
 

 

 

Open brief aan de beleidsverantwoordelijken 

(met culturele of andere bevoegdheden) 

 

MEER DAN OOIT MOET BRUSSEL VOOR CULTUUR GAAN 

 

Laten we een kat een kat noemen: de gebeurtenissen van de voorbije weken 

tonen aan dat de maatschappij onder druk staat. Nu, meer dan ooit, is er nood aan 

cultuur.  Om in vraag te stellen, om nieuwe perspectieven te bieden, om zuurstof te 

geven aan een wereld die solidariteit, democratie en openheid centraal stelt. Het 

Brussels Kunstenoverleg (BKO), het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), de Brusselse 

Museumraad (BMR) en de Concertation des Centres Culturels bruxellois 

(CCCB) roepen de verschillende overheden dan ook op om mee dit signaal uit te 

dragen en het belang van cultuur nog meer en nog breder te erkennen. De 

Brusselse culturele sector is er alvast, meer dan ooit, toe bereid. 

Na de aankondiging van een terreurdreiging niveau 4 werd het hele openbare 

leven in Brussel stilgelegd: metro’s reden niet uit; winkels en shoppingcentra werden 

gesloten; scholen, universiteiten en crèches hielden de poorten dicht; vele musea 

en culturele centra moesten sluiten en heel wat culturele actoren zagen zich 

verplicht hun evenementen te annuleren.  

De gebeurtenissen van de vorige weken tonen nogmaals aan dat onze 

maatschappij het moeilijk heeft en voor heel wat uitdagingen staat. Hoe gaan we 

om met diversiteit? Hoe streven we echt naar gelijke kansen? Hoe creëren we 

verbondenheid en zorgen we ervoor dat terrorisme en extremisme geen wortel 

kunnen schieten? Het onderwijs, de jeugd- en sociale sector hebben hierin 

uiteraard een belangrijke rol te spelen en moeten hiervoor de nodige middelen 

krijgen, maar ook het aandeel van een culturele sector is hierin belangrijk. 

“Kunst geeft mee vorm aan een rechtvaardige maatschappij die democratie, 

solidariteit, openheid en een kritisch discours hoog in het vaandel draagt, zelfs (en 

vooral!) tijdens een periode van crisis.” Exact een jaar geleden was dit de aanhef 

van een andere open brief van de Brusselse culturele netwerken naar alle 

betrokken overheden, waarbij de nadruk lag op het belang van investeren in 

cultuur. Vandaag herhalen ze de boodschap met nog meer aandrang: kunst en 

cultuur zijn van belang! Kunstenaars en culturele organisaties durven regelmatig in 

vraag stellen, gaan op zoek naar antwoorden en geven zo mee vorm aan de 

maatschappij. 

Nu de terreurdreiging terug gedaald is, verloopt het leven in Brussel weer normaal 

en hebben de musea, theaters, concertzalen en culturele centra hun werking 

hervat. Niettemin hebben de plotse sluitingen en annuleringen de culturele sector 

met een kater achtergelaten. 



 

Contact : 

Brussels Kunstenoverleg : www.brusselskunstenoverleg.be 

Leen De Spiegelaere : leen@brusselskunstenoverleg.be 

Brusselse Museumraad/Conseil bruxellois des Musées : www.brusselsmuseums.be 

Leen Ochelen : leen@brusselsmuseums.be 

Concertation des Centres Culturels bruxellois : www.centresculturelsbruxellois.be 

Daphné Leclef : coordination@centresculturelsbruxellois.be, 

Réseau des Arts à Bruxelles : www.reseaudesartsabruxelles.be 

Sophie Alexandre : sophie@reseaudesartsabruxelles.be 

Het vertrouwen in Brussel moet teruggewonnen worden en het publiek moet 

opnieuw zijn weg naar de zalen vinden. Het volgende culturele seizoen moet nu 

net nog sterker en diverser worden. 

Daarom roepen de Brusselse culturele netwerken alle overheden – de federale 

regering, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeentes – op om de 

culturele organisaties en instellingen hierin te ondersteunen. Steun hen door mee de 

intrinsieke waarde van cultuur te verdedigen, door de nodige zichtbaarheid te 

geven aan cultuur en bied hen de mogelijkheid om met nog meer volharding en 

passie hun werk uit te voeren. Laten we samen nog meer een plaats geven aan 

publiekswerking en samenwerkingen over de sectoren heen.  

Meer dan ooit moet Brussel een rijk en divers cultureel aanbod ontwikkelen dat 

openstaat voor iedereen. Om verbintenissen en betrokkenheid te creëren tussen de 

mensen, om alternatieven te bieden, om het leven te vieren en zuurstof te geven 

aan onze maatschappij. Meer dan ooit moeten we investeren in onze kunstenaars 

en in publiekswerking, net zoals in veiligheid. Meer dan ooit moet de culturele 

sector door iedereen erkend worden als één van de grondvesten van een 

maatschappij die openheid, solidariteit en rechtvaardigheid hoog in het vaandel 

draagt. Sector, overheid én publiek, laten we daar samen werk van maken want 

meer dan ooit moet Brussel voor cultuur gaan! Let’s go out tonight! 

 

 

Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) Brussel, 4 december 2015 

Het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) 

De Brusselse Museumraad (BMR) 

De Concertation des Centres Culturels bruxellois (CCCB) 

 

 

 

Het Brussels Kunstenoverleg (BKO), het Réseau des Arts à Bruxelles (RAB), de Brusselse 

Museumraad (BMR) en de Concertation des Centres Culturels bruxellois (CCCB) verenigen 

meer dan 270 organisaties uit alle disciplines; podiumkunsten, muziek, beeldende en 

audiovisuele kunst, film, letteren, en mengvormen hiervan. De aard van de structuren die 

we vertegenwoordigen, is heel divers. Van theaters, musea en culturele centra over 

werkplaatsen, gezelschappen en kunstencentra tot enkele festivals en erfgoedinstellingen: 

de verscheidenheid van de leden van de culturele netwerken, vormt het draagvlak voor 

het schrijven van deze brief. 
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