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Folio, een nieuwe koepel voor culturele, literaire en erf-goedtijdschriften, hield zichzelf afgelopen vrijdag boven de doopvont in een volle zaal van de Brusselse BOZAR. Dat gebeurde met een debat tussen drie cultuurminis-ters: Luc Martens (1995-1999), Bert Anciaux (1999-2002, 2004-2009) en Sven Gatz (2014-…) – Karel Poma (1981-1985) moest te elfder ure afzeggen wegens ziekte. Dit is een impressie van het levendige gesprek, dat in goede banen werd geleid door Werner Trio van VRT-radiozender Klara.   
Vertegenwoordiger	van	het	immateriële	
	Trio trapte het gesprek af met een wat provocatieve vraag: is er wel een minister van Cultuur nodig? Gatz gaf toe dat er altijd wel cultuur is geweest en dat een cultuurminis-ter dus misschien niet onmisbaar is. Toch vond hij dat er in een regering ook een ‘vertegenwoordiger van het immateriële’ moest zijn. Ook Luc Martens zag in cultuur iets wat in bescherming moet worden genomen tegen de hardere kanten van de poli-tiek. Anciaux voegde eraan toe dat je wel degelijk een minister van Cul-tuur nodig hebt om er voldoende aandacht voor te krijgen in het be-leid.  
Consensus	over	cultuurbelang	
	Het gesprek was amper begonnen of daar tekende zich al een consensus af, en die zou later nog terugkeren. De drie (ex-)cultuurministers waren het in grote lijnen eens over het belang van cultuur en meenden ook dat het beleid niet zo erg veel verschilde onder een liberaal, socialist of christendemocraat. ‘De continuïteit is groter dan de afzonderlij-ke verschillen’, zei Gatz.  Luc Martens zei in dat verband nog dat je gezag en autoriteit kunt opbouwen als cul-tuurminister, ook al is dat inderdaad vaak de portefeuille die het laatst wordt toegekend bij het verdelen van de ministerposten.  De stelling dat je met cultuur geen stemmen wint, werd dan weer wel naar de vuilnisbak verwezen, al gaven de ministers toe dat er altijd een spanningsveld is tussen enerzijds wat kunstenaars willen en anderzijds wat het brede publiek verwacht. Anciaux vond dat een minister pal voor zijn sector moet staan en daarbij moet durven in te gaan tegen de 
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algemene opinie. Gatz hield het bij ‘vraag en aanbod op de juiste manier aan elkaar kop-pelen’.   
Volksopvoeding	
	Karel Poma was door ziekte niet aanwezig in BOZAR, maar had moderator Werner Trio wel een lijvig document bezorgd over zijn periode als Vlaams minister van Cultuur. Dat vormde de aanleiding voor een rondje terugblikken op wat de cultuurministers – eerst nog federaal, later Vlaams – hebben gerealiseerd. Daarbij was er ook sprake van de cultuurcentra waarmee Frans Van Mechelen aan cultuurspreiding wilde doen.  Luc Martens zei hierbij dat het er ook expliciet om ging om kunstenaars weg van de commercie te houden, te ver-mijden dat ze afhankelijk werden van broodheren die hen voor hun eigen belang zouden inschakelen.  Bert Anciaux wees op het emancipatorische aspect van het Vlaamse cultuurbeleid, zeker in Brussel. Daar zorgde de aankoop van de Ancienne Belgique en de Beursschouwburg ervoor dat de Nederlandstalige cultuur een plaats behield in de hoofdstad van het land.   
Vlaams,	provinciaal	of	lokaal	cultuurbeleid?	
	Werner Trio bracht een opiniestuk ter sprake waarin een bibliothecaris schreef dat de openbare bibliotheek met uitsterven is bedreigd. Trio vermeldde ook het recente ver-dwijnen van de bibliotheektijdschriften De	Leeswolf en De	Leeswelp. Sven Gatz reageer-de: het is niet omdat er bladen verdwijnen, wat jammer is, dat er een sector in gevaar is. En er wordt gewerkt aan een opvolger voor de verdwe-nen bibliothecarisopleiding. Maar Gatz voegde eraan toe dat de functie van een bibliothecaris is veranderd: ‘De sociaal-culturele, open belevingsbibliotheek komt er-aan.’ Luc Martens beaamde: in Roeselare, waar hij bur-gemeester is, ziet hij hoe het nieuwe ARhus (Albrecht Rodenbach Open Kenniscentrum) veel meer volk aan-trekt.  Bert Anciaux bracht het gesprek over de bibliotheken naar een discussie over het niveau vanwaar het cultuur-beleid moet worden aangestuurd. Anciaux gelooft in de bibliotheek, maar zit wel een gevaar: bibliotheken en cultuurcentra zitten onder de lokale cultuurkoepel, en volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat daar vol-
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doende aandacht is voor cultuur. Anciaux vindt dat de vorige en de huidige regering een gevaarlijke weg inslaan door sturing van het Vlaamse niveau weg te nemen. Sven Gatz erkende het risico, maar nuanceerde: ‘Een verstandige burgemeester is een cultuurminnende burgemeester, en er zijn toch ook schepenen van Cultuur.’ Cultuur is er op lokaal niveau, en zal er blijven. Luc Martens viel hem bij: ‘Je kunt je in gemeenten niet permitteren om geen aandacht te hebben voor cultuur. Daar word je als politicus op afgerekend.’   
Participatie		
	 Werner Trio herinnert Bert Anciaux aan een uitspraak uit 2000 over de ‘ascetische elite’ in de cultuursector. Anciaux nam niets terug: ‘Het beleid is er nog altijd niet in geslaagd om een democratisering door te voeren in kunst en cul-tuur, terwijl dat overal elders wel al is gebeurd.’ Een van de werkpunten is meer diversiteit in het publiek. Op dat vlak gaat Vlaanderen volgens Anciaux achteruit Sven Gatz sprak liever over ter plaatse trappelen en vroeg zich af wat je daaraan kunt doen. Je moet volgens hem ac-tief op zoek gaan naar nieuw publiek, dat komt niet van-zelf. Een goed voorbeeld is volgens hem de KVS in Brussel. Het verwijt dat die te politiek zouden zijn, noemde Gatz onterecht. Hij bewondert de KVS en vindt dat die navol-ging verdient.  Gatz verwees nog naar het sociaal-cultureel werk dat, ook al was het verzuild, veel men-sen heeft geëmancipeerd. Nu is er volgens Gatz een nieuwe groep die nog geen aanslui-ting vindt met de cultuur.  Luc Martens zag een oplossing in ‘vermaatschappelijking’, een term uit de zorgsector. Vroeger heeft de zorg zich teruggetrokken in instellingen, nu keert ze terug in de maat-schappij. Dat moet ook in het sociaal-culturele werk. Martens verwees naar de organisa-tie Tuin der Lusten uit zijn thuisstad, die zich richt op armen en een grote stoet door de straten houdt. ‘Kom naar buiten. Breng de zaken opnieuw in de dynamiek van de samen-leving. Zo kun je een nieuw soort middenveld creëren, met andere, meer flexibele vor-men dan vroeger.’  Anciaux sloot zich daarbij aan. Hij ziet al heel veel nieuwe organisaties in de samenle-ving, waarin mensen verzamelen op basis van hun etnisch-culturele identiteit. Zo heeft de Federatie van Marokkaanse en Mondiale democratische organisaties (FMDO) onlangs de Vlaamse Cultuurprijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk gekregen. Dat soort organisaties groeit enorm, zei Anciaux, en werkt samen met het bestaande middenveld. ‘We zitten in een superdiverse samenleving, en dat zal alleen toenemen. Die nieuwe or-ganisaties hebben meer ondersteuning nodig, want zij werken met de allerzwaksten.’   



verslag lancering Folio: cultuurministersdebat, 19 december 2014 – www.foliotijdschriften.be 

Beleidsnota	Sven	Gatz	
	Werner Trio haalde de beleidsnota van Sven Gatz boven en las veel termen als ‘motor voor innovatie’ en ‘creative Europe’. Zijn indruk: Gatz gaat voor pr en research en deve-lopment, niet voor inhoud.  Gatz zei dat er een gevaar bestaat voor een overeconomisering van de samenleving. Hij ziet in Vlaanderen een heel brede cultuursector, van experimenteel theater tot Studio 100, die bovendien groeit. Hij zei expliciet dat hij die niet allemaal in het gareel van de creatieve industrie wil doen lopen. Maar het is volgens hem wel zo dat jongeren steeds meer kruisverbanden zien tussen al die facetten. Voor hen lopen gaming, industrie en cultuur veel meer door-een dan vroeger.  Bert Anciaux zag hoe er bespaard moet worden op cul-tuur en zei dat je ook geld uit de privésector kunt halen om cultuurproducten te steunen die een waarde op de markt hebben. ‘Maar dat moet supplementair zijn, het kan niet in plaats van subsidies komen.’ Ook Luc Martens had Gatz’ nota gelezen en het verslag van het parlementair debat daarover. Hij las weinig inhoudelijke kritiek, merkte wel een grote openheid om de nota ernstig te nemen en hoorde veel vragen over de reikwijdte van de voorgestelde maatregelen. Hoe kun-nen we bijvoorbeeld duurzaamheid en digitalisering waarmaken? Is dat budgettair haalbaar?  
Vragenronde	
	Voor hij het woord aan de volgelopen zaal gaf, vroeg Trio nog aan Gatz welke plaats de tijdschriften voor hem hebben in het cultuurveld.  Gatz gaf een kort antwoord waaruit bleek dat hij wel oren heeft naar de vraag van Folio om een meer gestroomlijnd beleid voor de bladen. ‘We bekijken met de sector of we voor de tijdschriften een meer eenvoudige regeling kunnen uitwerken.’ Maar Gatz liet niet verder in zijn kaarten kijken: ‘Sommige tijdschriften hebben subsidies, andere trek-ken hun plan. Die tweede groep fascineert mij: wat doen zij?’ De eerste vraag vanuit de zaal ging over de besparingen. Daarbij lijkt het altijd alsof de doorstroom van jong talent wordt belemmerd. Kleine organisaties zijn de dupe terwijl gevestigde waarden gespaard worden. Hoe kun je dat verzoenen met de focus op door-stroom van jong talent?  Gatz noemde het een terechte vraag, die in de komende twee jaar met de hervorming van het Kunstendecreet beantwoord zal worden. Kunst en cultuur ontstaat van onderuit, zei Gatz, maar tegelijk vindt de huidige Vlaamse regering dat ze grote namen en cluste-ring nodig heeft om in eigen land én internationaal gezag te hebben. Gatz gaf aan ervoor te willen zorgen dat jongere makers kunnen blijven doorstromen. Grote huizen zullen 
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daar ook plaats voor moeten maken, nog meer dan nu – en daar mogen we hem op afre-kenen, zei hij.  Een tweede vraag ging over het deel van de kunsten dat altijd in het experiment blijft – kunst als slijpsteen van het denken. Blijft daar ook ruimte voor? Gatz antwoordde dat cultuurbeleid niet louter een kwestie is van gevestigde waarden en jong talent. Er zit ook kwaliteit in het spanningsveld daartussen. Dat wil hij ook erken-nen in visienota, waarna er ongetwijfeld een discussie zal losbarsten.  Bert Anciaux oppert even om de invoering van het nieuwe Kunstendecreet met één jaar uit te stellen. 2015 en 2016 worden moeilijke jaren, zegt hij, daarna komt er weer ruim-te. ‘Een nieuw decreet is een kans, het mag geen middel zijn om te besparen.’ Gatz ziet geen reden om zaken uit te stellen, ook al moeten er veel beslissingen genomen worden in een heel korte tijd. Ook hij zegt expliciet: ‘Het nieuwe Kunstendecreet wordt geen besparingsdecreet.’ Tot slot bleken diverse aanwezige tijdschriften zich zorgen te maken over de subsidies die zij via de pro-vincies ontvangen. Vanaf 2017 mo-gen provincies geen steun meer ge-ven. Wat gebeurt met dat geld? Voor Gatz was het eenvoudig: ofwel neemt Vlaanderen de subsidies over, ofwel de steden en gemeenten. Het wordt in ieder geval geen be-sparing. Gatz wil geen kostbare ini-tiatieven tussen de plooien van twee overheden laten vallen, en brengt nu alles goed in kaart. In principe neemt Vlaanderen minstens een tijdlang de subsidies over van het lo-kale niveau, maar dat hangt ook weer af van een eventuele hertekening van het tijd-schriftenveld.  Luc Martens pikte hierop in: ‘De reductie tot één of twee subsidieniveaus is goed, maar er mag niets wegvallen. De herschikking moet op een intellectueel integere manier ge-beuren.’ Bert Anciaux sloot daarbij aan: ‘De middelen en het personeel van de provincies ver-dwijnen niet, maar gaan naar een niveau hoger of lager.’ 


