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Sinds 1 januari 2002 is in Vlaanderen het decreet lokaal

cultuurbeleid in werking. Voor heemkundige vereni-

gingen en andere organisaties die op lokaal niveau

met volkscultuur bezig zijn kan dit decreet van groot

belang zijn. Nu of nooit? Het is volgens mij belangrijk

dat in elke vereniging iemand wat huiswerk maakt en

dat dit een punt wordt op de eerstvolgende bestuurs-

vergadering(en).

[ Marc Jacobs ]

In deze bijdrage worden eerst enkele basisprincipes en wetteksten

besproken.Vervolgens worden enkele concrete suggesties gedaan

die in de eerste plaats op een heemkundige kring gericht zijn. De

zomer en de tweede helft van 2002 (en desnoods 2003) kan een

cruciale periode voor de heemkunde, volkscultuur en het cultureel

erfgoed in Vlaanderen worden. Binnen het jaar moet in vele

gemeenten een cultuurbeleidsplan worden opgemaakt. Alle ste-

den en gemeenten die een beroep willen doen op Vlaamse cul-

tuursubsidies, moeten particuliere verenigingen en instellingen –

heemkundige kringen bijvoorbeeld – ondersteunen via een subsi-

diereglement of in natura ter waarde van minimum 0,8 EURO per

inwoner.

SLEUTELS VAN CULTUURBELEID

Is het nieuwe decreet lokaal cultuurbeleid van "13 juli 2001"

belangrijker voor een gemiddelde lokale heemkundige kring in

Vlaanderen dan het decreet volkscultuur uit 1998? In zekere zin

wel, maar bij nader inzien zijn die twee decreten onderling ver-

bonden en versterken ze elkaar. Dit geldt ook voor andere Vlaamse

decreten over cultuursectoren. Is dit nu erg? Bedreigend? Slecht?

Neen, natuurlijk niet, het zijn kansen. In deze eerste paragraaf

wordt dit in een notendop uitgelegd. Hiervoor is een korte intro-

ductie in beleidsjargon en -denken noodzakelijk. Daarbij zijn zowel

algemene beleidsprincipes (zoals subsidiariteit) als beleidsaccen-

ten in de huidige legislatuur (aansturen op samenwerking en

schottendoorbrekende initiatieven of op het deelnemen van een

groot publiek aan cultuur) belangrijk.

Er wordt uitgegaan van een eerlijke politieke en administratieve

cultuur waar subsidies niet afhangen van een connectie of vlotte

toegang tot de minister, de schepen, de burgemeester of hun echt-

genotes, ooms en tantes; maar wel van een project, een inhoude-

lijk voorstel, een idee, inspiratie, gedrevenheid, een streefdoel

en/of een evaluatie. Er wordt ook uitgegaan van het principe dat

subsidiëring zo geobjectiveerd (eerlijk) mogelijk verloopt en ener-

zijds aanstuurt op het verzekeren van continuïteit van goed wer-

kende initiatieven (structurele subsidies) en anderzijds ook moge-

lijkheden biedt aan besturen om accenten te leggen en experi-

menten uit te voeren (projectsubsidies).

Het verband tussen subsidies en subsidiariteit is belangrijk. Het

subsidiariteitsprincipe is het beginsel dat zaken die door een lager

orgaan kunnen worden verricht niet (helemaal) door een hoger

bestuur worden ingevuld, bepaald of uitgevoerd. Anders geformu-

leerd luidt het dat de verantwoordelijkheid ligt op dat bestuursni-

veau waar de problemen (en uitdagingen) zich stellen en waar ze

kunnen worden opgelost. Daarnaast spelen ook spelregels van

autonomie van de diverse besturen mee. De gemeentelijke over-

heden beslissen er tot op zekere hoogte zelf over hoe zij beleid,

inclusief cultuurbeleid voeren. Ze doen dit niet in een vacuüm. Via

bepalingen van bovenaf kan worden aangestuurd om met zoveel

mogelijk partners te overleggen en samen te werken bij het uitte-

kenen van het lokaal cultuurbeleid: dat is wat er nu bezig is.

De vaak impliciet gelaten, juridisch niet uitgesproken of uitgespel-

de, verdeling van bevoegdheden, laat wel wat ruimte. Precies door

het feit dat de hoger gemelde beleidsprincipes in de regelgeving

(in de wet- en decreetgeving) steeds sterker en op steeds meer

domeinen doorklinken is het maken van betere en scherpere

afspraken noodzakelijk. Die gesprekken worden momenteel tus-

sen gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid (Gewest en

Gemeenschap) gevoerd: dit is het zogenaamde kerntakendebat.

Dit kerntakendebat is belangrijk voor het cultureel erfgoed (en dus

ook voor volkscultuur) en op het beleid dat daarrond ontwikkeld

wordt. Van zodra daar meer klaarheid in geschapen is zullen we

daar verder op in gaan.

Het is echter belangrijk nu alvast in te zien dat bijvoorbeeld het

decreet volkscultuur (1998), het decreet amateurkunsten (2000) en

het ontwerpdecreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (2002)

voor de lokale verenigingen geen Vlaamse subsidie, zeker geen

structurele subsidie, opleveren. Er wordt verwacht dat die subsi-

dies van de lokale overheid komen. Men hoort soms wel eens stel-

len dat de lokale organisaties minder subsidies zouden krijgen

omdat er bijvoorbeeld door de Vlaamse overheid subsidies voor

koepelorganisaties en steunpunten worden voorzien. Het mag

duidelijk zijn dat dit een volstrekt foutieve analyse is die getuigt

van weinig inzicht in beleidsopties, organisatie en bevoegdheids-

verdelingen van overheden.

Lokale overheden kunnen op verschillende manieren subsidiëren.

Ze hebben daarbij, net als de hogere overheden, de keuze tussen

structurele subsidies, projectsubsidies en gemengde vormen. Het

is zo dat een goed ondersteuningsbeleid projectsubsidies comb-

ineert met een structureel subsidiebeleid. Met een structurele sub-
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sidie wordt de vereniging als organisatie en systeem ondersteund.

Met projectsubsidies kan een overheid soepel inspelen op nieuwe

thema’s en activiteiten. Het kan een hefboom zijn om samenwer-

king te bevorderen, grotere projecten mogelijk te maken en inter-

disciplinaire initiatieven te stimuleren of innovaties los te weken.

De Vlaamse gemeenschap kan wel projectsubsidies voorzien voor

bijzondere projecten die het lokale overstijgen en een landelijke

voorbeeldwerking subsidiëren. Naast het geld is vooral symbolisch

kapitaal in de vorming van erkenning belangrijk. Het kan uitzon-

derlijk voorkomen dat een "lokaal" (of net niet) heemkundig initia-

tief erin slaagt Vlaamse subsidies te bekomen maar het is duidelijk

dat de initiatiefnemers er dan in geslaagd zijn een hoge lat met

succes te overschrijden.

Rond de vorige eeuwwisseling (2000) werd de kaart van de bege-

leide en centraal aangestuurde decentralisatie getrokken.

Decentralisatie is het verplaatsen van bevoegdheden naar een

lager beleidsniveau. Het beleid dichter bij de burger brengen en

aansturen op een betere afstemming van de verschillende beleids-

niveaus is hierbij een doel. Er wordt getracht overlappingen te ver-

mijden. Bovendien wordt het zo mogelijk in te spelen op de lokale

situatie en daar specifieke en adequate maatregelen te treffen.

RECENTE DECRETEN IN DE SECTOR VOLKSONTWIKKELING IN

VLAANDEREN

In 1998 werd het decreet volkscultuur gestemd. De tekst kan u

onder andere lezen op de VCV-website. Elders werden dit decreet,

de voorgeschiedenis, de effecten en nieuwe uitdagingen al gron-

dig besproken. Wat er impliciet in vervat zit maar niet met zoveel

woorden gezegd werd – en wellicht sterk mag worden onder-

streept -  is dat de ondersteuning van heemkundekringen of loka-

le verenigingen van volkscultuur (volkskunde, heemkunde, familie-

kunde, industriële archeologie maar ook schuttersgilden, kant-

clubs, gastronomische studiegenootschappen of volkssportclubs

bijvoorbeeld) een taak is voor de lokale besturen. Of dat het

decreet volkscultuur eigenlijk niet op de eerste plaats – maar

uiteraard wel onrechtstreeks via verschillende netwerken, in de

eerste plaats landelijke (koepel)organisaties - gericht is op de

doorsnee lokale heemkundige kring. Het is belangrijk bij het

inschatten van wat men al dan niet van een steunpunt (zoals het

VCV) kan verwachten. Dit kristalliseert zich langzamerhand uit, ook

in de koepelstructuren zelf en is wellicht het best af te lezen in de

evolutie van de sector heemkunde, wat resulteerde in de oprich-

ting van Heemkunde Vlaanderen vzw. In de moderne Vlaamse cul-

tuurdecreten zoals dat over de (koepel)organisaties voor de studie

van en reflectie over volkscultuur (1998), wordt gewerkt met

beleidsplannen, enveloppefinanciering en het erkennen van één

landelijke organisatie per subsector. Dit kan men ook terugvinden

in  het decreet amateurkunsten dat sedert 1 januari 2001 van

kracht is. Hierbij werd duidelijker gesteld dat de ondersteuning

van amateurkunstenverenigingen en individuele amateurkunste-

naars een taak blijft van de lokale overheid en dat de Vlaamse

overheid één landelijke koepel per discipline zal erkennen. Alle

informatie vindt u op de website van het Vlaams Centrum voor

Amateurkunsten (www.vca.be). Er komt ook een op dezelfde leest

geschoeid decreet over het sociaal-cultureel volwassenenwerk,

wellicht in werking vanaf 2004. De informatie over dit veld en de

ontwikkelingen rond het decreet vindt u op de website www.soci-

us.be.

DECREET LOKAAL CULTUURBELEID

Sinds 1 januari 2002 is het "decreet houdende het stimuleren van

een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid" van kracht. Het

werd op 10 juli 2001 door het Vlaams Parlement werd goedge-

keurd en op 13 juli bekrachtigd. Het is een uitklapbaar decreet: een

uitnodiging voor lokale gemeentebesturen om stappen te zetten

in de richting van een ambitieus cultuurbeleid. Er werden enkele

onderdelen verplicht gesteld om overlegstructuren te stroomlij-

nen en een minimale culturele service te voorzien. Steden en

gemeenten moeten een adviesraad voor cultuur instellen. Ze zijn

ook verplicht een bibliotheekinfrastructuur te hebben. De open-

bare bibliotheken worden verder uitgebouwd in de richting van

centra die burgers toegang bieden tot én leren omgaan met infor-

matie en kennis, in de eerste plaats maar niet uitsluitend via boe-

ken. Ze worden daarbij ondersteund door een zeer groot steun-

punt: het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken

(www.vcob.be). Verder wordt gesteld dat elke stad of gemeente

een gemeenschapscentrum zou kunnen hebben. De opdracht is

drieledig: bevorderen van cultuurparticipatie, cultuurspreiding en

gemeenschapsvorming. Centrumsteden bouwen een cultuurcen-

trum uit waar naast de drie net vermelde uitdagingen, ook een

streekgericht aanbod wordt ontwikkeld.

Steden en gemeenten kunnen (hopelijk) ook een stap verder gaan

en een beleidsplan voor cultuur opstellen. Ze kunnen daarbij aan-

spraak maken op een door de Vlaamse overheid gefinancierde

lokaal-cultuurbeleidscoördinator. Een gemeente die in de regeling

stapt moet binnen het jaar een cultuurbeleidsplan opmaken. Ze

moet binnen de drie maanden na goedkeuring van de aanvraag

een cultuurbeleidscoördinator in dienst hebben. Wat staat er

tegen over? Belangrijk is de financiële steun van de Vlaamse over-

heid: 50.000 euro voor gemeenten van meer dan 10.000 inwoners

(zelfs tot 62.000 euro) en 20.000 euro voor de andere. Hiermee kan

een cultuurbeleidscoördinator worden aangeworven. De cultuur-

beleidscoördinator moet, zoals de titel het zegt, verschillende

aspecten van het lokaal cultuurbeleid coördineren en dit in

beleidsplannen, stappenplannen en jaarverslagen gieten.

Gemeenten moeten een subsidiepot hebben voor cultuur die

gespijsd is met minstens 0,8 euro per inwoner en waar de verde-

ling gebeurt via een reglement. Of er kan ook een ondersteuning

in natura voor particuliere verenigingen en instellingen voorzien

worden die via een reglement verdeeld worden. Een combinatie

tussen de twee systemen (natura + geldelijke steun) telt niet, ten-

zij minstens één systeem de ondergrens van 0,8 euro overschrijdt.

Het mag duidelijk zijn dat dit bedrag een minimum is en dat meer

voorzien kan worden.

Lobby voor je hobby



M
o

re
s

3
 [2

0
0

2
] 2

21

Belangrijk is het cultuurbeleidsplan dat samen wordt geschreven

met alle lokale actoren (ook uw vereniging dus!). De eerste fase is

een grondige beschrijving van de situatie van het culturele veld in

de gemeente en de stad. Daarbij wordt een zogenaamde sterkte-

zwaktebeschrijving of een SWOT-analyse gemaakt: een overzicht

van sterke en zwakke kanten, van mogelijkheden en bedreigingen.

Er moet een visie op lokaal cultuurbeleid worden ontwikkeld en

die moet worden vertaald in algemene en concrete doelstellingen.

Verder moeten indicatoren worden aangeduid om de afspraken

en resultaten te evalueren. Bij goedkeuring van het cultuurbe-

leidsplan worden werkingsmiddelen voorzien van 1 euro per

inwoner. Verder wordt ook de intergemeentelijke samenwerking

gestimuleerd. Gemeenten of steden kunnen samen een cultuur-

beleidsplan indienen. Samenwerkingsverbanden van minstens

vier gemeenten en/of steden kunnen extra subsidies krijgen

indien ze bovenlokaal samenwerken om hun cultuurcommunica-

tie en –aanbod uit te breiden en te consolideren.

Dit alles moet leiden tot een integraal cultuurbeleid. In het eerste

artikel van het nieuwe decreet wordt dit nader beschreven:

"integraal cultuurbeleid: een cultuurbeleid dat uitgaat van de samen-

hang tussen de verschillende cultuurbeleidsdomeinen, met aandacht

voor:

a) het cultureel erfgoed: de musea, de archieven, de volkscultuur, het

verspreid immaterieel en roerend erfgoed;

b) het sociaal-cultureel werk: de amateurkunsten, het verenigingsle-

ven en de niet-formele volwassenenvorming, de bibliotheken en de

cultuurcentra;

c) de kunsten: de podiumkunsten, de letteren, de muziek, de beelden-

de kunst en de nieuwe media, de architectuur, de vormgeving en de

toegepaste kunst."

In de memorie van toelichting luidt het dat het decreet stimule-

rend wil werken naar gemeentes toe, "om haar cultuurbeleid beter

te ondersteunen en haar beleid zowel wat betreft de creatie van cul-

tuur als de presentatie (spreiding), de zorg om het erfgoed, de compe-

tentieverhoging en de gemeenschapsvorming maximaal te ontwikke-

len." Het mag duidelijk zijn dat het decreet van in de eerste zinnen

expliciet de aandacht vestigt op cultureel erfgoed en volkscultuur

maar dat er verder in het decreet nauwelijks expliciet sprake over

is. Het komt er dus op aan het eigen potentieel, de eigen inbreng

en meerwaarde, de eigen mogelijkheden en problemen in beeld

te brengen en duidelijk te maken wat men te bieden heeft in een

integraal cultuurbeleid. Het komt erop aan ervoor te zorgen dat

het luikje "cultureel erfgoed" niet vergeten wordt maar even-

waardig een plaats krijgt in het geheel.

AANDACHT VRAGEN VOOR DE MEERWAARDE VAN ERFGOED,

GESCHIEDENIS EN VOLKSCULTUUR

Er wordt gestreefd naar een integraal cultuurbeleid waar voldoen-

de aandacht is voor verenigingsleven, sociaal-cultureel werk met

volwassenen en erfgoed, dus per definitie voor die zone waar al

deze aandachtspunten samenvallen: (de studie van en reflectie

over) volkscultuur. Het is belangrijk in te zien dat het uitgangspunt

niet de huidige maar de gewenste situatie is. Het kan dus alleen

beter: over een "window of opportunity" gesproken, en dit net op

een ogenblik dat de sector volkscultuur in beweging komt en zich-

zelf aan het (her)uitvinden is. Aandacht voor erfgoed en lokale

geschiedenis kan op verschillende manieren worden vormgege-

ven, vanuit bestaande verenigingen of vanuit nieuwe creaties

(zoals erfgoedcellen). Uit lopend onderzoek blijkt trouwens dat

nieuwe verenigingen en netwerken rond cultureel erfgoed zich

soms zelf "heemkundige kring" dopen. De uitnodiging om na te

denken over de gewenste situatie binnen vijf of tien jaar vormt wel

een uitdaging voor de heemkundige kring of organisatie voor

volkscultuur om zich te herbronnen en te bezinnen over de eigen

mogelijkheden. Vergrijzing bijvoorbeeld kan gezien worden als

een bedreiging maar anderzijds is precies het feit dat de snel aan-

groeiende groep jonggepensioneerden en mensen van hogere

leeftijd met veel in te kleuren tijd en een grote dadendrang, een

grote belangstelling heeft voor het maken van de familiestam-

boom, de smaak van het historisch detectivewerk te pakken kan

krijgen of plezier beleeft aan vrijwilligerswerk in een archief of

documentatiecentrum, een belangrijk argument en aandachts-

punt bij het opmaken van een cultuurbeleidsplan.

Ik onderschrijf volledig de doelstelling om zich in te zetten om het

hele culturele leven mee onder stroom te zetten, te verbreden en

te activeren. Het is wenselijk om samen met de andere spelers te

ijveren voor meer cultuur in de buurt, en ook bijvoorbeeld de ama-

teurkunsten, de andere socio-culturele verenigingen of andere

spelers te promoten. Men moet wel inzien dat er bijvoorbeeld in

de (zwaarder gesubsidieerde en ondersteunde) sectoren van de

bibliotheken, cultuurcentra, amateurkunstenbeweging of socio-

culturele verenigingen momenteel op diverse niveau’s zeer actief

gesensibiliseerd wordt, dat de schepenen van Cultuur, de cultuur-

beleidscoördinatoren en de cultuurraden worden overspoeld met

brochures, schema’s en kant-en-klare-teksten. Ik verwijs hier graag

naar interessante

publicaties als de

Routeplanner voor

amateurkunsten en

so ciaal-cultureel

volwassenenwerk in

het lokaal cultuur-

beleid. Een doe-

boekje voor gemeen-

ten, specifiek ge-

schreven werden

voor lokale bestu-

ren en cultuurbe-

leidscoördinato-

ren. Zo’n handlei-

ding is erop gericht

"bij steden en ge-

meenten een reflex

aan te kweken die

LOKAAL CULTUURBELEID
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er kan voor zorgen dat bij elke stap het sociaal-cultureel volwasse-

nenwerk en de amateurkunsten betrokken worden". We gaan ervan

uit dat er voldoende tijd en visie aanwezig zal zijn in steden en

gemeenten om reflexen in reflexiviteit om te zetten en dat de

beleidsmakers in staat zullen zijn om systematisch alle sectoren bij

elke stap te betrekken, dus ook musea, archieven, cultureel-erf-

goedspecialisten en de sector volkscultuur. Het zal wellicht ook

deels van de lokale verenigingen afhangen om de lokale beleids-

verantwoordelijken daarbij te helpen daarvoor te zorgen.

HOE PAKT U HET AAN? 

ADVIES 1: Plaats op de eerstvolgende bestuursvergadering

van uw vereniging het "decreet lokaal cultuurbeleid" op de

agenda en ga na wat men kan doen. Zoek eventueel contact

met andere verenigingen die met volkscultuur bezig zijn om

dit te bespreken.

Vraag de informatiebrochures aan en bekijk de website www.cul-

tuurlokaal.be. Toets deze informatie aan de situatie van uw eigen

vereniging. Zoals eerder gesteld hebben bijvoorbeeld VCA en

SoCius handige informatiebrochures uitgebracht waar een op ver-

enigingen gerichte korte samenvatting en hertaling werden

gemaakt van het decreet over cultuurbeleid. Dit is een handig

instrument om te gebruiken op vergaderingen en om uw eigen

dossier op te bouwen. U kan de informatiebrochures Duik in het

lokaal cultuurbeleid en Routeplanner voor amateurkunsten en soci-

aal-cultureel volwassenenwerk in het lokaal cultuurbeleid. Een doe-

boekje voor gemeenten aanvragen bij www.socius.be. Uiteraard

moet zo’n document aangevuld worden met extra informatie over

volkscultuur en cultureel erfgoed. Het is niet onbelangrijk dit effec-

tief te doen en op basis van al de verzamelde gegevens een dos-

sier samen te stellen. U kan binnenkort terecht bij de koepelorga-

nisatie (bijvoorbeeld Heemkunde Vlaanderen, zie elders in dit

nummer) voor extra informatie.

ADVIES 2: Neem een mandaat op in de lokale adviesraad voor

cultuur.

De adviesraad mag zowel gevraagd als ongevraagd adviezen

geven aan het gemeentebestuur. Zowel professionele als vrijwilli-

gersorganisaties zouden in principe deel moeten uitmaken van de

adviesraad. Er kan gekozen worden voor één raad met algemene

bevoegdheid of voor een sectorale deelraad met specifieke

adviesbevoegdheid (bijvoorbeeld een deelraad volkscultuur of

een deelraad cultureel erfgoed, zie ook het verslag van de

Erfgoedcel Oosterzele in dit nummer).

ADVIES 3: Zorg voor een paragraaf "cultureel erfgoed", en

daaronder een subparagraaf volkscultuur, in het gemeente-

lijke cultuurbeleidsplan en in de begroting.

De belangrijkste hefboom is wellicht het feit dat een cultuurbe-

leidsplan moet worden opgesteld. Het cultuurbeleidsplan moet

klaar zijn na minimum 6 en maximum 12 maanden na goedkeu-

ring van de aanvraag door de Vlaamse overheid.Via het steunpunt

CultuurLokaal of via uw gemeentebestuur kan u te weten komen

wanneer dit van start gaat. Het komt erop aan ervoor te zorgen dat

er ook sprake is van cultureel erfgoed in het algemeen en van

volkscultuur (heemkunde, volkskunde, etc.) in het bijzonder. Zoek

naar verbanden met zoveel mogelijk andere actoren/onderdelen

in het lokaal cultuurbeleidsplan waarbij u zich als partner voor het

samen realiseren van de beleidsdoelen aanbiedt. Samenwerking is

uiteraard het streefdoel. Uw inbreng en aanwezigheid in de

gemeente staan toch best op papier.

ADVIES 4: Help de cultuurbeleidscoördinator om uw werking

en potentieel in beeld te krijgen.

Vraag zo snel mogelijk een onderhoud aan met de aangestelde

cultuurbeleidscoördinator. Bezorg hem informatie over uw vereni-

ging, werkveld en activiteiten en licht hem in over uw problemen

en vooral over uw dromen, plannen en wensen. De belangrijkste

opdracht van zo’n coördinator is het aangaan en continueren van

de dialoog met de culturele actoren in het veld. Spreek haar of

hem dus aan en overtuig de betrokkene van de waarde van uw

werking. Naarmate de cultuurbeleidscoördinator ervaring opdoet

zal zij of hij ook beter zicht krijgen op de subsidiemogelijkheden of

mogelijkheden tot projectfinanciering. Steunpunten zoals het VCV

zullen die ook mee in beeld brengen.Wellicht kan hij of zij wel hel-

pen om een projectaanvraag beter te formuleren en oriënteren. Of

als medeondertekende partner optreden, waardoor de geloof-

waardigheid en gedragenheid van het project nog versterkt

wordt.

ADVIES 5: Ga na of er subsidiereglementen voor volkscultuur

en erfgoed kunnen komen. Of komen de verenigingen voor

volkscultuur in aanmerking voor andere regelingen? Breng

uw tijdschrift in beeld als prioriteit voor subsidiëring.

Er is sprake van subsidieregelingen van minimum 0,8 euro per

inwoner. Er zijn zeker argumenten om daarbij de ondersteuning

van waardevolle initiatieven van de verenigingen die zich bezig

houden met volkscultuur niet te vergeten, zowel in de vorm van

structurele als van projectsubsidie.

In het jaar 2000 werd door de Vlaamse overheid een subsidiere-

glement uitgevaardigd dat in de wereld van de heemkunde en

volkscultuur een schokgolfje veroorzaakte. Hier werd het subsidia-

riteitsprincipe duidelijk toegepast. De Vlaamse overheid gaf duide-

lijk aan alleen publicaties van bovenlokale, nationale en zelfs inter-

nationale reikwijdte te willen ondersteunen in het domein van

volkscultuur, dat expliciet werd uitgebreid tot geschiedenis. De lat

werd daarbij hoog gelegd. Er staat een erg belangrijke zin in het

reglement van de Vlaamse minister van Cultuur en zijn administra-

tie: "Periodieke publicaties met vooral lokale relevantie en beschei-

den wetenschappelijke doelstellingen en reikwijdte vormen het

voorwerp van ondersteuning in het kader van een gemeentelijk

cultuurbeleid." Nu wordt het instrument aangereikt om de lokale

overheid hierop te wijzen. Het lokale en regionale historisch,

heemkundig of volkskundig tijdschrift is immers van groot belang

Lobby voor je hobby
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voor de communicatie en reflectie over erfgoed, voor de versprei-

ding van kennis en als forum voor kritische creativiteit. Belangrijk

voor de lokale identiteit en de uitstraling van de gemeente is het

feit dat er gepubliceerd wordt over de geschiedenis van de

gemeente: ook uw boeken verdienen een ondersteuning. Zelfs een

bescheiden investering maakt een wereld van verschil. Bovendien

zijn allerlei formules denkbaar, gaande van het geven van een bij-

zondere plaats van de lokale publicaties in de bibliotheek tot het

financieren van op grote schaal verspreide themanummers bij-

voorbeeld.

ADVIES 6: Wijs de lokale overheid op beleidsaccenten van de

Vlaamse overheid en internationale tendensen.

De Vlaamse minister van Cultuur heeft in verschillende beleidsno-

ta’s duidelijk gemaakt dat cultureel erfgoed één van de belangrijk-

ste beleidsdomeinen wordt de volgende jaren en dat daar erg veel

werk aan de winkel is. Een hedendaags cultuurbeleid speelt hierop

ten volle in en anticipeert op de beleidsontwikkelingen, zowel op

Vlaams niveau als in andere landen.

ADVIES 7: Het Erfgoedweekend (en het Open Monumen-

tenweekend) zijn zowel voor uw organisatie als uw gemeente

cruciale momenten om in beeld te komen. Samenwerking en

ondersteuning liggen daar voor de hand. Er werd door de Vlaamse

overheid in 2002 een substantieel budget uitgetrokken om een

publiciteitscampagne op te zetten en een nationale coördinatiecel

en een stuurgroep op te zetten om het Erfgoedweekend, waaraan

voortaan ook de sector volkscultuur participeert, in goede banen

te leiden. Dit is een kans om aandacht te vragen. Ook hier is de

wederzijds versterkende spiraal van initiatieven van onderop en

bovenuit belangrijk.

ADVIES 8: Ga na hoe bijvoorbeeld u kan samenwerken met de

lokale openbare bibliotheek of het lokale gemeenschapscen-

trum of cultuurcentrum.

Uiteraard kunnen heemkringen en andere specialisten een

belangrijke rol spelen bij het vervullen van basisopdrachten van

de bibliotheken, zoals het kritisch omgaan met informatie en ken-

nis. Internet wordt steeds belangrijker. Er kan bijvoorbeeld worden

gedacht aan het samen met of in de bibliotheek opzetten van cur-

sussen. Praktijkgerichte (en spotgoedkope) handboekjes zoals de

door het VCV uitgegeven reeks De Muis en De Muze zijn daarbij wel-

licht interessant. De bibliothecaris moet nu zelf een beleidsplan

maken waarin de brugjes die gemaakt worden naar het vereni-

gingsleven duidelijk worden gemaakt: waarom niet zelf de eerste

stap zetten en de verantwoordelijken van de bibliotheek helpen

om de relatie met de lokale vereniging voor volkscultuur aan te

halen? Belangrijk is ook de suggestie dat openbare bibliotheken

moeten samenwerken in streekplatformen waar ook aandacht

wordt besteed aan de ontwikkelingen van een Vlaams beleid inza-

ke cultureel erfgoed. Hier kan een rol weggelegd zijn voor organi-

saties die regionale geschiedenis hoog in  het vaandel voeren.

Elk gemeenschapscentrum moet minstens drie lokalen voor cultu-

reel gebruik hebben (vergaderingen, cursussen, …), een polyva-

lente zaal of schouwburg herbergen en één of twee tentoonstel-

lingsruimtes met een zekere oppervlakte. Het gebruik moet gere-

geld zijn via een reglement. Voor kleinere, vooral lokaal relevante

tentoonstellingen kan men aankloppen bij de gemeente of dit in

een plan laten opnemen. Voor grote projecten die het lokale (ver)

overstijgen kan men eventueel een beroep doen op subsidies bij

de Vlaamse administratie.

ADVIES 9: Blijf het opvolgen de volgende jaren

Zorg ervoor de cultuurbeleidscoördinator en de andere culturele

actoren op de hoogte te houden van projecten, plannen, noden en

initiatieven. Door lokale organisaties voor volkscultuur worden

zeer veel initiatieven genomen. Het lijkt belangrijk dat die jaarlijks

ook gerapporteerd worden aan de beleidscoördinator om opge-

nomen te worden in het cultureel jaarverslag van de gemeente.

INTEGRAAL EN KWALITATIEF LOKAAL CULTUURBELEID

Samen sterk, zou de slogan kunnen zijn die het decreet uitdraagt.

Het is belangrijk te weten dat u er niet alleen voorstaat. Vooreerst

kunnen de koepelorganisaties (regionaal, provinciaal en landelijk)

meewerken. Het werkveld en de discipline in beeld brengen, hulp

bij projecten, informatiedoorstroming, coördinatie en overleg:

daarvoor zijn ze er. Tweedelijnshulp wordt geboden door steun-

punten. U kan zich daar richten tot verschillende organisaties.Voor

informatie over het decreet lokaal cultuurbeleid kan u in de eerste

plaats terecht bij het steunpunt Cultuurlokaal. Het verdient ook

aanbeveling te volgen wat de zeer grote en sterk uitgebouwde

zusters onder de steunpunten, Socius en het VCA, organiseren en

eventueel aan vormingssessies en informatierondes van deze en

andere steunpunten deel te nemen (want zij nemen bijvoorbeeld

heemkunde en cultureel erfgoed vanuit het perspectief van inte-

graal cultuurbeleid wel mee). Daarnaast kan u uiteraard bij het VCV

terecht voor steun en advies: wij zullen in samenwerking met de

hoge vermelde en andere steunpunten expliciet onze rol vervullen

om aandacht te vragen voor volkscultuur, erfgoed en andere vor-

men van cultuur. Het VCV werkt expliciet aan het in beeld brengen

van volkscultuur op vele bestuursniveau’s en werkt aan een pro-

gramma van deskundigheidsbevordering. In de loop der volgende

jaren wordt op verschillende manieren gewerkt aan het uitbou-

wen en ondersteunen netwerken.

Belangrijk lijkt de samenwerking met andere organisaties in de

eigen gemeente. De titel van deze bijdrage "lobby voor je hobby"

is bedoeld als een teaser maar ook als een alarmkreet, dat het tijd

is om niet bij de pakken te zitten maar zelf in de gemeente aan de

slag te gaan en aandacht en inspraak te vragen. Lobby staat hier

voor: vraag aandacht voor wat u inhoudelijk te bieden hebt. Het is

uiteraard wel de bedoeling zich als burger in te zetten voor alle

vormen van cultuur en effectief te streven naar een integraal en

kwalitatief lokaal cultuurbeleid te streven. Hier zijn vele partners.

LOKAAL CULTUURBELEID
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Vooreerst de gemeentelijke culturele diensten en instellingen: de

dienst cultuur, de bibliotheek, het gemeenschapscentrum, het

archief, het museum.Verder heeft men allerlei vrijwilligersorganisa-

ties in de gemeente, gaande van migrantenverenigingen, vereni-

gingen van jongeren of ouderen, amateurkunsten, sociaal-culturele

organisaties, etc. In de gemeente wonen vaak ook deskundigen in

verband met cultuur: de licentiaten of doctors in de geschiedenis,

de medewerkers van universiteiten, archieven en musea, … Het

nieuwe decreet is een ideale aanleiding om de eigen werking

opnieuw te bekijken en na te gaan met welke partners initiatieven

kunnen worden opgezet.

De organisaties die via het decreet volkscultuur uit 1998 worden

gesubsidieerd functioneren op een ander (bestuurs)niveau en in

andere arena’s dan de lokale heemkundige kring. Zo heeft het VCV

bijvoorbeeld een wetenschappelijke rol waarbij verwacht wordt

dat een internationaal niveau wordt bereikt, internationale netwer-

ken en initiatieven worden ontplooid.Verder wordt ook op landelijk

vlak in allerlei circuits geopereerd en worden projecten uitgewerkt.

Een van de doelstellingen waar het VCV sinds haar oprichting aan

werkt is het in beeld brengen van de sector volkscultuur. Dat beeld

blijkt zeer gelaagd en rijk te zijn. Binnen het cultureel erfgoedbeleid

wordt dit nog versterkt. De recentste internationale wetenschappe-

lijke ontwikkelingen maken dit domein uitermate interessant en in

een tijdperk van globalisering maatschappelijk en cultureel rele-

vant. Ik zou durven stellen dat een van de effecten van het decreet

volkscultuur is dat op Vlaams niveau zowel het bestaan en het

belang van een sector volkscultuur als cruciale actor in de zorg en

ontsluiting van cultureel erfgoed in beeld gekomen is en onder-

steund worden. De maatschappelijke relevantie van volkscultuur is

groot, ook bijvoorbeeld bij het omgaan met culturele diversiteit en

bij het vormen van kritische burgers. Dit is een heel krachtig signaal

naar de lokale cultuurbeleidsmakers toe.

De argumentatie die onder meer in de sector van de amateurkun-

sten of van het sociaal cultuurwerk wordt ontwikkeld is belangrijk.

Zij vestigen er terecht de nadruk op dat het vrijwilligerswerk een

middel is om de maatschappelijke verzuring tegen te gaan of te

vermijden en het lokale sociale weefsel te bewaren of te versterken.

Via wetenschappelijk onderzoek rond sociaal kapitaal  en via de

echo’s daarvan in de pers en de politieke discussie wordt het ver-

enigingsleven belangrijke functies toegemeten en precies daarom

is de waardering en erkenning van groot belang. In de brochure

van het VCA en SoCius wordt volkscultuur nog onder het beleids-

veld sociaal-cultureel werk gerekend maar worden de situering

onder en accenten op cultureel erfgoed aangeduid. In een geïnte-

greerd cultuurbeleid is dat uiteraard geen probleem en in de prak-

tijk blijken die grenzen lokaal moeilijk te trekken. Steun aan organi-

saties rond volkscultuur maken het immers mogelijk diverse doelen

tegelijkertijd te bereiken en ook een beleid voor cultureel erfgoed

uit te werken. De bal ligt nu wel in het kamp van de lokale organi-

saties voor volkscultuur die het potentieel kunnen waarmaken en

duidelijk moeten maken waarom ze zo belangrijk zijn en dat het

om meer dan een hobby maar over cultuur in het algemeen gaat.

Bestel: Routeplanner voor amateurkunsten en sociaal-cultureel vol-

wassenenwerk in het lokaal cultuurbeleid. Een doe-boekje voor

gemeenten, Brussel, VCA en SoCiuS, 2002 (ISBN 90-807140-1-1),

10 euro

Cultuur Lokaal

Vlaams Steunpunt voor Lokaal Cultuurbeleid vzw

Arenbergstraat 1D

1000 Brussel

www.cultuurlokaal.be

telefoon 02-551 18 50

fax 02-551 13 96 

e-mail: info@cultuurlokaal.be

Dit steunpunt is op de eerste plaats gericht op cultuurcentra,

gemeenschapscentra, cultuurbeleidscoördinatoren, gemeentebe-

sturen, leden van de cultuurraad en andere belangstellenden. De

teksten van het decreet maar ook allerlei werkdocumenten vindt

men op die site: www.cultuurlokaal.be. n
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1 Voor een overzicht en bespreking van beleidsontwikkelingen rond de sector

volkscultuur in Vlaanderen vandaag, zie Marc Jacobs, Volkscultuur, een sec-

tor in beweging tussen sociaal-cultureel werk en cultureel erfgoed, Gids soci-

aal-cultureel en educatief werk, 32 (2001) p. 383-394.

2 Een korte en goed geïnformeerde status questionis en vooruitblik wordt

geboden in Routeplanner voor amateurkunsten en sociaal-cultureel volwasse-

nenwerk in het lokaal cultuurbeleid. Een doe-boekje voor gemeenten, Brussel,

VCA en SoCiuS, 2002

3 Alleen de volgende steden mogen volgens het nieuwe decreet cultuurcen-

tra inrichten: Aalst, Aarschot, Antwerpen, Asse, Beersel, Beveren, Bilzen,

Blankenberge, Boom, Bree, Brugge, Brussel, Deinze, Dendermonde, Diest,

Diksmuide, Dilbeek, Eeklo, Geel, Genk, Gent, Geraardsbergen, Grimbergen,

Halle, Hasselt, Heist-op-den-Berg, Herentals, Hoogstraten, Ieper, Knokke-

Heist, Kortrijk, Leopoldsburg, Leuven, Lier, Lokeren, Lommel, Maaseik,

Maasmechelen, Mechelen, Menen, Mol, Ninove, Oostende, Oudenaarde,

Overijse, Overpelt, Poperinge, Roeselare, Ronse, Sint-Niklaas, Sint-Pieters-

Leeuw, Sint-Truiden, Temse, Tervuren, Tielt, Tienen, Tongeren, Torhout,

Turnhout, Veurne, Vilvoorde; Waregem, Wetteren, Zaventem en Zottegem. Al

de andere gemeenten moeten een gemeenschapscentrum oprichten.

4 Routeplanner, p. 1.

5 Zie bijvoorbeeld M. Jacobs, Sociaal kapitaal, verenigingsleven en regionale

geschiedenis, Mores.Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen 1 (2000) 3,p.3-10.

6 Routeplanner, p. 2


