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Het is wel eens anders geweest maar déze minister van Cultuur is een cultuurconsument. 
Als de peetvader van de Vlaamse Volksbeweging weet hij bovendien uit eigen ervaring wat 
het kost aan bloed, zweet en tranen om een vereniging die op sterven na dood is weer tot 
leven te wekken, erkend te krijgen als sociaal-culturele vereniging en te doen wegen op het 
maatschappelijke debat. Toch nam hij als minister van Cultuur een valse start. Jambon werd 
weggezet als de doodgraver van de Vlaamse (socio)culturele wereld en leek op achtervolgen 
aangewezen. En dan kwam corona.

Voor het eerst sinds de oprich-
ting van de Vlaamse Gemeen-
schap is Cultuur ‘Chefsache’. 
Minister-president Jan Jambon 
combineert beide portefeuilles 
en speelt in volle coronacrisis 
ook de rol van ambassadeur 
voor de zwaargetroffen cultuur-
sector. “Het sociaal-cultureel 
werk heeft een cruciale rol om 
de mensen terug samen te bren-
gen en het gevoel te geven tot 
een gemeenschap te behoren.”

“Alleen samen 
geraken we uit    
het dal”

   minister van cultuur Jan Jambon na corona: kapitein    

   van een gehavend schip

U werd in het najaar van 
2019 niet alleen minister- 
president, maar meteen ook 
minister van Cultuur. Het is 
voor het eerst dat Cultuur 
bij de minister-president zit. 
Was dit een bewuste keuze? 

“Kultur ist Chefsache (lacht), 
het moet op het hoog-
ste niveau behartigd wor-
den. Ik vond het drieluik 
interessant, want de minister- 
president heeft traditioneel 
ook Buitenlandse Zaken. Cul-
tuur uit Vlaanderen naar het 
buitenland brengen en het 

buitenland naar hier brengen, 
de wisselwerking tussen die 
twee is boeiend. Vlaamse cul-
turele producten kunnen op 
diplomatiek vlak deuren ope-
nen.”

Cultuurmiddens dachten 
vooral: de minister-president 
als minister van Cultuur, dat 
kan de ambassadeursfunctie 
binnen de regering en bin-
nen Vlaanderen voor cultuur 
alleen maar vergroten. 

“Als ik alleen minister van 
Cultuur was, zou ik dat met 

dezelfde power doen. We 
moeten nu in de eerste plaats 
de gevolgen van deze cri-
sis rechttrekken, cultuur kan 
mensen daarbij opnieuw pers- 
pectief en gemeenschapsge-
voel geven.”

U werd over de partijgren-
zen heen bejubeld om het 
bedrag dat voorzien is in het 
Noodfonds voor Cultuur. Dat 
staat in schril contrast met 
de kritiek toen u begon als 
minister van Cultuur.

“Voor mij is dat een leerpunt: 
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vorm nooit een Vlaamse re-
gering begin oktober. Want 
eind oktober moeten de gro-
te principes uit het regeerak-
koord in detail vertaald zijn 
in een begroting. Dat vergt 
zoveel werk dat het noodza-
kelijke overleg met de secto-
ren, Cultuur maar ook andere 
sectoren, ertussenuit viel. De 
kritiek van de cultuursector 
dat we een begroting hadden 
ingediend zonder overleg was 
niet alleen een kritiek, het was 
een feit. Maar het ging niet 
anders. De begroting moést 
rond zijn. Ik dacht: ik zet dat 
de volgende maanden wel 
recht.”

Voelt deze crisis voor u dan 
als een doorstart, zij het een 
toevallige?

“Ja, al hadden we ook vóór 
deze crisis al inhaalopera-

ties gedaan en met iedereen 
rond de tafel gezeten. Ook 
de  visienota Kunsten is niet 
slecht onthaald. We hebben 
die valse start dus wel kunnen 
rechttrekken. We hoeven het 
niet altijd eens te zijn maar we 
moeten wel met elkaar ge-
praat hebben.”

Wij hebben elkaar uitein-
delijk eind november een 
eerste keer gezien. Als we 
dat gesprek twee maanden 
eerder hadden gehad, had-
den we de escalatie in de 
polemiek over het sociaal- 
cultureel werk kunnen ver-
mijden.

“Absoluut. Maar twee maan-
den daarvoor hadden we 
geen tijd. Zo simpel was het.”

Het was 13 maart en plots 
ging het licht uit voor het  
sociaal-cultureel volwassen- 
enwerk en de amateurkun-
sten. Ze annuleerden, tot 
eind juni, 19.000 nationale 
en 38.000 lokale bijeenkom-
sten. Tegelijk toonden ze 
veel wendbaarheid en veer-
kracht. Ze gingen aan de slag 
met een digitaal aanbod, ze 
spoorden burgers aan om 
mondmaskers te maken of 
belcirkels op te zetten voor 
eenzame ouderen. Hoe hebt 
u dit ervaren?

“Vlamingen hebben schitte-
rend gereageerd. Het vereni-
gingsleven, het bedrijfsleven, 
de samenleving, ze hebben 

een grote wendbaarheid 
getoond. Grosso modo zijn 
mensen in dat verhaal mee-
gestapt. Ze konden tijdens 
de lockdown niet bijeenko-
men maar er zijn alternatie-
ven gecreëerd, ook door het 
verenigingsleven. Die nieuwe 
vormen van interactie kunnen 
nooit vervangen wat we daar-
voor hadden, maar er is een 
laag boven op de bestaande 
laag gelegd. Sommige deri-
vaten kunnen we behouden.  
Never waste a good crisis.”

Hopelijk duurt de crisis niet 
net te lang om vooral ‘waste’ 
over te houden.

“Ik ben daar nogal gerust in. 
Misschien volgt een opflak-
kering. Maar we hebben als 
overheid nu meer middelen in 
handen om dat te managen, 
met testen en tracen, zodat 
we niet meer de hele maat-
schappij moeten isoleren maar 
alleen wie positief testte.” 

Wat is voor u de inzet bij de 
relance van dat verenigings-
leven en de amateurkunsten 
in gemeenten?

“Hoe reageert het publiek? 
Zullen mensen toch thuisblij-
ven of gaan ze voluntaris-
tisch participeren? In real life 
dan, niet virtueel. Ik heb de 
terreurcrisis meegemaakt als 
minister van Binnenlandse Za-
ken. Bij een aanslag ben je op 
het verkeerde moment op de 
verkeerde plaats. Nu is iede- 

“Ik heb een begro-
ting in evenwicht 
gekregen van de 
voorgangers en ik 
zou die graag zo 
doorgeven. Het is 
niet de bedoeling 
om alles kapot te 
maken. Maar pijn-
loos zal het niet 
zijn”
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reen mogelijk een ‘terrorist’, 
een onbewuste drager van 
het virus. Hoe gaan mensen 
daarmee om? Wat met de ont-
moetingen tussen generaties 
die in het socioculturele leven 
de regel zijn, terwijl we weten 
dat ouderen een kwetsbare 
groep zijn? De overheid moet 
duidelijk communiceren, maar 
dat is niet evident. Als je zegt 
dat het veilig is en er breekt 
toch lokaal iets uit, komt dat 
als een boemerang terug. Dat 
is mijn grote bezorgdheid. 

Neem nu een toneelopvoe-
ring, dat kan nu met de nodi-
ge afstand op het podium en 
in de zaal. Je zit in een zaal 
met een capaciteit van 800 
man met 200 mensen. Dat is 
niet dezelfde beleving. Zullen 
mensen dat toch doen?”

De lockdown heeft het be-
lang van ontmoeten nog 
maar eens in de verf gezet. 
Plots werd glashelder hoe-
zeer niet alleen gezondheid, 
maar ook sociale relaties 

basisbehoeften zijn. Legiti-
meert dit des te meer het 
belang van investeren in 
buurtnetwerken en vereni-
gingen allerhande?

“In de volgende fase, de re-
lancefase, waarin we terug-
keren naar het normale zullen 
we niet alleen de economische 
maar ook de maatschappelijke 
schade opmeten. Gevolgen 
voor de geestelijke gezond-
heid, toegenomen armoe-
de, isolement. Het sociaal- 

47“Van sociaal-
cultureel werk 
een exportpro-
duct maken? 
Ik wil daar met 
jullie over na-
denken”
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cultureel werk heeft een cru-
ciale rol om de mensen terug 
samen te brengen en het ge-
voel te geven te behoren tot 
de gemeenschap zodat we 
samen uit het dal kunnen krui-
pen.”

Op 1 januari 2021 start de 
nieuwe beleidsperiode voor 
sociaal-cultureel werk en in 
2022 voor amateurkunsten. 
De Vlaamse begroting kan in 
diezelfde periode in woelige 
wateren terecht komen. 

“De maatregelen die we tot 
nu genomen hebben, zoals 
het Noodfonds, zijn allemaal 

af te schrijven op 2020. Be-
halve de waarborgleningen 
en de achtergestelde lening- 
en maar daar schatten we de 
impact op de langere termijn 
relatief beperkt in. De begro-
ting zal dit jaar een eenmalig 
deficit vertonen van om en bij 
de vijf miljard euro, maar dat 
nemen we mee in de afbeta-
ling van de schuld. Ik verwacht 
niet dat daarvoor draconische 
besparingsrondes nodig zijn. 
Volgend jaar zien we het ef-
fect van de coronacrisis en 
de toegenomen werkloosheid 
op de overheidsinkomsten. 
We moeten realistisch zijn, 
de ambitie om volgend jaar 

een begroting in evenwicht te 
hebben moeten we laten va-
ren. Ik wil wel voor de zomer, 
zodra we een beter zicht heb-
ben op hoe hard de crisis er 
gaat inhakken, in de Vlaamse 
regering een nieuw pad uit-
zetten voor wanneer we de 
begroting dan wel op orde 
krijgen. Ik heb een begroting 
in evenwicht gekregen van 
de voorgangers en ik zou die 
graag zo doorgeven aan mijn 
opvolgers. Al wil ik niet dra-
conisch doen, het is niet de 
bedoeling om alles kapot te 
maken. Maar pijnloos zal het 
niet zijn.”

U bent zelf jarenlang be-
stuurslid en politiek en admi-
nistratief secretaris geweest 
van een van onze lidvereni-
gingen, de Vlaamse Volksbe-
weging. Hoe ervaarde u de 
rol die een vereniging kan 
spelen om het publieke de-
bat te prikkelen?

“Toen wij destijds de Vlaamse 
Volksbeweging hebben op- 
geraapt, was ze niet meer dan 
een geraamte. We hebben 
heel Vlaanderen afgehost om 
afdelingen op te richten om 
erkend te geraken onder het 
decreet Sociaal-cultureel Vol-
wassenwerk. We waren niet 
partijpolitiek gebonden, we 
hebben wel het maatschap-
pelijke debat over de staats-
hervorming en de evolutie 
van onze instellingen op gang 
kunnen brengen. Op je zol-
derkamer kan je iets produ-

   
“De amateurkunsten zijn een goede 
humus om dingen op te laten groeien. 
Maar ik laat het veld eerst zelf zeg-
gen welke richting ze uit willen gaan”
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ceren maar je hebt draagvlak 
nodig om dat uit te dragen, 
via die lokale activiteiten en 
lokale debatten.” 

De amateurkunstensector 
heeft zich de afgelopen jaren 
stevig op de kaart gezet. Uit 
een grootschalig onderzoek 
dat we in oktober, samen 
met u, in detail presenteren 
blijkt dat maar liefst 43,8% 
van de Vlamingen een ama-
teurkunst beoefent. U wil, 
onder andere met een up-
date van het decreet, de sec-
tor een boost geven. Kan u 
uw ambitie al wat verduide-
lijken?

“De amateurkunsten zijn een 
goede humus waar dingen 
kunnen op groeien. Maar ik 
wil daar op voorhand weinig 
richting in leggen. Ik laat het 
veld eerst zelf zeggen welke 
richting ze uit willen gaan. Dan 
pas zal ik lijnen trekken.”

De Federatie organiseerde 
al twee State of the Regions, 
regionale bijeenkomsten van 
mensen met een bovenlo-
kale werking/ambitie. Het 
decreet legt de lat te hoog 
voor organisaties die vooral 
op vrijwilligers draaien en 
dat remt de ontwikkeling 
van die bovenlokale ruimte. 
Wilt u dit aanpakken?

“Dat is een van de decreten 
die tegen eind 2020 moeten 
gereviseerd zijn. Heel dat 
bovenlokale gedoe is iets te 

rap neergezet – dat is geen 
kritiek op mijn voorgangers, 
ze moesten in iets voorzien 
na de interne staatshervor-
ming. Maar we stellen nu in 
de praktijk een aantal pijn-
punten vast. We willen dat 
decreet herbekijken om het 
tot iets werkbaars te maken. 
Ik was verwonderd toen ik op 
dit departement die veelheid 
aan decreten zag. Volgens mij 
moeten we een aantal decre-
ten proberen ineen te schui-
ven, zodat dit nog meer aan 
de behoeften voldoet.”

Tot slot: de Vlaamse rege-
ring maakt van de Vlaamse 
Meesters het uithangbord 
van Vlaanderen. Maar Vlaan-
deren heeft ook Meesters 
in Samenleven, het sociaal- 
cultureel werk. In het bui-
tenland wordt bewonderend  
gekeken naar hoe burgers 
hier zelf, georganiseerd, het 
heft in handen nemen. Ook 
dat is een zichtbaar toon-
beeld van ondernemend 
Vlaanderen. Vlaanderen pakt 
hier amper mee uit.

“Kunst levert een product 
op. Een schilderij, een beeld-
houwwerk, een toneel- of een 
muzikale opvoering, dat zijn 
allemaal producten, al ben ik 
dat hier niet aan het verge-
lijken met een pak zeep, hé. 
Maar onze civil society kan je 
bezwaarlijk een product noe-
men. Dat is een manier van 
een samenleving te beleven, 
dat zit zo in ons DNA. Kan je 

zoiets exporteren? Het land 
of de regio waar je heen gaat 
moet daar ook voor open-
staan. Sommige landen halen 
hier zeker inspiratie.”  

Vlaanderen pakt uit met 
de hoge productiviteit van 
werknemers om investeer-
ders aan te trekken. Dat kan 
je ook niet vastpakken.

“Dat is waar. Maar wij gebrui-
ken schilderijen of tentoon-
stellingen om handelsrelaties  
op te zetten. Hoe doe je dat 
met het sociaal-cultureel werk? 
Een colloquium organiseren? 
Je kan daar minder mee. We 
moeten dat koesteren en 
we moeten daar fier op zijn, 
maar ik denk niet dat je daar 
exposure mee krijgt in het 
buitenland. Hoe we van ons 
sociaal-cultureel werk een ex-
portproduct kunnen maken, 
daar wil ik met jullie over na-
denken. Het is een pertinente 
vraag. Als we elkaar daarin 
kunnen vinden, graag!” 


