
iedere verandering (die van enig belang is) in 

de eerste plaats het gevolg van politieke machi-

naties. Eufemistisch mag men dit dan wel ge-

ritsel noemen, op een nog steeds krap budget 

van 116 miljoen heeft iéder geritsel het effect van 

een orkaan. Die orkaan woedt nog altijd voort. 

Wat voora fg ing 
Jeanne Brabants is de eerste die de over-

heid zo ver kreeg om een Vlaams dansinitiatief 

stuctureel te steunen. De overheid had welis-

waar niet zo veel met dans, maar de beslissing 

was tricoloor Belgisch: Brussel had sinds 1960 

zijn Ballet van de XXste Eeuw onder leiding 

van Maurice Béjart, in Wallonië was in 1966 

het Ballet Royal de Wallonië opgericht, dus 

kon men in Vlaanderen niet achterblijven en 

kreeg Brabants in 1969 haar eigen Ballet van 

Vlaanderen. De subsidie-overeenkomst laat 

zich het best omschrijven als een soort 'con-

tract' tussen gezelschap en overheid - met 

jaarlijkse geldelijke transfers. Een dansbeleid 

was het dus nog niet, verre van, daarvoor was 

het te restrictief gekoppeld aan één gezelschap, 

maar het was tenminste iets: een wapenfeit 

(de overheid ondersteunde dans!), en als dus-

danig een niet onbelangrijk precedent voor 

een later te voeren dansbeleid. 

Meer dan een decennium later kwam het 

nieuwe elan echter niet uit dit staatsbedrijf. 

Terwijl het Ballet wegdeemsterde, maakte een 

nieuwe generatie opgang buiten die gevestig-

de structuur. Dansmakers als Anne Teresa De 

Keersmaeker, Mare Vanrunxt, Jan Fabre en 

later Wim Vandekeybus gooiden hoge ogen in 

het buitenland. In eigen land konden ze echter 

amper rekenen op een aalmoes uit de experi-

mentenpot, een soort restcategorie in het thea-

terdecreet voor ad hoe initiatieven. Een aparte 

regeling voor dans bestond niet. 

Het spreekt voor zich dat die situatie on-

houdbaar was. Toen aan het begin van de ja-

ren negentig het theaterdecreet omgevormd 

werd tot een podiumkunstendecreet, kon de 

dans eindelijk aan zijn inhaalmanoeuvre be-

ginnen. (Ter vergelijking: voor het theater be-

stond al van in 1975 een decreet). Voortaan 

zou niet één geprivilegieerd dansgezelschap 

maar 'de dans' bij decreet worden erkend en 

als dusdanig een subsidie-enveloppe krijgen. 

Nóg een heuglijk feit: de pas opgerichte ad-

viesraad was weliswaar nog samengesteld vol-

gens het cultuurpact, maar toch, voor het eerst 

kon men grosso modo stellen dat de leden van 

een raad er veeleer zaten om hun vakbekwaam-

heid dan om hun politieke kleur. Een belang-

rijk signaal: het kersverse te voeren dansbeleid 

zou enkel artistieke criteria hanteren. Het zou 

gedepolitiseerd zijn of niet zijn. 

Precies daarom is het politiek gekonkel 

(in de mate dat we daar zicht op hebben) van 

de afgelopen subsidieronde een symbolische nek-

slag. Minister Martens heeft door de adviezen 

van de Raad zo flagrant naast zich neer te leg-

gen, wel degelijk laten aanvoelen dat de Raad 

slechts een adviserende functie heeft, en dat 

uiteindelijk de politiek het laatste woord krijgt. 

Het gevolg is dat de politiek-vrije zone2 waar-

uit het dansbeleid werd gedacht (want van 

denken over dans heeft het kabinet noch de 

administratie ooit veel blijk gegeven) failliet 

kan worden verklaard. Of juister: mijn geloof 

in een politiek-vrije behandeling van de dans 

- misschien van meet af aan een fabeltje -

heeft een knauw gekregen. 

Ar t i s t i eke ve rzu i l i ng 
In 1993 bleef een grote kans onbenut. Het 

van kracht worden van het nieuwe decreet was 

immers de uitgelezen aanleiding om het Ko-

ninklijk Ballet van Vlaanderen op te nemen in 

een integraal dansbeleid. Dat dit niet gebeurd 

is, bewijst hoe politiek beschermd het Ballet 

van Vlaanderen wel is. Ook vandaag staat dat 

gezelschap nog steeds rechstreeks ad nomina-

tim op de begroting ingeschreven - een soort 

geprivilegieerde liaison met de overheid, en 

daarmee meteen ook: een hors catégorie posi-

tie, die het ballet onttrekt aan iedere inspraak 

van buitenaf. 

Herhaaldelijke keren heeft de Raad zich 

hierover beklaagd. Terecht, want hoe kan een 

Raad voor Dans (sic) een totaalbeleid uitstip-

pelen als slechts een derde van het totale dans-

budget binnen haar bevoegdheid ligt? Dat is 

een zaak van middelen, voorwaar een gevoelig 

punt in een ondergesubsidieerd landschap. 

Maar er is meer. De scheiding tussen het Ballet 

van Vlaanderen en de rest van de dans ver-

diept de mentale kloof tussen de klassieke dans 

en de zogenaamd hedendaagse dans. Erger 

nog, het houdt die kloof artificieel in stand op 

een ogenblik dat de verhoudingen tussen bei-

de strekkingen aan herziening toe zijn. Daar-

om, al kunnen we de tweespalt ballet versus 

hedendaagse dans historisch wel begrijpen, ze 

verder bij decreet in stand houden, dreigt een 

belachelijk anachronisme te worden. 

We mogen dan ook hopen dat deze ano-

malie zal worden weggesneden als eerstdaags 

het decreet opnieuw op de operatietafel komt 

te liggen. Een nieuwe fase in het cultuurbeleid, 

in welke vorm ook, zou de gelegenheid moe-

ten zijn om het dansbeleid artistiek te ontzui-

len. Dat zal veel openheid vergen, niet in het 

minst van het Ballet van Vlaanderen, maar 

ook van de hedendaagse danssector zelf. Im-

mers, in retrospectief bekeken, blijkt nu dat 

het decreet in eerste instantie het officialiseren 

was van een generatie (en dan blijkbaar alleen 

de succesvolle topdrie) en daarmee ook van 

een dansopvatting (wat kan omschreven wor-

den als 'hedendaagse' dans). Op zich is daar 

vanzelfsprekend niets fout mee; alleen zullen 

we stilaan de impliciete canons moeten expli-

citeren om ze op termijn in vraag te stellen en 

open te gooien naar andere vormen van dans 

toe: klassiek, historisch, niet-westers, low cul-

ture, enzovoort. 

Zover is het echter nog lang niet. De voor-

bije subsidieslag heeft alvast duidelijk ge-

maakt dat dans niet langer tot de prioriteiten 

van de regering behoort en derhalve weer in 

het vrieskastje zit. Onder minister Weckx had 

dans wél een voorkeurbehandeling gekregen. 

Ook al waren zijn inhaalbewegingen niet toe-

reikend - de in te halen afstand ten opzichte 

van het theater is nu eenmaal bijzonder groot - , 

verwacht werd dat minister Martens de in-

spanningen van zijn voorganger zou voortzet-

ten. Dat hij daar niet in geslaagd is, is betreu-

renswaardig. Op die manier blijft dans stief-

zusterlijk behandeld. Ter vergelijking: een 

beginnend gezelschap in het theater krijgt een 

startenveloppe van 6 miljoen; in de dans kan 

er niet eens sprake zijn van een beginnend ge-

zelschap. Die zijn er niet, naar verluidt omdat 

men 'de versnippering van de middelen' wou 

tegengaan. 

W h o ' s a f ra id of d ivers i ty? 
Met het argument van de versnippering is 

iets vreemds aan de hand. Het duikt verschil-

lende keren op in de beleidsteksten van de 

overheid. Ook op het debat in het Theaterfes-

tival was het zowat een sleutelwoord. 'Versnip-

pering'. 'We moeten ons hoeden voor versnip-

pering', 'we moeten versnippering tegengaan'. 

Blijkbaar wordt er zo kwistig met dit woord 

omgesprongen, dat de 'versnippering' zelf ver-

snipperd dreigt te geraken. Maar over welke 

versnippering gaat het hier? 

Bedoeld wordt de versnippering van de 

middelen. Wanneer er weinig geld voorhan-

den is, dan moet je daar spaarzaam mee om-

springen. Liever een boterham voor een hand-

vol, dan wat kruimels voor iedereen. Volgens 

diezelfde redenering heeft de Raad voor Dans 

al tijdens de vorige subsidieperiode hard ge-

snoeid in het aanbod en kwamen bijgevolg 

slechts drie gezelschappen (Rosas, Ultima Vez 

en Les Ballets C. de la B.) en twee dansorgani-

saties (Klapstuk en De Beweeging) voor er-

kenning in aanmerking. Vijf erkende structu-

ren op een heel veld in expansie, het is niet 

veel. Maar wie versnippering van de middelen 

wil tegengaan, moet hard zijn. 

Echter, wrang gaat datzelfde argument 

klinken vier jaar later: 45 miljoen rijker en een 

subsidieronde verder blijkt een ditmaal door 
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