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Het is bekend, de steeds terugkerende opmerkingen dat 
cultuur wel fijn is, maar niet zo nodig als pakweg goede 
wegen of gezondheidszorg. Cultuur is versiering en toevoe-
ging, maar geen fundering noch noodzaak. Het overkomt 
Bart Caron zo vaak, op een etentje met vrienden, tijdens 
de toertocht met de wielerclub, aan de cafétoog, in de 
winkel of op de trein, dat mensen hem vragen of dat geld 
voor cultuur wel goed besteed is. Die artiesten toch, toffe 
mensen, maar wij moeten ze toch niet onderhouden met 
onze belastingen?!

Overdreven? Niets is minder waar. Zelfs hoogopgeleide 
Vlamingen twijfelen aan de meerwaarde van een kunst- en 
cultuurbeleid. Nog steeds leeft de gedachte dat kunst en 
cultuur zoiets zijn als de kers of de slagroom op de taart. Het 
is best lekker, maar met wat minder kan het ook.

Daarom heeft Bart Caron dit boek geschreven. Hij legt 
uit waarom cultuurbeleid geen luxe is, maar noodzaak. 
Hij deed dat uit bewondering voor kunstenaars en cultu-
rele werkers. Wat zij doen is het summum van menselijk 
kunnen. En uit respect voor het publiek: de ongelooflijke 
gewaarwordingen die kunstenaars de participanten leveren, 
zijn op geen enkele andere manier te realiseren.

De centrale vraag ‘waarom cultuurbeleid geen luxe 
is?’, lokt veel bijkomende vragen uit. Bart Caron verde-
digt de stelling dat een cultuurbeleid tegelijk regulerend, 
markt corrigerend en marktversterkend is. Het gaat in op 
 cultuurparticipatie, elitaire kunst en democratisering, en 
op een divers cultureel Vlaanderen. Er is aandacht voor de 
stille sociaal-culturele (r)evolutie, voor kunsten en sociaal- 
artistiek werk, en voor het onroerend erfgoed. Het staat 
ook stil bij de vraag of besparen in cultuur wel kan.

Niet de kers op de taart is een essay over ‘motieven en 
redenen’ van cultuurbeleid. Het is een uitgebreid essay, 
gelardeerd met ironische, puntige stukjes. Over contrabas 
spelen, over de duisternis in de (beeldende) kunsthuizen, 
over archeologie, over televisie en over het nieuwe circus, 
en nog veel meer.
Met een nawoord van Bert Anciaux en van Jos Geysels.

BART CARON (1955) is Vlaams 
parlementslid en cultuurex-
pert voor Groen!, contrabas-
sist en bestuurder bij ver-
schillende kunsthuizen. Hij 
was kabinetschef van twee 
cultuurministers, werkte 
mee aan Brugge 2002  – Cul-
turele Hoofdstad van Europa, 
was medewerker van de 
VVSG en cultuurfunctionaris 
in Kortrijk.
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‘Bart Caron, een bevoor-
recht getuige en man met 
een missie, schreef een 
warm pleidooi voor een 
cultuurbeleid met lef. Het 
leest als een zelfportret 
van de auteur: scherp 
 analyserend, bevlogen, 
breed en geëngageerd, 
soms een tikje zalvend.’
Geert Van der Speeten in 
De Standaard

‘koppig vecht hij tegen 
 clichés en vooroordelen.’
Sarah Theerlynck in De Morgen
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