 
tot 65 jaar. Jongeren en 65-plussers blijven hierbij enigszins achter. 
Klassieke concerten trekken een oud publiek, het toneelpubliek kent 
een evenwichtiger leeftijdsopbouw. Als amateurtoneel wordt meege-
teld komen zelfs de meeste bezoekers uit de leeftijdscategorie 6-15 
jaar. Net als bij het museumpubliek is ook bij de bezoekers aan de tra-
ditionele podiumkunsten sprake van vergrijzing. In de categorie 16-
25 jaar is de deelname in de periode 1979-1995 iets gedaald of gelijk 
gebleven. De deelname van de groep van 46 jaar en ouder nam toe. 
De belangstelling voor populair podiumaanbod, waaronder cabaret, 
musical, popmuziek en jazz steeg vooral in de leeftijdscategorie tus-
sen 26 en45 jaar. Jongeren van 16-35 jaar zijn bij de populaire podi-
umkunstvormen als musical en cabaret sterk oververtegenwoordigd 
(De Haan en Knulst 2000). Uit de jongste cijfers van het Aanvullend 
Voorzieningengebruik Onderzoek (avo) van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) over de periode 1999-2003, blijkt dat het bezoek aan 
traditionele vormen van (professionele) podiumkunsten onder jonge-
ren stabiel bleef (20%) en onder ouderen iets afnam: van 34% naar 31% 
in de leeftijdscategorie van 50-64 jaar en van 27% naar 25% in de groep 
van 65 jaar en ouder. In de groep tussen 18 en 49 jaar bleef de deelname 
vrijwel constant (scp 2004).

4.2  Podiumkunsten in Vlaanderen

In de vroege geschiedenis van het cultuurbeleid in het algemeen en van 
de podiumkunsten in het bijzonder speelden twee fondsen een belang-
rijke rol: het Willemsfonds en het Davidsfonds. Het Willemsfonds 
was de vroegste voorvechter van het Vlaams beroepstoneel (Jaspers 
2000). Het werd opgericht in 1851 om de Nederlandse taal te verde-
digen en promoten. De Nederlandse taal werd gezien als middel om 
het Vlaamse volk te ontvoogden. Dit kreeg op verschillende manieren 
vorm: het Willemsfonds gaf betaalbare Nederlandstalige boeken uit, 
moedigde het Vlaamse volkslied aan en richtte Vlaamse volksbiblio-
theken op. De plaatselijke afdelingen organiseerden wat zij noemden 
‘volksverheffende’ activiteiten, zoals concerten, toneelvoorstellingen, 
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voordrachten en bezoeken aan tentoonstellingen, al dan niet onder 
leiding van een gids. Ten tijde van de oprichting van het fonds was 
toneel nog vooral gericht op volksopvoeding. Het theater speelde een 
belangrijke rol in de vorming en verspreiding van de Nederlandse taal 
en het emanciperen van de Vlaamse bevolking. Een en ander ging vaak 
ten koste van de kwaliteit van de opvoeringen. Dit blijkt onder andere 
uit het feit dat weinig producties uit die tijd nu nog worden opgevoerd 
(Groen 1995).

In 1875 werd de katholieke tegenhanger van het vrijzinnige Willems-
fonds opgericht: het Davidsfonds. Ook dit fonds had onder andere tot 
doel mensen in contact te brengen met diverse kunstvormen, waaron-
der de podiumkunsten. Klassieke muziek nam een belangrijke plaats 
in: er waren grote concerten op verschillende locaties in Vlaanderen, 
onder het eigen label brachten bekende uitvoerders en ensembles 
muziek uit en in alle provincies werden luistercursussen gegeven om 
componisten en hun muziek tot leven te wekken. Er werden zogehe-
ten open-atelierdagen georganiseerd om de drempel tot de moderne 
beeldende kunst te verlagen. Ook voor de hedendaagse podiumkun-
sten, waarbij volgens het Davidsfonds te weinig mensen aansluiting 
vinden, wil de vereniging een actieve rol als ‘kritische toeleider’ spelen 
(davidsfonds.be).

De naoorlogse ondersteuning van de overheid aan de podiumkun-
sten bestond lange tijd voornamelijk uit het subsidiëren van stede-
lijke theaters in Antwerpen, Brussel en later Gent. Met de Koninklijke 
besluiten van 1954 en 1964 werd het fundament gelegd voor profes-
sionalisering van het Vlaamse theater. De subsidie werd beperkt tot 
instellingen die professioneel personeel in dienst hadden. Ook werd 
een aantal criteria in het Koninklijk Besluit opgenomen, zoals sprei-
ding en aantal voorstellingen. Het landschap veranderde langzaam: 
naast de stedelijke theaters, die sterk geworteld waren in de lokale, 
verzuilde gemeenschap, ontstonden in de jaren vijftig en zestig ook 
kamertheaters. Deze kwamen echter nog nauwelijks voor subsidie in 
aanmerking. Met het Theaterdecreet van 1975 kregen gezelschappen 
voor het eerst de mogelijkheid om subsidie te ontvangen. Het aanbod 
werd hiertoe opgedeeld in vier categorieën: repertoire-, spreidings- en 
kamergezelschappen en experimenteel theater, waarvoor een beperk-
ter budget beschikbaar was.
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In 1993 moest de wetgeving opnieuw aangepast worden aan de rea-
liteit van het podiumkunstenlandschap. In het Podiumkunstendecreet 
werden nieuwe werkvormen erkend door de Vlaamse Gemeenschap: 
dans, bewegingstheater, muziektheater en kunstencentra. Dit bracht 
een nieuwe vierdeling mee: tekst- en figurentheater, muziektheater en 
dans- en kunstencentra. Met het herziene decreet van 1999 werd het 
theaterlandschap vanuit de overheid officieel uitgebreid met podium-
kunstenfestivals en sectoroverstijgende initiatieven. Ook kwam er een 
steunpunt: het Vlaams theaterinstituut (Jaspers 2000).

De verdeling van subsidies over dans- en theatervoorzieningen voor 
de periode 2001-2005 is weergegeven in tabel 4.1.

Tabel 4.1 Verdeling van project- en meerjarige subsidies in de podiumkunsten 
door de administratie Cultuur (exclusief muziek)

vierjarige subsidies (2001-2005) projectsubsidies (2003)

37 teksttheatergezelschappen 13 dansprojecten

 9 dansgezelschappen 17 theaterprojecten

 5 muziektheatergezelschappen  6 muziektheaterprojecten

14 kunstencentra 15 schrijfopdrachten

 9 festivals

Bron: wvc.vlaanderen.be

In de muzieksector krijgen 76 organisaties subsidie waarbij evenveel 
aandacht uitgaat naar de klassieke als de populaire muziek. In 2002 
werden 23 opnames van een lp of cd gehonoreerd, 16 aanvragen uit de 
popsector alsmede 124 compositieopdrachten (wvc.vlaanderen.be).

De laatste decennia van de twintigste eeuw kunnen als volgt worden 
gekenschetst: de jaren zeventig is de tijd van de opkomst, bloei en het 
verval van het politieke theater, de jaren tachtig brengt artistieke ver-
nieuwing en in de jaren negentig was er sprake van consolidatie of 
zelfs stagnatie (Jans 2000). Vooral in de jaren tachtig deden zich grote 
veranderingen voor. Het omslagpunt van de verzuiling in dit decen-
nium betekende voor de podiumkunsten een nieuw aanbod, dat niet 
lokaal geworteld was en los van de zuilen tot stand kwam. Het bracht 
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ook een nieuw publiek met zich mee, dat zich steeds minder identifi-
ceerde met de zuilen.

De opkomst van het alternatieve circuit had te maken met veran-
derende ideeën over de rol van kunst en cultuur. De nieuwe genera-
tie brak met de emancipatie-idealen uit de sociaal-culturele sector en 
nam de kunst zelf als uitgangspunt, niet het publiek. De kunstencen-
tra konden zich verheugen in grote belangstelling, van vooral dertigers 
met een linkse achtergrond. Zij verbraken de banden met de lokale ver-
zuilde gemeenschap, waarin het theater tot dan toe in geworteld was. 
Deze groep richtte zich niet meer zozeer op vormingstheater en andere 
‘bewustmakende’ activiteiten als wel op de ‘echte kunst’ en dan vooral 
op hedendaags theater en dans (Laermans 1993). Dit zorgde voor een 
vernieuwende impuls in de kunsten: ‘de organisatorische energie werd 
verlegd van het vormingstheater en andere bewustmakende activitei-
ten naar de echte kunst, vooral dan de hedendaagse dans en het dito 
theater’ (Laermans 1993: 103).
 De instellingen die zich in deze periode manifesteerden, de kunsten-
centra en de nieuwe, kleine gezelschappen, hadden gemeenschappelijke 
vijanden: de gevestigde (repertoire)theaters, de grote stadsschouwbur-
gen in Brussel, Gent en Antwerpen en soms ook de cultuurcentra (Jans 
2000). De grote schouwburgen moesten aanzien hoe buiten hun muren 
vernieuwend toneel en spraakmakende dans werden gemaakt (Thiele-
mans 1998). Dans in België bestond tot de jaren tachtig uit het klas-
siek ballet van Vlaanderen te Antwerpen en het Ballet van de xxe Eeuw 
van Maurice Béjart in de Brusselse Muntschouwburg (Jans 2000). In 
de jaren tachtig kwam vrij onverwacht een aantal moderne dansgezel-
schappen op die internationale faam verwierven, zoals dat van Anna 
Teresa Keersmaeker en Jan Fabre en dansorganisaties als Klapstuk, 
de Singel en de Beweeging. Deze ‘guerilla-invasie’ leek uit het niets te 
komen opborrelen (Lanz en Verstockt 2003). In de eerste fase van de 
zogeheten Vlaamse Golf werd vooral buitenlands werk vertoond. Later 
kwam er steeds meer moderne dans en theater uit Vlaanderen, dat in 
sommige gevallen, zoals Anne Teresa de Keersmaeker en Jan Fabre, 
zelf doorbrak in het buitenland. Met de hedendaagse dans boorde het 
Klapstukfestival een jong en nieuw publiek aan dat bij de meer traditio-
nele kunstuitingen van ballet en repertoiretoneel aan het vergrijzen en 
uitdunnen was. Een verloren geacht publiek werd bereikt (Gielen 1998). 
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In deze periode moest de grote schouwburgzaal plaatsmaken voor 
de kleine zaal en de alternatieve theaterruimten, zoals leegstaande 
fabriekshallen, opslagplaatsen en cinemazalen. Technieken en genres 
werden vermengd en kunstenaars uit verschillende disciplines werkten 
samen (Jans 2000). De stadstheaters liepen leeg en de nieuwe instellin-
gen en gezelschappen bloeiden, zoals de Vooruit in Gent en de Blauwe 
Maandag Compagnie van Luk Perceval en de Tijd. Het gevolg was dat 
het theaterlandschap sterk versnipperde (Thielemans 1998).

Vanaf 1993 kwamen kunstencentra officieel in aanmerking voor 
subsidie. Subsidiëring van kunstencentra door de overheid betekende 
volgens sommigen het einde van de krachtige vernieuwing. De kun-
stencentra werden als het ware ingekapseld in het bestaande systeem 
en verstarring dreigde: ‘De woeste wildheid van de bergrivier wordt 
getemd in de landelijke gemoedelijkheid van een rivier in de laag-
vlakte’ (Jans 2000: 247). De kleine vernieuwende gezelschappen kre-
gen moeite om de belangstelling van het publiek vast te houden. De 
magie van de kunstencentra en de nieuwe gezelschappen leek uitge-
werkt. Instellingen werden door de overheid aangespoord om te gaan 
samenwerken. Hieraan werd door het veld gehoor gegeven. Sindsdien 
zijn interessante samenwerkingsverbanden ontstaan, ook tussen de 
oude ‘vijanden’: de gezelschappen die uit de Vlaamse Golf zijn ont-
staan en de grote stadsschouwburgen die inzagen dat vernieuwing ook 
voor hen noodzakelijk was. Dit gebeurde bijvoorbeeld met de Konink-
lijke Nederlandse Schouwburg (kns), het stadsgezelschap in Antwer-
pen. Naar eigen zeggen werd de kns geconfronteerd met een publiek 
dat een meer vernieuwende en verfrissende aanpak vroeg dan de meer 
conservatieve producties die in het theater werden getoond (toneel-
huis.be). Dit had tot gevolg dat steeds minder mensen de weg naar de 
Antwerpse schouwburg wisten te vinden. Nadat de kns zelfstandig 
was geworden, fuseerde het stadsgezelschap in 1998 met het Gentse 
gezelschap de Blauwe Maandag Compagnie tot het huidige Toneel-
huis. In Gent speelden gelijksoortige problemen. Het artistiek perso-
neel verouderde en verloor zijn greep op het publiek. In Gent is voor 
een andere oplossing gekozen; men zoekt een middenweg tussen ad-
hocproducties en een vast gezelschap. Er staan bovendien meer jonge 
mensen op het podium. De aanpak blijkt te werken: de leeftijd van het 
publiek daalt en de zalen stromen weer vol (Thielemans 1998). In de 
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periode 2001-2005 worden veertien kunstencentra erkend en gesubsi-
dieerd: de Singel in Antwerpen nominatief, de overige instellingen per 
decreet. Dit zijn onder andere het kunstencentrum Vooruit in Gent, de 
Werf in Brugge en het Kaaitheater in Brussel.

Infrastructuur voor podiumkunsten
De infrastructuur voor de professionele podiumkunsten was tot de 
jaren zestig vrijwel beperkt tot de stadstheaters in Brussel, Antwerpen 
en later Gent, en een aantal speelplekken in de provincie. Vanaf de jaren 
zestig werden de cultuurcentra gebouwd die ook plaats boden aan de 
podiumkunsten. In de jaren tachtig voegden zich de kunstencentra 
hierbij. Vlaanderen heeft volgens Van Schoor (1993) nooit uitgeblon-
ken in het ter beschikking stellen van gebouwen en accommodaties 
voor zijn theaterkunstenaars. De infrastructuur fungeert maar al te 
vaak als een sluitpost op de cultuurbegroting. In het ontwerpdecreet 
van 1993 was een hoofdstuk voorzien voor ondersteuning van theater-
infrastructuur. Dit is uiteindelijk komen te vervallen vanwege de niet 
in te schatten budgettaire consequenties (Van Schoor 1993).

De uitgebreide infrastructuur van cultuurcentra werd neergezet 
zonder dat al te veel was nagedacht over de exacte rol en functie van 
de gebouwen. Het was duidelijk dat het ‘parochiale’ zalenaanbod in 
Vlaanderen tekortschoot voor het veranderende maatschappelijke en 
culturele landschap, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Wat 
ontbrak was een visie hoe het nieuwe zalenaanbod eruit moest zien en 
welke eisen eraan gesteld moesten worden. Dit leidde ertoe dat het ver-
zuilde verenigingsleven zijn intrek nam in de cultuurcentra en dienten-
gevolge de programmering voor een groot deel bepaalde. Ondanks het 
motto ‘een cultureel centrum is méér dan een gebouw’ is de ondoor-
dachte infrastructuur een van de bepalende factoren geweest in het 
functioneren van een cultureel centrum (De Kepper 1993). De soms 
vage bouwopdrachten van het gemeentebestuur, mede als gevolg van 
de onduidelijke eisen, hebben ervoor gezorgd dat de cultuurcentra aan 
de buitenkant vaak grijze muizen zijn. Ook de democratiseringsge-
dachte achter de cultuurcentra – ze mochten geen paleizen van cultuur 
worden – droeg hieraan bij. De helft van de cultuurcentra waardeerde 
het eigen gebouw in 1993 negatief (De Kepper 1993).



Cultuuraanbod en cultuurspreiding: podiumkunsten en musea74

Ook over de inrichting van de centra bestaan veel klachten. De cul-
tuurcentra werden vaak opgebouwd rond een multifunctionele zaal 
die overal voor moest kunnen dienen, met als gevaar dat hij nergens 
echt geschikt voor was. De podia waren bijvoorbeeld niet ingericht op 
vernieuwende dansvoorstellingen en de akoestiek was lang niet altijd 
even geschikt voor instrumentale en vocale muziek, met name van de 
grote orkesten. Ook dit heeft te maken met een gebrek aan een dui-
delijk concept over de functie en invulling van een cultureel centrum 
(De Kepper 1993). Verder hebben weinig culturele centra een geschikte 
ruimte voor beeldende kunstexposities. De ruimten die er zijn kun-
nen zich bovendien niet meten met een galerie of museum. Dit laat 
de vraag open of dit wel de functie zou moeten zijn van een cultuur-
centrum. Het initiatief voor de bouw van een cultureel centrum moest 
van onderaf komen. Sommige gemeenten wilden er graag één in hun 
gemeente, andere hadden totaal geen plannen in die richting. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat de centra ongelijk over Vlaanderen zijn verspreid, 
al moet gezegd dat die ongelijkheid de laatste jaren minder is gewor-
den. Er zijn veel cultuurcentra in Limburg en rond Brussel en weinig 
in Oost-Vlaanderen.

Het gebrek aan visie op de culturele centra zorgde ervoor dat de cen-
tra lange tijd het dak boven het hoofd van het verenigingsleven ble-
ven, dat ook voor een groot deel de programmering van het centrum 
bepaalde. De invloed van de minister op de programmering bleek in 
de praktijk heel beperkt. De cultuurcentra speelden hierdoor nauwe-
lijks een culturele rol van betekenis, met een grote ‘C’. Wat begon als 
een nationale droom eindigde, mede onder invloed van het Cultuur-
pact, in lokalisme (Laermans 1993). De minister kreeg er met de cul-
tuurcentra geen handig beleidsinstrument bij, maar ‘een nogal dure 
verzameling van gebouwen en cultuurwerkers die onsamenhangend 
over Vlaanderenland lag verspreid’ (Laermans 1993: 101).

De activiteiten van die centra zijn bovendien niet evenwichtig over 
de Vlaamse bevolking verspreid, aangezien het verenigingsleven eer-
der zaak is van de midden- en hogere dan van de lagere klassen. Het 
oorspronkelijke uitgangspunt van de cultuurcentra om het onder-
scheid tussen hoge en lage cultuur te laten vervagen of zelfs te laten 
verdwijnen heeft het niet gehaald.
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Sinds de jaren tachtig is er nog een infrastructuur voor podiumkun-
sten bijgekomen: de kunstencentra. Deze centra ontstonden uit het 
ongenoegen over de ‘grote dozen’, de stadstheaters waar voor jonge 
en vernieuwende theatermakers geen plek was. Ook in de cultuurcen-
tra waren ze niet welkom. Bovendien voldeden de voorzieningen van 
de cultuurcentra vaak niet aan de eisen van de nieuwe podiumkunste-
naars. Zo ontstond er een derde infrastructuur voor podiumkunsten, 
naast de stadstheaters en cultuurcentra.

Hoewel er recent wel een aantal voorzieningen is bijgekomen, zijn 
‘echte’ concertzalen zeldzaam in Vlaanderen (Antonis 2001). Het hui-
dige aanbod bestaat onder andere uit de Singel in Antwerpen, het 
Paleis voor Schone Kunsten in Brussel, het Concertgebouw in Brugge 
en de Bijloke-concertzaal in Gent. De cultuurcentra zijn meestal niet 
geschikt voor klassieke concerten. Ook de infrastructuur voor dans is 
beperkt. Dit komt mede doordat cultuurcentra nog wat voorzichtiger 
zijn met het programmeren van dans dan van theater, aangezien er 
hiervoor nog geen vast publiek is. Bovendien zijn cultuurcentra ook 
lang niet altijd geschikt voor moderne dans. Als er al dans in cultuur-
centra wordt geprogrammeerd, dan is het voornamelijk van het Ballet 
van Vlaanderen (Gielen 1998).

Kunstencentra versus cultuurcentra
Kunstencentra waren in eerste instantie receptieve organisaties, ze 
programmeerden gezelschappen. De tendens is dat steeds meer kun-
stencentra ook optreden als producent of co-producent. Bij de cul-
tuurcentra doet zich dezelfde ontwikkeling voor: instellingen zijn niet 
langer slechts een behuizing voor het lokale verenigingsleven, maar 
gaan ook zelf aanbod produceren, alhoewel in veel mindere mate dan 
de kunstencentra. De kunstencentra hebben geen specifieke doelstel-
ling op het gebied van spreiding en publieksbereik. Zij zijn niet pri-
mair gericht op het bereiken van grotere of nieuwe publieksgroepen, 
maar gaan uit van de kracht van het aanbod zelf. De cultuurcentra heb-
ben die opdracht wel, ze zijn zelfs bij uitstek bedoeld als spreidingin-
strument. Het artistieke aanbod van de cultuurcentra is gericht op het 
bereiken van brede lagen van de bevolking.

Het aanbod van cultuurcentra is aangepast aan de regionale of 
lokale context, maar is weinig divers. Omdat het publiek als uitgangs-
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punt genomen wordt en publieksaantallen meetellen als finale evalu-
atiefactor, worden cultuurcentra gedwongen te programmeren naar 
de gemiddelde smaak van het publiek. Daarom staan de cultuurcen-
tra ook wat terughoudender tegenover het vernieuwend theater- en 
dansaanbod (Bauwens et al. 1992). Dit kan door cultuurcentra deels 
opgevangen worden door het opnemen van meer experimentele voor-
stellingen uit het aanbod Podium van de overheid, dat vanwege de sub-
sidies aantrekkelijk is om te programmeren.

Cultuurcentra houden het midden tussen een supermarkt en een 
delicatessenzaak. Ze werken voor een breed publiek, maar er wordt 
ook van ze verwacht dat ze kwaliteit bieden. Cultuurcentra hebben een 
sociaal-culturele functie, maar ook de ambitie om een rol van beteke-
nis mee te spelen in de kunstensector (De Kepper 1993). De verbin-
tenis van cultuurcentra met de sociaal-culturele sector kreeg met het 
ontstaan van de kunstencentra een wat negatieve bijklank; er zou geen 
ruimte voor vernieuwing zijn (Wildemeersch 1992). De ambitie om 
‘mee te doen’ met de kunstencentra wordt overigens ook deels opge-
legd door de overheid. In het nieuwe decreet is de opdracht van cultu-
rele centra verruimd met een culturele taak (Van der Speeten 1996). 
Het decreet maakt echter geen middelen vrij voor het ontplooien van 
artistieke activiteiten. Hiervoor blijven de centra vaak afhankelijk van 
het gemeentebestuur, dat geneigd is veilige keuzes bij de programme-
ring te maken. Met als gevolg: weinig variëteit in het aanbod. De cul-
tuurcentra worden zo in een moeilijke positie gedwongen. Hier zouden 
ze volgens Laermans (1993) uit kunnen komen wanneer ze zich meer 
zouden richten op de ‘middencultuur’, de kleine kunst, zoals amateur-
kunsten, cabaret, musicals en jeugdtheater. Dat is waar volgens hem 
de kracht van de cultuurcentra ligt.

Aanbod, spreiding en cultuurdeelname
Er zijn verschillende onderzoeken verrricht naar het podiumaanbod 
in Vlaanderen. Colpaert en De Kepper (1998) telden in de jaren 1995 en 
1996 ruim 21.000 activiteiten op jaarbasis, een aantal dat toentertijd 
overeenkwam met naar schatting 97% van het totale gesubsidieerde 
podiumkunstenaanbod. Dit is inclusief de professionele en amateur-
activiteiten van cultuurcentra en het aanbod van Culturele Manifesta-
ties van de Vlaamse Gemeenschap (nu project Podium). Verdeeld naar 
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genre had theater het grootste aanbod (44%), gevolgd door muziek 
(30%). Ver daarachter volgden audiovisuele activiteiten (11%), dans 
(8%) en muziektheater (2%).

Het steunpunt Re-Creatief Vlaanderen heeft in 2003 aanbod en 
spreiding opnieuw in kaart gebracht op de cd-rom Cultuurkijker, aanzet-
ten voor cultuuronderzoek in Vlaanderen (Colpaert et al. 2003). Het podium-
aanbod is hier ingedeeld in drie categorieën: theater, dans en muziek. 
Muziek wordt verder onderverdeeld in populaire muziek, klassieke 
muziek en een categorie die opera, operette, musical en muziektheater 
omvat. Dit onderzoek komt uit op een totaalaanbod van ruim 25.000 
podiumactiviteiten in Vlaanderen, inclusief Brussel. De Cultuurkijker 
vond de volgende aantallen per genre (tabel 4.2)

Tabel 4.2 Het podiumaanbod in Vlaanderen, totaal en percentage van het totaal, 
verdeeld naar genre

aantal voorstellingen percentage van het totaal

theater 14.865 58

dans 1.326 5

muziek 9.422 37

totaal 25.613 100

Bron: Colpaert et al. (2003)

Het onderzoek van Colpaert en De Kepper (1998) lokaliseerde 17.000 
podiumactiviteiten, exclusief audiovisuele en overige activiteiten. 
De studie van het steunpunt Re-creatief Vlaanderen verzamelde dus 
ruim 8500 voorstellingen meer op jaarbasis. Dit komt doordat zowel 
het gesubsidieerde als het niet-gesubsidieerde podiumaanbod in het 
onderzoek is opgenomen. Een vergelijking tussen het aantal voorstel-
lingen in beide studies leidt tot de ruwe schatting dat twee derde van 
het podiumaanbod gesubsidieerd is, of plaatsvindt in een gesubsidi-
eerde infrastructuur. Er blijkt dus meer niet-gesubsidieerd aanbod te 
zijn dan Colpaert en De Kepper in 1998 becijferden. Een minder voor 
de hand liggende verklaring is dat in een paar jaar tijd het niet-gesub-
sidieerde aanbod zeer sterk is gestegen.
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Beide onderzoeken bevatten veel informatie over het aanbod per 
genre per provincie. Tabel 4.3 laat de verdeling van het podiumkun-
stenaanbod per provincie zien. Afgezien van Brussel, is het podium-
aanbod in de provincie Antwerpen het grootst, gevolgd door Oost- en 
West-Vlaanderen. Het aanbod theater en muziek blijft in Limburg en 
Vlaams-Brabant ver achter bij de rest van Vlaanderen.

Tabel 4.3 Aanbod en spreiding van theater, muziek en dansaanbod in Vlaanderen 
en Brussel in 1999 en 2000

theater muziek dans

aantal
per 1000 
inwoners aantal

per 1000 
inwoners aantal

per 1000 
inwoners

Antwerpen 4.762 2.9 2499 1,5 322 0,2

Limburg 886 1,1 722 0,9 121 0,2

Oost-Vlaanderen 2.322 1.7 1646 1,2 175 0,1

Vlaams-Brabant 959 0.9 760 0,8 136 0,1

West-Vlaanderen 1.725 1.5 1294 1,1 136 0,1

Vlaanderen 10.654 1.8 6921 1,2 890 0,15

Brussel 4.211 6.9 2501 3,5 436 0,5

totaal Vlaanderen 
en Brussel 14.865 2,3 9422 1,4 1326 0,2

Bron: Colpaert et al. (2003)

Het onderzoek van Colpaert en De Kepper gaat ook uitgebreid in op 
de spreiding per genre. Het grootste aanbod aan podiumkunsten is 
gelokaliseerd in de drie grote steden Brussel, Antwerpen en Gent. 
Gezamenlijk leveren ze 34% van het totaalaanbod in de podiumkun-
sten. De subtop bestaat uit de steden Kortrijk, Leuven, Mechelen en 
Brugge. Deze steden bieden samen 13% van het totale aanbod. Col-
paert en De Kepper constateren dat het podiumaanbod evenwichtig is 
verspreid over de gemeenten in Vlaanderen. Deze situatie pleit volgens 
hen niet direct voor grootschalige investeringen in bijkomende infra-
structuur.



     Cultuuraanbod en cultuurspreiding: podiumkunsten en musea 79

Theater en Muziek
Het theateraanbod is geconcentreerd in de grote steden, met name 
Antwerpen. Het concentreert zich duidelijk in de gemeenten met een 
cultuur- of kunstencentrum. Van het totale theateraanbod is 85% pro-
fessioneel theater, al dan niet gesubsidieerd en 15% amateurtheater.

Het muziekaanbod is het best gespreid. Een groot deel van het 
muziekaanbod, populaire muziek en het amateur-aanbod is dan ook 
minder gebonden aan een specifieke infrastructuur. Van het muziek-
aanbod is 80% professioneel, 20% is amateur-aanbod. Bijna de helft 
van het aanbod (46%) bestaat uit ernstige klassieke en hedendaagse 
muziek. Lichte muziek vormt globaal de andere helft van het aanbod 
muziek. Dit aanbod wordt uitgevoerd in cultuurcentra, in kleine mate 
in kunstencentra en is ook wel afkomstig van het aanbod Podium van 
de Vlaamse Gemeenschap. De Stichting Jeugd en Muziek heeft een 
belangrijke rol in het enthousiasmeren van kinderen en jongeren voor 
(klassieke) muziek en hen daar ook actief bij te betrekken. Aanvanke-
lijk richtte de organisatie zich louter op orkestmuziek en kamermu-
ziek, dit is later uitgebreid met de meest uiteenlopende muziekgenres. 
Jeugd en Muziek is een wijdvertakte en professioneel opgezette en 
geleide organisatie. Er zijn 33 plaatselijke afdelingen, zes permanente 
jeugd-symfonieorkesten en drie federaties: een Duitstalige, een Frans-
talige en een Nederlandstalige. Het belangrijkste onderdeel van de 
werking van de organisatie is sinds 1964 het organiseren van concer-
ten voor het basis- en secundair onderwijs (jeugdenmuziek.be).

Dans
Het dansaanbod is beduidend kleiner en is ook minder gespreid dan 
de andere genres. Het meeste aanbod is te vinden in Antwerpen en 
Brussel. Een actieve subtop is te vinden in Gent, Kortrijk en Leuven. 
Het professioneel dansaanbod is 60% van het totale aanbod, de rest 
is amateurdans. Het aandeel gesubsidieerd aanbod is 41%. Het hui-
dige aanbod wordt sterk bepaald door een aantal gezelschappen en 
kunstencentra die in de jaren tachtig zijn ontstaan: Klapstuk te Leu-
ven, de Beweeging en de Singel in Antwerpen en de Vooruit in Gent. 
Dit wordt aangevuld met enkele cultuurcentra die zich richten op dans 
zoals Brugge, Tongeren en Turnhout. Onderzoek van het Vlaams The-
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ater Instituut heeft uitgewezen dat er behoefte is aan meer speelplek-
ken, vooral voor dans en mime (Colpaert en De Kepper 1998).

Muziektheater
Het muziektheater is sterk geconcentreerd in Antwerpen en Gent van-
wege de Vlaamse Opera en het Ballet van Vlaanderen. Muziekthea-
ter is sterk gebonden aan een specifieke infrastructuur en publiek en 
mede daardoor het minst gespreide genre. De laatste jaren is deze situ-
atie veranderd: muziektheater in nieuwe vormen, zoals musical, is op 
meer plekken te zien (Colpaert en De Kepper 1998).

Spreiding
Een relatief groot deel van het gesubsidieerde podiumaanbod was spe-
ciaal bedoeld voor de jeugd van 0 tot 16 jaar, namelijk 24% van het aan-
bod voor 20% van de totale bevolking. Van dit aanbod was 76% theater 
en 24% muziek, waarvan 86% klassieke muziek. De organisatie Jeugd 
en Muziek organiseerde ruim 1000 concerten per jaar, waarvan veruit 
het grootste deel klassieke concerten (97%). Van de totale hoeveelheid 
podiumactiviteiten vielen er 1300 onder de noemer Culturele manifes-
taties (later Podium), het eerdergenoemde spreidingsinstrument van 
de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk. Het aanbod van 
Podium is zeer divers: het varieert van film, lichte muziek, cabaret tot 
voordrachten, dans en toneel. Dit aanbod, zowel amateur als profes-
sioneel, wordt vaak uitgevoerd in cultuurcentra. Door de diversiteit 
van het aanbod en de subsidie als stimulans is de spreiding hoog (Col-
paert en De Kepper 1998). Ten tijde van het onderzoek van Colpaert 
en De Kepper was er vanuit de overheid nog niet zoveel aandacht voor 
meer populaire vormen van muziek. Tegenwoordig voert de Vlaamse 
Gemeenschap een popbeleid en maakt popmuziek waarschijnlijk een 
groter deel uit van het aanbod voor de jeugd. De vraag is of dit het aan-
bod vergrootte of deels verving.

Om inzicht te krijgen in de rol van cultuurcentra in de spreiding 
van podiumkunsten is het noodzakelijk te kijken naar het aandeel van 
de podiumkunsten in het totale aanbod van cultuurcentra en naar 
het soort podiumactiviteiten dat in cultuurcentra wordt uitgevoerd. 
Uit het onderzoek van Colpaert en De Kepper kwam naar voren dat 
gemiddeld 6% van de activiteiten in een cultureel centrum podiumac-
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tiviteiten zijn en dat deze maar liefst gemiddeld 36% van de bezoekers 
trekken. Er zijn grote verschillen in het aanbod van de verschillende 
centra: grote cultuurcentra trekken over het algemeen meer bezoe-
kers voor de podiumkunsten dan kleine centra. Het kleine cultuurcen-
trum, tegenwoordig in veel gevallen Gemeenschapscentrum geheten, 
is niet in het bijzonder gericht op de podiumkunsten en heeft vaak ook 
nauwelijks ambities in die richting.

De cijfers van de administratie voor Planning en Statistiek (aps) en 
van Colpaert en De Kepper geven meer zicht op het soort aanbod van 
cultuurcentra. Van de podiumactiviteiten is 40% theater, 24% muziek 
en 22% audiovisueel (vooral filmvoorstellingen). Van het totale thea-
teraanbod is 72% professioneel. Driekwart van dat professionele aan-
bod is bedoeld voor kinderen en jongeren. De cultuurcentra hebben 
veel betekend voor de bloei van het jeugdtheater, zij vormen zelfs de 
belangrijkste afzetmarkt. De laatste jaren werpen de cultuurcentra 
zich steeds nadrukkelijker op als spreidingsinstellingen, vooral op 
het gebied van de podiumkunsten. Zij programmeren in veel gevallen 
niet-gesubsidieerd aanbod (aps 2003; Colpaert en De Kepper 1998).

Spreiding van het podiumaanbod over de culturele instellingen 
gebeurt door middel van het aanbod Bijzondere circuits. Deze voor-
stellingen worden door de Federatie van Vlaamse Erkende Culturele 
Centra (fevecc) geselecteerd. In het seizoen 1995-1996 werd voorrang 
gegeven aan jong en gedurfd aanbod, dat tien jaar eerder niet in een 
cultureel centrum werd verwacht. Een aantal cultuurcentra heeft zelfs 
een aparte stafmedewerker voor de jeugd in dienst. Twee derde van de 
voorstellingen voor de jeugd in cultuurcentra wordt in schoolverband 
bekeken (Van der Speeten 1996). Hierbij gaat het veelal om theater en 
muziek. Dans wordt meestal in de avond geprogrammeerd en minder 
vaak speciaal voor jongeren en kinderen gebracht (De Kepper in Bae-
ten en Marcoen 1995).

Ondanks dat het aantal cultuurcentra de laatste jaren meer dan hal-
veerde tot 56, is het aantal activiteiten slechts licht gedaald. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat vooral kleinere cultuur-
centra geen subsidie meer ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. 
Dit vermoeden wordt ondersteund door de opvallende daling in de 
activiteiten in de categorie amateurkunst en het gelijk blijven van het 
aanbod professionele podiumkunsten, dat meestal in grotere centra 
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wordt geprogrammeerd. In 2002 vonden in totaal 201.817 activiteiten 
plaats in cultuurcentra, waaronder 12.211 professionele kunst, en 3926 
amateurkunst (aps 2003).

4.3 Podiumkunsten in Nederland

Voorgeschiedenis
Tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw waren de inspanningen 
van de rijksoverheid op het gebied van theater nihil; het Rijk onder-
steunde geen enkel gezelschap of theater (ocenw 2002). De steden 
daarentegen investeerden al lange tijd in het toneel. In de zeventiende 
eeuw was de omvang van het publiek in Amsterdam al groot genoeg 
voor theaters die het hele jaar door bespeeld werden. In 1617 werd 
het eerste vaste theater in Amsterdam geopend, twintig jaar later de 
eerste stadsschouwburg in Den Haag. In de achttiende eeuw volgden 
Leiden en Rotterdam (Pots 2000). Dit betekent niet dat er geen felle 
tegenstanders van het toneel waren. Het waren vooral de protestan-
ten die tot in de jaren vijftig van de twintigste eeuw bezwaar bleven 
maken tegen toneel als uitingsvorm. Het christelijk deel van de bevol-
king accepteerde in de jaren twintig en dertig het lekenspel als eerste 
toneelvorm, de massaregie vormde in die tijd de entourage voor katho-
lieke plechtigheden. Na de oorlog besloten het Rijk en de gemeente-
besturen van Amsterdam, Den Haag en Utrecht gezamenlijk drie 
toneelgezelschappen te subsidiëren. In het seizoen 1953-1954 werden 
vier repertoiregezelschappen ondersteund, met de Randstad als basis 
(ocenw 2002). In 1953 werd de eerste theatergroep in de regio opge-
richt die mede door het Rijk werd gesubsidieerd, Theater in Arnhem. 
In 1956 volgde het Zuidelijk Toneel in Eindhoven. In de tweede helft 
van de jaren zestig kregen het Groot Limburgs Toneel in Maastricht 
en de Noorder Compagnie in Drachten voor de noordelijke provincies 
ondersteuning van de overheid (Pots 2000).

Op 9 oktober 1969 vond in de Amsterdamse Schouwburg de Actie 
Tomaat plaats. Met het gooien van tomaten naar het toneel werd de 
onvrede geuit over de bestaande toneelpraktijk, die volgens actievoer-
ders te veel gericht was op een kleine elite. De actievoerders pleitten 
ervoor het stijgende kunstenbudget aan te wenden voor meer vernieu-
wende en vormende kunstuitingen, de podiumkunsten in het bijzon-
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der. Met maatschappelijk engagement als uitgangspunt zou volgens 
hen vanzelf artistieke vernieuwing in de podiumkunsten volgen. Met 
de Actie Notenkraker kreeg deze actie navolging in de muziekwereld.

Na de Actie Tomaat voltrokken zich concrete veranderingen in het 
toneelveld, waarop het beleid later werd aangepast. De nota Kunst en 
Kunstbeleid ging indirect in op de wensen van de actiegroep Tomaat 
(crm 1976a). Sociale en geografische spreiding werden als belang-
rijkste doelstelling van het toneelbeleid gedefinieerd. Naast de regu-
liere grote repertoiregezelschappen ontstonden in de jaren zeventig 
veel kleinere, op vernieuwing gerichte gezelschappen, waarbinnen 
jonge acteurs hun weg vonden. Er kwamen vanaf eind jaren zestig ook 
accommodaties bij die ruimte boden aan de nieuwe kleinere gezel-
schappen, zoals het Shaffytheater in Amsterdam en de Toneelschuur 
in Haarlem. Tezamen vormden zij een veel aandacht trekkend alter-
natief circuit, vergelijkbaar met wat in Vlaanderen zo’n tien jaar later 
ontstond, in de jaren tachtig. De nieuwe vormen van theater, zoals 
vormings-, jeugd- en margetheater, leidden tot een gevarieerder aan-
bod, een sterk toenemend aantal toneelproducties en voorstellingen 
én tot een opvallende groei van het gesubsidieerde toneelaanbod. In 
het seizoen 1969-1970 werden elf toneelgezelschappen gesubsidieerd, 
in 1980-1981 waren dit er al 29. In het kader van de Cultuurnota 2001-
2004 werden er alleen al 86 theater- en jeugdtheatergezelschappen 
gesubsidieerd. Daarnaast worden door de fondsen nog projectsubsi-
dies verstrekt voor podiumkunsten. Het aantal meerjarig gesubsidi-
eerde instellingen voor de podiumkunsten is in de periode 2001-2004 
ten opzichte van de periode daarvoor meer dan verdubbeld. In tabel 
4.4 staat een overzicht van de verdeling van meerjarige subsidies over 
podiumkunsteninstellingen (exclusief amateurkunst) voor de periode 
2005-2008.
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Tabel 4.4 Verdeling van vierjarige subsidies over podiumkunsteninstellingen voor 
de periode 2005-2008a

muziek 64

theater 63

ensembles 38
dans 23

jeugdtheater 19

muziektheater 13

orkesten 10

mime 3

poppentheater 1

algemeen 5

totaal 239

a Onder de 239 instellingen bevinden zich 44 ondersteunende instellingen die een subsidie voor één 
jaar (2005) hebben ontvangen. Over de toekenning van eventuele subsidie in de periode 2006-
2008 wordt in de loop van 2005 besloten in het kader van de herziening van de ondersteunings-
structuur.

Bron: cultuurnota.nl

Toneel
De veranderingen die volgden na de Actie Tomaat, zorgden niet voor de 
bloei van het toneel waar velen op gehoopt hadden. In de jaren tachtig 
volgde een periode van veel kritiek en artistieke en financiële malaise. 
Herziening van het toneelbestel leidde in 1985 tot centralisatie. De ver-
antwoordelijkheid voor de podiumkunsten kwam voor het grootste 
deel bij het Rijk en de drie grote steden te liggen. Voor het repertoireto-
neel werd een aantal min of meer vaste gezelschappen instandgehou-
den: de Toneelgroep Amsterdam, het Nationale Toneel in Den Haag en 
het Ro Theater in Rotterdam. Deze gezelschappen worden tegenwoor-
dig in het kader van de Cultuurnota elke vier jaar onder de loep genomen 
door de Raad voor Cultuur. Daarnaast kwamen in de rest van het land 
voorzieningen om een basisaanbod in de regio te creëren of op peil 
te houden. Dit werden het Noord Nederlands Toneel, het Theater van 
het Oosten en het Zuidelijk Toneel. Elke vier jaar kunnen gezelschap-
pen en toneelgroepen, festivals en ondersteunende organisaties met 
een landelijke uitstraling een vierjarige subsidie aanvragen bij de rijks-
overheid in het kader van de Cultuurnota. Voor projectsubsidies moeten 
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de instellingen aankloppen bij het Fonds voor Amateurkunst en Podi-
umkunsten (fapk) en het Fonds voor Podiumprogrammering en Mar-
keting (fppm) (ocenw 2002).

Het aantal gezelschappen en voorstellingen is zoals gezegd vanaf 
de jaren zestig sterk toegenomen. Dit heeft volgens Van Schendelen 
(1990), die het toneelaanbod van 1979-1989 onderzocht, echter niet 
geleid tot een gevarieerder aanbod. Eigentijds Nederlands werk was 
sterk oververtegenwoordigd, buitenlandse en klassieke auteurs kwa-
men veel minder aan bod. De dominantie van eigentijds aanbod werd 
in de onderzochte periode bovendien steeds groter: van 68% in 1979-
1980 tot 80% in 1988-1989. Dit had volgens de auteur te maken met een 
ruimere regeling voor schrijf- en speelopdrachten van het ministerie. 
Deze regeling, die in 1984 in werking trad, was bedoeld om de pro-
ductie van Nederlandse teksten aan te moedigen. Ten tweede had het 
te maken met de organisatie van het toneelbestel. Een klein groepje 
mensen, de artistieke leiding, regisseurs en dramaturgen, hadden de 
vrije hand om het aanbod te bepalen. Hierbij lijken persoonlijke voor-
keuren, die gingen in de richting van vernieuwend hedendaags theater 
volgens Van Schendelen het zwaarst te tellen. Er ontstond een sterke 
sociale verknoping van auteurs, acteurs en gezelschappen. Met het 
publiek werd volgens sommigen te weinig rekening gehouden; ‘Een 
volle zaal lijkt zelfs als een diskwalificatie van het artistieke peil te 
worden beschouwd’ (Van Schendelen 1990).

Dans
Aan de dans ging de vernieuwingsslag van eind jaren zestig min of 
meer voorbij. Sinds midden jaren vijftig ontvangen Scapino Ballet en 
het Nationaal Ballet structureel subsidie, het Nederlands Dansthe-
ater sinds 1968. De overheid dekte ongeveer drie vijfde van de totale 
kosten, de rest werd opgebracht door gemeenten en overige bron-
nen. In de loop der tijd ontstonden kleinere dansgezelschappen die na 
een onderzoek van het dansbestel en verruiming van het budget ook 
in aanmerking kwamen voor subsidie. In de periode 2005-2008 wor-
den 23 dansgezelschappen, productiekernen en festivals voor vier jaar 
ondersteund, zoals het Nederlands Danstheater, Holland Dance Festi-
val en de Nederlandse dansdagen. Daarnaast worden allerlei projecten 
op het gebied van dans ondersteund door de Fondsen (ocenw 2002).
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Muziek
In de jaren zestig legden de orkesten beslag op 81% van het muziek-
budget van de rijksoverheid. De Notenkrakers zagen de orkesten als 
behoudende, in zichzelf gekeerde bolwerken. De kritiek richtte zich 
op het onveranderlijke en ouderwetse ijzeren repertoire en op het langdu-
rende dienstverband van de musici. Na de Actie Notenkraker ging een 
overheidscommissie aan de slag om advies uit te brengen over de reor-
ganisatie van het orkestenbestel. Het voorstel was de omvang van de 
randstedelijke orkesten te beperken en de provinciale orkesten op te 
heffen – ze zouden te weinig publiek trekken. Door grote protesten uit 
de provincie bleven de orkesten bestaan, met als effect dat er niet veel 
geld beschikbaar kwam voor nieuwere muziekvormen zoals jazz- en 
popmuziek. Uiteindelijk vond, net als in de toneelsector, een centra-
lisatie van middelen en gezelschappen plaats en kwam ook meer geld 
beschikbaar voor hedendaagse vormen van muziek.

In 1986 werd het Muziektheater Amsterdam geopend. Dit zorgde 
voor stimulering van nieuw beleid voor de opera. Nederland kent drie 
grote operagezelschappen: de Nederlandse Opera in Amsterdam, de 
Nationale Reisopera in Enschede en Opera Zuid in Maastricht. Lang-
zaam maar zeker kwamen de budgetten voor muziek meer in even-
wicht met de ontwikkelingen in het culturele landschap, al verschilden 
uiteraard de ideeën hoe dat landschap er idealiter zou moeten uit-
zien. In 1997-2000 ging 44% van het budget naar orkesten, 40% naar 
muziektheater en 16% naar overige muziekactiviteiten (ocenw 2002).

Zoals in Vlaanderen gebeurde met de kunstencentra, ontwikkelde 
de voormalige avant-garde van het muziekcircuit zich tot een nieuw 
establishment, waarvoor relatief weinig belangstelling bestond van 
het grote publiek. Instellingen die worden geassocieerd met het voor-
malige nieuwe circuit zijn de Stichting Gaudeamus die concerten orga-
niseert, de Stichting Donemus die nieuwe muziek documenteert en 
uitgeeft, het genootschap van de Nederlandse componisten (Geneco), 
het Fonds voor de Scheppende Toonkunst en podia zoals de IJsbreker 
in Amsterdam en de Unie in Rotterdam. Er bestaat bij de Nederlandse 
muziekgezelschappen weinig belangstelling voor moderne Neder-
landse componisten. De voorgestelde Nuis-norm, de verplichting voor 
orkesten om jaarlijks 7% van het repertoire aan Nederlandse muziek 
te besteden, is uiteindelijk nooit ingevoerd.
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Bereik
De hiervoor beschreven ontwikkelingen hebben wel tot vernieuwing 
in het theater en de concertzaal geleid, maar niet tot een groter bereik 
van de kunsten onder het publiek. In de decennia na de acties Tomaat 
en Notenkraker is eerder sprake geweest van een verwijdering tussen 
aanbod en publiek. Men keek met gemengde gevoelens naar wat wel 
het meest gevarieerde aanbod van de wereld werd genoemd. De sinds 
de jaren vijftig ingezette daling van het bezoekersaantal kwam in een 
stroomversnelling terecht. De gewenste sociale en geografische sprei-
ding werd niet bereikt. Het alternatieve circuit trok, net als later in 
Vlaanderen, wel een nieuw en jong publiek maar dit was in zekere zin 
een nieuwe elite; het publiek was nog steeds voornamelijk hoogopge-
leid en afkomstig uit de Randstad. Het ideaal van pluriformiteit kreeg 
veel kritiek te verduren. Het zou leiden tot versnippering van geld, 
talent, aanbod en publiek. Het had er volgens sommigen toe geleid 
dat het publiek zich niet meer kon identificeren met de gezelschap-
pen (Pots 2000). Tegelijkertijd slaagden de vrije producenten er steeds 
beter in om het grote publiek aan zich te binden met grote musicals 
en cabaret.

Minister Brinkman gaf in de jaren tachtig een mogelijke verklaring 
voor de teruglopende belangstelling voor het repertoiretoneel. Het 
zou zich te veel hebben willen vernieuwen. Door de concentratie op 
vernieuwing en artistieke kwaliteit, niet alleen door de gezelschappen 
zelf maar ook door de adviseurs, werd de publieksvraag te veel uit het 
oog verloren (Pots 2000).

Vanaf halverwege de jaren tachtig keerde het tij en groeide het 
publiek voor de podiumkunsten weer. De Vereniging van Nederlandse 
Theatergezelschappen (vnt) publiceerde in 2004 een onderzoek naar 
de ontwikkeling van het gesubsidieerde theater in de periode 1985-
2000. De vnt constateerde dat het aantal bezoeken in dat tijdvak bijna 
verdubbelde, terwijl het aantal voorstellingen met 42% toenam. In de 
periode 2000-2002 is het aandeel toneelbezoekers toegenomen met 
21% tot 1,4 miljoen bezoekers. De groei van bezoekers in het jeugd-
theater en de vlakke-vloertheaters was veel groter dan in het reper-
toiretheater. De vnt weerspreekt met deze cijfers het (nog steeds 
bestaande) beeld dat het gesubsidieerde theater steeds minder bezoe-
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kers zou trekken vanwege het sterk experimentele karakter van de 
voorstellingen (Ramaer 2004).

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) verzamelt periodiek 
informatie over het aantal voorstellingen en bezoekers per regio. Deze 
informatie geeft een beeld van de spreiding van het professionele aan-
bod van podiumkunsten in Nederland (zie tabel 4.5). Uit de cijfers 
blijkt duidelijk hoe sterk het aanbod geconcentreerd is in het Westen 
van het land. Als gespecificeerd wordt naar provincie blijkt bovendien 
hoe groot het aanbod is in Noord-Holland, lees: Amsterdam. De sterke 
concentratie in het Westen geldt voor alle genres.

Tabel 4.5 Spreiding van het professionele podiumkunstenaanbod in Nederland in 
2002, verdeeld naar genrea

totaal theater muziek muziektheater dans
cabaret / 
kleinkunst

Noord 3.245 896 1.186 284 200 518

Oost 6.559 2.284 1.452 551 380 1.054

Zuid 8.178 2.291 2.378 990 596 1.176

West 25.391 8.733 7.570 2.119 1.849 3.178

Nederland 43.373 14.203 12.595 3.945 3.024 5.926

a Onder theatervoorstelling verstaat het CBS toneel, komedie, poppen-, figuren- en jeugdtheater. 
Een muziekvoorstelling omvat onder andere pop, jazz, klassieke muziek, optreden van DJ’s. Onder 
muziektheater wordt verstaan musical, opera en operette e.d.

Bron: CBS (statline.cbs.nl)

Als we kijken naar de verdeling van het aanbod podiumkunsten naar 
genre, blijkt dat het muziek- en theateraanbod elkaar niet veel ont-
loopt. Het aandeel van cabaret en kleinkunst in het totaalaanbod is 
groter dan dans- en bewegingsvoorstellingen en muziektheater. Het 
aandeel van theater in het aanbod is nog steeds het grootst, maar het 
toneel heeft in de loop der tijd terrein verloren aan muziek, muziekthe-
ater en cabaret en kleinkunst. Procentueel steeg het aantal bezoekers 
het sterkst bij muziektheater, musical en moderne dans. Sinds het sei-
zoen 1989-1990 is het bezoek aan podiumkunsten met 37% gegroeid. 
Die groei betrof vooral het niet-gesubsidieerde aanbod (scp 2000).
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Tabel 4.6 Aanbod van podiumkunstenvoorstellingen in 2002 in Nederland, gespe-
cificeerd naar genre (in absolute aantallen en in percentage van het 
totaal)

aantal voorstellingen percentage

muziek 12.595 29

theater 14.203 33
dans- en bewegingsvoorstellingen 3.024 7

muziektheater 3.945 9

cabaret en kleinkunst 5.926 14

overig 3.680 8

totaal 43.373 100

Bron: CBS (statline.cbs.nl)

In Nederland zijn er circa honderd jeugdtheatergezelschappen die in 
theaters en op scholen spelen. In de periode 1993-1996 kregen twaalf 
gezelschappen een subsidie in het kader van de Cultuurnota. Na 1996 
is dit aantal sterk vergroot, mede door de impuls die staatssecretaris 
Nuis en zijn opvolger Van der Ploeg aan cultuureducatie hebben gege-
ven. Dit kwam onder Nuis bijvoorbeeld tot uitdrukking in de subsi-
diëring van twee jeugdorkesten, het Nationaal jeugdorkest en het 
Jeugdorkest Nederland, en van de Grote Prijs van Nederland, een com-
petitie voor popmuziek. Het rijksgesubsidieerde aanbod jeugdthea-
ter is ongeveer een derde deel van het totale theateraanbod (32%). Het 
aandeel van bezoeken aan jeugdtheater blijft hierbij iets achter, dat ligt 
namelijk op 27% (ocenw 2002).

Het Centraal Bureau voor Statistiek (cbs) verzamelt ook gegevens 
over de relatie tussen het aantal rijks- en niet-rijksgesubsidieerde uit-
voeringen. Het gaat hierbij om alle vormen van podiumkunsten. Uit de 
cijfers van het cbs blijkt dat het rijksgesubsidieerde deel van de voor-
stellingen in het seizoen 1997-1998 circa 18% is, 9900 op een totaal 
van 56.670 uitvoeringen. In 1989-1990 lag dit percentage nog op 12 
(statline.cbs.nl). Het gesubsidieerde aanbod verdubbelde in de peri-
ode tussen 1989 en 1998 bijna van 5530 naar 9900 voorstellingen. Het 
aantal bezoekers per voorstelling nam toe; het aantal bezoekers aan 
het gesubsidieerde aanbod vertoonde een minder grote stijging dan 
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het totale aanbod. De rest van het aanbod en het aantal voorstellingen 
wordt ondersteund door de vrije sector, door de fondsen en door de 
andere overheden.

Infrastructuur voor de podiumkunsten
Het grootste deel van de podia voor muziek en theater bevindt zich in 
de Randstad (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en werd 
gebouwd in de periode tussen 1880 en 1940. Na de Tweede Wereldoor-
log werd door het Rijk, de provincies en de gemeenten geïnvesteerd 
om een infrastructuur voor podiumkunsten in de regio op te zetten. 
Het initiatief hiervoor kwam voornamelijk van de gemeenten, al is 
de rijksoverheid hierin een steeds belangrijker rol gaan spelen. Om 
dit proces in goede banen te leiden werd door de regering in 1946 de 
Rijkscommissie voor Advies voor de Bouw van Schouwburgen en Con-
certzalen ingesteld. In 1961 verbreedde het werkterrein van de Rijks-
commissie zich tot ‘Gemeenschapsgebouwen voor de jeugdzorg, 
verenigingsleven, tentoonstellingen en soortgelijke doelstellingen’ 
(Verhoeff 1993). Dit soort multifunctionele cultuurcentra zou de infra-
structuur voor kleinere gemeenten moeten vormen. Daarnaast moes-
ten de grote steden uitgebreid worden met congresgebouwen met een 
culturele functie en gescheiden, gespecialiseerde huisvesting voor ver-
schillende kunstuitingen. De omschrijving van de cultuurcentra doet 
erg denken aan die van de cultuurcentra in Vlaanderen, bovendien in 
precies dezelfde periode. Het culturele landschap in Nederland had 
sterke gelijkenis met dat van Vlaanderen kunnen gaan vertonen, ware 
het niet dat de infrastructuur voor podiumkunsten uiteindelijk niet 
wordt bepaald door het werk van de Rijkscommissie. Talloze accom-
modaties voor de podiumkunsten waren buiten het aandachtsgebied 
van de Rijkscommissie gebleven, maar werden daar indirect wel in 
betrokken omdat de overheid via subsidies ging bijdragen aan uit-
bouw, exploitatie en programmering van nieuwe podia. Deze podia 
werden gezien als broedplaatsen van nieuwe ontwikkelingen. Geogra-
fische spreiding in Nederland betekende in de praktijk een verbreding 
van de aanwezige infrastructuur: er werden extra podia bijgebouwd 
en gesubsidieerd. Het kunsten- en accommodatiebeleid raakte steeds 
meer vervlochten (Verhoeff 1993). Zo ontstonden er nieuwe circuits 
van theatermakers en -plaatsen. Het oorspronkelijke voorstel voor de 
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uitbouw van gemeenschapsgebouwen voor de podiumkunsten kwam 
hiermee in het gedrang. Ze speelden in de praktijk wel een rol als inci-
dentele culturele accommodaties, maar hadden geen enkel aandeel 
in het cultuurbeleid. In het seizoen 1987-1988 telt Nederland 282 cul-
turele accommodaties, waarvan 84 in de drie grote steden en 77 in 
de rest van de Randstad. Naast deze specifieke culturele infrastruc-
tuur telt Nederland 1123 incidentele accommodaties, waarvan bijna 
twee derde deel uit sociaal-culturele centra bestond (Verhoeff 1993). 
Het cbs telde in 2002 291 locaties die specifiek voor podiumkunsten 
zijn bedoeld en 74 gebouwen die een andere functie hebben maar ook 
gebruikt worden voor podiumkunstenvoorstellingen. De incidentele 
culturele accommodaties die Verhoeff telde, worden in statistieken 
van het cbs niet meegenomen (statline.cbs.nl).

Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw heeft de Nederlandse 
bevolking zich meer gelijkmatig over het land verspreid, vooral gezin-
nen met kinderen trokken weg uit de stad (ocenw 2002). Het lijkt erop 
dat het cultuuraanbod wel is meegegroeid met de bevolking, maar 
niet in gelijke mate is verspreid over het land. Het culturele aanbod 
concentreert zich nog sterk in het Westen van het land. Met name 
in de noordelijke provincies en in Zeeland is het achtergebleven. De 
grootste en meest spraakmakende instellingen bevinden zich in de 
vier grote steden, vooral in Amsterdam. Veel culturele voorzieningen 
in de regio, zoals musea en theaters, werden in de tweede helft van 
de twintigste eeuw gebouwd. De culturele instellingen die gebruik-
maakten van deze voorzieningen, de gezelschappen en groepen, ont-
stonden vooral in de steden en dan weer voornamelijk in Amsterdam. 
De overheid ging zich steeds meer bemoeien met cultuur en ook met 
de spreiding van cultuur over het land. Dit paste in een breder beleid 
om overheidsvoorzieningen geografisch te spreiden. Die spreiding is 
redelijk gelukt als het gaat om bibliotheken en musea, maar minder bij 
de podiumkunsten (De Haan en Knulst 2000). Op het ministerie van 
ocw wordt hier blijkbaar anders over gedacht, getuige de constatering 
in de publicatie Cultuurbeleid in Nederland dat het spreidingsideaal voor 
de podiumkunsten nagenoeg bereikt is (ocenw 2002). De afgelopen 
decennia zijn er veel podiumvoorzieningen buiten de Randstad bijge-
bouwd: elke zichzelf respecterende gemeente wil tegenwoordig een 
theater. De gemeentelijke schouwburgen konden echter met moeite 
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hun zalen vullen, aangezien het aanbod zich sterk in het Westen con-
centreerde. Om gezelschappen deze zalen te laten bespelen en zo het 
aanbod beter te spreiden, is de reisplicht ingevoerd. Rijksgesubsidi-
eerde gezelschappen werden hierdoor verplicht om met hun voorstel-
lingen door het land te reizen.

Als het aanbod van culturele voorzieningen in grote steden wordt 
gerelateerd aan het aantal inwoners in die gebieden, blijkt dat in de 
vier grote steden 13% van de bevolking woont en dat er 39% van het 
podiumaanbod uitgevoerd wordt. Van de verkochte kaarten wordt 48% 
in de Randstad verkocht. De helft van die kaarten wordt verkocht aan 
mensen van buiten de stad, onder wie vermoedelijk veel (buitenlandse) 
toeristen, met name in Amsterdam (De Haan en Knulst 2000).

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig verschoof het beleid 
richting geconcentreerde spreiding, wat in de praktijk betekende 
dat culturele voorzieningen en instellingen zich vooral in grote en 
middelgrote steden vestigden. Cultuur werd een steeds belangrijker 
element in de ontwikkeling en profilering van een stad. Dit geldt ove-
rigens niet alleen voor de gebouwen, maar ook voor de gezelschap-
pen. In de tweede helft van de jaren negentig werden er circa twaalf 
theaters gebouwd in middelgrote steden, een getal dat naar verwach-
ting zou oplopen tot 25 rond het jaar 2000 (De Haan en Knulst 2000). 
In een kleinere plaats bestaat de accommodatie voor podiumkunsten 
veelal uit een multifunctioneel centrum met een zaal voor 300 à 500 
personen. Middelgrote steden hebben vaak naast een theater met 500 
tot 700 stoelen, een kleinere zaal met een vlakke-vloertheater voor de 
kleinschalige toneel- en dansproducties. De grote en middelgrote ste-
den beschikken daarbij vaak ook over een concertzaal. De podia wor-
den over het algemeen instandgehouden met lokale subsidies.

4.4 Podiumkunsten in Vlaanderen en Nederland vergeleken

De podiumkunsten nemen in de geschiedenis van Vlaanderen een 
andere plek in dan in die van Nederland. Het theater speelde in Vlaan-
deren een rol in de vorming en verspreiding van de Nederlandse taal 
en in de emancipatiestrijd voor een eigen Vlaamse cultuur tegenover 
de Franstalige cultuur. In Nederland kent het toneel deze functie niet. 
Voordat de rijksoverheid zich bekommerde om het toneel, waren het in 
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Vlaanderen de verzuilde fondsen die zich hiervoor sterk maakten, ter-
wijl dit in Nederland vooral een zaak was van de grote steden. De eerste 
steun voor podiumkunsten ging in Vlaanderen naar de stadsschouw-
burgen, terwijl de rijksoverheid in Nederland zich juist concentreerde 
op de gezelschappen. Dit bleef zo, de rijksoverheid in Nederland subsi-
dieert de instellingen, de steden ondersteunen de accommodaties. In 
Vlaanderen gaan de aandacht en de middelen van de centrale overheid 
niet in eerste instantie naar de instellingen, maar juist naar de infra-
structuur: de culturele centra, de kunstencentra en de theaters.

Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd in Nederland radicaal 
gebroken met het officiële repertoiretheater en het repertoire van het 
concertgebouworkest. Dit zorgde voor grote veranderingen in het 
podiumkunstenlandschap en het kunstbeleid. Deze veranderingen 
in de culturele sector waren sterk verbonden met veranderingen in 
de maatschappij in deze periode. In Vlaanderen hebben zich gelijk-
soortige veranderingen voorgedaan – meer aandacht voor kleine en 
vernieuwende initiatieven – maar niet zo heftig als in Nederland en 
bovendien zo’n tien jaar later. In Vlaanderen ontwikkelde het alter-
natieve circuit zich onafhankelijk van het meer traditionele repertoire 
van de stadsschouwburgen en de cultuurcentra, en bovendien lange 
tijd onafhankelijk van de overheid. De acties in Nederland waren 
gericht op vernieuwing van de repertoiregezelschappen zelf én van 
het beleid van de overheid. Met succes: vernieuwing werd de nieuwe 
norm, ook van de gevestigde gezelschappen. In Vlaanderen heeft het 
repertoiretheater langzaam zijn prestige en functie verloren door het 
ontstaan van een alternatief circuit. Dit heeft recent geleid tot samen-
werkingsverbanden tussen de ‘oudere’ instellingen en voorzieningen 
en het nieuwe circuit.

De schattingen over het aandeel van het gesubsidieerde aanbod en 
het aantal bezoekers lopen per onderzoek nogal uiteen. Op het eerste 
gezicht lijkt in Vlaanderen een veel groter deel van het aanbod gesubsi-
dieerd dan in Nederland. In Vlaanderen is de ruwe schatting dat twee 
derde van het aanbod gesubsidieerd is, of plaatsvindt in een gesub-
sidieerde infrastructuur (Colpaert et al. 2003, Colpaert en De Kepper 
1998). De cijfers in Nederland komen uit op circa een vijfde deel rijks-
gesubsidieerd aanbod (statline.cbs.nl). Een verklaring voor dit grote 
verschil ligt in de eerste plaats in het feit dat het cbs alleen het rijksge-
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subsidieerde aanbod heeft meegeteld; het gesubsidieerde aanbod van 
fondsen en andere overheden is buiten beschouwing gebleven. Een 
aanvullende verklaring zou wellicht gevonden kunnen worden in de 
recente opkomst in Nederland van musical en cabaret uit de vrije sec-
tor. Definitiever uitsluitsel over het verband tussen het gesubsidieerd 
en niet-gesubsidieerd aanbod en het verschil hierin tussen Nederland 
en Vlaanderen vergt nader onderzoek.

Tabel 4.7 Aanbod van podiumkunsten in Nederland en Vlaanderen, per genre 
vergeleken in aantal voorstellingen per 1000 inwoners

Nederland Vlaanderen

theater 1,4 2,3

dans 0,3 0,2

muziek (incl. muziektheater) 1,8 1,4

totaal 3,5 3,9

Bronnen: Colpaert et al. (2003); CBS (statline.cbs.nl)

Het aanbod in Vlaanderen omvatte in 1995 25.610 podiumkunstac-
tiviteiten per jaar (3,9 per 1000 inwoners) (Colpaert et al. 2003) Het 
cbs telde 56.670 voorstellingen in het seizoen 1997-1998 (3,5 per 1000 
inwoners) (statline.cbs.nl). In tabel 4.7 wordt het aanbod per genre 
vergeleken in aantal voorstellingen per 1000 inwoners. Hieruit blijkt 
dat het aanbod van theater in Vlaanderen groter is, terwijl dit voor 
Nederland geldt voor het muziekaanbod. Rekening houdend met het 
verschil in grootte en aantal inwoners tussen Nederland en Vlaanderen 
zijn er geen bijzonder grote verschillen in het aantal voorstellingen. 
Dit geldt ook voor het aantal instellingen dat meerjarig wordt gesubsi-
dieerd door de centrale overheid (zie tabel 4.8). Wel worden in Neder-
land naar verhouding meer theaterinstellingen ondersteund, terwijl in 
Vlaanderen veel muziekinstellingen subsidie ontvangen: de helft van 
het aantal meerjarige subsidies gaat naar een muziekinstelling.
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Tabel 4.8 Aantal instellingen dat meerjarig wordt ondersteund door de Vlaamse 
Gemeenschap en de Nederlandse rijksoverheid

Vlaanderen Nederland

theater 37 83

muziek 76 112

dans 9 23

muziektheater 5 13

kunstencentra 14

festivals 9

mime 3

overig 5

totaal 150 239

Bron: wvc.vlaanderen.be; cultuurnota.nl

De middelen voor nieuwe en vernieuwende gezelschappen in de podi-
umkunsten zijn in Vlaanderen nog enigszins beperkt. Dit is het duide-
lijkst te zien in de danssector waar de traditionele dansgezelschappen 
verreweg het grootste deel van de subsidie opslokken (Gielen 1998). 
De laatste jaren is het aantal instellingen dat subsidie van de Vlaamse 
overheid ontving sterk gestegen, waardoor de beschikbare middelen 
over een groter aantal instellingen verdeeld moeten worden. Bijna een 
kwart van de theaterorganisaties in Nederland die meerjarig worden 
ondersteund, valt in de categorie jeugdtheater (19). De (financiële) rol 
van gemeenten en provincies in de podiumkunstensector in Neder-
land en Vlaanderen verdient nog nader onderzoek.

Wat betreft de spreiding van het aanbod kent Nederland een ster-
kere concentratie in het Westen en daar weer voornamelijk in Amster-
dam. In Vlaanderen lijken de podiumkunsten beter gespreid. Dit zou 
te maken kunnen hebben met de infrastructuur van cultuurcentra in 
Vlaanderen. Al hebben lang niet alle cultuurcentra podiumkunsten 
in hun aanbod, de grotere centra spelen zeker een rol van betekenis. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat het aanbod van podiumkunsten 
in bijvoorbeeld buurthuizen of sociaal-culturele centra in Nederland 
nog niet voldoende in is kaart gebracht om er gefundeerde uitspraken 
over te doen. Dit komt doordat deze infrastructuur geen onderdeel is 
van het cultuurbeleid. Overigens zijn (moderne) dans en muziekthea-
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ter in Vlaanderen minder goed gespreid, doordat de cultuurcentra en 
de traditionele schouwburgen daar vaak niet voldoende op zijn inge-
richt. Wellicht heeft Nederland een infrastructuur die beter aansluit 
bij het hedendaagse landschap, bijvoorbeeld in de vorm van vlakke-
vloertheaters?

Het aanbod in Nederland is een tijdlang meer vernieuwend geweest 
dan in Vlaanderen, door de radicalere omslag naar nieuwe vormen 
van theater in de jaren zeventig, ook in het rijksgesubsidieerde aan-
bod. Dit zou hebben geleid tot een verwijdering tussen aanbod en 
publiek. In Vlaanderen hebben deze veranderingen zich minder hevig 
en pas later voorgedaan. Maar belangrijker is misschien wel dat naast 
het theateraanbod in de schouwburgen en concertzalen een circuit 
van cultuurcentra bestaat met een laagdrempelig aanbod dat veelal 
op schoolgaande jongeren is gericht. Het repertoiretoneel heeft zich 
minder dan in Nederland vernieuwd. En ook in beleid en advisering 
speelde vernieuwing aanvankelijk een minder grote rol dan in Neder-
land. De laatste jaren zijn aanbod en beleid in Vlaanderen en Neder-
land op z’n minst nader tot elkaar gekomen. In Nederland is de laatste 
jaren meer aandacht voor populaire en meer laagdrempelige vormen 
van cultuur, bijvoorbeeld in het kader van het Actieplan Cultuurbe-
reik. In Vlaanderen is vernieuwing belangrijker geworden, zowel in 
het aanbod zelf als in het beleid.

4.5  Musea in Vlaanderen

Vlaanderen kent meer dan 450 musea, inclusief een aantal dat niet of 
slechts op afspraak toegankelijk is. De Brabander et al. registreerden 
in hun onderzoek in 1999 323 musea. Er zijn vier grote museumste-
den: Antwerpen (36), Gent (23), Brugge (15) en uiteraard het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, inclusief de negentien randgemeenten (meer 
dan 50). Middelgrote museumplaatsen, met tussen de zes en tien 
musea, zijn plaatsen als Oostende, Leuven, Hasselt en Sint-Truiden 
(De Brabander et al. 1999). In tabel 4.9 staat een overzicht van aanbod 
en spreiding van musea in Vlaanderen per provincie.
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Tabel 4.9 Aanbod en spreiding van musea in Vlaanderen per provincie

provincie aantal musea

Antwerpen 87

Limburg 38
Oost-Vlaanderen 68

Vlaams-Brabant 22

West-Vlaanderen 66

Brussels hoofdstedelijk gewest 42

totaal 323 

Bron: De Brabander et al. (1999)

De Vlaamse Gemeenschap maakt een onderscheid tussen erkende en 
niet-erkende musea. Het uitgangspunt voor een erkend museum in het 
Museum- en Erfgoeddecreet is de internationale definitie van museum 
van het icom (International Council of Museums), te weten ‘een per-
manente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwik-
keling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van 
winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving 
verwerft, behoudt en beheert, wetenschappelijk onderzoekt, presen-
teert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en 
genoegen’. De meerderheid van de instellingen in Vlaanderen die 
musea worden genoemd, voldoen niet aan de criteria van deze defini-
tie. Dit zijn vooral kleinere musea in privé-beheer, die vaak spontaan 
zijn ontstaan (mvg 1998).

In de Cultuurkijker van het Steunpunt Re-creatief Vlaanderen (Col-
paert et al. 2003) is informatie verzameld over het aanbod van erkende 
en niet-erkende musea en over de spreiding van die musea over Vlaan-
deren (tabel 4.10).
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Tabel 4.10 Aantal erkende en niet-erkende musea (exclusief Brussel)

erkende musea niet-erkende musea

Antwerpen 9 88

Limburg 6 29

Oost-Vlaanderen 12 64

Vlaams-Brabant 5 23

West-Vlaanderen 10 70

Vlaanderen 42 274

Bron: Colpaert et al. (2003)

Vlaams-Brabant en Limburg hebben het kleinste aantal (erkende) 
musea. Het aantal musea, zowel erkende als niet-erkende, in Antwer-
pen, Oost- en West-Vlaanderen wordt in grote mate bepaald door het 
grote aanbod aan cultureel erfgoed in de steden Antwerpen, Gent en 
Brugge. In 1998 vormden de musea voor de schone kunsten 13% van 
het totale aanbod. Musea met kunstcollecties zijn vooral gesitueerd 
in de grote en middelgrote steden. Historische musea en musea voor 
volkskunde maakten het grootste deel van het aanbod uit, respectie-
velijk 23 en 24%. De categorie ‘volkskunde en lokale geschiedenis’ telt 
het grootste aantal musea. Het gaat hierbij veelal om kleine, gemeen-
telijke of privé-musea (mvg 1998). De Cultuurkijker beschikt tevens over 
gegevens van tentoonstellingen, zowel van het gesubsidieerde als niet-
gesubsidieerde aanbod. In 2002 werden in Vlaanderen (exclusief Brus-
sel) in totaal 2651 tentoonstellingen geteld (Colpaert et al. 2003). Dit 
zijn tentoonstellingen op uiteenlopende locaties: in cultuur-, gemeen-
schaps- en kunstencentra en in galeries. Ook het amateuraanbod is in 
het cijfer opgenomen.

Voor de Tweede Wereldoorlog kende België twee Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten, in Antwerpen en in Brussel. De aandacht voor 
moderne kunst kwam na de Tweede Wereldoorlog maar langzaam op. 
In 1950 werd in Antwerpen begonnen met de bouw van het gemeen-
telijke Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim. In 1960 
werd het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (pmmk) in Oost-
ende gebouwd, maar een museale collectie kwam er pas in 1986. In 
1975 werd het Gents museum van hedendaagse kunst geopend, later 
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst (s.m.a.k.). In 1986 ging de 
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Vlaamse overheid zich (meer) richten op de internationale hedendaagse 
kunst, met de oprichting van het Museum van hedendaagse kunst in 
Antwerpen (muhka) (Brams en Pültau 1998).

De Vlaamse overheid kent een aantal museale instellingen nominale 
subsidie toe: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwer-
pen (kmska), het Kasteel van Gaasbeek, het muhka, het s.m.a.k. en 
het Brusselse Kunst in Huis, een kunstuitleencentrum. Deze instellin-
gen fungeren als expertisecentra, als sprekers naar het grote publiek 
toe en ze hebben een functie bij activiteiten die grootschalige infra-
structuur en ruime middelen vereisen (aps 2002). De subsidie aan deze 
instellingen ligt gemiddeld veel hoger dan die aan de andere erkende 
en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde musea.

In 2004 ontvingen zeventien musea die ingedeeld zijn bij het lan-
delijk niveau een zogeheten werkingssubsidie om de dagelijkse werking 
te financieren, inclusief het personeel. Het gaat onder andere om het 
openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, het Etnogra-
fisch Museum, het museum Plantin-Moretus, het Modemuseum en 
het Groeningemuseum. Deze musea ontvingen elk een kleine 250.000 
euro. De veertien musea die op het regionale niveau zijn ingedeeld, 
waaronder het Diamantmuseum en de stedelijke musea van Leuven, 
Kortrijk en Mechelen, ontvingen elk een subsidie van een vijfde deel 
van dat bedrag (circa 50.000 euro) (mvg 2004b).

De Federale Overheid heeft de zeggenschap over de nationale musea 
in Brussel. Dit zijn in totaal een kleine twintig instellingen, waaron-
der de koninklijke musea voor Kunst en Geschiedenis (onder andere 
het Chinees Paviljoen, de Japanse Toren, het Instrumentenmuseum, 
de Hallepoort en het Jubelparkmuseum), het Muziekinstrumenten 
Museum en de Brusselse Koninklijke musea voor Schone Kunsten van 
België, waaronder het Meuniermuseum, het Wiertzmuseum en het 
Museum voor Oude en Moderne Kunst.

De helft van de musea waarvan een statuut bekend is (414) wordt 
beheerd door de verschillende overheidsniveaus, de andere helft is in 
particuliere handen. Tachtig procent van de musea wordt op gemeen-
telijk niveau beheerd, 8% op federaal, en 9% op provinciaal niveau. 
De resterende 3% wordt door de Vlaamse Gemeenschap beheerd (mvg 
1998). Het overgrote deel van de door de overheid beheerde musea valt 
dus onder verantwoordelijkheid van de gemeente (mvg 1998). Dit 
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geldt ook voor de door de Vlaamse Gemeenschap erkende musea: van 
de 43 musea die in 2003 erkend werden, waren er 6 een provinciale 
instelling, 27 een gemeentelijke instelling en 12 een vereniging zonder 
winstoogmerk (vzw) (wvc.vlaanderen.be/erfgoed).

Het ontbrak tot voor kort aan een eenduidige visie op museumbe-
leid van de overheid. Er waren geen wettelijke regelingen en zeer wei-
nig financiële middelen, los van de nominaal gesubsidieerde musea. Er 
was eigenlijk geen sprake van museumbeleid. Het museumlandschap 
in Vlaanderen is mede hierdoor zeer versnipperd. Het Museumdecreet 
van 1996 is gericht op het vergroten van de kwaliteit van de musea 
door professionalisering en samenwerking. Het decreet biedt moge-
lijkheden voor verschillende vormen van samenwerking: structureel 
door fusies van kleinere musea, organisatorisch door samenwerking 
bij het inrichten van een Gemeenschappelijke dienst en projectmatig 
door samenwerking rond bijvoorbeeld een stedelijk promotieproject. 
Ook het nieuwe Erfgoeddecreet is sterk gericht op het stimuleren van 
samenwerking tussen museale instellingen, bijvoorbeeld door het 
afsluiten van erfgoedconvenanten. Ook zijn er projectsubsidies voor 
initiatieven die gericht zijn op de behoeften van een aantal musea en 
ondersteunt de overheid meerjarige samenwerkingsverbanden tussen 
musea zoals het samenwerkingsverband kunstmusea (mvg 2004b).

Sinds 2001 is er een Vlaamse Museumvereniging, de belangen-
vereniging voor de museumwereld. Daarvoor speelde de Belgische 
museumvereniging die rol, maar doordat de museumwereld niet erg 
georganiseerd was en weinig professionele medewerkers kende, was 
de invloed van deze vereniging in de praktijk niet groot (Huvenne 
1997). De Vlaamse Museumvereniging (vmv) fungeert als belangen-
behartiger voor musea, instellingen en leden in Vlaanderen, stimu-
leert netwerkvorming, en treedt in dialoog met de overheid en andere 
instellingen in het erfgoedveld (vmv.be). Brussel heeft een eigen muse-
umvereniging (zie: brusselsmuseums.be).

De erfgoed- en beeldende kunstsector kent een aantal steunpun-
ten. Zo is er het Steunpunt Initiatief Beeldende Kunst, dat ondersteu-
ning biedt aan het beeldende kunstenveld, zowel de instellingen als 
de individuele kunstenaars. Deze organisatie is, net als de andere 
steunpunten, gericht op zaken als praktijkondersteuning en deskun-
digheidsbevordering. Een tweede instelling in het erfgoedveld is het 
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steunpunt Culturele Biografie Vlaanderen, dat zich inzet voor archief-
instellingen, bewaarbibliotheken, documentatiecentra, erfgoedcellen 
en musea. Met het in werking treden van het Museumdecreet van 1996 
werden museumconsulenten aangesteld, die onder andere gespeciali-
seerd zijn in collectiebeheer en publiekswerking in musea. Dit gebeurde 
eerst vanuit de afdeling Beeldende Kunst en Musea en vanaf 2004 van-
uit het steunpunt Culturele Biografie. Ten slotte is er het Vlaams Cen-
trum voor Volkscultuur, het zustersteunpunt binnen de erfgoedsector 
dat zich richt op zaken als volkscultuur, immaterieel erfgoed en heem-
kunde. Dan zijn er de negen erfgoedcellen, instellingen die cultureel 
erfgoed uit de eigen stad en regio toegankelijk maken voor een zo 
breed mogelijk publiek. Samen met Culturele Biografie Vlaanderen 
geven de erfgoedcellen vorm aan het nieuwe cultureel erfgoedbeleid 
van de Vlaamse Gemeenschap (erfgoednet.be). De hiervoor genoemde 
initiatieven en ontwikkelingen zijn bijna allemaal van recente datum.

4.6  Musea in Nederland

De oudste vorm van cultuurzorg van de rijksoverheid had betrekking 
op de musea. Toch hebben musea zich lange tijd in de luwte van de 
politiek kunnen ontwikkelen. Tot ver in de twintigste eeuw heeft de 
rijksbemoeienis zich beperkt tot een klein aantal rijksmusea, waarvan 
de meeste al voor 1840 gesticht waren. Sinds die tijd zijn er veel nieuwe 
musea bijgekomen, maar dit gebeurde nauwelijks op initiatief van het 
Rijk. Het waren de stadsbesturen en particulieren die zich hiervoor 
inzetten. Het Rijk was vaak wel medefinancier, zeker in het systeem 
van de koppelsubsidies, waar de verschillende overheden gezamen-
lijk de financiering van een museum op zich namen. Toch nam het 
een afstandelijke houding aan. Met de nota Naar een nieuw museumbe-
leid (crm 1976b) kwamen de musea definitief in politiek vaarwater 
terecht. Ook in de museumwereld zelf was een discussie losgebar-
sten over de rol en functie van het museum in de maatschappij. Is een 
museum een wetenschappelijk instituut of moet het zich primair rich-
ten op het tonen van de collectie aan het publiek? De conclusie was dat 
musea een tweeledige taak hebben. Zowel vanuit de overheid als het 
veld zelf kwam er toen meer aandacht voor educatie en publiekswer-
king (ocenw 2002).
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In 1985, met de nota Museumbeleid van minister Brinkman (wvc 
1985b), werden grote veranderingen in gang gezet. De belangrijkste 
was dat het Rijk de algemene verantwoordelijkheid voor het museum-
bestel op zich wilde nemen, waarbij een beperkt aantal instellingen 
geheel onder zijn verantwoordelijkheid zou vallen. De koppelsubsi-
dies werden in 1987 afgeschaft, waarmee in één klap de subsidiëring 
van 44 musea werd beëindigd. De zorg voor die musea werd over-
gedragen aan de provincies en gemeenten. Zeventien musea en vier 
ondersteunende instellingen bleven bij het Rijk. In 1988 publiceerde de 
Rekenkamer Rijksmusea (tk 1988/1989), een zeer kritisch rapport over 
de erbarmelijke conditie van de registratie en conservering in musea. 
Dit leidde tot het Deltaplan Cultuurbehoud dat ervoor moest zorgen dat 
de achterstanden werden ingelopen. Tezamen met de nota Kiezen voor 
Kwaliteit (wvc 1990) over de toegankelijkheid en het behoud van het 
museale erfgoed (1991-1992) was dit een belangrijke stap in de richting 
van verdere verzelfstandiging van de musea. Collecties en huisvesting 
bleven eigendom van het Rijk, beheer en exploitatie werden verzelf-
standigd. Tegenwoordig zitten ook de stedelijke musea in een proces 
van verzelfstandiging. Het Haags Gemeentemuseum bijvoorbeeld, is 
al verzelfstandigd.

Musea kregen de vorm van stichtingen en konden subsidie aanvra-
gen in het kader van de Cultuurnota. Hiermee kregen musea, weliswaar 
binnen de kaders van de Cultuurnota, de vrijheid om autonoom te han-
delen aan de hand van een beleidsplan. Bij de eerste beoordelings-
ronde van de beleidsplannen, in 1996, was de Raad voor Cultuur uiterst 
kritisch. De voormalige rijksmusea zouden zich nog niet voldoende 
openstellen voor de omgeving en te weinig visie op hun maatschap-
pelijke functie tentoonspreiden (Pots 2000). Zoals voor eigenlijk alle 
culturele instellingen geldt, is ook voor een museum sprake van een 
permanente spanning tussen de verschillende functies die het geacht 
wordt uit te oefenen. De conserverende en wetenschappelijke functies 
staan vaak op gespannen voet met de publieksfunctie en de spreidings-
opdracht. De laatste jaren is er vooral in relatie tot het onderwijs veel 
vooruitgang geboekt. Musea ontwikkelen projecten in het kader van 
het project Cultuur en School, vraag en aanbod raken beter op elkaar 
afgestemd en een museumbezoek wordt vaker dan voorheen opgeno-
men in het reguliere onderwijsprogramma (rvc 2003).
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Meer dan de helft van de subsidie van het ministerie van ocw gaat 
naar de voormalige rijksmusea, zoals het Boerhaave Museum, Natu-
ralis en het Mauritshuis. De provinciale overheden, met uitzondering 
van die van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, leveren een financiële 
bijdrage aan één tot drie musea in hun provincie. Verreweg de meeste 
musea worden door gemeenten instandgehouden, als gemeentelijke 
dienst of als gesubsidieerde instelling. Zo zijn het Stedelijk Museum 
in Amsterdam, het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam 
en het Van Abbemuseum in Eindhoven gemeentelijke diensten (rvc 
2003). Van tijd tot tijd levert de toedeling van een museum aan een 
bepaalde bestuurslaag problemen op. Zo speelde in 2003 een discus-
sie over het Stedelijk museum in Amsterdam. Het museum en mede-
standers vinden dat de collectie van nationaal belang is en dat het Rijk 
daarom zou moeten meebetalen. Onder druk van de Tweede Kamer 
heeft de regering een eenmalige bijdrage van vijf miljoen euro vrijge-
maakt voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum.

De rijksoverheid subsidieert naast musea een aantal instellingen op 
erfgoedgebied die het veld ondersteunen of versterken. Zo kent Neder-
land het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (rkd) in 
Den Haag. Het rkd beheert een collectie archief-, documentatie- en 
bibliotheekmateriaal met betrekking tot de westerse kunst van de late 
Middeleeuwen tot heden en vervult een ondersteunende functie voor 
musea, universiteiten, onderzoekers en verzamelaars. Uit een fusie 
tussen het Centraal Laboratorium voor onderzoek van voorwerpen 
van kunst en wetenschap, de Opleiding Restauratoren en de Rijks-
dienst Beeldende Kunst ontstond in 1997 het Instituut Collectie Neder-
land (icn). Het icn is een kennisinstituut voor beheer en behoud 
van roerend cultureel erfgoed en heeft vier kerntaken: het adviseren 
over beheer en behoud van collecties, het verrichten van onderzoek, 
het opleiden van restauratoren en het beheren van de eigen collectie. 
De incidentele en projectsubsidies op het gebied van de beeldende 
kunsten en museale activiteiten zijn sinds 1994 ondergebracht bij de 
Mondriaan stichting, een van de negen publieke cultuurfondsen. De 
Inspectie Cultuurbezit werd ingesteld om toezicht uit te oefenen op 
het beheer van rijkscollecties. Vanaf 2005 is er één inspectie voor het 
erfgoed, dat wil zeggen voor musea, monumenten en archieven.
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De Reinwardt Academie is een hogere beroepsopleiding voor muse-
ummedewerkers. Net als Vlaanderen kent ook Nederland de museum-
consulent: elke provincie heeft een museumconsulent met een eigen 
bureau. Daarnaast subsidieert de overheid een aantal ondersteunende 
en bemiddelende instellingen zoals het Bureau Erfgoed Actueel dat 
zich richt op erfgoededucatie en de Nederlandse Museumvereniging 
(nmv), de overkoepelende brancheorganisatie voor musea in Neder-
land die kortgeleden is samengegaan met de Stichting Museumjaar-
kaart (smjk). In het pand van de nmv zijn tevens de Vereniging van 
Rijksgesubsidieerde Musea (vrm), de Nederlandse Federatie van 
Vrienden van Musea (nfvm) en het Landelijk Contact van Museum-
consulenten (lcm), de koepelorganisatie voor de museumconsulen-
ten, gevestigd (ocenw 2002; rvc 2003). De Stichting Digitaal Erfgoed 
Nederland adviseert musea op het gebied van digitale ontsluiting en 
ondersteunt ict-projecten. Zij stimuleert daarbij de samenwerking tus-
sen erfgoedinstellingen onderling, bijvoorbeeld in het gebruik van 
standaarden voor digitalisering, en de samenwerking van deze instel-
lingen met het onderwijs.

Musea en andere erfgoedinstellingen hebben gemiddeld 20 betaalde 
en 24 onbetaalde medewerkers in dienst. Vrijwel alle musea hebben 
een eigen website. Naast het onderwijs vormen ‘geïnteresseerde inwo-
ners’ en toeristen de belangrijkste publieksgroep van musea. Van alle 
musea werkt 86% ook voor het onderwijs. De helft van de musea en 
museale instellingen beschikt over lespakketten voor het onderwijs 
(Van der Zant 2002).

Aanbod en spreiding
Nederland telt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 
2001 873 musea (statline.cbs.nl). Van deze musea vallen er ongeveer 
130 onder beheer van gemeenten en provincies en 50 onder het Rijk. 
Van die 50 worden er in de periode 2005-2008 36 door ocw onder-
steund in het kader van de Cultuurnota, een aantal musea valt onder 
andere departementen. Zo subsidieert het ministerie van Financiën 
het Nederlands Muntmuseum en het Douanemuseum. Andere par-
tijen die musea beheren zijn stichtingen, bedrijven, particulieren en 
onderwijsinstellingen. Net als in Vlaanderen hanteren de museum-
sector en de overheid de icom-definitie van ‘museum’. Leden van de 
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Nederlandse Museumvereniging en van het Nederland Museumre-
gister moeten aan die definitie voldoen. Begin 2003 had de nmv 375 
museumleden, het museumregister telde 232 geregistreerde en 153 
voorlopig geregistreerde musea. Net als Vlaanderen kent Nederland 
zeer veel kleine musea die in veel gevallen geen lid zijn van de nmv en 
vaak gerund worden door vrijwilligers. Circa de helft van de 873 door 
het cbs getelde instellingen wordt geheel door vrijwilligers beheerd. 
Dit zijn in de meeste gevallen musea met een gemengde cultuurhis-
torische collectie. De nmv onderscheidt dertig grote musea met een 
omzet van meer dan € 2.270.000 (rvc 2003).

Het museumaanbod is sterk verruimd in de periode 1955-1993, 
zowel het aantal instellingen als de te bezichtigen objecten. De afge-
lopen decennia is veel geïnvesteerd in het verbeteren van de toeganke-
lijkheid van de collecties voor het publiek, bijvoorbeeld door ze buiten 
musea te tonen, door collecties uit te wisselen en digitaal beschikbaar 
te stellen op internet. Het aantal historische musea, met relatief meer 
lager opgeleide bezoekers, is sterker gestegen dan het aantal kunst-
musea, die specialistischer zijn en meer achtergrondkennis vergen. 
Het aantal bezoekers aan kunstmusea is echter even sterk gestegen 
als dat aan historische musea. De conclusie kan dus niet zijn dat vooral 
de grotere toegankelijkheid van het aanbod heeft bijgedragen aan de 
toegenomen belangstelling voor musea (De Haan 1997). Jan Vaessen, 
directeur van het Nederlands Openluchtmuseum, is kritisch over de 
uitbreiding van het museumaanbod. Het is volgens hem gebaseerd 
op te hoge marktverwachtingen. Hij verwacht dat voor 2015 het eer-
ste museumgebouw een andere functie krijgt, zoals dat momenteel 
ook met kerkgebouwen gebeurt (Vaessen 2000). De eerste aanwijzing 
dat hij wel eens gelijk zou kunnen krijgen, zijn de berichten over ver-
schillende musea die in grote financiële problemen verkeren, zoals het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

De meeste musea bevinden zich in het Westen van Nederland. In 
1990 waren er drie provincies met tachtig of meer musea: Noord-Hol-
land, Zuid-Holland en Gelderland. In Amsterdam werden in 1990 35 
musea geteld. Vergeleken met aandeel van de bevolking is het aantal 
tentoonstellingen en musea in de grote steden niet bijzonder groot. 
Maar net als bij de podiumkunsten concentreert het spraakmakende 
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deel van de musea en tentoonstellingen zich wel in het Westen (De 
Haan 1997).

Tentoonstellingen en eenmalige evenementen, zoals museumnach-
ten, worden in de museumsector steeds belangrijker. In de jaren zeven-
tig verdrievoudigde het aantal tentoonstellingen en in de jaren tachtig 
steeg dit aantal nog eens met 50%. Het totaalaantal tentoonstellin-
gen lag in 1990 op 1940. Dit is in 2003 gestegen tot 2500, zo blijkt uit 
het onderzoek van de ‘European Group on Museum Statistics’, gepre-
senteerd in het najaar van 2003 (ec 2003). De groei van het aantal 
tentoonstellingen wordt vaak gekoppeld aan de sterkere nadruk op 
publiekswerking (De Haan 1997). Door de concurrentie om het publiek 
zou de aandacht zijn verschoven van presentatie van de eigen vaste col-
lectie naar tijdelijke tentoonstellingen. De groep tentoonstellingsbe-
zoekers, zowel binnen als buiten musea, daalde echter van 18% naar 
16% tussen 1979 en 1995. De bezoekers van deze tentoonstellingen 
zijn in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, meestal geen nieuwe 
bezoekers (De Haan 1997). Dit ligt anders voor de museumnachten 
en weekenden. In 2002 kwamen er 950.000 bezoekers op het muse-
umweekend af. De helft daarvan bezocht alleen tijdens dit weekend 
een museum. Pogingen om deze bezoekers nogmaals naar hetzelfde 
museum te trekken, halen niet veel uit. De veelal onervaren bezoekers 
komen voor het evenement, niet voor het museum (rvc 2003). Om het 
publieksbereik te vergroten werken erfgoedinstellingen tegenwoordig 
in toenemende mate samen, bijvoorbeeld in het geval van de regionale 
historische centra, waarin archieven, monumenten, archeologische 
diensten en musea zich verenigen.

Kunstmusea zijn het populairst, zij trekken met één achtste deel van 
het aanbod ongeveer 30% van de bezoekers (tabel 4.11). Ze krijgen over 
het algemeen ook de meeste aandacht van media en politiek. Dit heeft 
mede te maken met het feit dat tentoonstellingen, zoals gezegd sterk 
in opmars, vaak gericht zijn op één bekende persoon of onderwerp. 
Voor musea met gemengde collecties dreigt dit ten koste te gaan van 
de rest van de collectie (rvc 2003).
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Tabel 4.11 Het aanbod van musea in 1999, naar aard van de collectie in aantal  
 en percentage

aantal percentage

beeldende kunst 12 29

geschiedenis 50 29

natuurlijke historie 7 12

bedrijf en techniek 28 22

volkenkunde 2 2

gemengd 1 6

Bron: CBS (statline.cbs.nl)

Jongeren en jongvolwassenen bezoeken het meest historische en 
kunstmusea (De Haan 1997). De laatste jaren heeft de overheid veel 
inspanningen verricht om de cultuurdeelname van jongeren aan musea 
te stimuleren. Het aanbod van erfgoededucatie, zowel op scholen als 
in musea, is de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel de effecten van 
deze inspanningen nog niet kunnen worden gemeten, geven de musea 
zelf aan dat het museumbezoek onder schoolgaande jeugd is gegroeid. 
Hierbij moet wel aangetekend worden dat het bijna alleen om bezoe-
ken in het kader van school gaat. Uit eigen beweging komen jongeren 
nog steeds nauwelijks naar de musea (rvc 2003). De grote vraag is of 
diezelfde jongeren dit als ze volwassen zijn wel gaan doen.

De opbouw en samenstelling van het publiek van kleine musea ver-
schilt van die van grote instellingen. Kleine musea trekken relatief 
meer senioren, lager opgeleiden en mensen uit de directe omgeving. 
De drempel van kleine musea is lager (Ranshuysen 2001b).

4.7 Musea in Vlaanderen en Nederland vergeleken

In Vlaanderen was de ‘globale belangstelling voor louter beeldende 
kunst’ in 2001 60% (Laermans 2002a), terwijl in 1997 nog maar 44% 
een museum, tentoonstelling of bezienswaardig gebouw bezocht 
(Laermans 2002a). In een cultuurdeelnameonderzoek in het seizoen 
1994-1995 wordt een percentage van 43 gevonden. Daarbij gaat het om 
bezoek aan musea en tentoonstellingen (Jacobs en Stoffelen 1998). 
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Hoewel mogelijk niet echt vergelijkbaar, duiden deze gegevens in ieder 
geval duidelijk op een stijgende lijn.

Na het grote aandeel van jongeren tussen 16 en 25 jaar in het muse-
umbezoek, is er een terugval in de leeftijdscategorie 26-35 jaar. De 
deelname van 36-55-jarigen ligt weer op een hoger niveau dan die van 
de iets jongere leeftijdsgroep. De oudste leeftijdscategorie (65 jaar 
en ouder) participeert minder, zo blijkt uit de Survey van 2000 van 
de administratie voor Planning en Statistiek die jaarlijks wordt uit-
gevoerd (zie aps.vlaanderen.be). Dit beeld kwam ook al naar voren in 
onderzoek naar cultuurdeelname over de jaren 1994 en 1995 (Jacobs en 
Stoffelen 1998). De deelname van senioren in museumbezoek ligt nog 
relatief hoog in vergelijking met andere culturele sectoren.

Jongeren en kinderen in Vlaanderen brengen vaak een bezoek aan 
musea in het kader van school. Uit publieksonderzoek in 2001 blijkt 
dat twee derde van de bezoekers van 13-17 jaar in het kader van een 
schoolexcursie komt. Voor de groep van 18-25 jaar is dit een derde. Uit 
Europees onderzoek blijkt dat de bezoekfrequentie van jongeren tot 
25 jaar in Vlaanderen lager ligt dan in andere landen; jongeren bezoe-
ken relatief vaak één keer een museum (Ranshuysen 2001a). Studenten 
blijken ook cultureel zeer actief te zijn. Zo meet het onderzoek Cul-
tuurdeelname in Vlaanderen in de periode 1994-1995 een deelname 
van 62% onder deze groep. Ook in het recente publieksonderzoek in 
Gent komt een hoge deelname van studenten naar voren (Jacobs en 
Stoffelen 1998; Roose en Waege 2002).

Ook in Nederland compenseren studenten de lagere cultuurdeel-
name van hun niet-studerende leeftijdgenoten, maar veel minder 
dan in Vlaanderen het geval is. Het museumbezoek in Nederland is 
vanaf de jaren zeventig sterk toegenomen, van 7,5 miljoen bezoeken 
in 1970, naar 15 miljoen in 1980, tot 23 miljoen in 1990. Daarna volgde 
een daling tussen 1991 en 1995 en een groei tussen 1995 en 1999. De 
bezoekersaantallen bleven in 1999 onder het niveau van 1991. Het aan-
tal bezoekers heeft zich gestabiliseerd rond de twintig miljoen (scp 
2000). In 2001 brachten bijna 21 miljoen mensen een bezoek aan een 
museum (Van den Broek et al. 2005). Twee derde van deze bezoekers 
is betalend, één zesde bestaat uit gratis bezoeken en het overige één 
zesde deel uit bezoeken met een museumjaarkaart (rvc 2003). In 1979 
waren jongeren in het publiek van musea oververtegenwoordigd: 35% 
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van de bezoekers was tussen de 16 en 20 jaar. Het percentage oude-
ren bleef daarbij achter. Gedurende de jaren tachtig wijzigden deze 
verhoudingen. Het aantal bezoekers in de leeftijdcategorie 16-35 jaar 
nam sterk af, terwijl het bezoek in de categorie 50-64 jaar meer dan 
evenredig toenam (De Haan 1997). De bezoekfrequentie van ouderen 
lag bovendien hoger dan die van de jongere bezoekers. Hierdoor nam 
het totaalaantal bezoeken toe én vergrijsde het museumpubliek. Dit 
geldt overigens niet voor jongeren in de hogere jaren van het voortge-
zet onderwijs, hier is het bezoek aan musea en aan traditionele podi-
umkunsten tussen 1983 en 1995 niet teruggelopen. De interesse van 
studenten voor deze vormen van cultuur is in de periode 1983-1995 wel 
afgenomen, terwijl zij tegelijkertijd meer gebruik gingen maken van 
het populaire podiumaanbod zoals cabaret en musical (De Haan 1997, 
2003).

De kennis over de samenstelling van het publiek schiet nog tekort. 
Om dit te verbeteren heeft de nmv het initiatief genomen voor een 
zogeheten museummonitor. Uit de resultaten van de monitor van 2004, 
uitgevoerd onder 32 instellingen, blijkt dat het aandeel jongeren bin-
nen het Nederlandse museumpubliek in het eerste half jaar met 2% is 
toegenomen, van 12% naar 14%, ten opzichte van 2003. In 2001 lag het 
aandeel van jongeren binnen het Nederlandse museumpubliek nog op 
9% (Ranshuysen 2004). Ook uit de jongste cijfers van het avo blijkt dat 
het bezoek aan musea door kinderen en jongeren in de afgelopen jaren 
is toegenomen. Van kinderen tussen 6 en 11 jaar nam het bezoek tus-
sen 1999 en 2003 toe van 46% naar 54%, van de jongeren tussen 12 en 
19 jaar van 39% naar 45% (Van den Broek et al. 2005).

Publieksonderzoek uit 2002 liet zien dat het Vlaamse museum-
publiek meer dan twee keer zoveel jongeren telt als het Nederlandse 
publiek, 19% tegenover 9%. Dit beeld werd bevestigd door verschil-
lende andere onderzoeken, bijvoorbeeld toen het publiek van een 
expositie werd onderzocht, die zowel in Nederland als in Leuven te 
zien was. De expositie trok in Vlaanderen drie keer zoveel jongeren als 
in Nederland, 15% tegenover 5% (Ranshuysen 2001a, 2003).

De afgelopen jaren is er veel ten goede gekeerd voor de musea in 
Vlaanderen. Er kwam een Museumdecreet en er werden middelen 
beschikbaar gesteld voor musea en beeldende kunstencentra. Er is 
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meer aandacht voor zaken als samenwerking, professionalisering en 
publiekwerking. Ter ondersteuning van het veld werd een aantal steun-
punten opgericht en werd een groep museumconsulenten aangesteld 
die onder andere gespecialiseerd zijn in collectiebeheer en publieks-
werking. Het nieuwe Erfgoeddecreet treedt in de periode 2004-2006 
gefaseerd in werking en zorgt voor een verdere professionalisering en 
regulering van het erfgoedveld. Dit soort ontwikkelingen hebben zich 
in Nederland eerder voorgedaan. Daar is al langer beleid dat gericht is 
op het verlagen van de drempels van de musea, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van educatieve programma’s. In Vlaanderen wordt dan ook 
wel eens met een jaloerse blik naar het Noorden gekeken, in het bij-
zonder als het aankomt op aandacht voor moderne beeldende kunst en 
de financiële middelen die er vanuit de overheid beschikbaar zijn voor 
musea. Waar in Vlaanderen musea die meerjarig gesubsidieerd wor-
den een vast bedrag van bijna 250.000 euro ontvangen, krijgt meer dan 
de helft van de musea die door het Rijk worden ondersteund, 21 van 
de 37 instellingen, meer dan één miljoen euro subsidie. Het Rijksmu-
seum spant de kroon met 24 miljoen euro per jaar. Die ‘voorsprong’ 
van Nederland lijkt niet te hebben geleid tot het bereiken van een gro-
ter deel van het publiek.

Het aanbod in Nederland is weliswaar bijna twee keer zo groot als 
in Vlaanderen, maar dit verschil valt weg als je rekening houdt met 
de verschillen in oppervlakte en inwonertal. Rekening houdend met 
de schaalverschillen tussen Nederland en Vlaanderen lijkt het alsof 
in Vlaanderen meer tentoonstellingen worden gehouden. In 2002 
werden in Vlaanderen in totaal 2651 tentoonstellingen gehouden. In 
Nederland waren dat er in 2001 2135, exclusief 346 in andere ruimten 
in Nederland. De vraag is evenwel of het onderzoek waarop deze infor-
matie is gebaseerd wel vergelijkbaar is: het begrip tentoonstelling wordt 
in Nederland en Vlaanderen verschillende gedefinieerd. In Nederland 
gaat het alleen om tentoonstellingen in musea, in Vlaanderen ook om 
tentoonstellingen in andere ruimten zoals cultuur- en gemeenschaps-
centra en galeries. Het vermoeden rijst dat het verschil wegvalt als in 
Vlaanderen alleen de tentoonstellingen in musea worden geteld.

Er bestaan meer verschillen in de onderzoeken die vergelijkingen 
bemoeilijken. In Vlaanderen worden bezoeken aan musea, galeries en 
tentoonstellingen in het onderzoek van de administratie voor Planning 
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en Statistiek onder één noemer gevat. Hierbij worden dus ook bezoe-
ken aan tentoonstellingen buiten musea meegeteld. In Nederland 
tellen alleen museumbezoeken mee. De cijfers uit het rapport Cultural 
Statistics in the eu (ec 2000), die eerder in deze studie werden genoemd, 
betreffen overigens wél alleen bezoeken aan musea. Bezoeken aan ten-
toonstellingen, galeries en dergelijke zijn daar niet meegeteld.

Tabel 4.12 Aanbod van musea per genre (in procenten van het totaal)

Nederland Vlaanderen

beeldende kunst 12 13

geschiedenis, archeologie, volkenkunde 52 57

natuurlijke historie en bedrijf en techniek 35 18

Bron: MVG (1998); CBS (statline.cbs.nl)

Het aandeel kunstmusea is vergelijkbaar (zie tabel 4.12). Als de cate-
gorieën (lokale) geschiedenis, archeologie en volkenkunde worden 
samengevoegd dan is hun aandeel 52% in Nederland en 57% in Vlaan-
deren. Natuurlijke historie valt in Vlaanderen onder Techniek, indu-
strieën en wetenschap. Die categorieën komen op 35% in Nederland 
versus 18% in Vlaanderen. Onduidelijk is waaronder de ‘Vlaamse’ 
categorie toegepaste kunst in Nederland valt.

Een verschil in museumbeleid in de jaren tachtig en negentig is dat 
er in Nederland meer aandacht was voor moderne beeldende kunst. In 
Vlaanderen richtte de kritiek op musea zich ook in het bijzonder op de 
musea voor beeldende kunst. Verschillende musea houden zich bezig 
met negentiende- en twintigste-eeuwse kunst, maar ze zijn volgens 
de critici niet in staat om, al dan niet in samenwerking, een samen-
hangend beeld van de moderne kunst te schetsen. Het beeld vertoont 
nogal wat witte plekken, in tegenstelling tot Nederland, waar men al 
veel eerder begonnen is met het aanleggen van een internationale ver-
zameling moderne beeldende kunst (Pültau 1997a en b).

In een interview in Kunstecho’s in 1984 kijkt Karel Geirlandt, voor-
malig adviseur van minister Patrick Dewael, met een jaloerse blik naar 
de omringende landen: ‘Waarom bevinden wij ons in zulk een erbar-
melijke toestand terwijl Nederland, Duitsland en Frankrijk […] erin 
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slagen drommen mensen te lokken naar de meest vooruitstrevende 
uitingen van de moderne strekkingen en een fierheid weten op te wek-
ken voor de artistieke geldigheid en het streven van hun kunstenaars?’ 
De reden dat Vlaanderen hier niet in slaagt is volgens Geirlandt dat er 
geen goede infrastructuur voor hedendaagse kunst is en dat er van-
uit de musea onvoldoende belangstelling voor bestaat. Dit zou weer 
te maken hebben met de Vlaamse mentaliteit. Er is geen waardering 
voor het nieuwe, men is gematigd conservatief. Daarbij gaat de aan-
dacht van de overheid onevenredig uit naar technologie, ‘Flanders 
Technology’, en raakt de kunst ondergesneeuwd (Toebosch 1984). De 
moderne kunstmusea in Nederland blijken rond 1980 inderdaad meer 
bezoekers te trekken dan op basis van het aanbod zou mogen worden 
verwacht. In 1990 trok 11% van het aanbod 25% van de bezoekers. In 
1993 was dit echter weer gedaald tot het niveau van begin jaren tach-
tig, namelijk 9% van het aanbod trok 19% van de bezoekers (De Haan 
1997).

Ook op dit punt is recent het een en ander veranderd. Er is vanuit de 
Vlaamse Gemeenschap meer aandacht voor moderne kunst. De over-
heid ondersteunt de samenwerking tussen de moderne kunstcollecties 
van het kmsk, het s.m.a.k. en het Groeningemuseum met financiële 
middelen. Dit is een bijzondere vorm van samenwerking aangezien 
het hier twee gemeentelijke en een Vlaams museum betreft (vlaam-
sekunstcollectie.be). In Antwerpen is in november 2004 het nieuwe 
beeldende kunstencentrum Extra City geopend, dat internationali-
sering van het Belgisch kunstlandschap expliciet tot zijn doelstelling 
rekent (Gortzak 2005). Het kunstencentrum wordt ondersteund met 
subsidies van de stad en van de Vlaamse overheid. Aan de overzijde van 
de grens klinken de laatste tijd in de pers juist veel negatieve geluiden 
over de kunstmusea. De Nederlandse musea zouden hun internatio-
nale allure zijn kwijtgeraakt (o.a. Pontzen 2004).

De drempel van kleine musea ligt lager dan die van grote musea. 
Kleine musea trekken relatief veel senioren, lager opgeleiden en men-
sen uit de directe omgeving. Het vermoeden bestaat dat Vlaanderen 
naar verhouding meer kleinschalige laagdrempelige musea kent dan 
Nederland, mede door de beperktere mate van professionalisering en 
de bescheiden financiële middelen. Dit zou tot de opmerkelijke con-
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clusie kunnen leiden dat dit juist heeft bijgedragen aan een relatief 
hoog museumbezoek.

In Vlaanderen bezoeken kinderen en jongeren een museum of ten-
toonstelling vaak in het kader van school. Sinds de invoering van het 
vak Culturele en Kunstzinnige Vorming wordt ook in Nederland steeds 
vaker een museumbezoek in het kader van school afgelegd. Hierdoor 
stijgt het museumbezoek onder jongeren in Nederland gestaag (Rans-
huysen 2004; Van den Broek et al. 2005). In het volgende hoofdstuk 
komen kenmerken van het Vlaamse en Nederlandse onderwijs in het 
algemeen en cultuureducatie in het bijzonder aan bod, waarmee wel-
licht het hogere museumbezoek in het kader van school nader kan 
worden verklaard.



114

5 Cultuur en onderwijs

Hoe jonger mensen, al dan niet via hun ouders, in aanraking komen 
met traditionele cultuurvormen, hoe groter de kans is dat ze hier ook 
op latere leeftijd in geïnteresseerd zijn (Ranshuysen en Ganzenboom 
1993). De culturele opvoeding thuis is geen aangrijpingspunt voor 
beleid. Voor een cultureel landschap als het Nederlandse, dat in de 
toekomst misschien langzaam uitdunt en vergrijst, zou cultuuredu-
catie daarom wel eens de oplossing van het probleem kunnen zijn. 
Cultuureducatie legt natuurlijk wel minder gewicht in de schaal dan 
de invloed van ouders (Nagel 2004). Sinds midden jaren negentig is 
cultuureducatie in Nederland een speerpunt van het beleid. Ook in 
Vlaanderen is cultuureducatie een steeds belangrijker onderdeel van 
het beleid geworden. Dit hoofdstuk geeft allereerst kort een beeld van 
de inrichting van het onderwijs in Nederland en Vlaanderen en de rol 
die kunst en cultuur daarin spelen. Tevens komt de rol van culturele 
instellingen bij cultuureducatie aan de orde alsook het buitenschoolse 
kunst- en cultuuronderwijs.

5.1 Cultuuronderwijs in Vlaanderen

Leerplichtonderwijs
De Vlaamse overheid financiert het onderwijs. De inrichting van het 
onderwijs gebeurt op verschillende overheidsniveaus: gemeentelijk, 
provinciaal en op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast 
kunnen individuen, vrije verenigingen of private instanties als inrich-
tende macht optreden. Tot zover lijkt het Vlaamse onderwijssysteem 
op dat van Nederland. Vlaanderen kent echter ook nog zogenaamde 
koepels of onderwijsnetten. Dit zijn organisaties die bepaalde ver-
antwoordelijkheden van de inrichtende macht overnemen. Zij stellen 
bijvoorbeeld leerplannen en lesroosters op. Er worden drie koepels 
onderscheiden: het Gemeenschapsonderwijs (voor de Gemeenschaps-
school), het gesubsidieerd officieel onderwijs (voor de stadsschool of 
provinciale school) en het gesubsidieerd vrij onderwijs (voor de vrije 
school). Tot het vrije onderwijs behoren ook de methode-, Steiner-, pro-
testantse en joodse scholen. Ongeveer driekwart van de scholen wordt 
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tot het gesubsidieerd vrij katholiek onderwijs gerekend (taalunie.nl). 
Vlaanderen kent, net als Nederland, een onderwijsinspectie. Deze 
werkt in opdracht van de overheid en houdt toezicht op het onderwijs. 
Een van de belangrijkste taken van de inspectie zijn de schooldoorlich-
tingen: elke school wordt in principe eens in de zes jaar bezocht.

Het basisonderwijs bestaat uit negen leerjaren, van het derde tot het 
twaalfde jaar, onderverdeeld in het kleuteronderwijs (3-5 jaar) en lager 
onderwijs (6-12 jaar). Cultuureducatie in het basisonderwijs bestaat uit 
muzische vorming, die zeer ruim wordt opgevat en is opgedeeld in vijf 
domeinen: beeld, muziek, drama, beweging en media. Zij is gericht op 
het ontwikkelen van uiteenlopende vaardigheden, van reflecteren tot 
genieten. Net als in Nederland worden de ontwikkelingsdoelen voor 
het kleuter- en de eindtermen voor het lager onderwijs op het gebied 
van kunstonderwijs vooral ingevuld met meer traditionele kunstvor-
men, al groeit het aanbod van nieuwe kunstvormen. In het basison-
derwijs krijgen de leerlingen gemiddeld één uur per week tekenen, één 
uur muziek en twee uur manuele expressie. Handvaardigheid komt het 
meest aan bod. Naast actieve beoefening komt in het basisonderwijs 
steeds meer aandacht voor het bezoeken van voorstellingen in cultuur-
centra of tentoonstellingen in musea. Ook worden steeds vaker voor-
stellingen op school gegeven (Elias 2000).

Het Secundair Onderwijs (12-18 jaar) kent sinds 1989 een zoge-
naamde eenheidsstructuur waarbij het onderwijs wordt ingedeeld in 
drie graden. De eerste graad is de eerste twee leerjaren waarin de leer-
lingen een aantal vaste vakken volgen, waaronder artistieke opvoe-
ding (ocenw/mvg 2003). In de eerste graad kunnen leerlingen zich 
via een keuzepakket met basisopties voorbereiden op een richting in 
de tweede graad, waar vier verschillende onderwijsvormen worden 
aangeboden, te weten het Algemeen Secundair Onderwijs (aso), het 
Technisch Secundair Onderwijs (tso), het Kunstsecundair Onder-
wijs (kso) en het Beroeps Secundair Onderwijs (bso). In de tweede 
graad is het aso de meest voorkomende schoolvorm (administratie 
van Planning en Statistiek (aps) 2004). In het kso krijgen de leerlin-
gen naast de basisvorming, les in actieve kunstbeoefening in het spe-
cifieke gedeelte. Het kso is gericht op doorstroming naar het hoger 
kunstonderwijs of naar een beroep in de culturele sector.
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In 1991 heeft het Vlaams Parlement besloten om eindtermen (lager 
en secundair onderwijs) en ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) 
in te voeren in het onderwijs. Pas in 1998-1999 traden deze in werking. 
Met de eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn nieuwe leergebieden 
in het basisonderwijs in werking getreden, waaronder muzische vor-
ming, en worden traditionele vakken in het secundair onderwijs aan-
gevuld met vakoverschrijdende eindtermen, zoals muzisch-creatieve 
vorming. Dit laatste komt voort uit een behoefte vanuit de overheid 
en maatschappij om meer kunst en cultuur in het Vlaamse onderwijs 
op te nemen. De artistieke opvoeding in de eerste graad richt zich op 
muzikale en plastische opvoeding, zowel actief als passief (ocenw/
mvg 2003).

Tot de invoering van de eindtermen eindigde na de eerste graad de 
verplichte artistieke opvoeding. De rol van cultuur buiten de basis-
vakken was afhankelijk van de initiatieven van scholen of individuele 
docenten, die bijvoorbeeld uitstapjes naar culturele instellingen orga-
niseerden of culturele initiatieven van leerlingen tijdens de pauze of na 
schooltijd aanmoedigden: ‘Scholen hoeven dus geen culturele woeste-
nij te zijn, maar leerkrachten die hun directeur niet konden overtuigen, 
hadden tot voor kort geen been om op te staan’ (Baeten 2003). Daar-
naast werd er in bepaalde vakken aandacht besteed aan deelaspecten 
van cultuur, zoals literatuuronderwijs in de taalvakken of algemene 
kunstgeschiedenis binnen geschiedenis. De laatste jaren wordt meer 
samengewerkt met kunstenaars en kunsteducatieve organisaties.

De eindtermen voor onder andere het secundair onderwijs, zijn door 
de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd in decreten. De concrete invul-
ling in vakken en uren gebeurt – in overeenstemming met de autono-
mie van de scholen – op schoolniveau, waarbij de inrichtende machten 
vanuit de onderwijskoepels worden geadviseerd door de raamlessen-
tabel. In de eerste graad van de basisvorming krijgen de leerlingen 
globaal gezien één uur muzikale opvoeding en één uur plastische of 
beeldende vorming. In de tweede en derde graad van de basisvorming 
is de school verplicht aan muzisch-creatieve vorming te werken via de 
vakoverschrijdende eindtermen.

Op de katholieke scholen krijgen leerlingen van het aso in het eer-
ste jaar van de derde graad één uur esthetica aangeboden als keuze-
vak in het complementaire gedeelte. In april 2004 werd in het Vlaams 
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Parlement een resolutie aangenomen waarin het belang van het vak 
esthetica wordt onderkend en de Vlaamse regering wordt gevraagd in 
het onderwijs structureel meer ruimte te maken voor het vak (Vlaams 
Parlement 2003/2004).

Het onderwijs in de tweede en derde graad van het aso kent een 
gemeenschappelijk en een specifiek onderdeel. In het specifieke 
gedeelte van de tweede graad kiezen leerlingen voor een van de vijf 
polen: economie, Grieks, humane wetenschappen, Latijn en weten-
schappen, of voor een combinatie van Latijn en Grieks. Kunst en cul-
tuur komen nadrukkelijk aan bod in een aantal polen zoals Grieks, 
Latijn, humane wetenschappen en moderne talen. In het kso is uiter-
aard ruim aandacht voor kunst en cultuur. In de tweede graad kiezen 
2078 van de 133.451 (1,6%) leerlingen voor kso, in de derde graad zijn 
dat 2738 van de 142.141 leerlingen (1,9%) (mvg 2000)

Na de invoering van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen muzi-
sche vorming, besloot het departement Onderwijs in 1994 om binnen 
zijn administratie een afdeling voor cultuur op te richten. Dit werd de 
canon cultuurcel die tot doel heeft de werelden van de kunst en het 
onderwijs met elkaar in contact te brengen en initiatieven voor beide 
sectoren te ontwikkelen. Deze cel toont veel overeenkomsten met het 
project Cultuur & School, dat in 1996 door de Nederlandse bewinds-
personen voor Cultuur en Onderwijs is gestart. De laatste jaren is 
ingezet op een verdere samenwerking tussen cultuur en onderwijs. 
Vlaanderen kent veel initiatieven op het gebied van cultuureducatie, 
maar ze vallen onder verschillende decreten en afdelingen bij Cultuur 
en Onderwijs en worden gefinancierd vanuit verschillende subsidie-
kanalen. Hierdoor wordt er te weinig samengewerkt en afgestemd en 
is er geen samenhangende visie. Dit leidt tot veel projectmatige en ad-
hocactiviteiten. Doordat de activiteiten op het gebied van cultuuredu-
catie zeer versnipperd zijn, is de sector niet voldoende herkenbaar en 
geen interessante partij voor de overheid. Een andere belangrijke oor-
zaak hiervan is de splitsing van onderwijs en cultuur die in de jaren 
zestig tot stand werd gebracht. Er ontwikkelde zich een autonoom 
cultuurbeleid, de link tussen onderwijs en cultuur werd niet langer 
gelegd (Bossuyt 2000; canoncultuurcel.be). Op 18 februari 2002 werd 
door beide bevoegde ministers het Protocol van samenwerking met 
betrekking tot Cultuur en Onderwijs gesloten. Met dit protocol enga-
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geren de ministers, het departement Onderwijs en de administratie 
Cultuur zich om in gezamenlijk overleg beleid te ontwikkelen op de 
verschillende terreinen waar de beleidsdomeinen cultuur en onderwijs 
elkaar raken.

De vele organisaties op het gebied van kunst- en cultuureduca-
tie, zoals Mooss, abc, De Veerman en Kunst in Zicht, lopen door de 
slechte ondersteuning en afstemming vanuit de overheid soms tegen 
problemen op. Zo kwam een aantal jeugdtheaters dat al jarenlang 
actief was op het gebied van kunsteducatie ineens in de problemen 
toen de projectmatige ondersteuning van het ministerie van Onder-
wijs met ingang van 2000-2001 afliep en ze niet zomaar bij de podi-
umkunsten terecht konden (Baeten 2003). Binnen de Kunsten waren 
tot voor kort weinig middelen of regelingen specifiek voor educatie. 
Alleen binnen het muziekdecreet bestaat de mogelijkheid tot onder-
steuning van muziekeducatieve organisaties, zoals Musica, Jeugd en 
Muziek en de Krijtkring. In het nieuwe Kunstendecreet is een apart 
hoofdstuk opgenomen voor instellingen op het gebied van kunstedu-
catie. Daarnaast komt een aantal kunsteducatieve instellingen tegen-
woordig in aanmerking voor ondersteuning via het decreet op het 
landelijk jeugdwerk, binnen de administratie Jeugd. Verder worden 
diverse organisaties op stedelijk en gemeentelijk niveau gesubsidieerd 
voor cultuureducatieve activiteiten.

In de administratie Cultuur vervullen de cultuurcentra een belang-
rijke functie voor het cultuuraanbod voor scholen. De cultuurcentra 
organiseren in totaal gemiddeld 5000 zogeheten Culturele Manifes-
taties per jaar, die door ten minste één miljoen kinderen en jongeren 
in de context van school worden bezocht. Overigens is een veelge-
hoorde klacht van scholen in landelijke gebieden dat de cultuurcentra 
te ver weg zijn, wat extra tijd en geld kost in vergelijking met scho-
len in grotere gemeenten. De cultuurfunctionarissen in de gemeenten 
en steden, die door de Vlaamse Gemeenschap worden gesubsidieerd, 
werken nauw samen met de overheid, culturele instellingen en spora-
disch met scholen. Ze proberen aanbod van voorstellingen en vraag 
van scholen op elkaar af te stemmen (Bossuyt 2000).

Cultuurnet Vlaanderen (cultuurnet.be), het Cultureel Jongeren Pas-
poort (cjp) en de canon Cultuurcel werken samen aan een visie op 
cultuurparticipatie van jongeren en aan concrete actie om die partici-
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patie te verdiepen en vergroten. In oktober 2004 werd een themadag 
georganiseerd en het boek Ambrassadeurs, over jongeren, cultuur en com-
municatie werd gepubliceerd, met informatie en aanbevelingen voor 
het stimuleren van cultuurdeelname van kinderen en jongeren (Devos 
2004).

5.2  Buitenschools kunstonderwijs

Het buitenschools kunstonderwijs in Vlaanderen wordt gegeven aan 
academies voor deeltijds kunstonderwijs. Er zijn academies voor 
muziek, voor woord en dans, voor beeldende kunst en er is een konink-
lijke beiaardschool in Mechelen. In 2002 zijn er 100 academies voor 
muziek, woordkunst en dans en 66 voor beeldende kunst. In totaal 
volgen 145.608 leerlingen les aan een academie voor deeltijds kunst-
onderwijs (van wie 68.558 muziek, 19.623 woordkunst, 5047 dans en 
52.000 beeldende kunst) (Leys en Quintens 2002).

Ruim driekwart (78%) van de cursisten zijn kinderen en jonge-
ren tussen 6 en 17 jaar. De verschillende richtingen hebben elk een 
eigen structuur en kennen een systeem van graden, dat bij wet is vast-
gelegd. Vanaf zes jaar kunnen leerlingen zich inschrijven voor beel-
dende kunst, vanaf acht jaar voor de overige richtingen. Het deeltijds 
kunstonderwijs is zeer goed verspreid over Vlaanderen: in 71% van de 
gemeenten in Vlaanderen wordt deeltijds kunstonderwijs aangebo-
den.

De opleidingen aan de academies voor deeltijds kunstonderwijs 
zijn zowel gericht op kunstbeleving als op -beoefening, individueel of 
in een groep. Behalve het bespelen van een muziekinstrument krijgen 
de leerlingen op de academie voor muziek ook les in muziekgeschiede-
nis. Het onderwijs is gestructureerd en weinig vrijblijvend, de leerlin-
gen volgen vakken die deel uitmaken van een welomschreven traject. 
Zij volgen het onderwijs vrijwillig en in hun vrije tijd, maar het deel-
tijds kunstonderwijs is in zeker zin een volwaardige kunstopleiding. 
Het biedt een goede voorbereiding op het hoger kunstonderwijs. Een 
volledige opleiding in de richting muziek, woordkunst en dans duurt 
tien jaar, in de beeldende kunst maar liefst achttien jaar. Het onder-
wijs is verdeeld in verschillende graden die een aantal leerjaren duren: 
de lagere graad, middelbare graad en hogere graad. In de studierich-
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ting beeldende kunst bestaat ook nog een specialisatiegraad. Bij het 
succesvol beëindigen van elke graad ontvangt men een getuigschrift 
dat aangeeft welk niveau men heeft bereikt. De leerlingen hebben ver-
schillende contacturen per week, zo zijn de leerlingen in de lagere 
graad muziek drieënhalf uur per week aanwezig. Ze krijgen dan twee 
uur algemene muzikale vorming, dertig minuten samenzang en één 
uur instrumentaties. De academies hebben een uitgebreid toetsings-
systeem, wat duidelijk laat zien dat de structuur van het buitenschools 
onderwijs voortkomt uit het onderwijs en niet in eerste instantie uit de 
cultuur. Jaarlijks doen de leerlingen voor de meeste vakken examen. 
Aan het einde van de graad volgt een aantal eindproeven.

De lagere graad is algemeen vormend, in de middelbare en hogere 
graad kiezen leerlingen voor een bepaalde optie met een aantal vak-
ken. In de hogere graad beeldende kunst zijn meer dan 25 verschil-
lende opties, bij muziek kunnen leerlingen kiezen uit meer dan 50 
instrumenten. Sinds 2001-2002 zijn er in verschillende richtingen 
nieuwe opties bijgekomen die het hedendaagse culturele landschap 
beter weerspiegelen, zoals jazz, lichte muziek en digitale beeldende 
vorming. De opties en vakken die een academie kan aanbieden zijn 
vastgelegd in een besluit van de Vlaamse regering. Een academie kan 
hieruit een selectie maken en zo het eigen profiel bepalen. De laatste 
jaren krijgen scholen ook de kans om gedurende een aantal jaren een 
opleiding aan te bieden die niet in het Besluit van de Vlaamse Regering 
is opgenomen, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en behoef-
ten.

De leerlingen betalen per schooljaar inschrijfgeld. Voor jongeren is 
dit € 48 vol tarief en € 31 gereduceerd tarief. De academies voor deel-
tijds kunstonderwijs kennen vrijwel dezelfde bestuurlijke organisatie 
als gewone scholen. De Vlaamse regering bepaalt de minimumeisen 
waaraan de lesroosters en leerplannen moeten voldoen. De onder-
wijskoepels geven vervolgens vanuit hun visie verder invulling aan 
de leerplannen. De academies zijn in de meeste gevallen stedelijk of 
gemeentelijk, waarbij het gemeentebestuur ook het schoolbestuur is. 
Dan zijn er nog academies die vallen onder het vrije gesubsidieerde 
onderwijs en de academies van het Gemeenschapsonderwijs.

De docenten in het deeltijds kunstonderwijs moeten beschikken 
over een basisdiploma hoger kunstonderwijs. Zij moeten bovendien 
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een lerarenopleiding hebben gevolgd. De Vlaamse overheid betaalt de 
salarissen van de docenten in het deeltijds kunstonderwijs, die ook 
praktijkgerichte nascholing muzische vorming geven aan leerkrach-
ten in het basisonderwijs.

Het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen is een belangrijk onder-
deel van cultuureducatie in Vlaanderen. Het is professioneel opgezet 
en kent een goed uitgebouwde structuur. Het wordt als een belangrijk 
middel gezien om cultuurbeleving, -beoefening en -deelname te sti-
muleren. Het is bovendien goed gespreid over Vlaanderen en bereikt 
veel jongeren die zich gedurende een aantal jaren bekwamen in een 
kunstdiscipline (Leys en Quintens 2002).

5.3  Cultuur en onderwijs in Nederland

In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw kende Nederland 
een samenhangend beleid en aanbod van instellingen op het terrein 
van amateurkunstbeoefening en kunstzinnige vorming (akkv). Een 
belangrijke verandering deed zich voor in 1965, toen het beleid werd 
verdeeld over twee ministeries: enerzijds Onderwijs en Wetenschap-
pen, anderzijds Cultuur, Recreatie, Maatschappelijk werk (crm). 
Het ministerie van Onderwijs werd verantwoordelijk voor de binnen-
schoolse vorming, het ministerie van Cultuur voor de buitenschoolse 
kunstzinnige vorming. Amateurkunst en kunstzinnige vorming wer-
den gezien als middelen om de deelname aan kunst en cultuur te ver-
groten en voor meer groepen toegankelijk te maken. Dit werd verwoord 
in de nota Kunst en kunstbeleid uit 1976 (crm 1976a). Het einde van de 
grote nadruk op de relatie tussen welzijn en cultuur betekende ook dat 
amateurkunst en kunsteducatie niet langer als voertuigen van het wel-
zijnsbeleid werden gezien. De nadruk kwam te liggen op de kwaliteit 
van de kunstbeoefening (Schönau en Erkelens 1985; Pots 2000).
 Ondanks de gescheiden wegen van het binnen- en buitenschools 
cultuuronderwijs ontstonden vanaf halverwege de jaren zeventig, 
mede door de gezamenlijke inspanningen van beide ministeries, aller-
lei samenwerkingsverbanden tussen binnen- en buitenschoolse cul-
tuurinstellingen. Onderwijsinstellingen maakten bijvoorbeeld gebruik 
van centra voor kunstzinnige vorming in het kader van onderwijspro-
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gramma’s. De overheid verrichtte ook inspanningen om de samenwer-
king tussen het onderwijs en culturele instellingen te verbeteren. In de 
notitie Kunstzinnige vorming, amateuristische kunstbeoefening en kunstbeleid 
(wvc 1985c) wordt het streven geuit om de banden tussen onderwijs 
en kunst te verstevigen. Dit streven krijgt concreet vorm in 1994 met de 
hereniging van Cultuur en Onderwijs in het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap in 1994 en de notitie Cultuur en School (ocenw 
1996b) die door de bewindspersonen voor Cultuur en Onderwijs geza-
menlijk is opgesteld. Deze notitie heeft als doel het cultuuronderwijs 
een plek te geven in het reguliere onderwijs en om verregaande samen-
werking tussen onderwijs en cultuur te stimuleren. Dit heeft onder 
meer geresulteerd in de oprichting van het Bureau Erfgoed Actueel en 
het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) dat inmiddels 
op alle niveaus in het voorgezet onderwijs is ingevoerd en als belangrijk 
instrument de al eerder besproken ckv-vouchers kent (ocenw 2002).

Buiten de culturele instellingen zelf, bieden ongeveer vijftig instel-
lingen in Nederland programma’s aan op het gebied van kunst en cul-
tuur op en aan scholen. Dit aantal is de afgelopen jaren sterk gegroeid. 
Een belangrijke instelling is het Cultuurnetwerk Nederland, het lan-
delijk expertisecentrum cultuureducatie. Aan het cultuuraanbod voor 
het basisonderwijs van het Cultuurnetwerk nemen circa 300.000 leer-
lingen deel. Andere, landelijk opererende, instellingen zijn de Stich-
ting Schrijvers, School en Samenleving, die educatieve projecten 
op het gebied van literatuur aanbiedt, Bureau Erfgoed Actueel en de 
Kunstconnectie, een branchevereniging voor educatie en participatie 
in de kunsten (cultuurnetwerk.nl). Overigens is het overgrote deel van 
de totale subsidies voor amateurkunst en kunsteducatie (80%) afkom-
stig van gemeenten (ocenw 2002).

Leerplichtonderwijs
Het leerplichtonderwijs in Nederland is opgedeeld in twee fasen: het 
basisonderwijs (groep 1 tot en met 8, van 4 tot 12 jaar) en het voortgezet 
onderwijs (klas 1 tot klas 4/6, van 12 tot 16-18 jaar). Nederland kent een 
zogenaamd kerncurriculum van verplichte vakken en eindtermen. Dit 
is geen wettelijk omkaderd programma: scholen hebben binnen het 
kerncurriculum in toenemende mate de vrijheid om te bepalen hoe ze 
invulling geven aan de vakken en hoeveel tijd eraan besteed wordt. De 
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Nederlandse overheid bekostigt het onderwijs, maar bepaalt slechts 
in beperkte mate de inhoud ervan. Dat doen bijvoorbeeld de gemeen-
tebesturen, schoolbesturen of privé-instanties. Nederland kent open-
baar en bijzonder onderwijs. Openbare scholen werken niet vanuit een 
bepaalde godsdienst of levensovertuiging. De openbare school wordt 
meestal bestuurd door het gemeentebestuur. Het bijzonder onderwijs 
werkt vanuit een bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Ook zijn er 
de scholen die hun onderwijs organiseren vanuit een specifieke opvoe-
dings- of onderwijsmethode zoals Montessori, Iederwijs of Jenaplan. 
Twee derde van alle Nederlandse leerlingen volgt bijzonder onderwijs.

Het voortgezet onderwijs kent drie niveaus: het voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs (het vmbo, een samenvoeging van het 
vroegere middelbaar algemeen vormend onderwijs (mavo) en voorbe-
reidend beroepsonderwijs (vbo)). Het vmbo duurt vier jaar en is een 
voorbereiding op een beroepsopleiding. Het hoger algemeen vormend 
onderwijs (havo) duurt vijf jaar en bereidt voor op een hogere beroeps-
opleiding. Het zesjarige voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 
(vwo) bereidt voor op een universitaire opleiding. Het voortgezet 
onderwijs in Nederland heeft in het afgelopen decennium grote wij-
zigingen ondergaan. In 1993 is de basisvorming ingevoerd en in 1999 
de tweede fase. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de rol van kunst 
en cultuur in het middelbaar onderwijs (minocw.nl; taalunie.nl). De 
structuur van het onderwijs in Vlaanderen en Nederland is samenge-
vat in tabel 5.1.

In 1985 trad de Wet op basisonderwijs in werking. Dit zorgde voor 
belangrijke wijzigingen op het gebied van kunst- en cultuureducatie. 
Vóór 1985 waren alleen de vakken tekenen en muziek verplicht, res-
pectievelijk sinds 1889 en 1857. Sinds 1920 stonden handenarbeid en 
‘nuttige’ handwerken facultatief op het programma. In 1973 werd de 
kunstzinnige vorming in Nederland doorgelicht. De situatie in het 
basisonderwijs bleek allerminst rooskleurig. Vooral het niveau van de 
muzikale vorming bleek rampzalig, de beeldende vorming kwam er 
beter vanaf. Van andere vormen van kunstzinnige vorming was nog 
nauwelijks sprake. Slechts 5% van de scholen maakte gebruik van 
museum-, concert- of filmlessen (Schönau en Erkelens 1985).
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Tabel 5.1 Basis- en voortgezet onderwijs in Vlaanderen en Nederland 

Vlaanderen

basisonderwijs

leerjaar 1 tot en met 9 (3-12 jaar)

kleuteronderwijs jaar 1 en 2

lager onderwijs jaar 3- 9

secundair onderwijs (12-18 jaar)

eerste graad (12-14 jaar)

tweede en derde graad (15-18 jaar )

 Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

 Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

 Kunst Secundair Onderwijs (KSO)

 Beroeps Secundair Onderwijs (BSO)

vierde graad (19-20 jaar)

 Beroeps Secundair onderwijs (BSO)

polen in de tweede graad van het ASO:

 Grieks, Latijn, economie, humane 

 wetenschappen, wetenschappen

Nederland

primair onderwijs

groep 1 tot en met 8 (4/5-12 jaar)

onderbouw groep 1- 4

bovenbouw groep 5-8

voortgezet onderwijs (12-18 jaar)

basisvorming (12, 14, 15 jaar)

tweede fase (16, 17/18 jaar)

 voorbereidend middelbaar beroeps-

 onderwijs (vmbo) (12-16 jaar)

 hoger algemeen vormend onderwijs 

 (havo) (12-17 jaar)

 voorbereidend wetenschappelijk 

 onderwijs (vwo) (12-18 jaar)

 gymnasium (12-18 jaar)

profielen in tweede fase (voor havo, vwo 

en gymnasium):

 cultuur en maatschappij

 economie en maatschappij

 natuur en gezondheid

 natuur en techniek

Bron: taalunie.nl; OCenW 2003b

Sinds 1985 zijn de eisen op het gebied van kunst en cultuur aange-
scherpt. Een basisschool moet in ieder geval aandacht besteden aan de 
volgende expressieactiviteiten, tegenwoordig kunstzinnige oriëntatie 
geheten: bevordering van het taalgebruik, tekenen, muziek, handvaar-
digheid (handenarbeid en textiele werkvormen), spel en beweging. In 
de nieuwe basisschool, waar kleuter- en basisonderwijs zijn geïnte-
greerd, is kunstzinnige vorming integraal onderdeel van het onder-
wijsprogramma. De kunst- en erfgoedvakken maken tegenwoordig 
deel uit van de kerndoelen.
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Het actieve aspect van kunst en cultuur staat bij kunstzinnige ori-
entatie voorop, al is er steeds meer aandacht voor het receptieve deel, 
met een nadruk op bezoek aan musea en tentoonstellingen. Ongeveer 
driekwart van de scholen maakt tegenwoordig gebruik van het cul-
tuureducatieve aanbod van culturele instellingen, dat in de afgelopen 
jaren explosief is gegroeid. De steunfunctievoorzieningen hebben een 
belangrijke bemiddelende rol tussen instellingen en scholen. Zij stel-
len ook een zogeheten kunstmenu op. Kunst komt steeds vaker ín de 
klas, bijvoorbeeld met het project Kunstenaars in de Klas, waarbij pro-
fessionele kunstenaars na bijscholing op projectmatige basis aan de 
slag kunnen in het basisonderwijs (cultuurnetwerk.nl).

Het aantal uren dat een school aan de expressieactiviteiten moet 
besteden ligt niet vast en kan per school sterk verschillen. Eind jaren 
tachtig werd gemiddeld één uur per week per kunstvak uitgetrokken 
(muziek, tekenen en handvaardigheid). In groep 1 en 2, de vroegere 
kleuterschool, werd meer tijd aan deze vakken besteed dan in groep 
3 tot en met 8. Ten opzichte van 1988 was in 1992 het aantal uren voor 
muziekonderwijs iets gedaald. Gemiddeld werd recent 12% van de les-
uren aan kunstzinnige oriëntatie besteed (Berendse 2002).

Bij veel mensen bestaat het gevoel dat vóór de jaren zestig veel meer 
aan cultuur gedaan werd in het middelbaar onderwijs dan erna. Er 
was aandacht voor tekenen en muziek, soms tot in het examenjaar, en 
er werden bezoeken gebracht aan musea of theatervoorstellingen, zo 
herinnert Hagenaars, directeur van Cultuurnetwerk Nederland zich 
(Hagenaars 2001). Dit ‘gevoel’ heeft te maken met hervormingen in 
de maatschappij in het algemeen, en in het onderwijs in het bijzonder, 
die de rol van traditionele en klassieke cultuur in het onderwijs naar de 
achtergrond drukten. Met de Wet op Voorgezet Onderwijs uit 1968, de 
zogenaamde mammoetwet, werd de oude structuur van mulo, mms 
en hbs vervangen door de mavo, havo, vwo en gymnasium. In de peri-
ode voor de mammoetwet werd, zeker in de hogere regionen van het 
middelbaar onderwijs, nog bewondering voor de klassieke en geca-
noniseerde cultuur bijgebracht en bestond binnen het Bildungsideal het 
besef dat leerlingen blijk moesten geven van een ontwikkelde smaak 
(De Haan en Knulst 2000). Na het invoeren van deze wet kregen steeds 
meer kinderen toegang tot het middelbaar onderwijs.
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In het nieuwe curriculum was minder aandacht voor de klassieke 
cultuur. Dit werd deels vervangen door de kunstzinnige vakken, in de 
vorm van de kunstvakken tekenen, muziek en handvaardigheid. Voor-
dat deze vakken zich een serieuze plek in het curriculum konden ver-
werven, was nog een lange weg te gaan. Door afwezigheid van een 
vakorganisatie, het ontbreken van een eindexamen en bezuinigin-
gen op het aantal wekelijkse lesuren, kregen de kunstvakken moeilijk 
voet aan de grond. De ‘nieuwe’ kunstvakken werden lange tijd – vol-
gens sommigen tot op de dag van vandaag – niet serieus genomen. De 
kunstvakken werden zowel door leerlingen als door leraren gezien als 
vrijblijvende vakken, met een lagere status; de resultaten wogen min-
der zwaar dan die van de andere vakken en telden minder mee. Een 
onvoldoende voor een expressievak stond bevordering naar een vol-
gend cursusjaar niet in de weg, een vakkenpakket met veel expressie-
vakken werd een ‘pretpakket’ werd genoemd.

In de jaren zeventig deed een groep enthousiaste leraren in het 
kunstonderwijs een succesvolle poging om de kunstvakken als eind-
examenvak te introduceren. In 1971 werd een experiment gestart 
met muziek als eindexamenvak op mavo en havo. In 1983 kregen de 
expressievakken de officiële status van eindexamenvak en daarmee 
een gelijkwaardige positie ten opzicht van andere vakken, vanaf 1985 
ook op het vwo. De vakken kregen een praktische invulling met een 
theoretische component en waren daarmee revolutionair anders dan 
de al bestaande examenvakken (Hoogbergen 1988, 1989). Toch behiel-
den voor velen de exacte vakken een hogere status. Dit beeld werd ver-
sterkt doordat leerlingen tot voor kort maar in één kunstzinnig vak 
eindexamen konden doen.

Het grote verschil met de huidige aandacht voor cultuureducatie 
ten opzichte van de periode voor de mammoetwet is dat cultuur in 
het onderwijs vroeger vooral voorbehouden was aan een kleine groep 
van de leerlingen van de mms, hbs of het gymnasium, die vaak uit 
een cultureel actief gezin kwamen. Cultuureducatie is er tegenwoor-
dig op gericht álle jongeren bij het culturele leven te betrekken, ook 
degenen die van huis uit niet met cultuur in aanraking zijn gekomen. 
Daarbij krijgen meer verschillende aspecten van het culturele leven de 
aandacht, niet alleen meer verschillende disciplines, zowel actieve als 
passieve cultuurdeelname, maar ook ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur.
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Er is niet veel informatie over het aantal uren dat scholen voor middel-
baar onderwijs vóór de onderwijshervormingen in de jaren negentig 
aan kunstvakken besteedden. Dit komt doordat elke school hieraan 
op eigen wijze invulling kon geven. In het eerste jaar van de middel-
bare school waren de vakken muziek, tekenen en handvaardigheid 
verplicht. Vaak kozen leerlingen een van de kunstvakken die zij in 
ieder geval tot en met de vierde klas kregen. Het gemiddeld aantal uren 
kwam in de buurt van één uur per kunstvak per week. Dit betekent dat 
leerlingen in het eerste jaar drie uur per week kunstvakken volgden.

Sinds de invoering van de basisvorming in 1993 krijgen leerlingen 
in de eerste drie jaar van het middelbaar onderwijs vijftien verplichte 
vakken. Leerlingen moeten uit een aantal kunstdisciplines – tekenen, 
handvaardigheid, textiel, film/fotografie, audiovisuele vormgeving, 
drama, dans en muziek – twee vakken kiezen. De meest aangeboden 
kunstvakken blijken nog steeds tekenen, muziek en handvaardigheid 
te zijn. Het ministerie van ocw geeft een adviestabel uit met een moge-
lijke verdeling van het aantal uren per verplicht vak. Scholen mogen 
hiervan afwijken. Voor de kunstvakken wordt in de basisvorming per 
schooljaar minimaal 280 uren geadviseerd. Dit komt neer op 2,3 les-
uren per week. Voor het voormalige voorbereidend beroepsonderwijs 
(vmbo) en gymnasium betekent dat een toename van het aantal uren. 
Voor het vwo is het aantal uren gelijk gebleven en voor het havo is het 
zelfs iets gedaald (cultuurnetwerk.nl). Leerlingen kiezen in de tweede 
fase (vanaf de derde klas) voor een van de vier profielen, waaronder 
‘Cultuur en maatschappij’. De profielen zijn in het schooljaar 1999-
2000 geïntroduceerd. In het examenjaar van het havo koos 33% van de 
leerlingen het profiel Cultuur en maatschappij, op het vwo was dit 19% 
(ocenw 2003). Het profiel wordt veel vaker door meisjes gekozen.

Met ingang van het schooljaar 1999-2000 is in de vierde klassen 
van havo en vwo het nieuwe vak Culturele en Kunstzinnige Vorming 1 
(ckv1) geïntroduceerd. ckv1 heeft expliciet als doelstelling de cultuur-
deelname van jongeren te vergroten. Het vak is een van de algemeen 
verplichte vakken in de tweede fase van het middelbaar onderwijs. 
ckv1 omvat in het havo en vwo gemiddeld anderhalf uur per week. 
De leerlingen ontvangen in het kader van ckv1 cultuurvouchers ter 
waarde van € 22,70, waarmee ze een aantal culturele activiteiten kun-
nen ondernemen. Dit kan zelfstandig of in schoolverband, afhankelijk 
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van de keuze die een school hierin maakt. Ook de invulling van het 
vak ckv is min of meer aan de school zelf. Die invulling kan variëren 
van theoretisch, waarbij voorstellingen of museumbezoek ter illustra-
tie van de leerstof dienen, tot praktisch, waarbij kunst- en cultuurbe-
leving centraal staat. Toen eind 1999 leerlingen protesteerden tegen de 
te grote studiebelasting in de tweede fase, besloot de staatssecretaris 
van Onderwijs om scholen de mogelijkheid te geven de studielast in de 
hogere leerjaren te verlichten. Voor ckv1 betekende dit dat de scholen 
ervoor konden kiezen het aantal culturele activiteiten, voorheen zes 
voor havo en tien voor vwo, te verminderen (cultuurnetwerk.nl). Leer-
lingen van het gymnasium kiezen in plaats van ckv1 het vak Klassieke 
Culturele Vorming (kcv) waarbij de antieke cultuur centraal staat.

Onderdeel van het profiel Cultuur en maatschappij is het vak ckv2, 
een vervolg op ckv1, met aandacht voor de algemene theoretische 
achtergronden en een keuze uit theorie en praktijk van beeldende vor-
ming, muziek en podiumkunsten. Daarnaast hebben leerlingen de 
keuze om het vak ckv3 te kiezen, een verdere praktische en theoreti-
sche verdieping van een kunstvak, bijvoorbeeld als voorbereiding op 
vervolgonderwijs in kunst en cultuur. Bij ckv3 krijgen leerlingen les in 
een van de vier kunstdisciplines beeldende vormgeving, muziek, dans 
of drama. In de vrije ruimte van andere profielen kunnen leerlingen 
ook kiezen voor ckv2 en ckv3.

Leerlingen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
(vmbo) kiezen in het vierde en laatste jaar een zogenaamde leerweg, 
met een voorgeschreven vakkenpakket. Een van de kunstvakken is in 
het vmbo verplicht. Dit was bij de voorganger van het vmbo, het mavo, 
niet het geval. Sinds augustus 2003 is ook het vak ckv verplicht op het 
vmbo. Het vak wordt veertig uur per jaar gegeven en is vooral erva-
ringsgericht. Ook leerlingen van het vmbo kunnen gebruikmaken van 
de ckv-bonnen.

De laatste jaren ontwikkelen steeds meer scholen een bepaald pro-
fiel om zich te onderscheiden van andere middelbare scholen. Kunst 
en cultuur blijken hierbij zeer geliefd. Er zijn steeds meer scholen die 
theater, dans- en muziekprogramma’s aanbieden voor (getalenteerde) 
leerlingen, die de kans krijgen hieraan veel tijd te besteden om zich 
zo goed voor te bereiden op een artistieke vervolgopleiding. Vanuit de 
overheid wordt de ontwikkeling van dergelijke cultuurprofielscholen 
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gestimuleerd. Via de regeling Cultuurprofielscholen komen projec-
ten van scholen in aanmerking voor ondersteuning. De belangstelling 
onder scholen voor deze regeling is zeer groot (ocw 2004).

5.4  Buitenschools kunstonderwijs

Vanaf 1979 is het buitenschools cultuuronderwijs gedecentraliseerd. 
Op regionaal niveau werd een zogeheten ‘verzorgingsstructuur voor 
de kunstzinnige vorming’ opgezet en op provinciaal niveau werden 
steunfunctievoorzieningen ingericht. De gemeenten nemen bijna de 
gehele subsidiëring van de infrastructuur op het terrein van amateur-
kunstbeoefening en kunstzinnige vorming voor hun rekening. In 1998 
ging het om 74 lokale steunfunctie-instellingen ten behoeve van het 
onderwijs en 210 zogenaamde eerstelijns-instellingen voor kunstedu-
catie: de Centra voor de Kunsten.

De sector had in de jaren tachtig zwaar te lijden onder bezuinigin-
gen. De rijksoverheid zag zich genoodzaakt een rol te blijven spelen in 
de sector door het ondersteunen van landelijke voorzieningen zoals de 
Nederlandse Stichting voor Kunstzinnige Vorming (nskv), de vereni-
ging voor kunstzinnige vorming (in 1984 opgevolgd door het lokv, 
het landelijk ondersteuningsinstituut kunstzinnige vorming, nu Cul-
tuurnetwerk Nederland), en van bijzondere projecten met een voor-
beeldfunctie. Het beleid werd bovendien op landelijk niveau onderdeel 
van het Kunstenplan. Instellingen die bemiddelden tussen het profes-
sionele kunstenaanbod en het onderwijs kwamen in aanmerking voor 
een meerjarige subsidie in het kader van de Cultuurnota (Pots 2000).

Het buitenschools kunstonderwijs wordt in Nederland verzorgd 
door de Centra voor de Kunsten. Dit is een verzamelnaam voor muziek-
scholen, voor creativiteitscentra waar cursussen worden gegeven op 
het gebied van dans, beeldende kunst en dramatische vorming, en voor 
gecombineerde instellingen. De Centra voor de Kunsten zijn stichtin-
gen of publiekrechtelijke organisaties en ontvangen gemeentelijke of 
provinciale subsidie. In 2002 zijn er 242 Centra voor de Kunsten, 118 
muziekscholen, 58 creativiteitscentra, 55 gecombineerde instellingen 
en 11 steunfunctie-instellingen. In totaal volgen 384.000 mensen een 
cursus aan een Centrum voor de Kunsten (waarvan 166.000 aan een 
muziekschool, 59.000 aan een creativiteitscentrum en 159.000 aan een 
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gecombineerde instelling). Van het totaalaantal leerlingen is 249.380 
jonger dan 18 jaar (Cultuurnetwerk 2002). Naast dit aanbod bestaat 
er, met name in de muziek- en danssector, een uitgebreid circuit van 
particuliere aanbieders. Er zijn geen wettelijk vastgelegde examens of 
niveaus, behalve voor muziek, waar vier niveaus worden onderschei-
den. De examens hebben geen landelijk erkende status. In de Centra 
voor de Kunsten worden ook activiteiten voor het reguliere onderwijs 
georganiseerd. Amateurverenigingen maken, soms tegen vergoeding, 
gebruik van de faciliteiten van de Centra. De docenten beschikken over 
het algemeen over een erkende kunstvakopleiding. Een uitzondering 
wordt gemaakt voor nieuwe of bijzondere kunstvormen, waarvoor nog 
geen specifieke opleiding bestaat (Cultuurnetwerk 2002).

5.5  Cultuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen vergeleken

Gilbert Bongaerts, stafmedewerker Jeugdprogrammatie van het cul-
tureel centrum in Genk en op de hoogte van zowel de Nederlandse 
als de Vlaamse situatie, ziet een aantal verschillen tussen cultuuredu-
catie in Nederland en in Vlaanderen. In Nederland spelen kunst en 
kunstenaars in de school een rol, terwijl in Vlaanderen het kunstedu-
catief aanbod bijna nooit binnen de muren van de scholen wordt uitge-
voerd of getoond, al is dit in Nederland pas de laatste jaren in opkomst 
en betreft het vooral het basisonderwijs. Leerlingen in Vlaanderen 
bezoeken meestal onder schooltijd een culturele instelling. Het edu-
catief aanbod bestaat voor een groot deel uit theatervoorstellingen. In 
Nederland, zo constateert hij, bestaan meer kennisinstellingen op het 
gebied van cultuureducatie, zoals de over Nederland verspreide stich-
tingen Kunstzinnige Vorming. De eindtermen voor muzische vorming 
in Vlaanderen zijn grofweg te vergelijken met de kunstzinnige vakken 
en ckv. In Vlaanderen is echter nog nauwelijks lesmateriaal beschik-
baar en zijn leerkrachten niet opgeleid om dit soort algemene cultuur-
vakken te geven, aldus Bongaerts (Ensink 1999). De vraag is of hij de 
situatie aan de noordkant van de grens niet ietwat idealiseert: ook in 
Nederland is er nog geen specifieke docentenopleiding voor ckv.

Bongaerts wijst op een fundamenteel verschil in de manier waarop 
schouwburgen in Nederland en Vlaanderen jongeren benaderen. In 
Nederland zegt een directeur van een schouwburg wel eens dat hij 
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niets met jongeren te maken wil hebben. Zo niet in Vlaanderen: ‘In 
België is dit ondenkbaar. Schouwburgdirecteuren hebben in België 
hun verantwoordelijkheid naar het onderwijs, de jeugd en de jonge-
ren’ (Ensink 1999). Volgens Bongaerts staan culturele instellingen 
in Vlaanderen welwillender tegenover jongeren. Dit heeft wellicht te 
maken met gewenning: in Vlaanderen is het publiek in schouwbur-
gen, en zeker in de cultuurcentra, jonger. In Nederland worden de the-
aters sinds de introductie van het vak ckv overspoeld door jongeren 
met ckv-vouchers.

Bongaerts’ opmerkingen betreffen slechts de jongste geschiede-
nis van cultuureducatie. Ter verklaring van verschillen in cultuur-
deelname tussen Nederland en Vlaanderen zijn ook verschillen in 
binnen- en buitenschoolse educatie van voor 1990 van belang. Het aan-
tal verplichte uren in het basisonderwijs was in Vlaanderen wat groter 
(vier tegenover drie uur). Dit gold ook voor het middelbaar onderwijs. 
Vóór het in werking treden van de basisvorming in 1993 waren kunst-
vakken vaak alleen in de brugklas verplicht. Daarna moesten leerlin-
gen een keuze maken voor een kunstvak. Het aantal uren dat aan dat 
vak werd besteed verschilde per school. De situatie in het middelbaar 
onderwijs is de afgelopen jaren verbeterd: de leerlingen krijgen sinds 
de invoering van ckv meer uren cultuuronderwijs dan voor de invoe-
ring ervan en de mogelijkheden voor leerlingen die zich willen specia-
liseren in kunst en cultuur zijn duidelijk uitgebreid.

Maakt een uur meer of minder cultuuronderwijs per week het ver-
schil? Waarschijnlijk is het klimaat op een school meer van belang. De 
vraag is dan of cultuur daar een vanzelfsprekende plek inneemt. Wat 
betreft de middelbare school bestaan er aanwijzingen dat in Vlaan-
deren cultuur meer is ingebed en geïntegreerd in het gehele onder-
wijsprogramma. In de polen waar leerlingen voor kiezen in de tweede 
en derde graad, nemen vakken als Grieks en Latijn en humane weten-
schappen een prominente plek in. Dit zijn vakken waarin cultuur haast 
vanzelfsprekend een rol speelt. In Nederland is er, behalve in het taal-
onderwijs, een duidelijke scheiding tussen de cultuur- of expressie-
vakken en de andere vakken.

Er valt op dit moment moeilijk een uitspraak te doen over de rol van 
cultuur in het basisonderwijs. Wel is geconstateerd dat leerkrachten 
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in Vlaanderen meer ruimte krijgen om zich te bekwamen in cultuur-
educatie. De leerkrachten worden enkele uren per week voor cultuur-
educatie vrijgeroosterd en ze krijgen nascholing van docenten aan 
het buitenschools kunstonderwijs. In Nederland wordt kunst- en cul-
tuureducatie nog meer als iets extra’s beschouwd, al is hier het een en 
ander aan het veranderen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 
een opleiding intern cultuurcoördinator. Daarnaast zijn zowel aan de 
Pedagogische Academies Basisonderwijs (pabo) als aan de leraren-
opleidingen voor het voortgezet onderwijs pilotprojecten gestart om 
aankomend docenten voor te bereiden op hun rol als cultuuroverdra-
ger en om de aandacht voor cultuureducatie in deze opleidingen te 
bestendigen.

Het percentage Vlaamse en Nederlandse jongeren dat buitenschools 
cultuuronderwijs volgt verschilt niet opvallend. Wel is er een duidelijk 
onderscheid in status en intensiviteit van de opleidingen. In Vlaande-
ren volgen de deelnemers gedurende een aantal jaren een programma 
waarna een diploma kan worden behaald. In Nederland zijn de cursus-
sen korter en minder intensief.
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6 Het cultuurbestel in Nederland en  
 Vlaanderen

Spiegel van de cultuur luidde de titel van het cultuurnota-advies van de 
Raad voor Cultuur (rvc) uit april 2004. Deze verder nauwelijks uitge-
werkte titel kan men op verschillende manieren opvatten. Vormen de 
instellingen die een subsidie in het kader van de Cultuurnota ontvangen 
de ‘spiegel van de cultuur’? Of is de Raad zelf de spiegel van de cultuur, 
die weerspiegelt hoe het culturele landschap ervoor staat? In de tekst 
werd de titel uitgelegd als ‘Cultuur is (...) een spiegel van de samen-
leving’. Want, zo constateerde de Raad, iedereen heeft met cultuur te 
maken, of het nu voorstellingen zijn op een podium of elementen in de 
openbare ruimte (rvc 2004). Ook in de regeerbijdrage Cultuur van de 
Vlaamse regering die in 2004 aantrad werd cultuur als spiegel van de 
samenleving gekenschetst.

Natuurlijk, iedereen heeft met cultuur te maken, soms zonder zich 
ervan bewust te zijn. Toch zijn er nogal wat verschillen in cultuurdeel-
name, naar leeftijd en opleiding, wat op gespannen voet staat met de 
beleidsdoelstelling zoveel mogelijk mensen bij het culturele leven te 
betrekken. Het verschil in deelname naar opleidingsniveau lijkt een 
universele wetmatigheid te zijn, maar de leeftijdsverschillen in cul-
tuurdeelname zoals die in Nederland bestaan, blijken zich in andere 
landen niet of in mindere mate voor te doen (scp 2000). Waar in Neder-
land de jongeren wat betreft bezoek aan musea, podia en klassieke 
concerten in 1995 achterbleven bij de rest van de bevolking, namen 
Vlaamse jongeren juist meer dan de gemiddelde Vlaming deel aan deze 
gecanoniseerde cultuuruitingen (ec 2000). Deze al wat oudere cijfers 
zijn als gezegd niet onomstreden. Recent onderzoek van het Steun-
punt Re-creatief Vlaanderen moet uitwijzen of de Vlaamse jongeren 
nog altijd en daadwerkelijk cultureel actiever zijn dan de rest van de 
Vlamingen en dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Nieuw cijferma-
teriaal uit Nederland laat intussen zien dat het museumbezoek onder 
jongeren in de afgelopen jaren fors is gestegen, van 43% in 1995 tot 
50% in 2003 (Van den Broek et al. 2005).
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In de voorgaande hoofdstukken kwamen achtereenvolgens het alge-
mene cultuurbeleid, het subsidie- en adviesbestel, het museum- en 
podiumkunstenlandschap en de educatie aan bod. In dit slothoofdstuk 
worden deze verschillende aspecten van het cultuurbestel kort opnieuw 
bekeken. Mogelijk kan aan beide zijden van de grens op onderdelen 
lering getrokken worden uit de gang van zaken bij de buren.

Tevens worden de verschillen in het cultuurbestel in verband 
gebracht met verschillen in de cultuurdeelname, in het bijzonder 
die van jongeren. Zijn hier verklaringen te vinden voor het grotere 
volume en de jeugdiger opbouw van het cultuurpubliek in Vlaande-
ren? Of had, gezien het cultuurbestel, eigenlijk juist het omgekeerde 
verwacht mogen worden? In een poging op deze vragen een eerste 
antwoord te formuleren, komen tevens enkele algemenere verschil-
len tussen Vlaanderen en Nederland aan bod, zoals verschillen in 
maatschappelijke ontwikkelingen en cultuurverschillen in de bredere 
betekenis van het woord. Dit slothoofdstuk is opgebouwd van smal 
naar breed. Het begint met aanbod en spreiding (§ 6.1), gevolgd door 
(cultuur)onderwijs (§ 6.2). Vervolgens komen advisering, subsidiëring 
en cultuurbeleid aan de orde (§ 6.3). In de slotbeschouwing passeren 
ook enkele algemenere cultuurverschillen de revue (§ 6.4).

6.1 Aanbod en spreiding van musea en podia

6.1.1 Podiumkunsten
In hoofdstuk 3 bracht een vergelijking van het podiumkunstenland-
schap in Vlaanderen en Nederland een aantal verschillen aan het licht. 
Het eerste is dat de Vlaamse Gemeenschap vooral accommodaties 
steunt en het Nederlandse nationale beleid zich op gezelschappen 
concentreert. Het podiumlandschap heeft zich niettemin op verge-
lijkbare wijze vernieuwd, met het ontstaan van een ‘alternatief’ circuit 
van vernieuwende theatergezelschappen. In Nederland gebeurde dat 
eind jaren zeventig, in Vlaanderen in de jaren tachtig. In Nederland 
hebben deze veranderingen echter sterker dan in Vlaanderen geleid tot 
vernieuwing van het repertoiretoneel zelf. Eerder dan bij de zuiderbu-
ren het geval was, werd vernieuwing een belangrijk subsidiecriterium 
voor de centrale overheid. In Vlaanderen bewoog het nieuwe circuit 
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zich lange tijd onafhankelijk van de overheid, nieuwe groepen kwa-
men daardoor niet in aanmerking voor subsidie.

Een tweede verschil is de betere geografische spreiding van podi-
umkunsten over Vlaanderen. Het aanbod voor podiumkunsten is in 
Nederland sterk geconcentreerd in het Westen van het land. In Vlaan-
deren zijn de speelplekken dankzij de cultuurcentra meer verspreid, al 
is het aanbod ook hier geconcentreerd in de steden (Brussel, Antwer-
pen en Gent). Vooral de grotere cultuurcentra spelen een belangrijke 
rol in de spreiding van theater. Cultuurcentra programmeren duide-
lijk meer jeugd- en kindertheater en meer bekende gezelschappen dan 
andere podia. Alle cultuurcentra hebben een uitgebreid pakket jeugd-
programmatie, al dan niet ondersteund door de Vlaamse Gemeen-
schap, en een uitgesproken educatieve opdracht naar scholen in hun 
omgeving (Baeten en Marcoen 1995). Dit ondanks dat de podiumkun-
steninstellingen in Vlaanderen minder nadrukkelijk dan in Nederland 
een spreidingsopdracht hebben. In Nederland gelden aanvullende 
subsidievoorwaarden op het gebied van publieksbereik, spreiding en 
educatie om voor meerjarige subsidie in het kader van de Cultuurnota 
in aanmerking te komen. Rijksgesubsidieerde gezelschappen hebben 
een reisplicht om de spreiding van het aanbod te garanderen. In Vlaan-
deren krijgen kunstencentra en podiumkunstgezelschappen wel een 
minimumaantal voorstellingen opgelegd, maar is niets vastgelegd 
over de spreiding ervan. De inspanningen om spreiding en deelname 
van jongeren te vergroten zijn er – ook door de gescheiden werelden 
van Kunsten en Volksontwikkeling – meer gericht op aparte maatre-
gelen en infrastructuur, zoals de cultuurcentra en het aanbod Podium. 
Aanbod en infrastructuur op het gebied van spreiding lijken hierdoor 
beter op elkaar aan te sluiten dan in Nederland, waar geen speciale 
speelplekken zijn voor de ‘middencultuur’, zoals Laermans (1993) het 
noemt. Met toneel hebben Vlamingen van oudsher een andere binding 
dan Nederlanders. De Nederlandse taal, en dus ook Nederlandstalig 
toneel, was een middel om zich te emanciperen en te onderscheiden 
van Franstalig België (Groen 1995).

In Vlaanderen doet de organisatie Jeugd en Muziek veel voor kinde-
ren en jongeren op het gebied van klassieke muziek, zoals geschetst 
in hoofdstuk 4. In Nederland spannen diverse landelijke en regionale 
instellingen zich in om jongeren met klassieke muziek in aanraking 
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te brengen, bijvoorbeeld in het kader van het Actieplan Cultuurbereik. 
Maar in Nederland kent dit op jongeren en klassieke muziek gerichte 
werk niet zo’n lange traditie en is het niet zo fijnmazig verspreid over 
het land. Bovendien is het aanbod voor jongeren in Nederland de afge-
lopen jaren vaak gericht op populaire muziek, zoals te lezen valt in 
de tussenrapportage van het Actieplan Cultuurbereik: Van jonge mensen 
en de dingen die gaan komen (ocenw 2003b). Het vermoeden bestaat dat 
in Vlaanderen meer jongeren dan in Nederland actief betrokken zijn 
bij de muziekwereld, bijvoorbeeld in een koor, fanfare of orkest. In 
Nederland bestaat een dergelijke traditie vooral beneden de rivieren. 
Bovendien lijkt de invulling van het buitenschools muziekonderwijs 
in Vlaanderen serieuzer van aard.

6.1.2 Musea
Op grond van het verzamelde materiaal lijken er geen opvallende ver-
schillen te bestaan tussen aanbod en spreiding van musea in Neder-
land en Vlaanderen. Aan beide zijden van de grens zijn de grote en 
spraakmakende musea en tentoonstellingen geconcentreerd in de ste-
delijke gebieden. In Nederland in de Randstad, met name in de vier 
grote steden, in Vlaanderen in het Brussels grootstedelijk gewest en 
in de steden Gent, Antwerpen en Brugge. Nederland en Vlaanderen 
kennen beide een groot aantal kleine musea, lokaal gericht en vaak op 
basis van privé-initiatief, zoals musea op het gebied van lokale geschie-
denis en toegepaste kunst. In Vlaanderen wordt een groter aantal ten-
toonstellingen gerapporteerd, maar dit lijkt vooral te maken te hebben 
met een verschil in meetmethode en/of definitie.

In Nederland is het museum vooral geliefd onder het wat oudere 
publiek, terwijl het museumbezoek van dat oudere publiek in Vlaan-
deren juist wat achterblijft. Verklaringen voor het grote aandeel van 
jongeren in musea in Vlaanderen kunnen in verschillende richtin-
gen gezocht worden. Voor de grotere deelname van de jongere leef-
tijdsgroep in Vlaanderen kan een verklaring worden gevonden in het 
onderwijs. In Vlaanderen worden meer dan in Nederland schooluit-
stapjes naar musea gemaakt. Dit betreft overigens veelal eenmalige 
bezoeken, die niet ingebed zijn in een breder programma en die vol-
gens critici niet tot meer cultuurdeelname na de schoolperiode zouden 
aanzetten (Ranshuysen 2001a). In Nederland is het museumbezoek 
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sinds de invoering van Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) meer 
geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Het bezoek onder jongeren 
in Nederland is de laatste jaren fors gestegen, van 43 naar 50% tussen 
1995 en 2003 (Van den Broek et al. 2005). De invoering van ckv zal 
hieraan bijgedragen hebben.

De Vlaamse musea hebben in allerlei opzichten een achterstand op 
Nederlandse musea,zowel in financieel opzicht als wat betreft aan-
dacht voor educatie en publiekswerking. Desondanks lijkt het bereik 
van Vlaamse musea niet voor dat van de Nederlandse onder te doen. 
Die aantrekkingskracht van Vlaamse musea ligt mogelijkerwijs in het 
feit dat ze nog niet zo ver geprofessionaliseerd zijn, maar vaak door 
vrijwilligers en semi-professionals gerund worden. Hierdoor heb-
ben ze een laagdrempeliger uitstraling en zijn mensen wellicht snel-
ler geneigd een museum binnen te stappen. Onderzoek naar grote en 
kleine musea lijkt dit vermoeden in zoverre te bevestigen, dat kleine 
musea een breder publiek trekken dan grote musea (Ranshuysen 
2001a).

De musea in Nederland zijn professioneler, vernieuwender en 
beschikken over grotere budgetten. Volgens Simons (1998) wordt het 
aanbod in Nederlandse musea sterk bepaald, de auteur spreekt zelfs 
van ‘gegijzeld’, door kunstwetenschappelijk geschoolde directeuren, 
adviseurs en ambtenaren. Dit zou ervoor gezorgd hebben dat kwali-
teit en vernieuwing de belangrijkste (subsidie)criteria werden en dat 
de kunst een complex en ontoegankelijk karakter kreeg. Beeldende 
kunstmusea tonen kunst die het brede publiek niet begrijpt, wat de 
drempel verhoogt. Overigens vormen de beeldende kunstmusea 
slechts een beperkt deel van het totaal aan musea, zodat een redene-
ring à la Simons niet zonder meer naar alle musea generaliseerbaar is. 
Bovendien is in de erfgoedsector recent veel geïnvesteerd in het ont-
wikkelen van educatieve programma’s die kinderen en jongeren moe-
ten verleiden tot, en begeleiden tijdens het museumbezoek.

6.2 Binnen- en buitenschools cultuuronderwijs

De informatie over het binnen- en buitenschools cultuuronderwijs 
in Nederland en Vlaanderen laat geen eenduidige uitspraken toe over 
de invloed ervan op de interesse van jongeren voor traditionele cul-
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tuuruitingen. Het is weinig zinvol om te constateren dat in Nederland 
een bepaald expressievak een uur meer of minder op het programma 
staat dan in Vlaanderen. Veel belangrijker lijkt het algemene klimaat 
op school en de rol die cultuur hierin speelt. Dit vraagt om nader 
onderzoek naar de rol van cultuur op en buiten de school en naar een 
koppeling met andere ontwikkelingen op het gebied van onderwijs 
en opvoeding. In Vlaanderen lijkt cultuur binnen de school een van-
zelfsprekender plek in te nemen dan in Nederland, waar het cultuur-
onderwijs vrij scherp gescheiden is van de andere vakken. Ook lijkt 
het buitenschools kunstonderwijs, in combinatie met een uitgebrei-
dere deelname van jongeren aan het verenigingsleven op het gebied 
van cultuur, bij te dragen aan een grotere betrokkenheid van jonge-
ren bij meer traditionele vormen van cultuur. Het uitgebreide circuit 
aan cultuurcentra, die niet in de eerste plaats een educatieve opdracht 
hebben, maar in de praktijk wel vaak onderdak bieden aan scholen en 
jongerenverenigingen, speelt hierbij een stimulerende rol. Uit onder-
zoek naar het ontstaan van een zelfstandige jeugdcultuur in Neder-
land en België bleek dat jongeren in Nederland eerder en in sterkere 
mate gericht waren op massacultuur, dat zij zich op jongere leeftijd 
losmaakten van jeugdverenigingen en een lagere organisatiegraad 
kenden dan Vlaamse jongeren (Kleijer e.a. 1992).

In Nederland is de afgelopen tien jaar wel het één en ander veran-
derd op het gebied van cultuureducatie. Het is nog te vroeg om iets te 
zeggen over de latere cultuurdeelname van jongeren die op de mid-
delbare school Culturele en Kunstzinnige Vorming (ckv) hebben 
gevolgd. Verwacht mag worden dat de cultuurdeelname onder jonge-
ren zal stijgen met de introductie van het vak ckv. Leerlingen in het 
voortgezet onderwijs bezoeken, al dan niet met ckv-vouchers, per jaar 
verschillende culturele instellingen. Ook het Actieplan Cultuurbereik 
kan bijdragen aan de verjonging van het publiek. Een eerste indicatie 
hiervoor geven de jongste deelnamecijfers (scp 2004; Van den Broek 
et al. 2005), waaruit blijkt dat het museumbezoek van jongeren in de 
leeftijdscategorie 12-17 jaar is toegenomen. Podiumbezoek (beroeps-
toneel, klassieke muziek en ballet) deelde niet in die opleving, maar 
bleef constant. Worden ook populaire vormen, zoals cabaret, popcon-
cert en musical meegeteld, dan was het percentage vermoedelijk hoger 
uitgekomen.
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Mogelijk leidt de invoering van ckv en de inzet van het Actieplan 
Cultuurbereik tot een verjonging van het museum- en theaterpubliek. 
Deze bezoeken zijn meestal ingebed in een breder programma, wat 
effectiever is voor de latere cultuurdeelname (Ranshuysen en Ganze-
boom 1993). Hierbij moet overigens wel in het achterhoofd worden 
gehouden dat lang niet alle bezoeken in het kader van ckv aan een 
toneelvoorstelling of een museum worden gebracht. Film en cabaret 
zijn bijvoorbeeld heel populair. Ook de projecten van het Actieplan zijn 
lang niet altijd gericht op vergroten van deelname aan traditionele vor-
men van cultuur.

6.3 Advies, subsidie en beleid

Uit de vergelijking van ontwikkelingen in het cultuurbeleid in Neder-
land en Vlaanderen en van de manier waarop de overheden er omgaan 
met advisering en subsidies op het gebied van cultuur zijn vier ver-
schillen tussen het cultuurbestel in Nederland en dat in Vlaanderen 
naar voren gekomen. Deze worden nu nader uitgewerkt en monden uit 
in een typering van beide stelsels. In elk van de vier verschillen worden 
ook de mogelijke gevolgen voor de betrokkenheid van het publiek in 
het cultuurbeleid besproken. Ook wordt gewezen op onderwerpen die 
nader onderzoek behoeven.

6.3.1 Verzuiling en de invloed van het lokale
In Vlaanderen speelde de verzuiling langer een belangrijke rol in de 
samenleving. Anders dan in Nederland had de verzuiling er ook invloed 
op het cultuurbeleid. In Nederland desintegreerden de zuilen onder 
invloed van de gewijzigde maatschappelijke en economische omstan-
digheden, om plaats te maken voor professionele, levensbeschouwe-
lijk neutrale voorzieningen. In Vlaanderen pasten de zuilen zich echter 
aan de veranderende omstandigheden aan. De zuilen transformeer-
den, maar behielden hun invloed (Kleijer e.a. 1992; Laermans 1992).

In Vlaanderen had de cultuurpactwetgeving tot gevolg dat de ver-
zuiling, en daarmee de politisering binnen het cultuurbeleid, nog 
lang standhield, ook in een tijd dat de Vlaamse samenleving steeds 
verder ontzuilde. Dit kwam vooral doordat organisaties op basis van 
kwantitatieve criteria subsidie ontvingen, waardoor de grote verzuilde 



Het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen140

organisaties konden rekenen op ondersteuning vanuit de overheid en 
nieuwe, kleine instellingen nauwelijks ingang vonden. In Nederland 
is de verzuiling nauwelijks op het kunsten- en museumbeleid van 
invloed geweest. Sterker nog: ‘Het succes van het kwaliteitscriterium 
als leidend principe voor het Nederlands cultuurbeleid is goeddeels te 
verklaren uit het proces van ontzuiling dat in de jaren zestig op gang 
kwam’, zo valt te lezen in de publicatie Cultuurbeleid in Nederland van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocenw 2002).

In Vlaanderen zorgde het Cultuurpact er dus voor dat kwantiteit het 
leidende criterium bleef. Verenigingen van diverse pluimage ontvingen 
subsidie op basis van het aantal lokale afdelingen, leden of activitei-
ten. Het cultuurbeleid was mede hierdoor sterk lokaal gericht. Ver-
zuilde instellingen presenteerden zich als behartigers van de belangen 
van het publiek. In die zin heeft het Cultuurpact een positieve invloed 
gehad op de participatie en medezeggenschap van burgers in het cul-
tuurbeleid. Het Cultuurpact heeft in de gemeenten in Vlaanderen 
geleid tot de oprichting van cultuur-, jeugd-, en sportraden waar ver-
enigingen betrokken worden in het cultuurbeleid. Zij vertegenwoordi-
gen hier hun achterban, de leden van de verenigingen. Dit is een grote 
groep, die overigens wel steeds kleiner wordt, zeker onder jongeren 
en als het gaat om algemene verenigingen. Toch heeft het Pact volgens 
velen zijn langste tijd gehad en wordt al enige tijd gediscussieerd over 
afschaffing of herziening tot een Intercultureel pact.

De behartigers van het publiek zijn in het Nederlandse cultuurbe-
leid tot op de dag van vandaag vrijwel afwezig (Van den Broek 2002). 
Het zijn vooral de kunstenaarsbelangen die behartigd worden, door 
middel van kunstenaarsverenigingen en brancheorganisaties die 
invloed hebben op beleid en advisering en zo indirect ook op de sub-
sidiëring. Het publiek speelt in de advisering geen rol, of men moet 
hieronder het deskundige publiek van ingewijden verstaan. Het kan 
het zinvol zijn om na te gaan wat de precieze rol van het Vlaamse ver-
enigingsleven in het cultuurbestel is, zeker ook van jongerenvereni-
gingen zoals de jeugdbeweging in Vlaanderen. Het vermoeden bestaat 
dat die rol in Vlaanderen veel meer ontwikkeld is dan in Nederland. 
Het Davidsfonds en het Willemsfonds vervullen in dit kader ook een 
belangrijke rol.
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6.3.2 Infrastructuur
Een tweede verschil, in het verlengde van het eerste, betreft de infra-
structuur. In Vlaanderen is vanaf de jaren zeventig een breed netwerk 
van cultuurcentra opgezet, centra die nauw verbonden zijn met de 
plaatselijke verzuilde instellingen en verenigingen. Het verenigingsle-
ven bepaalde voor een belangrijk deel de invulling van die cultuurcen-
tra, zeker in de beginperiode. Die centra waren in het begin niet veel 
meer dan een dak boven het hoofd van het verenigingsleven. Ze zijn 
laagdrempelig en liggen dicht bij de dagelijkse leefwereld van mensen. 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder cultu-
rele activiteiten in de vorm van tentoonstellingen, podiumkunsten, 
cursussen en lezingen. De programmering is sterk gericht op jonge-
ren, scholen en op de ‘middencultuur’.

In Nederland is na de Tweede Wereldoorlog door de Rijkscommissie 
voor Advies voor de bouw van schouwburgen en concertzalen gepleit 
voor de bouw van laagdrempelige, multifunctionele gemeenschaps-
huizen, ongeveer zoals de cultuurcentra in Vlaanderen (Verhoeff 
1993). Die zijn echter nooit op eenzelfde schaal als in Vlaanderen van 
de grond gekomen. Het Nederlandse infrastructuurbeleid kreeg in de 
praktijk invulling door een verbreding en uitbreiding van de bestaande 
podia om ruimte te bieden aan nieuwe podiumkunstvormen, zoals 
vlakke-vloertheaters. Door bezuinigingen op het welzijnsbeleid zijn 
zelfs veel buurt- en jongerencentra verdwenen. Nederland kent wel 
sociaal-culturele centra, maar die verschillen aanmerkelijk van de 
Vlaamse cultuurcentra, alleen al in die zin dat ze in het welzijnsbeleid 
geworteld zijn en geen deel uitmaken van het cultuurbeleid. Het zou 
de moeite waard zijn om de rol van cultuur binnen de ‘welzijnsinfra-
structuur’ in Nederland (buurthuizen, jeugdhonken, cultuurcentra) te 
vergelijken met die van de Vlaamse cultuurcentra.

6.3.3 Kunst en vernieuwing
Ten derde zit er verschil in de rol van de kunsten en musea – ook in 
relatie tot andere domeinen binnen het cultuurbeleid – in Nederland 
en Vlaanderen. Die rol was in Vlaanderen, tot het ontstaan van het 
alternatieve kunstencircuit, beperkt tot een aantal losse subsidies en 
‘grote dozen’, vaak nominaal op de begroting en zich daarmee ont-
trekkend aan elk kwaliteitsoordeel. In Nederland maakten vooral de 
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podiumkunsten na de Tweede Wereldoorlog een sterke professiona-
lisering door, met een stroomversnelling eind jaren zestig. De sector 
zag de subsidie sterk stijgen. Doordat de overheid op afstand bleef 
en de advisering door deskundigen sterk intern gericht en op kwali-
teit gestoeld was, kon de sector steeds autonomer te werk gaan. Dit 
resulteerde in de jaren tachtig in het extreme geval in een aanbod van 
naar zichzelf en naar andere werken in hetzelfde circuit verwijzende 
kunst, alleen voor een ingewijd publiek te volgen. Zelfs het beste edu-
catieve programma of ckv-onderwijs was dan vermoedelijk niet vol-
doende geweest om onwillige pubers in een in- en toegewijd publiek 
van liefhebbers te veranderen. Niet alleen de subsidiegevers en advi-
seurs waren sterk gericht op de kwaliteit van kunst, de instellingen 
en gezelschappen die subsidie ontvingen hadden dezelfde houding, 
of namen deze over. Zij waren tevreden met een beperkt publiek van 
geoefende toeschouwers, wat ten koste ging van een minder ingevoerd 
publiek (ocenw 2002). Dit zorgde voor een verwijdering tussen kunst 
en publiek, en voor een afname van de bezoekersaantallen. Musea 
kregen in veel mindere mate te maken met teruglopend publiek. 
Kunstmusea leken het ‘moeilijke hedendaagse aanbod’ te kunnen 
compenseren met tentoonstellingen van aansprekende kunstenaars 
uit een verder verleden. Bovendien bleef veel van het museumaanbod 
constant en daardoor herkenbaar voor de bezoeker, zoals in het geval 
van de cultuurhistorische musea, terwijl theater enige tijd gekenmerkt 
werd door een sterke vernieuwingsdrang.

De veranderingen in de kunsten voltrokken zich in Vlaanderen 
niet zo radicaal als in Nederland. Er bestaat geen Vlaamse equiva-
lent van de actie Tomaat. Er was echter wel degelijk behoefte aan een 
platform voor nieuwe vormen van kunst, die niet in traditionele the-
aters en in cultuurcentra terecht konden. Het alternatieve circuit van 
kunstencentra ontstond, met in het kielzog allerlei kleine en vernieu-
wende podiuminitiatieven. De kunstencentra bedropen zichzelf in 
eerste instantie, onafhankelijk van subsidie van de overheid. Pas in 
1993 kwamen deze centra ook in aanmerking voor subsidie, zij het in 
beperkte mate. Dit betekende volgens sommigen ook het einde van de 
echte vernieuwing. In Nederland was het alternatieve circuit van meet 
af aan meer in dialoog met de overheid en mede gericht op het vernieu-
wen van het bestaande aanbod. In Vlaanderen was het alternatieve cir-
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cuit een aanvulling op het bestaande landschap, die niet ten kost ging 
van de aandacht vanuit de overheid voor traditionele(re) vormen van 
podiumkunsten. De vernieuwing in de kunsten in Nederland drong 
door tot in politiek, advisering en ambtenarij: vernieuwing werd een 
belangrijk kwaliteitscriterium. Vernieuwing werd ook in Vlaanderen 
een belangrijk criterium, maar later en minder expliciet dan in Neder-
land.

De laatste jaren lijken publiek en (podium)aanbod in Nederland 
weer nader tot elkaar te komen. Hier zijn verschillende oorzaken voor 
aan te voeren. Er kwam meer (educatief) aanbod dat is toegespitst op 
jongeren. Het steeds grotere aanbod van musical en cabaret spreekt 
brede publieksgroepen aan, waaronder veel jongeren. Veel gezelschap-
pen hebben te maken met een wisseling van de wacht in de zakelijke en 
artistieke leiding. Dit laatste betekent nieuw elan in de theaterwereld, 
dat wellicht voor een nieuw, en jonger, publiek zal zorgen.

Kunstvormen lijken zich cyclisch te ontwikkelen, na een storm-
achtige vernieuwing volgt rustiger vaarwater. Zo is de ooit toon-
aangevende moderne dans in Nederland volgens sommigen nu een 
‘kabbelend stroompje’ (Embrechts 2005). Dit doet denken aan het eer-
dere citaat van Jans (2000) over de periode nadat de kunstencentra voor 
subsidie in aanmerking waren gekomen en het met de echte vernieu-
wing gedaan was: ‘De woeste wildheid van de bergrivier wordt getemd 
in de landelijke gemoedelijkheid van een rivier in de laagvlakte.’ Zo’n 
relatief rustige periode levert misschien geen nieuwe artistieke inzich-
ten op, het aanbod in zo’n periode is wellicht toegankelijker.

6.3.4 Tweesporenbeleid versus specifiek cultuurbeleid
Een vierde verschil behelst de taakopvatting en organisatie van het 
beleid. Het Vlaamse cultuurbeleid richt zich op een breder terrein dan 
het Nederlandse specifieke cultuurbeleid. Het cultuurbeleid in Vlaan-
deren kent twee sporen: het sociaal-cultureel werk en de kunsten. Deze 
twee sporen hebben zich tot voor kort in organisatorische en inhoude-
lijke zin onafhankelijk van elkaar ontwikkeld. Het sociaal-cultureel 
werk is sterk gericht op cultuurspreiding en het vergroten van cultuur-
deelname in de brede zin van het woord. In het kunstbeleid speelde 
publiekswerking en -werving minder een rol. Gesproken wordt van 
een kloof tussen de twee sporen, maar blijkbaar is die kloof wel te 
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overbruggen, gezien de vele Vlamingen die de overstap maken van het 
sociaal-cultureel werk naar de ‘hoge cultuur’. Misschien rust het cul-
turele aanbod vanuit het sociaal-cultureel werk mensen juist toe voor 
het complexere werk? In de podiumkunstensector zijn de twee sporen 
ook terug te zien in de infrastructuur: de cultuurcentra vallen onder 
het sociaal-cultureel werk en de kunstencentra zijn onderdeel van het 
kunstenbeleid. De laatste jaren wordt geprobeerd een meer integraal 
cultuurbeleid te ontwikkelen. In het Kunstendecreet is bijvoorbeeld 
ook aandacht voor het bereiken van nieuwe en jonge publieksgroepen 
door het ondersteunen van educatieve projecten en sociaal-artistiek 
werk.

In Nederland zijn het welzijnsbeleid, dat in grote lijnen vergelijk-
baar lijkt met sociaal-cultureel werk en jeugdwerk, en het cultuur-
beleid zodanig gescheiden dat ze niet ‘sporen’. Deze beleidstakken 
hebben zo goed als niets meer met elkaar te maken. In de jaren zeven-
tig heeft het cultuurbeleid enige tijd aangeleund tegen het welzijns-
beleid (Oosterbaan Martinius 1990), maar dit heeft niet veel invloed 
gehad op de ontwikkeling van het specifiek cultuurbeleid. In Vlaande-
ren ontstond het cultuurbeleid in een periode waarin cultuur en wel-
zijn sterk verbonden werden. Die verbondenheid is gebleven.

In Nederland is geen apart spoor met maatregelen en subsidies 
gericht op cultuurspreiding vanuit een welzijnsoptiek. Het thema ‘cul-
tuurbereik’ heeft er binnen het cultuurbeleid steeds moeten concur-
reren met andere onderwerpen op de cultuurpolitieke agenda. Het 
thema cultuurspreiding werd vanaf de jaren zestig steeds in span-
ning gezien met de roep om meer autonomie voor de kunsten. Vanaf 
de jaren tachtig delfde de roep om meer aandacht voor spreiding het 
onderspit. In de afweging tussen autonomie, vernieuwing en kwali-
teit aan de ene kant en toegankelijkheid, bereik en pluraliteit aan de 
andere kant sloeg de balans in Nederland vaak door naar het eerste. 
Hier speelt ook de invloed van kunstenaars en kunstenaarsvereni-
gingen een rol. Sinds medio jaren negentig is de balans weer meer in 
evenwicht gekomen, met aparte programma’s om het cultuurbereik te 
vergroten, zoals het Actieplan Cultuurbereik en Cultuur & School. In 
Vlaanderen kwam tegen het eind van de twintigste eeuw juist meer 
aandacht voor vernieuwing in de kunsten, maar bleef de inspanning 
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voor cultuurspreiding met het ‘andere spoor’, de afdeling Volksont-
wikkeling en Bibliotheekwerk, gegarandeerd.

6.4 Spiegels en vensters

Het Vlaamse cultuurbeleid beweegt zich in verschillende opzichten 
richting het Nederlandse, dat wat betreft advisering, subsidiëring en 
budget eerder vorm kreeg. De vraag is echter of het wel zo verstandig 
is om de Nederlandse beleidssystematiek met vierjarige instellings-
subsidies over te nemen. Die systematiek leidt weliswaar tot een goed 
georganiseerd, geïntegreerd en kwalitatief hoogstaand cultureel land-
schap, maar staat op gespannen voet met de tweede belangrijke doel-
stelling van het cultuurbeleid, het verhogen van de cultuurdeelname, 
en stelt daarmee de legitimiteit van het cultuurbeleid ter discussie.

Het Nederlandse cultuurbeleid is sterk bureaucratisch gewor-
den, sterk gericht op wat Laermans (2002a) ‘de bovenbouw van het 
Nederlands cultureel regiem’ noemt. Het is een systeem dat zichzelf 
instandhoudt, maar waarin relatief weinig contact is tussen het veld 
en het publiek. Het Nederlands cultuurbeleid heeft een tekort aan 
‘omgevingscontact’, aldus Laermans, het zit opgesloten in zijn eigen 
‘zelf-referentialiteit’. Het wekt weliswaar de indruk een beheersbaar 
en stuurbaar systeem te zijn, maar loopt het risico dat het eigen obser-
vatieapparaat niet systematisch wordt getoetst. Het Nederlandse 
gesubsidieerde culturele bestel doet zo bezien inderdaad denken aan 
een spiegel, niet de spiegel van de maatschappij die de Raad voor Cul-
tuur ogen heeft, maar eerder een spiegelpaleis. In dit paleis huist het 
gesubsidieerde cultuurwereldje van adviseurs, culturele instellingen, 
ambtenaren en politici. Zij zien zichzelf en elkaar in het paleis tot in 
het oneindige gereflecteerd, waardoor het lijkt alsof er niets is buiten 
dat paleis, wat uiteraard niet het geval is. In de wereld buiten de paleis-
muren doen zich belangrijke ontwikkelingen voor, die uiteindelijk 
ook hun weerslag zullen hebben op het leven in het paleis.

Omgekeerd is het paleis voor een bezoeker of nieuwkomer een laby-
rint, waarin het moeilijk is de weg te vinden. Alle logica lijkt in eerste 
instantie zoek, totdat er in tweede instantie een verfijnd systeem ach-
ter blijkt schuil te gaan. Een systeem bovendien, dat steeds verder is 
uitgebreid met nieuwe voor- en achteruitkijkspiegels: een vooradvies, 
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een uitgangspuntenbrief, een sectoranalyse, enzovoort. Alleen insi-
ders weten exact welk pad ze moeten bewandelen, bezoekers voelen 
zich er niet thuis. De bewoners zijn gewend geraakt aan het vervreem-
dende effect van de spiegels, aan de uitstekende bediening, en aan de 
kunst die er hangt. Die kunst is zelfreflexief, vooral verwijzend naar 
andere kunstwerken in het paleis.

Het spiegelpaleis staat aan de vooravond van een grote verbouwing. 
Staatssecretaris Medy van der Laan heeft aangekondigd de cultuurno-
tasystematiek te gaan herzien. Ze heeft culturele instellingen uitge-
nodigd om hun ideeën over de toekomst van de Cultuurnota kenbaar te 
maken. Ook de Raad voor Cultuur houdt debatten over de toekomst 
van de Cultuurnota en de Raad voor Cultuur. Onder de veelzeggende 
titel De fletsmatigheid van een imploderend systeem (2005) doet de Raad ver-
slag van gesprekken met het veld.

Het gebouw van het Vlaams cultuurbeleid is minder statig en formeel, 
het is eerder  een huis met grote vensters. Vensterglas spiegelt ook, 
maar is in de eerste plaats bedoeld om naar buiten te kunnen kijken 
en om licht naar binnen te laten vallen. Vensters zijn er om in con-
tact te komen met de wereld buiten. Het Vlaams cultuurbeleid is veel 
minder naar binnen gekeerd, maar juist gericht op het leggen van ver-
bindingen met andere terreinen en niet te vergeten met het publiek. 
De deur van het Vlaams cultuurhuis staat open, de drempel om naar 
binnen te gaan is laag. Aan het huis wordt druk getimmerd. Wie van 
buiten naar binnen kijkt, ziet dat er veel verschillende kamers zijn, de 
een meer geordend dan de ander. De kamer op de benedenverdieping 
is net opgeknapt, de kamers boven hebben nog afbladderend behang. 
Een aantal kamers wordt verbouwd tot balzaal. Het huis vormt nog 
niet echt een eenheid. Niet alle cultuuruitingen in het Vlaamse huis 
zouden in het Nederlandse spiegelpaleis mogen hangen, maar het is 
een levendig geheel.

Misschien ligt de charme van het cultuurbeleid in Vlaanderen wel 
juist in de relatieve ongeorganiseerdheid van het Vlaamse beleid. Dit 
heeft geleid tot een divers aanbod, van laagdrempelig tot complex, 
en tot een cultuurbestel waarin instellingen minder eenzijdig op de 
overheid gericht zijn, maar meer op dialoog met het publiek. Dit cha-
otischer bestel is minder hiërarchisch en minder geformaliseerd, 
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maar er zijn aan de basis veel mensen bij betrokken, bijvoorbeeld via 
verenigingsleven in cultuurcentra en via vrijwilligers in musea.

Aldus zijn het Nederlandse en het Vlaamse cultuurbestel te typeren, 
al is het gevaar van dit soort typeringen dat er een te scherpe tegen-
stelling wordt gecreëerd. Bovendien is eerder geconstateerd dat het 
gesubsidieerde cultuurbeleid slechts een deel is van het totale cultuur-
bestel. Tevens heeft de keus om over de drempel van het spiegelpaleis 
of het cultuurhuis te stappen niet alleen met de hoogte van de drempel 
te maken, maar ook met de mate van drempelvrees van de bezoeker. 
Dit brengt ons tot slot bij een aantal verschillen in maatschappelijke 
ontwikkeling tussen Vlaanderen en Nederland die van invloed kunnen 
zijn geweest op de houding tegenover kunst en cultuur.

In Nederland hebben zich eind jaren zestig grote maatschappe-
lijke veranderingen voorgedaan. Door veranderingen in het onder-
wijssysteem in Nederland, waaronder de in hoofdstuk 5 besproken 
mammoetwet, en door de geëgaliseerde sociale verhoudingen tus-
sen ouders en kinderen, moest het Bildungsideal, waarin traditionele 
vormen van cultuur een belangrijke rol spelen, terrein prijsgeven. De 
generaties die in de jaren zestig en later zijn opgegroeid tonen meer 
belangstelling voor populaire vormen van cultuur en andere vormen 
van vrijetijdsbesteding, of staan in elk geval bloot aan de grotere com-
petitie om de vrije tijd, ten koste van traditionele vormen van cultuur-
deelname (De Haan en Knulst, 2000; Van den Broek en De Haan 2000). 
In Vlaanderen lijken deze veranderingen zich minder radicaal te heb-
ben voorgedaan. Ook de protestbewegingen waren er minder spraak-
makend dan in Nederland.

Eppink (2003) stelt in zijn boek Vreemde buren dat de invloed van ‘1968’ 
in beide landen sterk verschilde. Mei 1968 bracht in Nederland de ont-
zuiling in een stroomversnelling, voortgestuwd door de sterk toene-
mende welvaart. In België bleef het effect beperkt tot ‘Leuven Vlaams’, 
een beweging die zich richtte op Nederlandstalig onderwijs aan de 
Universiteit Leuven. Het werd echter nooit een breed verzet tegen het 
ancien régime. Veel belangrijker dan de veranderingen in de maatschap-
pij waren in België de veranderingen van de staat. België ontwikkelde 
zich langs de communautaire scheidslijnen. De verzelfstandiging van 
de gemeenschappen betekende juist dat er meer macht naar de zuilen 
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ging, die, als vermeld, een belangrijke rol speelden in het cultuurbe-
leid. De zuilen werden sterker en de burgers conformeerden zich daar-
aan. In Nederland veranderde in enkele decennia de samenleving, zo 
constateert Eppink, in België veranderde de staat. De ontkerkelijking 
leidde in Vlaanderen tot minder ontzuiling en individualisering dan in 
Nederland. De burger bleef zich bewegen in het dichte lokale netwerk 
van de zuilen. Dit suggereert dat Vlamingen langer vasthielden aan de 
traditionele cultuur die hen werd bijgebracht door ouders en onder-
wijzers, waarmee zij in een meer hiërarchische relatie staan dan de 
Nederlandse jongeren. Het Bildungsideal brokkelde er minder snel af. 
Dit beeld wordt bevestigd door de cijfers uit de internationale verge-
lijking van 1995. De vraag is of Vlaamse jongeren ook in de nabije toe-
komst meer op de ‘hoge’ cultuur georiënteerd zullen zijn.

Het verschil in historische ‘nationale’ ontwikkeling tussen Neder-
land en Vlaanderen zorgt ook voor een andere positie van kunst en 
cultuur in de samenleving. In de totstandkoming van de Vlaamse cul-
turele autonomie vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw speelde 
cultuur zowel in de brede als in de specifieke zin van het woord een 
belangrijke rol. Cultuur was, ook al daarvoor, belangrijk voor het vor-
men van een Vlaamse identiteit tegenover de Franse cultuur en de 
Frans georiënteerde Walen in het bijzonder. De Nederlandse taal heeft 
hierdoor in Vlaanderen een heel andere lading dan in Nederland, wat 
een sterkere binding van Vlamingen met Vlaams(talig)e kunstvormen 
zou kunnen verklaren.

Deze studie begon met de prikkelende uitspraak: de Belgen doen het 
beter. Is op basis van deze studie de conclusie gerechtvaardigd dat de 
Vlamingen het beter doen op het gebied van cultuurbeleid?

De Vlaams-Nederlandse vergelijking van het cultuurbestel geeft een 
wisselend beeld te zien, zeker met het oog op recente ontwikkelingen. 
Sinds midden jaren negentig zijn de Nederlandse beleidsinspanningen 
om de culturele belangstelling te vergroten intensiever geweest dan 
die bij de zuiderburen, terwijl omgekeerd enkele elementen van het 
Vlaamse cultuurbestel van oudsher de culturele belangstelling meer 
begunstigden dan in Nederland. Zo werd de kunst dankzij het netwerk 
van cultuurcentra er minder ‘kunst-kunst’ (naar De Swaan 1985).
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Het laatste woord hierover is met deze studie stellig nog niet gezegd. 
Enerzijds is het wachten op cijfers uit het jongste Vlaamse onderzoek, 
om te kunnen vaststellen wat het niveau van cultuurdeelname anno 
2004 was, een kleine tien jaar na de gegevens uit 1995 waarop de eer-
dere vergelijking was gebaseerd. Anderzijds is hier slechts een eerste 
stap gezet richting interpretatie van de diverse verschillen in het cul-
tuurbestel en hun gevolgen voor cultuurdeelname. Deze studie vormt 
een aanzet tot een intensiever en systematischer gedachtewisseling 
over verschillen in het cultuurbestel tussen Nederland en Vlaanderen, 
en in het verlengde daarvan wellicht van verschillen met andere rele-
vante referentiepunten, zoals nabijgelegen Duitse Länder.
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Summary

‘The Belgians do it better’ (De Belgen doen het beter): that was the title of a 
manifesto published a few years ago by a number of prominent Dutch 
writers on the functioning of the government. This report looks at the 
question of whether the Belgians, and in particular the Flemings, also 
perform better when it comes to cultural policy.

A comparison of the cultural system in the Netherlands in Flanders is 
of interest for several reasons. Both Flemish and Dutch culture policy 
is currently in a dynamic phase, and the same topics, such as cultural 
diversity and cultural participation, are on the agenda in both coun-
tries. Little is known in the Netherlands about the cultural policy on 
the other side of the border. This is remarkable given the similarities 
between the Netherlands and Flanders: both are small, densely popu-
lated regions with a prosperous and highly educated population.

Increasing cultural participation is one of the key objectives of culture 
policy. It is a topic that has attracted a great deal of interest in the last 
ten years in both the Netherlands and Flanders. The challenge is to 
interest the public at large, and in particular young people, in the more 
traditional forms of culture, such as classical concerts, museums and 
theatre. Statistics dating from the middle of the 1990s suggest that the 
level of interest in traditional forms of culture is higher among young 
people in Flanders than in the Netherlands. A European Union sur-
vey in 2000 showed not only that cultural participation was higher in 
Flanders than in the Netherlands in 1995, but also that Flemish young 
people are more active than the rest of the population, whereas in the 
Netherlands the participation of young people is below the average for 
the country as a whole.

In the nearly ten years that have passed since that survey, the Dutch 
government has invested a great deal in increasing cultural participa-
tion by the public, especially among the young, and there are indica-
tions that these efforts have not been without result. Time has also 
not stood still when it comes to research. The figures from the 2000 
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European Union survey are contested in Flanders. The Cultural Policy 
Research Centre Re-creatief Vlaanderen carried out new research into 
cultural participation in Flanders in 2004, the results of which are not 
yet known.

‘The Border as a Mirror’ (De grens als spiegel) presents a comparison of 
the cultural systems in the Netherlands and Flanders from the 1950s 
until the present day. Four aspects of the Dutch and Flemish cultural 
systems are explored: the manner in which cultural policy is embed-
ded in the organisational and political system; the structure of the 
advisory and grants system; the availability and distribution of cul-
ture; and the role of culture in school and non-school education.

The scope of this study is limited to the more traditional forms of cul-
ture: museums and the performing arts. The main reason for restrict-
ing the analysis to this area of the cultural landscape is first of all the 
fact that statistical material is available and reasonably comparable. 
Government efforts in the Netherlands are moreover concentrated 
mainly on these forms of culture, although in recent years the govern-
ment in both the Netherlands and Flanders has been devoting increas-
ing attention to popular forms of culture.

Chapter 2 of this study discusses the general features of cultural pol-
icy in the two regions, with the definition of ‘culture’ playing a central 
role. Cultural policy is interpreted more broadly in Flanders: in addi-
tion to the arts, cultural heritage, libraries and the media – the policy 
domains on which ‘specific’ Dutch cultural policy focuses – Flemish 
cultural policy also includes social development, youth and sport. 
Chapter 3 looks at the system of advice and grants in the field of cul-
ture, with an emphasis on the highest level of government. The grant 
and advisory systems have begun to resemble each other more and 
more closely in recent years. As in the Netherlands, the Flemish gov-
ernment now also awards grants spanning several years on the basis 
of independent recommendations from the Culture Council. Quality 
is the most important criterion here. Chapter 4 provides an outline of 
the availability and distribution of culture in the performing arts and 
museums. Chapter 5 looks at the role of art and culture in education 



     Summary 153

and looks briefly at non-school arts education. Particularly striking 
here is the extensive system of non-school arts education in Flanders.

This tour d’horizon brings to light four differences in cultural policy:

The influence of social structures
Both Flemish and Dutch society were characterised in the past by ‘pil-
larisation’ - the division of society along ‘vertical’ social and ideolog-
ical lines (e.g. whereby Catholic children attended Catholic schools, 
joined Catholic social clubs, read Catholic newspapers, voted for 
Catholic political parties, etc.). This pillarisation played a particularly 
important role in (the development of) cultural policy in Flanders. 
Partly because of this, the Flemish policy has a much stronger local 
focus and more people are involved in cultural life at grassroots level. 
The sociologically defined, ‘pillarised’ associations played a key role 
here. The influence of pillarisation on cultural policy was due largely 
to the ‘Culture Pact’, an agreement designed to prevent discrimina-
tion against minority groups in Flanders in a period when Flanders 
was acquiring more and more autonomy from the state of Belgium as 
a whole. In practice the Culture Pact resulted in the policy becoming 
highly politicised. It also had another effect: whereas in the Nether-
lands cultural expression had for a long time been judged on the basis 
of ‘quality’, the Flemish Culture Pact meant that ‘quantity’ for a long 
time remained the guiding principle. Associations received grants on 
the basis of the number of local divisions, number of members or visi-
tors, so that small and innovative initiatives long remained virtually 
ineligible for government support.

The infrastructure
A wide network of cultural centres has been set up in Flanders since 
the 1970s: low-threshold culture centres which are closely linked to 
the local (pillarised) associational life. These centres not only stage 
and pursue ‘high-brow’ cultural activities, but also all kinds of leisure 
activities. The programming is strongly focused on young people and 
schools and offers accessible forms of art, such as cabaret and youth 
theatre. Although the Netherlands also had plans for the building of 
such low-threshold community centres, this was never realised on the 
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same scale as in Flanders. Instead, the Netherlands opted for a broad-
ening and specialisation of the infrastructure for new performing 
arts, for example in the form of ‘stageless’ theatres.

Art and innovation
Until the arrival of the ‘alternative’ arts circuit in Flanders, the role of 
the arts and museums was limited to a number of unconnected grants 
from large national institutions, which were nominally entered in 
the budget and which refrained from judgment of quality. Since 1993, 
institutions and organisations from the alternative circuit of inno-
vative theatres and theatre companies have been eligible for grants, 
sometimes spanning several years.

The arts in the Netherlands underwent a strong wave of profession-
alisation after the Second World War, partly due to the ‘Tomato Cam-
paign’ (‘Actie Tomaat’) in the 1960s, in which members of the public 
threw tomatoes to express their disapproval of the cultural offerings 
in the arts and theatre, which led to changes in the policy. In Flan-
ders, the newly emerging cultural forms were added to the existing 
landscape. The alternative circuit of arts centres and theatre compa-
nies functioned for some time without government support; in the 
Netherlands, by contrast, the new organisations engaged in dialogue 
with the government to a much greater extent right from the start 
and brought about a complete renewal of the cultural landscape. This 
renewal and innovation penetrated into politics, advisory bodies and 
the civil service and became an important part of the quality assess-
ment process. According to some, this led to overly complex cultural 
programming in museums and theatres, which they argued resulted 
in the alienation of the (young) public.

Twin-track policy versus specific cultural policy
Cultural policy in Flanders is broader in scope than the more targeted, 
specific Dutch policy. The policy in Flanders is closely connected with 
the welfare policy and follows two tracks: Socio-cultural work, which 
is strongly focused on increasing cultural participation in a broad 
sense, and the Arts. Until recently these twin policy tracks developed 
separately from each other in organisational terms. Each also has its 
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own infrastructure: the cultural centres, coming under the umbrella 
of socio-cultural work, and the (visual) arts centres, falling under the 
Arts policy. In the Netherlands, welfare policy and cultural policy have 
virtually nothing to do with each other. The emphasis in Dutch cul-
tural policy lies more on the availability of the arts rather than their 
reach. From the 1960s the idea of cultural dissemination was seen as 
being at odds with the demands for greater autonomy for the arts. In 
the 1980s the balance between accessibility, reach and pluriformity on 
the one hand and innovation, autonomy and quality on the other often 
swung in the direction of innovation. Since the middle of the 1990s 
the balance has become more centralised, with separate programmes 
aimed at increasing cultural reach, such as the Cultural Reach Action 
Plan and the Culture & School project. In Flanders, by contrast, attention 
grew towards the end of the twentieth century for innovation in the 
arts, though efforts aimed at increasing the spread of culture are still 
guaranteed by the second policy track, focused on public development 
and library work.

Flemish cultural policy is moving in the direction of Dutch culture 
policy in several respects. However, it is by no means certain that 
adopting the Dutch policy system is the most sensible option. While 
it is true that it leads to a well-organised, integrated and high-quality 
cultural landscape, it is also at odds with the second major objective 
of culture policy, namely increasing cultural participation. The Dutch 
system, with its four-yearly Cultural Policy Documents and associated 
grants, has faced increasing criticism in recent years. It has become 
too bureaucratic, too isolated and too focused on itself. The Dutch sys-
tem has something of a house of mirrors about it. That house plays 
host to the subsidised cultural world of advisers, politicians, institu-
tions and civil servants; they see themselves and each other reflected 
in the mirrors ad infintium, thus creating a false impression that noth-
ing happens outside their walls. The house of mirrors is however on 
the brink of a major refurbishment exercise: the Dutch State Secretary 
for Culture has recently announced a review of the present policy sys-
tem.
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Continuing the building comparison, Flemish cultural policy can be 
seen as a House of Culture, a less stately and formal structure. The 
house has large windows, bringing it more into contact with the out-
side world. Flemish cultural policy is less focused on itself and more 
directed towards establishing connections with other policy domains 
and with the public. The door to the House is open, the entry threshold 
low. A good deal of construction work is still being carried out on the 
house, which does not yet constitute a true unit.

Not all cultural expressions that find a place in the Flemish ‘House 
of Culture’ could be transferred to the Dutch ‘House of Mirrors’, 
but it forms a lively, if somewhat chaotic whole. Perhaps the charm 
of cultural policy in Flanders lies precisely in this relative lack of 
organisation. This has led to a diversity of cultural offerings, from 
low-threshold to complex, and to a culture system in which institu-
tions are less one-sidedly focused on the government, but more on the 
dialogue with the public, and in which people at grassroots level are 
more involved, for example through associational life in cultural cen-
tres and through volunteers in museums.

Comparing the Flemish and Dutch culture systems produces a mixed 
picture, particularly in the light of recent developments. Since the 
middle of the 1990s, Dutch policy efforts to increase public interest 
in culture have been more intensive than in Flanders, while conversely 
several elements of the Flemish cultural system have traditionally 
favoured cultural interest more than in the Netherlands. For example, 
the network of local cultural centres means that the arts in Flanders 
have traditionally been less focused on themselves, and more on the 
public at large.

This study by no means offers the last word on this subject. On the one 
hand it is important to wait for the latest figures from recent Flem-
ish research in order to be able to establish the level of cultural par-
ticipation in 2004, just under ten years after the data from 1995 on 
which the earlier comparison was based. On the other hand, this study 
represents only a first step towards an interpretation of the various 
differences in the cultural systems and their consequences for cul-
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tural participation. This study does however open the way for a more 
intensive and more systematic exchange of ideas on differences in the 
Dutch and Flemish cultural systems, and by extension perhaps on dif-
ferences with other relevant points of reference, such as nearby federal 
states (Länder) in Germany.
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