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WOORD VOORAF 

 

Als kind en scholier heb ik de tijd nog meegemaakt van de coöperatieve winkels COOP 

en de apotheken De Werker, die nu Multipharma heten. De paarden van de bakkerskar 

van Kavé behoren tot een van mijn eerste lagereschoolherinneringen. Korte tijd nadien 

verdwenen de paarden en later ook het hele Kavé, zoals in de recente toekomst in 

Vlaanderen misschien hele politieke partijen zullen verdwijnen, die zich op de 

eeuwwisseling beraadden over hun zending, hun identiteit terugzoeken, strategische 

allianties overwegen en soms zelfs hun naam en achterban willen afwerpen. 

 

Dit proces heeft mij steeds geïnteresseerd en geïntrigeerd. Is de dageraad van het 

pluralisme hiermee nu werkelijk aangebroken of gaat het veeleer om het aanpassen of 

afwerpen van uiterlijke verschijnselen en symbolen, zoals het Te Deum op de Dag van 

de Dynastie of de jaarlijkse 1 mei-optocht, in een poging op de een of andere manier te 

blijven overleven in een maatschappij die onmiskenbaar de weg op gaat van één grote 

dichotomie tussen wat ik gemakkelijkheidhalve maar maatschappelijk-progressief en 

maatschappelijk-conservatief zal noemen. Twee kampen waarin wellicht in de toekomst 

alle actoren zich zullen (her)groeperen wars van wat hun ideologische afkomst of 

achterban ook moge wezen. De politieke mobiliteit - zappers of overlopers met twee 

steeds iets minder mooie woorden - die het meer recent Vlaams politiek landschap 

kenmerkt, is mijns inziens een teken aan de wand. 

 

Op de hierboven geformuleerde ruime maatschappelijk-filosofische vraag wil dit werk 

geen antwoord geven. Het beperkt zich ertoe de tendensen verzuiling en ontzuiling te 

willen detecteren en interpreteren in een interessante wereld die mij persoonlijk zeer 

vertrouwd is: het georganiseerde amateurtoneel in Vlaanderen.  

 

Ik verklaar die persoonlijke betrokkenheid iets nader. Mijn hele bewuste leven heb ik 

van toneel gehouden. Als kind naar het Jeugdtheater van Tante Corry en Joost Noydens 

en later zelf op de Bühne: in de lagere school bij prijsuitreikingen, in de atheneumtijd 

met heuse, vaak zelf geschreven en geregisseerde, culturele en bonte avonden of 

toneelstukjes. Daarmee was de stap naar het amateurtoneel in het latere leven snel gezet. 

Zo ben ik bijna tien jaar actief voorzitter geweest van wat ik toen schertsend vaak de 
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eerste pluralistische toneelkring van Vlaanderen noemde, nl. Tejaterkonvent uit Deurne. 

Dat “actief” was soms letterlijker te nemen  dan het “voorzitterschap”. 

 

Meer wetenschappelijk en internationalistisch weerspiegelt deze betrokkenheid  zich in 

mijn jarenlange ondervoorzitterschap van de Vlaamse afdeling van het International 

Theater Institute ITI en in de oprichting in 1989, van het Vlaamse centrum van de 

Société Internationale des Bibliothèques et des Musées des Arts du Spectacle  SIBMAS 

(Unesco), dat ik sedertdien voorzit, met als voorlopig hoogtepunt de organisatie van het 

20ste internationale SIBMAScongres in de Antwerpse Bourlaschouwburg in 

september1994. 

 

Vandaar mijn keuze voor dit thema en voor dit onderzoeksveld. 

 

Een groot aantal mensen zijn mij op de een of andere manier behulpzaam geweest in de 

vele jaren dat ik aan dit proefschrift heb gewerkt of er over liep na te denken. Ik stel er 

prijs op hen hier te vernoemen en te bedanken. 

 

Ik dank de voorzitters van de amateurtoneelfederaties Frans Konings (Nationaal 

Vlaaams Kristelijk Toneelverbond), Vic Samson (Koninklijk Nationaal 

Toneelverbond), Peter Warson (Federatie voor Amateuristische Kunstbeoefening en 

Kreativiteit) en Achille Gautier (Federatie van Vlaamse Socialistische en Sociaal-

progressieve Toneelverenigingen) en hun respectieve stafmedewerkers Luc Vloeberghs, 

Hedwig de Bois, Bernard Soenens en Constant Eüler, voor alle inlichtingen die ik van 

hen mocht ontvangen en voor de tijd die ze bereid waren uit te trekken voor de 

interviews. Voor dit laatste dank ik ook Gilbert van Houtven, afdelingshoofd bij het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Eddy Frans, voormalig directeur van het 

Vlaams Centrum voor Amateurkunsten VCA in Anderlecht.  

 

Ik dank alle leden van het proefpubliek dat als toetssteen heeft willen fungeren om het 

enquêteformulier op punt te stellen: Richard Philips, Ilona Vos, Pascal van den Berghe, 

Lode Blommaart, Ludo Koninckx, Pit Lacors, Jacques Peeters, Huguette Dierinck, Lu 

van Poele, Frans Thijs, Hugo Mariën en Irène van Parys, mijn in velerlei opzichten 

geduldige levenspartner. Beide laatsten ben ik ook erkentelijk voor de ontelbare uren 

dat zij mij hebben geholpen bij het uittikken van interviews en het invoeren van  de 
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onderzoeksgegevens. Rita Compère, Frans Thijs, Irène en mijn ouders hebben een 

weekeind besteed aan het mee helpen verzendingsklaar maken van de 1000 

enquêteformulieren met begeleidende brief en antwoordenveloppe. 

 

Mijn ouders ben ik dankbaar, niet alleen voor het mee verzenden van de enquête en het 

nummeren van een deel van de antwoorden terwijl ik even met vakantie was, maar 

vooral omdat zij, met de vruchten van hun handen, hun enige kind de kans hebben 

gegeven te studeren en studies te ondernemen van een type dat mijn hele leven met 

intellectuele en humane rijkheid vult. Ik draag dit werk dan ook graag en met grote 

dankbaarheid aan hen op. 

 

Roger Rennenberg 

januari 2001 
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WOORD VAN DANK 

 

Een bijzonder woord van dank is hier meer dan op zijn plaats voor mijn promotor,  

prof. dr. Rob L.Erenstein, die openstond voor de problematiek die ik in mijn 

proefschrift behandel en me de mogelijkheid geboden heeft het aan de Universiteit van 

Amsterdam te verdedigen. Deze appreciatie door de Nederlandse academische wereld, 

die door zijn toedoen werd mogelijk gemaakt,  ervaar ik als een grote eer. Mijn Vlaamse  

co-promotor, prof. dr. Jaak van Schoor van de Universiteit Gent, betrek ik graag in deze 

dank, mede ook voor zijn nuttige bijkomende adviezen. Om tot deze definitieve versie 

van het werk te komen, kan het nut van de overwegingen en de suggesties van zowel  

mijn promotor als mijn co-promotor trouwens moeilijk worden overschat.  

 

De leden van de promotiecommissie ben ik eveneens erkentelijk:  prof. em. dr. Wiebe 

Hogendoorn, prof. dr. Piet de Rooy en dr. Peter Eversmann van de Universiteit van 

Amsterdam en prof. em. dr. Rudi Strybol en prof. dr. Willem Elias van de Vrije 

Universiteit Brussel, waar ik mijn eerste academische onderricht mocht genieten in de 

vroege jaren zeventig van de vorige eeuw.  

 

Ik dank hen allen oprecht. 

 

Roger Rennenberg 

juli 2002 
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HOOFDSTUK 1  

Inleiding 

 
1.1. Doelstellingen van het onderzoek en onderzoeksmethode - terminologie 

 

Wat beoogt dit proefschrift en hoe pakt het dat aan? Deze inleiding behandelt opzet en 

doelstellingen en gaat in op de aangewende methodologie en de gebruikte strategieën. 

 

Het onderzoeksobject is het Vlaamse amateurtoneel dat we benaderen vanuit het 

perspectief van de verzuiling en, zoals de ondertitel vermeldt, in kaart trachten te 

brengen. Met Vlaanderen en ‘Vlaams’ bedoelen we het gebied waarover zich het 

culturele bevoegdheidspakket van de Vlaamse Gemeenschap uitstrekt, zoals vastgelegd 

in de herziene Belgische grondwet1 van 1993: het gewest Vlaanderen en het Brussels 

hoofdstedelijk gewest. 

 

De sector van de amateurkunsten, waarbinnen zich het veld van het amateurtoneel 

situeert2, is in Vlaanderen ondanks zijn geringe sociaal-economische en financieel-

budgettaire betekenis - het ontvangt slechts een klein deel van de sociaal-culturele 

overheidsuitgaven en stelt daarenboven maar een miniem aantal mensen te werk - toch 

nadrukkelijk het voorwerp van de aandacht van de politieke wereld en van het 

overheidsoptreden.3 De relevantie van de door ons gekozen invalshoek wordt mede 

hierdoor reeds onderstreept.  

 

De waarnemingseenheden4 die we onderscheiden zijn: de Vlaamse amateurtoneel-

kringen – in het jaar 2000 ging dit om 977 groepen met samen ongeveer 32.000 leden; 

de bestuursleden en de stafmedewerkers van de Vlaamse amateurtoneel-federaties; de 

overheidsadministratie; de historische achtergrond van de amateurtoneel-federaties, het 

repertoire van de kringen en tenslotte de cultuurbeleidsaspecten.  

 

Wij beschouwen ons proefschrift als een theaterwetenschappelijke studie tegen de brede 

achtergrond van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, die ook het 

                                                 
1 deze grondwetsherziening maakt België tot een federale staat, cf. NEVB 1998: 2828, 2836-2839 
2 voor ondersteunende cijfergegevens i.v.m. wat volgt, zie hoofdstuk 2, onderdeel 2.2.4 en 2.2.5 
3 zie hiervoor hoofdstuk 3, onderdeel 3.3 
4 cf. Billiet 1992²: 48-51 
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verzuilingsonderzoek vanuit geschiedkundige hoek de laatste twee decennia heeft 

beïnvloed.5 

 

De onderzoeksstrategieën die we hiervoor aanwenden zijn (telkens met opgave van de 

waarnemingseenheid waarop ze worden toegepast): de schriftelijke enquête (voor de 

amateurtoneelkringen); het semi-gestructureerde interview en de focusgroep (voor 

bestuursleden, stafmedewerkers en vertegenwoordiger overheidsadministratie);  het 

bureauonderzoek (voor literatuuronderzoek i.v.m. historische achtergronden, 

inhoudsanalyse van het repertoire en de cultuurbeleidsaspecten); tenslotte kwamen ook 

veldonderzoek en participerende observatie6 aan bod, vermits we geregeld bij 

vergaderingen van de waarnemingseenheden konden aanwezig zijn en toegang kregen 

tot interne verslagen en documenten. De door ons gevolgde werkwijze schrijft zich dus 

in in de empirisch-analytische methodiek van het explorerend en descriptief onderzoek.7 

 

Een bijkomend extern element is ook het feit dat dit wellicht het laatste en unieke 

moment was dat dergelijk explorerend onderzoek nog zinvol kon worden ondernomen. 

Zoals we zullen zien, zijn de amateurtoneelfederaties ten gevolge van het recente 

amateurkunstendecreet (december 2000, zie 5.2.2) in afbouw sedert 1 januari 2001. De 

actie waartoe dit de leiding en de stafmedewerkers van de diverse federaties verplichtte 

en de spanningen die daaruit voortvloeiden, evenals de door ons veronderstelde en 

onderzochte betrokkenheid van de ongeveer duizend Vlaamse amateurtoneelkringen bij 

deze evolutie, konden begrijpelijkerwijze slechts worden gecapteerd in de relatief 

beperkte periode dat ze acuut en actueel waren. Deze fenomenen zullen bovendien ook 

nooit meer weerkeren omwille van het uitdovend verloop in de tijd.  

 

Algemeen geformuleerd komt de onderzoeksvraag er op neer dat we zullen nagaan of in 

het brede landschap van het Vlaamse amateurtoneel - dus zowel de sector zelf als het 

overheidsbeleid terzake – het verzuilingsfenomeen (nog) aanwezig is en welke 

krachtlijnen c.q. ontwikkelingen daarin te onderkennen zijn. 

 

                                                 
 
5 cf. Blom 2000: 215-216 
6 cf. Swanborn 1981: 270, 274-276 en Swanborn 1991: 75-79, 121-137 
7 cf. De Groot 1994¹²: 319-322; Janssens 1998: 52-57, 75-78, 115-120 en Van der Zee 1983: 31-53 
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Met dit onderzoek naar de verzuiling in stricte zin binnen het Vlaamse amateurtoneel en 

haar begeleidende achtergronden, exploreren we een uitgesproken aspect van het 

maatschappelijk middenveld in een welbepaalde sector. Daartoe gaan we in een 

inleidend hoofdstuk eerst in op een begripsomschrijving van zuil en verzuiling. Zoals 

we zullen zien, stoelt het sociaal-cultureel beleid in Vlaanderen nog steeds in grote mate 

op het onderscheid op basis van levensbeschouwing. We verruimen deze invalshoek 

vervolgens met de sociaal-kapitaal benadering.  

 

Hoofdstuk 2 is gewijd aan een begripsbepaling van het amateurtoneel, met bijzondere 

aandacht voor de amateuristische toneelbeoefening als maatschappelijk fenomeen en de 

eigen geaardheid als amateurkunst. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het socio-

cultureel en het sociaal-communicatief kader van de amateuristische kunstbeoefening 

als een vorm van volksontwikkeling, cultuurspreiding en volwasseneneducatie, teneinde 

het fenomeen amateurtoneel waarderend te benaderen. In dit hoofdstuk komt ook de 

geschiedenis van het amateurtoneel in Vlaanderen aan bod en die van de vier federaties.  

 

Vervolgens brengen we in hoofdstuk 3 de diverse actoren in beeld die voor ons 

onderzoeksobject van belang zijn: de organisatie van de sector van het amateurtoneel 

met zijn groepen en federaties, de organisaties die aanleunen bij het amateurtoneel en 

tenslottte de overheid waaronder het ressorteert voor ondersteunende maatregelen. We 

gaan daarbij ook in op de subsidiëringsvormen en erkenningsnormen, evenals op de 

regelgeving. Dit hoofdstuk besteedt ook uitgebreid aandacht aan de cultuurbeleids-

aspecten met een historisch overzicht van het cultuurbeleid, geaccentueerd op de levens-

beschouwelijk-ideologische identificatie.  

 

In een apart hoofdstuk 4 wordt de programmatie van de vier amateurtoneel-federaties in 

de periode 1995-1999 aan een gedetailleerde analyse onderworpen, waarbij we op zoek 

gaan naar de inhoudelijke kenmerken van het repertoire. 

 

Om het onderzoeksobject nog meer te duiden werden in hoofdstuk 6 en 7 kwantitatieve 

en kwalitatieve onderzoeks- en analysetechnieken aangewend om de mate van 

zuilintegratie van de belangrijkste actoren te objectiveren. Vanuit verschillende 

onderzoeksstrategieën werden aldus analoge gebieden onderzocht: de perceptie en de 

ervaring van het heden en van de toekomst vanuit een levensbeschouwelijk-
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ideologische invalshoek op de stand van zaken en de evoluties in het amateurtoneel. Dit 

empirisch onderzoek peilt naar de levensbeschouwelijk-ideologische visie van de 

respondenten en is er mede op gericht na te gaan of het verdwijnen van een christelijk, 

socialistisch en liberaal bevolkingssegment, dat  door sommige auteurs die het einde 

van de verzuiling aankondigen in het verschiet wordt gesteld, voor de beoefenaars van 

amateurtoneel bevestigd of ontkend wordt.  

 

Het is hier ook de plaats om te wijzen op de onverwacht snelle evolutie van het laatste 

ontwerpdecreet: zo diende het kwantitief en kwalitatief onderzoek, net toen het in 1999 

in de steigers stond, te worden afgeblazen en op een aangepaste leest geschoeid omdat 

het voorontwerp van een nieuw amateurkunstendecreet plots in een stroomversnelling 

kwam, die zelfs sommige betrokkenen in het veld verraste. 

 

Het onthaal van dit ontwerpdecreet en de voorgenomen implementatie van een nieuwe 

decretale regelgeving hebben we in ons onderzoek betrokken en mee gebruikt als een 

indicator in de kwantitatieve en kwalitatieve benadering. Zo hebben we een apart vijfde 

hoofdstuk gewijd aan de ontwikkelingen in het jaar 2000, o.a. gebruikmakend van de 

informatie die via de interviews werd ingewonnen. Wat deze interviews betreft, dienen 

we hier ook te vermelden dat deze, na de noodzakelijke organisatorische schikkingen, 

tenslotte in juni 2000 plaatsvonden, net op het moment dat de fusiegesprekken tussen de 

federaties volop actueel waren en zich zelfs in een crisissituatie bevonden. Dit was 

bijgevolg een zeer dankbaar ogenblik om de vraaggesprekken af te nemen wegens de 

grote interne spanningen die de respondenten op dat moment bezighielden. 

 

Wij hebben onze werkzaamheden in januari  2001 grotendeels afgerond, evenwel met 

enkele bewuste uitlopers tijdens de periode februari-maart, de maanden waarin het 

nieuwe amateurkunstendecreet in het Belgisch Staatsblad verscheen (9 maart 2001) en 

waarin respectievelijk Toneelecho (januari-februari 2001) en Gong (februari 2001) de 

openingstoespraak van de voorzitter en Rekwisiet (maart-april 2001) het interview met 

de ondervoorzitter publiceerden van de op 4 december 2000 opgerichte 

eenheidsfederatie ‘Opendoek vzw amateurtheater Vlaanderen’. 

 

Hoofdstuk 8 vat de belangrijkste conclusies uit de vorige hoofdstukken samen en waagt 

zich aan enige verklaring en speculatie omtrent de toekomst. 
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In deze inleiding moet ook even op de terminologie worden ingegaan. Zoals elke 

gespecialiseerde sector, hanteert ook het amateurtoneel een eigen jargon dat soms wat 

verwarrend kan werken. Vooreerst is er het inconsequente gebruik van toneel en theater. 

De meest correcte term voor de dramatische kunstvorm die zich meestal op een scène in 

een schouwburg of een theater(zaal) voltrekt, is ‘toneel’. Overdrachtelijk en taalkundig 

wat minder correct, wordt de term ‘theater’, die in eerste instantie doelt op een ruimte of 

een gebouw, soms ook wel als synoniem voor ‘toneel’ gebruikt. Wij hebben in ons werk 

systematisch voor de term toneel gekozen. De respondenten daarentegen gebruiken de 

termen vaak door mekaar. Opvallend is ook dat twee organisaties de minder correcte 

term ‘theater’ in hun naam hebben opgenomen: zo zullen we het VCAT (Vlaams 

centrum voor amateurtheater) ontmoeten en later de verklarende toelichting, opgenomen 

in de benaming van de nieuwe organisatie, ‘Opendoek, vzw amateurtheater 

Vlaanderen’. 

 

Met verbond, vereniging, federatie en organisatie wordt verwezen naar de overkoe-

pelende structuren die de Vlaamse amateurtoneelkringen verenigen. Soms wordt 

daaraan nog het predikaat ‘landelijk’ toegevoegd, om het onderscheid te maken met 

‘vereniging’, dat ook al eens in de mond wordt genomen voor een lokale amateurtoneel-

kring of amateurtoneelgroep. Tussen kring en groep maken de respondenten geen 

verschil, waarin we hen volgen. 

 

De nieuwe eenheidsstructuur wordt door de bestaande landelijke verbonden of 

federaties meestal omschreven als: de nieuwe organisatie, de nieuwe vereniging, het 

eenheidsverbond, de overkoepelende organisatie of vereniging. De decreetgever 

gebruikt in zijn recente teksten de term ‘organisatie’. In de decreten uit 1980 en 1981 

wordt dan weer met de term ‘vereniging’ naar overkoepelende structuren op provinciaal 

en op landelijk niveau verwezen. 

 

De respondenten en de literatuur terzake onderscheiden (staf)medewerkers, beroeps-

krachten, (administratieve) medewerkers versus (kader)vrijwilligers, waarmee de 

bezoldigde medewerkers geplaatst worden tegenover de vrijwilligers, die op de 

verschillende niveaus van de verenigingen actief zijn, al dan niet in bestuursfuncties.  
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Wat de terminologie i.v.m. levensbeschouwing betreft, gebruiken we, om 

bevolkingsdelen of individuen aan te duiden die zich in min of meerdere mate als  

ongelovig opstellen,  het in Vlaanderen meer gebruikelijke ‘vrijzinnigheid’ en 

‘vrijzinnigen’. 

 

Wij hebben getracht overal een zo consequent en zo correct mogelijk woordgebruik te 

hanteren, maar hebben gemeend in de inleiding deze informatie toch te moeten mee-

geven voor een goede interpretatie van de interviews en van bepaalde geciteerde en 

geraadpleegde literatuur. Voor het voetnoten- en verwijzingssysteem steunden wij op 

het werk van Geert Lernout8 met enkele verantwoorde vereenvoudigingen die de 

duidelijkheid ten goede komen zonder de consequentie te schaden. 

 

De gebruikte spelling is die zoals vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal uit 

1995. 

 
De werken en artikelen waaruit werd geciteerd of waarnaar verwezen wordt, zijn 

opgenomen in de bibliografie. 

 

De gebruikte afkortingen worden toegelicht in een verklarende lijst opgenomen vóór de 

bibliografie. 

 

1.2 Het concept verzuiling. 

 

Vermits we ons voorgenomen hebben het amateurtoneel in Vlaanderen te onderzoeken 

met het oog op het detecteren van aspecten van verzuiling – of het ontbreken ervan – is 

het gepast stil te staan bij het achterliggende, maar cruciale concept verzuiling, teneinde 

tot een goede terminologische afbakening te komen. Dit is van belang voor de 

benadering van het onderzochte fenomeen, zowel vanuit een historisch–kritische 

invalshoek, die in dit hoofdstuk aan bod komt, als voor het ontwikkelen van indicatoren 

in het kwantitatieve onderzoek (hoofdstuk 6)  

Het is niet onze bedoeling de vrij omvangrijke literatuur uitdiepend te analyseren die 

vanuit sociologische en andere wetenschappelijke hoeken werd aangedragen over het 

                                                 
 
8 meer in het bijzonder de American Psychologists Association, cf. Lernout 1999: 172-175 
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verschijnsel verzuiling. Nochtans verdient deze in hoofdzaak opiniërende 

verzuilingskritiek toch wel enige aandacht. Vlaanderen, als een onderdeel van België, 

wordt immers doorgaans beschreven als een bij uitstek verzuild bestel: een verzuilde 

bevolking met een cliëntelistisch beleid.9 

 

We zullen dan ook in de volgende bladzijden ingaan op het gegeven van de verzuiling 

in de mate die dienstig is voor het onderzoek dat we willen voeren in het welbepaalde 

deel van het middenveld waarop deze studie gericht is: het amateurtoneel in 

Vlaanderen. We dienen dus een goed pragmatisch begrip te hebben van wat we onder 

zuil verstaan en welke zuilen concreet voorkomen. Men kan zich moeilijk voornemen 

iets te willen detecteren en in kaart brengen zonder er een bepaalde voorstelling van te 

hebben. Laat ons dus met dit doel voor ogen op zoek gaan naar een omschrijving die de 

belangrijkste karakteristieken van het fenomeen zuil en verzuiling omvat. Het zuildebat 

daarentegen is niet het object van deze studie, ofschoon eventuele verschuivingen 

terzake, in het veld en/of in de beleidsvorming, uiteraard wel aan bod kunnen komen 

waar dit een betere begripsvorming dient.  

 

Onze benadering van het concept verzuiling is bijgevolg tweezijdig: aan de ene kant 

meer historisch  -ontstaan, wortels, evolutie- en aan de andere kant, in de context van de 

middenveldparticipatie, wat door sociologen vaak als ‘sociaal kapitaal’ wordt 

aangeduid.10  

 

1.2.1. Zuil en verzuiling: verschijnsel en terminologie. 

 

Iets waar vrijwel alle auteurs het over eens zijn, is dat zuilen en verzuiling te maken 

hebben met levensbeschouwing en ideologie. Nu zijn levensbeschouwing en ideologie 

op zich evenmin eenduidige concepten. Ideologieën kunnen variëren van 

weldoordachte, gestructureerde stelsels tot vage rudimentaire opvattingen.11 

                                                 
 
9 cf. Balthazar e.a. 1983: 147 
10 zie verder 1.2.2. 
11 Dierickx stelt zelfs “Levensbeschouwingen zijn zeer omvattende, zeer ambitieuze ideologieën. (…) Kortom de 
culturele grondslag van de verzuiling is een ideologie. Deze ideologie kan een levensbeschouwelijke afmeting 
aannemen. Zij kan zelfs een religieuze afmeting aannemen. De aard van die ideologische grondslag is een 
kwestie van empirie.” Dierickx 1988: 44, en Van der Laarse “Achter politieke etiketten als liberalisme, 
radicalisme en conservatisme gingen geen uitgekristalliseerde ideeënstelsels schuil, maar stromingen die slechts 
positioneel van elkaar verschilden.” Van der Laarse 2000: 43 
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Levensbeschouwing laat zich wellicht nog het best omschrijven als een individuele 

opvatting over de wereld en de plaats van de mens daarin. Opvatting die al dan niet een 

godsbesef en/of een godsdienst of (geopenbaard) geloof impliceert. In 

levensbeschouwing is dus zeker een component ‘al dan niet op de een of andere wijze 

waardegevoelig’ aanwezig.  

 

De wortels van het verschijnsel zijn 19de eeuws, als een late reactie op de 

industrialisering en haar gevolgen. De term waarmee het verschijnsel wordt aangeduid 

is echter veel jonger. Hij dateert uit de jaren vijftig en bereikte ons uit Nederland.  

 

In de verantwoording bij de opstellenbundel De verzuiling voorbij 12 uit 2000,  die de 

afsluitng vormde van het in 1980 gestartte Amsterdamse onderzoeksproject ‘Verzuiling 

in Nederland, in het bijzonder op lokaal niveau 1850-1925’, stelt Jaap Talsma dat “het 

in het midden van de jaren 1930 gebruikelijk werd de vier, naar levensbeschouwing 

onderscheiden en door de rijksoverheid  gesubsidieerde centrales voor werklozenzorg 

als ‘zuilen’ aan te duiden. Later, in de jaren dertig en vooral in de jaren vijftig, kreeg 

deze architectonische beeldspraak een steeds ruimere toepassing.” (Blom en Talsma 

2000: IX).   

 

De ‘auctor intellectualis’ van het project, Hans Blom, viel de taak toe – na 65 jaar 

gebruik van de term – uit te leggen wat nu eigenlijk verzuiling is.13 Blom verduidelijkt 

in zijn evaluerende slotbijdrage tot de bundel dat ‘verzuiling’ een metafoor is om een 

maatschappelijk geleding aan te duiden, waarvan de herkomst moet worden gezocht in 

de zomer van 1935.14 Deze beeldspraak bleek zeer geschikt om de opvallende 

segmentatie langs religieuze en ideologische lijnen in de Nederlandse samenleving te 

karakteriseren. Bij de introductie van de terminologie verzuiling, verzuildheid en zuilen 

in de wetenschap in de jaren vijftig speelde de vooraanstaande Nederlandse socioloog 

J.P.Kruijt een centrale rol.15  

 

                                                 
12 Blom en Talsma 2000; niet te verwarren met de gelijknamige 13 jaar oudere studie van de Vlaamse politoloog 
Luc Huyse (Huyse 1987) 
13 cf. De Rooy 2001: 49 
14 cf. Blom 2000: 207 en 237, noot 1 waarin de bron wordt geciteerd waarop zowel Talsma als Blom zich 
steunden 
15 idem: 207-208 
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In 1959 schreef Kruijt: “Zuilen ontstaan pas, als wij te maken hebben met vrijwillige 

organisaties op levensbeschouwelijke grondslag ter behartiging van wereldse zaken.” 

(Kruijt 1959: 8) Hij en de andere Nederlandse sociologen uit die tijd doelden daarmee 

op de verdeeldheid van de toenmalige Nederlandse samenleving, waarin op 

levensbeschouwing gebaseerde organisaties manifest aanwezig waren en hun sociaal-

economisch of cultureel doel trachten te realiseren. Dit is het zo-even aangestipte 

levensbeschouwelijk fundament van zuilen16, wat betekent dat zuilen wereldlijke 

activiteiten in een levensbeschouwelijk kader organiseren. Een godsdienstig kader zelfs. 

Levensbeschouwing – of beter gezegd: het delen van een zelfde levensbeschouwing – 

doordringt en groepeert de maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in politieke 

partijen, in recreatieve, culturele en belangenbehartigende organisaties.  

 

Blom stelt verder dat het elastisch karakter van de metafoor bijdroeg tot de uitwaaiering 

van het begrip, omdat een gezamenlijke definitie ervan ontbrak, de veelheid van 

verzuilingsstudies uit sociologische, politicologische en geschiedkundige hoek ten spijt. 

De relatie tussen de typisch Nederlandse situatie en de internationale dimensie, die al 

vroeg in de verzuilingsstudie een plaats had gevonden, speelt hierbij volgens Blom ook 

een rol. Het gemeenschappelijk kenmerk van deze internationaal getinte beschouwingen 

is dat het typisch Nederlandse van verzuiling sterk wordt gerelativeerd of zelfs ontkend. 

Wel werd de Nederlandse verzuiling ‘eigen’ kenmerken toegekend, “in het bijzonder 

dan de mate waarin de geïnstitutionaliseerde segmentatie op levensbeschouwelijke basis 

wortel schoot”.17 

 

In zijn recensieartikel uit 2001 geeft Piet de Rooy niet enkel aan dat reeds in een citaat 

uit De Tijd  van 1853 de metafoor van de zuil voorkwam - met de opmerkelijke functie 

op eenheid van gelijkgezinden én op opositie tot de anderen te wijzen - maar doet hij 

ook een aantal pertinente suggesties voor “een nieuwe omgangsregeling met het begrip 

verzuiling.”18 

 

De Rooy gaat verder dan het grove onderscheid tussen ‘vroege’ en ‘late’ verzuiling uit 

het Amsterdams onderzoeksproject en onderkent vier fases in het verzuilingsproces. De 

                                                 
16 cf. Huyse 1987: 12 en ook Blom 2000: 209 
17 cf. Blom 2000: 208-211 
18 cf. De Rooy 2001: 45-46 
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pre-verzuilingsfase (1830-1860) waarin de verzuiling werd voorbereid, een tweede fase 

(1860-1890) waarin dit langzamerhand organisatorische vormen gaat aannemen, een 

derde  (1890-1917) waarin de ‘grootste’ volksdelen verzuild werden, en tenslotte de 

vierde fase (1917-1965) waarin veeleer over ‘verzuildheid’ dan over ‘verzuiling’ 

gesproken zou dienen te worden omdat de maatschappelijke segmentering dan in 

Nederland voltooid is. Het gaat in deze laatste fase vooral om het behoud van het 

marktaandeel door te zorgen voor een verdere verzuilingsgraad van zowel de eigen 

achterban, als van de samenleving als geheel.19 Het is in deze periode ook dat de zorgen 

beginnen over de kwalijke kanten van de ‘hokjesgeest’ die voor onze benadering van de 

‘verzuiling’ en voor het door ons gevoerde onderzoek naar de ‘verzuildheid’ in het 

Vlaamse amateurtoneel van essentieel belang zijn.  

 

Aan bovenstaande beschouwingen kan men, zoals o.a. Witte en Craeybeckx en ook 

Huyse doen, onmiddellijk de terechte bedenking koppelen of er wat Vlaanderen betreft, 

wel meer dan één zuil te vinden is, met name de katholieke.20 Indien men de definitie 

beperkt tot het teruggaan op een levensbeschouwing, wat gebeurt er dan met iets als de 

socialistische beweging, die toch evenzeer aan haar partij gebonden organisaties heeft 

opgericht als jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, machtige mutualiteiten en dito 

vakbonden? Hiervoor heeft men een oplossing trachten te vinden door ‘ideologie’ in de 

terminologische definitie te brengen: ook constructies met een ideologische onderbouw 

zijn zuilen. Op die manier kon het georganiseerde socialisme weer onder de 

definitorische hoed worden gevangen, maar dook meteen weer het probleem op van een 

te enge koppeling met bepaalde vormen van ideologische constructies die men toch 

bezwaarlijk als zuilen kon kenmerken. Niemand zou er aan denken het nationaal-

socialisme in Duitsland als een zuil te karakteriseren, terwijl het wel degelijk  een 

beweging was die tal van organisaties onder haar ideologische koepel samenbracht. 

Dus: zuilen zijn meer dan ideologische koepels en politieke stelsels. Hierdoor is het 

plaatsen van het georganiseerde socialisme evenwel niet opgelost. Daarvoor is de 

bijkomende vaststelling nodig dat het socialisme op een bepaald ogenblik meer was 

geworden dan een politieke beweging. Precies deze evolutie vond plaats in de periode 

tussen de twee wereldoorlogen. Kossmann wijst erop dat de integratie van de 

socialistische beweging in de politieke en maatschappelijke vormen van het interbellum 

                                                 
19 idem: 51-57 
20 cf. Witte en Craeybeckx 1985: 319 en Huyse 1987: 13 
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waarschijnlijk een van de oorzaken is geweest dat zij toen in de Lage Landen geen 

indrukwekkend intellectueel stelsel meer was, zoals voor de oorlog, maar een zuil was 

geworden.21 Ook de medewerkers aan het Amsterdams verzuilingsproject houden er 

grotendeels22 vergelijkbare opvattingen op na: de institutionele verzuiling in het 

interbellum was ondenkbaar zonder de rode zuil.23 

 

Het beeld van de zuil, dat Kruijt op het omslag van zijn boek uit 1959 liet afdrukken en 

waarnaar hij op pagina 50 expliciet verwijst, was dus goedgekozen, en ook het al 

vermelde isolement werd door hem treffend verwoord. Het verschijnsel verzuiling heeft 

volgens hem twee kanten: solidariteit en consensus met de ‘eigen’ mensen, met daar 

tegenover een zekere afweer, gepaard gaande met afscheiding, vervreemding en 

discriminatie, van de ‘andere’. Kruijt noemde dit ‘binding naar binnen, scheiding naar 

buiten’ en wie tot een zuil behoort, wordt er door gevormd, verzorgd en geleid ’van de 

wieg tot het graf’.24   

 

Op dit punt gekomen, beschikken we over een aanzet van een bruikbare omschrijving 

die tweeledig is: levensbeschouwelijke verscheidenheid als organisatieprincipe van het 

maatschappelijk leven en zelfgekozen isolement. Het is deze tweede component  die 

verzuiling de negatieve connotatie heeft gegeven die in de opiniërende zuilkritiek van 

de latere jaren aan bod komt. Het fenomeen werd gelijkgesteld met hokjesmentaliteit en 

met onverdraagzaamheid van het ‘wij zijn anders’ beginsel dat geen ‘anderen’ toelaat. 

 

Wanneer we hierbij echter rekening houden met de ontwikkelingen na de Tweede 

Wereldoorlog, waarbij het sociale landschap sinds de jaren zestig steeds minder 

gekenmerkt werd door de oorspronkelijke tegenstellingen op basis van godsdienst en 

levensbeschouwing en de gescheiden werelden van katholieken, socialisten en liberalen 

dichter bij mekaar kwamen25, dan verlegt de discussie zich naar wat Huyse de 

                                                 
21 Kossmann 1986, deel 2: 91 
22 ook wanneer het iets moeilijker wordt om de internationalistisch georiënteerde socialisten in te passen, bv. in 
het ‘goede vaderlanderschap’, blijft er een oplossing: “Het aantrekkelijke van de recente mode onder 
Nederlandse historici is, dat men oog heeft voor paradoxale tendensen in het verzuilingsproces.” Groot 2000: 
199 
23 cf. Randeraad 2000: 149 en  Heerma van Voss 2000: 127, 132 en Wolffram 2000: 94 
24 cf. Kruijt 1959: 6-11 
25 cf. Kossmann 1986, deel 2: 326 
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erfgenamen van de verzuiling noemt, die “geruisloos” haar plaats hebben ingenomen: 

de politieke concerns.26  Staf Hellemans gewaagt in dit opzicht van “neo-zuilen”.27  

Hoewel wij het niet a priori met de stelling van de vrijwel volledig weggedeemsterde 

levensbeschouwelijke onderscheiden eens zijn – dit vraagt nog bijkomend onderzoek 

naar hoe ontzuild de hedendaagse Vlaamse samenleving nu werkelijk is, waarvan dit 

proefschrift één aspect onderzoekt – zouden we toch wel de idee van de politieke 

concerns of netwerken willen opnemen om toch ook de politiek–ideologische 

component in de zuildefinitie definitief te introduceren. De aanwezigheid van een 

politieke partij in het organisatienetwerk wordt trouwens door een aantal auteurs 

(Rokkan 1977; Billiet 1982; Hellemans 1985) aangevoerd als een noodzakelijke 

voorwaarde om over een zuil te kunnen spreken: om de doelstellingen die de zuil in de 

maatschappij wil realiseren te bereiken is het instrument van een politieke partij 

onontbeerlijk.  

 

Ook hierin worden we door recent onderzoek bijgetreden. De coördinatoren van het 

sociaal-geografisch segment28  van het Amsterdams verzuilingsproject Knippenberg en 

Van der Wusten, droegen in hun balans van het project een verzuilingsdefinitie van 

eigen makelij aan waarop we ook verder nog even zullen terugkomen29, maar die 

alleszins expliciet het belang van de aanwezigheid van een politieke partij in een zuil 

benadrukt in de formulering dat verzuiling een specifieke vorm van segmentering is, 

waarbij sprake is van een complex van onderling (formeel of informeel) verbonden 

organisaties, dat ingebed is in het politiek stelsel en in zijn meest zuivere vorm een 

politieke partij omvat.30  

 

De Leuvense sociologen en politologen hebben zich in het algemeen grotendeels 

beperkt tot beschouwingen over de in Vlaanderen ultra-stabiele katholieke zuil. Hun 

analyses geven meestal aan dat het vanaf de jaren zestig en zeventig zo geen vaart meer 

loopt met die verzuiling wegens het seculariseringsproces, de ontkerkelijking en de 

geloofsafval. Dat de K van katholiek, werd omgezet in de C van christelijk, wat dan 

weer staat voor menselijkheid, solidariteit, dienstbaarheid enz., kortom het hele 

                                                 
26 cf. Huyse 1987: 62 
27 cf. Hellemans 1990: 233 
28 cf. Blom en Talsma 2000: X en 212 
29 zie onze voetnoot 35 
30 Cf. Blom 2000: 231-232 en 287, noten 87, 88 en 90 



 13

waardencomplex31 dat de exclusief christelijke eigenheid zou uitmaken en de christenen 

automatisch tot betere mensen verheft. 

 

 Els Witte, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, keek daarentegen in 1982 heel 

wat verder in haar bijdrage  De specificiteit van het “verzuilingsproces” langs 

vrijzinnige zijde (Witte 1982) en toont aan dat tegenover het goed gestructureerde  

machtige katholieke blok, waarvan de fundamenten werden gelegd omstreeks 1885 en 

de zuil zijn volledig beslag32 kreeg na de invoering van het algemeen stemrecht in 1919, 

niet iets vergelijkbaars stond in de vorm van een soort vrijzinnige zuil. Dit neemt 

uiteraard niet weg dat er wel een liberale en een socialistische zuil bestonden en bestaan 

waarvoor onze eerder geformuleerde zuildefinitie opgaat: de eerste ontstaan uit een 

burgerlijk-liberale tegenbeweging tegen de dominantie van de kerk, de tweede 

gebaseerd op de arbeidersklasse en het socialisme.33 Ondanks het feit dat ze qua 

levensbeschouwelijke ingesteldheid als vrijzinnigen op dezelfde golflengte zitten, 

hebben ze elkaar omwille van ideologisch-politiek tegenstellingen nooit gevonden. In 

dit opzicht valt dus niet te ontkennen dat de katholieke zuil de meest volledig 

uitgebouwde en op zichzelf staande zuil is. “Sommige auteurs menen dat 

klassenverzoening (op grond van een soms vervaagde godsdienstige ideologie) behoort 

tot de definitie van de zuil zelf. De christelijke zuil loopt inderdaad door de klasssen 

heen. Hij zou zo gezien de enige echt historisch gegroeide zuil zijn.” (Witte en 

Craeybeckx: 1985: 319) De socialistische en liberale zuilen staan er naast, maar slaan 

slechts in zeer extreme noodsituaties de handen in elkaar. Het belang van 

levensbeschouwing, maar ook van ideologie en partijbinding, voor de zuildefinitie 

worden hierdoor andermaal bevestigd. 

 

Dit brengt dus in Vlaanderen een landschap in beeld met drie zuilen  die ideologisch-

politiek tegenover elkaar gepositioneerd staan, maar waartussen slechts één 

levensbeschouwelijke breuklijn loopt die de katholieke zuil scheidt van de socialistische 

                                                 
31 “Dat waren wellicht geen permanente waarheden maar niettegenstaande hun algemeenheid toch vrij pertinente 
noties over de verwantschap van christelijke met westerse en democratische waarden, over de superioriteit van 
harmonie en verzoening boven klassenstrijd, van economische vrijheid boven krachtige planning, van eerbied 
voor het leven boven al te haastige aanvaarding van de dood (abortus, euthanasie). Toen de normatieve en 
gesloten regels van de katholieke leer voor de massa van gelovigen en halfgelovigen geen dwingende kracht 
meer bezaten, bleken er zekere ethische en intellectuele waarden uit de katholieke erfenis te zijn overgebleven 
die de erfgenamen aan elkaar bonden en hun een gevoel van saamhorigheid gaven.” Kossmann 1986, deel 2: 339 
32 dit stemt overeen met wat De Rooy voor het Nederlandse verzuilingsproces vaststelde, cf. voetnoten 18 en 19  
33 cf. Witte 1982: 45-48 



 14

en de liberale  zuil. Wanneer we hier de evolutie van de laatste decennia van de 20ste 

eeuw bij betrekken, dienen we ons ook nog af te vragen of er in Vlaanderen een 

Vlaams-nationale en een Agalev-zuil bestaan in de volledige betekenis van de definitie. 

De meeste auteurs gaan hierop niet in, maar diegenen die dat wel doen (Hellemans 

1985; Huyse 1987; Hooghe 1999) komen tot de conclusie dat dit niet het geval is. Beide 

strekkingen zijn veel recenter dan de traditionele drieledige zuilvorming en hebben in 

elk geval geen van beiden een volledige zuilorganisatie uitgebouwd met vakbond, 

mutualiteit, sociaal-culturele werking e.d.m. Wat het Vlaams-nationalisme  betreft, kan 

worden opgemerkt dat wat vanaf de jaren dertig moeizaam aan zuilopbouw werd 

gerealiseerd34 in hoofdzaak steunde op de daensistische sociaal-economische erfenis  

- vanuit de epicentra Aalst en Kortrijk - die in Vlaams-nationalistische handen was 

overgegaan en reeds tijdens de collaboratie gedurende de Tweede Wereldoorlog 

verloren ging. (Himpe 1992; Van de Perre 1997; Verdoodt 1974) 

 

Wij concluderen dus dat er in Vlaanderen drie grote zuilen bestaan, waarvan de 

katholieke veruit de grootste is, gevolgd door de socialistische en dan door de liberale 

zuil. Dit neemt uiteraard niet weg dat de toch niet te verwaarlozen segmenten in de 

bevolking die bij het Vlaams-nationalisme of bij Agalev behoren, een binding met een 

onderdeel van de drie traditionele zuilen kunnen hebben (bijvoorbeeld vakbond of 

mutualiteit) en zeer zeker ook qua levensbeschouwelijke stellingname in het onderzoek 

dienen te worden betrokken.  

 

De kernbegrippen om een ‘zuil’ mee te omschrijven worden dus: levensbeschouwelijke 

en/of ideologisch–politieke verscheidenheid gepaard met een bepaalde vorm van daaruit 

voortvloeiend identificerend zelfgekozen isolement en groepsgevoel.35 De term 

‘verzuiling’ wordt daarbij opgevat als de opbouw of het tot stand gekomen zijn van een 

                                                 
34 zie ook hoofdstuk 3, onderdeel 3.3.2  
35 In hun door ons op pagina 12 al vermelde evaluatie van het Amsterdamse verzuilingsproject introduceren 
Knippenberg en Van der Wusten de wat bevreemdende term ‘etnisch’ voor verzuilde verhoudingen “om de 
situatie aan te geven, dat een bepaald cultureel kenmerk zo belangrijk wordt dat alle andere culturele kenmerken 
daaraan ondergeschikt raken en de connotatie van verwantschap in de meest letterlijke zin ontstaat” (Blom 2000: 
232). Wij zien hierin slechts een andere formulering én een bevestiging van het belang van ‘onderscheid’ en 
‘groepsgevoel’, dat reeds eerder door andere auteurs naar voren werd gebracht. Om toch nog van ‘verzuiling’ te 
kunnen spreken, zonder er de soort stenografische aanduiding voor ‘segmentisering/etnisering’ van te maken 
waarop De Rooy alludeert (De Rooy 2001: 50), nemen de auteurs - zoals hierboven gezegd - hun toevlucht tot 
het benadrukken van de inbedding van de etnische groepen in het politiek stelsel  
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geïntegreerd netwerk van organisaties dat daaraan beantwoordt. 36 Deze kernen van de 

begripsomschrijving zijn niet zonder belang want zij worden aangewend voor het 

ontwikkelen van indicatoren van zuilbetrokkenheid in het kwantitatief onderzoek 

(hoofdstuk 6).   

 

In de theoretische literatuur over verzuiling wordt ook vaak gewezen op de rol van de 

staat, die in een pluralistisch verband het kader levert - en meestal ook de financiële 

ondersteuning – waarin de levensbeschouwelijk onderscheiden maatschappelijke 

groepen hun activiteiten kunnen ontplooien en hun doelstellingen realiseren, of dit 

althans proberen te doen. Een tijdlang, en het is een open vraag in hoeverre dit nu nog 

zo is, hebben de zuilen dus het politiek regime gedragen. Wat onderwijs, mutualiteiten, 

gezondheidszorg, syndicalisme en in iets mindere mate het verenigingsleven betreft, is 

dit nog steeds het geval.  

 

Wel vallen in dit opzicht, zoals we in hoofdstuk 3 zullen zien, de zeer recente pogingen 

op om  - vaak gestuurd door de overheid – op deze terreinen in Vlaanderen ontzuiling te 

betrachten en soms zelfs te forceren. Rekening houdend met deze evolutie is het zeer 

zeker nuttig na te gaan of dit echt zo noodzakelijk is als men wel voorgeeft. Om 

hierover uitspraken te kunnen doen is eerst ernstig wetenschappelijk onderzoek van het 

maatschappelijk middenveld nodig om na te gaan of het verzuilingsfenomeen al dan niet 

(nog) aanwezig is en wat er de effecten van zijn. Een andere vraag die zich daarbij 

aandient is of de zuilen ja dan neen aan invloed hebben ingeboet.  

 

In de sociologische literatuur overheerst wel de consensus dat er in de periode sedert 

1960 grondige veranderingen plaatsvonden in het verzuilingslandschap. De discussie 

gaat daarbij om de vraag of de term ‘verzuiling’ nog geschikt is voor de beschrijving 

van het maatschappelijk leven in Vlaanderen.  (Hooghe 1999) Huyse, wiens stellingen 

                                                 
36 door het Amsterdamse verzuilingsproject werd voor zijn op het Noorden gerichte onderzoeksprogramma een 
ruime omschrijving gehanteerd van verzuildheid, verzuiling en ontzuiling, die vrij verwant is aan de onze: 
“verzuildheid is de mate waarin mensen hun sociaal-culturele en politieke activiteiten bewust verrichten en 
kunnen verrichten in eigen levensbeschouwelijke kring. Verzuiling is dan het proces dat de verzuildheid 
vergroot, ontzuiling het proces dat de verzuildheid vermindert. En zuilen zijn, hierop aansluitend, 
bevolkingsgroepen waarvan de leden een belangrijk deel van hun sociaal-culturele en politieke activiteiten 
bewust binnen levensbeschouwelijke kring verrichten alsmede de gezamenlijke organisaties die daartoe 
mogelijkheden bieden.” Blom en Talsma 2000: 212  
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in de jaren tachtig een vinnig debat hadden veroorzaakt tussen de vooral Leuvense 

politologen en sociologen, beweert: “De automatische koppeling tussen partij, vakbond 

en ziekenfonds is, zo te zien, voor velen geen evidentie meer”. De zuilelites hanteren 

nog wel een bepaald discours om hun bestaan en dat van hun organisaties te 

rechtvaardigen, maar de ideologische betrokkenheid van de leden zou grotendeels zijn 

verdwenen.37  

 

In Strijd om de moderniteit (1990) treedt Staf Hellemans deze visie bij en poneert dat 

het dissociatieproces  de band tussen de leden en de organisaties verzwakt, evenals de  

band tussen de verschillende zuilorganisaties onderling. Dit belet hem niet de stabiliteit  

van “neo-zuilen” te onderkennen, iets wat in de richting gaat van de politieke concerns 

die Luc Huyse onderscheidt. Ook volgens Rudi Laermans  (1990) behoort het hoogtij 

van de verzuiling tot het verleden ten gevolge van de individualiseringtendens, die tot 

het uiteenvallen van de zuilen leidt. Dit individualiseringfenomeen is interessant om 

even bij stil te staan.  

 

De krisis waarin het voor de verzuiling zo kenmerkende verenigingsleven38 zich met 

zijn vermeende achteruitgang zou bevinden, wordt toegeschreven aan 

‘individualisering’, een begrip dat vrij vaag is en bijgevolg de indruk wekt dat het goed 

de maatschappelijke evoluties weergeeft, al was het maar omdat het gemakkelijk als een 

verklarende factor voor uiteenlopende verschijnselen kan worden gebruikt. Het werk 

van Ulrich Beck (1986) wordt daarbij vaak als theoretische ondersteuning gebruikt.39  

 

De individualisering op haar beurt wordt dan verantwoordelijk gesteld voor de 

dissociatieprocessen die personen, bewegingen en organisaties uit elkaar zou hebben 

gedreven in de na-oorlogse maatschappij. In de godsdienstsociologie neemt een auteur 

zelfs de term “katholicisme à la carte” in de mond40 om aan te geven dat het individu uit 

het religieuze aanbod nog slechts datgene kiest wat hem bevalt.  

 

De individualiseringstendens zou tot een terugval hebben geleid van betrokkenheid bij 

organisaties en verenigingen omdat de doelstellingen ervan de leden vreemd geworden 

                                                 
37 cf. Huyse 1987: 36; op het ontstaan van zuilelites wordt uitvoerig ingegaan in Blom en Talsma 2000: 319 
38 cf. Blom 2000: 213 en 217 
39 cf. Gibbens en Reimer 1999: 57 en Van  Schoor 2001: 14 
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waren. Hierin klinkt ook een echo door van de kloof systeemwereld versus leefwereld, 

zoals onder meer in de jaren zestig door Jürgen Habermas werd onderkend, die volgens 

hem tot een apathische houding van de burger leidde.41 De crisis van het militantisme, 

de problematische positie van de vrijwilligers en het teruglopend lidmaatschap van 

allerlei bewegingen en verenigingen wordt ermee in verband gebracht. Deze 

vaststellingen steunden evenwel vooral op verspreide indrukken (terugval deelname 1 

mei-optocht, tanende belangstelling voor processies e.d.m.) zonder empirische toetsing. 

 

Een groot aantal theoretische auteurs constateren dus het einde van de verzuiling of 

stellen dit in het verschiet. De vraag blijft of empirische gegevens het verdwijnen van 

een christelijk, socialistisch en liberaal segment in de bevolking bevestigen. Marc 

Hooghe stelt vast dat hiermee voorzichtig dient te worden omgesprongen.42  

  

1.2.2. De inbreng van de sociaal kapitaal-benadering. 

 

Het onderzoek naar de aan- of afwezigheid van verzuiling op microniveau draagt niet 

enkel bij tot een beter begrip van het verzuilingsdebat, dat – ondanks de pogingen van 

auteurs als Hellemans (1985) om het te internationaliseren tot Duitsland en Frankrijk – 

toch grotendeels beperkt blijft tot Vlaanderen en Nederland, maar het werpt ook een 

nieuw licht op de meer recente internationale discussie in de jaren negentig over 

middenveldparticipatie en sociaal kapitaal. 

 

Volgens de sociaal kapitaal-benadering, met als bekendste exponent de Amerikaanse 

auteur Robert Putnam, speelt het lidmaatschap van verenigingen een enorme rol in het 

democratisch proces en dragen ze bij tot wat hij en andere onderzoekers “sociaal 

kapitaal” noemen.43 Putnam poneerde zijn stellingen in 1993 in Making Democracy 

Work (Putnam 1993), met een nogal pessimistische visie op de toenemende 

individualisering en het afnemen van sociaal engagement. In  Tuning In, Tuning Out 

                                                                                                                                                         
40 cf. Dobbelaere 1989: 685 
41 cf. Witte 1990: 120-121 en Heysse 1995: 196-199   
42 cf. Hooghe 1999: 419 
43 voor een goede bepaling van de term sociaal-kapitaal zie o.a.“Het Putnam-denken” In: Van Gyes e.a. 2000: 
318-320; Berry, Kent en Thomson 1993; Wilson 1996 en tenslotte http://www.cpn.org/sections /tools/models 
/social_capital.html  
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(Putnam 1995) wijst hij vooral het televisiekijken44 aan als de grote schuldige voor deze 

ontwikkeling.  

 

Het wetenschappelijk debat rond sociaal kapitaal kreeg opnieuw vaart met de publicatie 

van Bowling Alone, (1995, 2000) waarin hij vrij cultuurpessimistisch de stelselmatige 

daling vaststelt van de participatie aan het verenigingsleven in de Amerikaanse 

maatschappij. De daling dus van sociaal kapitaal, dat hij er als volgt omschrijft: “In 

recent years social scientists have framed concerns about the changing character of 

American Society in terms of the concept of  “social capital.” By analogy with notions 

of physical capital and human capital  - tools and training that enhance individual 

productivity – the core idea of social capital theory is that social networks have value. 

(…) social capital refers to connections among individuals – social networks  and the 

norms of reciprocity and trustworthiness that arise from them”. (Putnam 2000: 18 en 19) 

“ Networks and the associated norms of reciprocity are generally good for those inside 

the network, but the external effects of social capital are by no means always positive 

(...) Therefore it is important to ask how the positive consequences of social capital – 

mutual support, cooperation, trust, institutional effectiveness – can be maximized and 

the negative manifestations – sectarianism, ethnocentrism, corruption – minimized. 

Toward this end, scholars have begun to distinguish many different forms of social 

capital”. (Putnam 2000: 21en 22)  

 

In het verzamelwerk Sociaal kapitaal  en democratie  (2000b) stelt inleider Marc 

Hooghe: “ De afgelopen jaren is ook binnen het Nederlandse taalgebied heel wat 

onderzoek verricht over de relatie tussen het verenigingsleven, de aanwezigheid van 

sociaal kapitaal en de sterkte van democratische cultuur. Daarbij valt echter op dat de 

Nederlandstalige onderzoekers in sterkere mate dan hun Angelsaksische  collega’s de 

nadruk leggen op de politieke aspecten van participatie en vertrouwen”. (Hooghe 

2000b: 11) In hun onderzoek komen een aantal aspecten aan bod die niet zonder belang 

zijn met betrekking tot de problematiek van verzuiling en adhesie bij  

 

                                                 
44 De stelling van Putnam over de invloed van de televisie komt op het eerste gezicht nogal karikaturaal over; 
Hooghe toont aan dat wat sociaal kapitaal betreft de basisargumentatie van Putnam over de invloed van televisie 
wel klopt, maar dat zijn veronderstelling over het causaal mechanisme dat verantwoordelijk is voor ditverband, 
niet wordt bevestigd, cf. Hooghe 2000a: 126-130 
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levensbeschouwelijk-politieke organisaties. De beoefenaars van de sociaal kapitaal-

benadering zijn divers en verschillen nogal eens van mening. Dit betekent dat de 

elementen die wij uit hun discours opnemen, uiteraard niet door alle onderzoekers 

worden onderschreven, maar toch in belangrijke mate aanwezig zijn. 

 

Zo doet het verband tussen lidmaatschap van vrijwillige verenigingen en sociaal 

kapitaal meteen reeds denken aan de verzuilingsdefinitie voor wat betreft het 

groepsgevoel van netwerken van sociale contacten, waaraan positieve effecten worden 

toegekend met betrekking tot de opbouw van sociaal kapitaal. Groepsgevoel als een 

vorm van subcultuur, die bindt en isoleert, hebben we eerder (1.2.1.) ontmoet als een 

wezenskenmerk van een zuil. 

 

Ook de tegenpool, de individualiserende tendens, die de vorming van sociaal kapitaal in 

de weg staat door zijn negatief effect op het participeren van het verenigingsleven, 

hebben we daar reeds aangestipt als een van de mogelijke verklaringen voor een 

veronderstelde afnemende verzuiling. 

 

Een ander interessant gegeven binnen de literatuur met betrekking tot sociaal kapitaal 

waarover de auteurs van mening verschillen, is het antwoord op de vraag of de notie 

sociaal kapitaal wel te verzoenen valt met de hoge graad aan pluralistische 

verscheidenheid die we vandaag de dag in de Westerse maatschappijen aantreffen: “Als 

Putnam het veralgemeend vertrouwen in anderen naar voren schuift als een van de 

belangrijkste deelaspecten van sociaal kapitaal, en hier ook een uitgesproken positieve 

connotatie aan verbindt, dan laat hij weinig ruimte voor het bestaan van fundamentele 

tegenstellingen binnen een samenleving. (…) De nadruk die door sommige auteurs 

binnen de sociaal kapitaal-benadering gelegd wordt op de noodzaak van een 

veralgemeend vertrouwen dat zich uitstrekt tot alle groepen binnen een samenleving, 

lijkt enigszins op gespannen voet te staan met het erkennen  van deze groepsidentiteiten 

en –belangen.” (Hooghe 2000b: 14-15) Zonder verder in te gaan op de specifieke 

betekenis en de soms problematische gevolgen van Putnams “trust and reciprocity” doet 

deze wat moeilijke relatie tussen het omgaan met maatschappelijke diversiteit en de 

sociaal kapitaal-benadering alweer denken aan wat we eerder bij de zuildefinitie 

vaststelden:  binding naar binnen, scheiding naar buiten. 
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Putnams optimistische stelling dat een sterk uitgebouwd verenigingsleven (‘strong 

society’) de werking van de politieke instellingen bevordert (‘strong state’) kent 

eveneens voor- en tegenstanders. Het is perfect mogelijk dat het andersom gebeurt en 

een bloeiend verenigingsleven precies mogelijk wordt gemaakt door krachtige en 

democratische politieke instellingen45. Bovendien blijft ook in Putnams optie de vraag 

hoe verenigingen dit door hem veronderstelde democratisch effect bewerkstelligen. Ze 

kunnen dit bereiken door hun interne werking, een soort leerschool die de burger 

voorbereidt en schoolt in democratisch doen en denken, of het effect kan berusten op 

hun externe werking: “individuele burgers veroveren macht door zich te verenigen, en 

kunnen daardoor de overheden dwingen meer rekening te houden met hun wensen en 

verlangens. Een politiek systeem dat geconfronteerd wordt met een veelheid aan 

drukkingsgroepen en bewegingen zal dan gedwongen worden alerter te reageren dan 

een politiek systeem dat tegenover zich alleen maar individuele, en dus machteloze 

burgers ziet.” (Hooghe 2000b: 16) Dietlind Stolle ziet dit zelfs als een van de twee 

effecten van sociaal kapitaal: “ Sociaal kapitaal wordt daarbij beschouwd als een 

hulpbron waarover een gemeenschap al dan niet beschikt, en waardoor burgers met 

elkaar verbonden worden en in staat gesteld worden hun gemeenschappelijke 

doelstellingen op een meer effectieve wijze te realiseren.” (Stolle 2000: 25-26) Ook 

hierin ligt er een treffend parallellisme met de werking van de zuilen, die erop gericht 

zijn hun doelstellingen te bereiken. 

 

Tenslotte kan ook nog worden opgemerkt dat de theoretische discussies over sociaal 

kapitaal en participatie de noodzaak aan gedegen empirisch onderzoek hebben duidelijk 

gemaakt. 

 

Belangwekkend in dit opzicht is het onderzoek dat in 1998 werd uitgevoerd door de 

Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel en bekend staat als de survey 

TOR 98 (Elchardus e.a.2000). Onder het mooie motto waaraan de onderzoeksgroep 

TOR zijn naam ontleent  (tempus omnia revelat) werden 1.341 mondelinge interviews 

afgenomen die handelden over diverse aspecten van participatie aan het 

verenigingsleven, inburgering, maatschappelijke houdingen en dergelijke. (TOR 

2000/5: 4) 

                                                 
45 cf. Huysseune 2000: 72-73; 75 
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Uit dit onderzoek, dat voortbouwt op de stellingen m.b.t. sociaal kapitaal en 

middenveldparticipatie, worden conclusies getrokken inzake het belang van 

levensbeschouwing en verzuiling die verantwoorden er wat langer bij te blijven 

stilstaan.           

  

De auteurs gingen ervan uit “dat het traditionele participatie-onderzoek zich al te 

eenzijdig richt op het formele lidmaatschap van organisaties, en daardoor andere 

participatiewijzen, die nochtans net zo goed een maatschappelijk-integratieve functie 

hebben, verwaarloost” (TOR 1999/11: 1) en hebben geprobeerd dit in het onderzoek 

TOR 98 recht te zetten. Het was hun bedoeling een profiel te schetsen van het 

lidmaatschap en het vrijwilligerswerk in de Vlaamse samenleving. Meteen wordt ook de 

verdeling weergegeven over de leeftijdsgroepen, het gender en de opleidingsniveaus. 

We komen hierop terug in hoofdstuk 6.  

 

Wat ons hier interesseert, zijn hun bevindingen betreffende de verzuiling van het 

Vlaamse verenigingsleven: “Samenvattend zien we dat een groot gedeelte van de 

Vlaamse bevolking lid is van ten minste een zuilorganisatie. Vooral het lidmaatschap 

van de christelijke zuil blijkt sterk verspreid onder de Vlaamse bevolking, gevolgd door 

de socialistische en de liberale zuil. Het lidmaatschap van de christelijke zuil blijkt 

evenwichtig gespreid over de verschillende bevolkingsgroepen, terwijl de socialistische 

zuil overwegend rekruteert onder lage geschoolden. De christelijke zuil is dan weer 

afwijkend omdat ze, in tegenstelling tot de andere soorten organisaties, evenveel 

vrouwen als mannen aantrekt. Binnen de zuilen blijkt er ook een sterke congruentie te 

vinden tussen keuze van vakbond, mutualiteit en zelfs krantenkeuze. Het lidmaatschap 

van niet-verzuilde organisaties blijkt vooral geconcentreerd bij jongeren, 

hogergeschoolden en mannen.” (TOR 1999/11: 95-96) 

 

In Oorzaken en Gevolgen van middenveld participatie (TOR 2000/5) gaan de auteurs 

hierop dieper in. Naast hun voor de sociaal kapitaal-benadering bemoedigende 

observatie dat de deelname aan het verenigingsleven helemaal niet zo terugloopt als 

wordt beweerd, stellen zij uit hun onderzoeksgegevens ook vast dat levensbeschouwing 

een belangrijk effect heeft op de algemene participatie.46  De levensbeschouwing wordt 

                                                 
46 cf. TOR 2000: 8 
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door hen bevestigd in haar rol als een van de traditioneel meest belangrijke 

integratiemechanismen. 

 

Ze concluderen dan ook dat verzuiling op micro-niveau niet de negatieve effecten heeft 

die de opiniërende zuilkritiek haar toedicht.47 In zijn bijdrage  De persistentie van 

verzuiling op microniveau in Vlaanderen. Een analyse van surveydata over 

lidmaatschap, zuilintegratie, stemgedrag en maatschappelijke houdingen (1999) bouwt 

Marc Hooghe voort op de resultaten van het TOR 98 onderzoek en gaat expliciet in op 

het verzuilingsaspect. Hij komt ondubbelzinnig tot de vaststelling dat het 

verzuilingsfenomeen op micro-niveau wel degelijk nog aanwezig is en dat de 

levensbeschouwelijke breuklijn, die op het macro-niveau van de politieke instellingen 

dan wel aan belang mag hebben ingeboet, er nog steeds bestaat: “Als we het verhaal 

over de geïndividualiseerde keuzes echter doortrekken tot op het micro-niveau zou dit 

tot de conclusie moeten leiden dat de traditionele verzuiling niet meer bestaat.  In 

principe zouden we dan het fenomeen moeten kennen dat bijvoorbeeld keuze van een 

vakbond, van een mutualiteit en het hebben van een politieke overtuiging  volledig 

ontkoppeld zijn, en dat elk individu hierover op volstrekt autonome wijze beslist. Ook 

op het vlak van de houdingen en overtuigingen zou er dan in feite, geen verschil meer 

mogen optreden, tussen bijvoorbeeld de leden van socialistische en die van de 

christelijke vakbond. De weinige onderzoeken die bestaan op micro-niveau tonen echter 

aan dat dergelijke verschillen wel nog aanwezig zijn.”  (Hooghe 1999: 393) Zijn 

cijfermatige analyses van de surveygegevens bevestigen ook dat zuilintegratie een 

sterke ideologische component heeft. De correlatiefactoren uit het onderzoek tonen aan 

dat de keuze van een vakbond of een mutualiteit zich wel degelijk vertaalt in 

kiesgedrag: “Het verband tussen zuilintegratie en kiesgedrag bestaat dus nog en is 

relatief sterk, zowel bij de christelijke, de socialistische als de liberale zuil.” (Hooghe 

1999: 407)  

 

De cijfers uit TOR 98 ontkrachten bovendien de vrij verspreide mening dat vooral bij de 

jongere generaties de zuilbinding geërodeerd zou zijn: het lidmaatschap van vakbonden 

en mutualiteiten blijft een belangrijke predictor van stemgedrag. Het profiel van de 

                                                 
47 cf. TOR 2000: 26 
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zuilintegratie toont ook de dominante positie aan van de christelijke zuil in het Vlaamse 

verenigingsleven.48  

 

Als belangrijkste criterium om na te gaan of verzuiling op micro-niveau nog aanwezig 

is binnen de Vlaamse samenleving, doet Hooghe een beroep op de houdingen en 

attitudes die binnen de zuil leven. Hierbij wordt het verband onderzocht tussen 

lidmaatschap van een zuil en het aankleven van een bepaald waardencomplex. De 

auteurs die de verzuiling vanuit de christelijke hoek hebben benaderd (Dobbelaere, 

1988; Billiet 1982; Huyse, 1987) beweren nogal gemakkelijk dat de subculturele 

verschillen – die in dit geval de christelijke zuil kenmerken – niet meer beantwoorden 

aan het waardenpatroon van de leden van de zuil en zich vooral weerspiegelen in het 

discours van de zuilelite en haar opiniemakers.49 Ook Huyse zit in die hoek.  

 

De TOR 98 survey geeft hen evenwel ongelijk en stelt vast dat er wel degelijk een 

verband optreedt tussen zuillidmaatschap en het huldigen van bepaalde waarden. 

Bovendien blijkt dit geen rechtlijnig verband te zijn, maar variaties te vertonen 

afhankelijk van de concrete houding die onderzocht werd en de specifieke zuil. Dit leidt 

Hooghe tot de belangrijke conclusie dat er niet enkel invloed uitgaat van het feit lid te 

zijn van verenigingen, of van verzuilde verenigingen, maar bovendien ook nog specifiek 

van het feit lid te zijn van de christelijke, de socialistische of de liberale zuil.50  

 

In  tweede instantie tonen de gegevens echter ook aan dat er op het gebied van de 

attitudes wel degelijk verschillen optreden tussen de verschillende zuilpublieken, maar 

dat de correlaties eerder aan de zwakke kant zijn. Dit betekent dat er statistisch gezien 

geen sprake meer is van totaal gescheiden werelden met geheel aparte subculturen: 

“Voor de liberale zuil noteren we weinig opvallende effecten, terwijl de socialistische 

en de christelijke wel een duidelijk significant effect hebben, maar in een aantal 

gevallen verloopt dit in dezelfde richting. Slechts voor een beperkt aantal houdingen 

lopen de christelijke en de socialistische zuil echt uit elkaar op het vlak van de 

houdingen.” (Hooghe 1999: 416) 

 

                                                 
48 cf. Hooghe 1999: 404, 408 
49 zie Billiet en Dobbelaere 1976; Dobbelaere 1988   
50 cf. Hooghe 1999: 411 
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De sociaal kapitaal-benadering krijgt dus door dit empirisch onderzoek naar het belang 

en het aandeel van de verzuiling in de middenveldparticipatie een deuk wat betreft het 

verenigingsoptimisme dat wordt gehuldigd door een groot aantal auteurs: participatie 

versterkt de al bestaande houdingen en de ideologische opties van de vereniging bepalen 

welke houdingen precies aangewakkerd worden.  

 

De vaststellingen van de TOR 98 onderzoekers maken bovendien meteen duidelijk dat 

de berichten over het afsterven van de verzuiling in de Vlaamse samenleving op zijn 

minst enigszins voorbarig zijn.  

 

Bovenstaande bevindingen, samen met de eerder in 1.2.1 gegeven omschrijving van het 

concept verzuiling, wettigen een onderzoek naar de verzuiling in het landschap van het 

amateurtoneel in Vlaanderen op dit ogenblik en reiken tevens de criteria aan voor de 

kwantitatieve en kwalitatieve benadering ervan in de hoofdstukken 6 en 7, evenals voor 

het duiden van het historisch en maatschappelijk kader in het hiernavolgende hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 2:  

Amateurtoneel als amateurkunstbeoefening 

 
2.1. Amateurtoneel en (amateur)kunst: een begripsbepaling 

 

Vooraleer het specifieke karakter van het amateurtoneel te omschrijven dienen we in te 

gaan op het begrip ‘amateurkunst’ als zodanig om het te positioneren tegenover wat we 

dan maar bij gebrek aan een betere term ‘professionele kunst’ zullen noemen.  

 

Verschillende auteurs hebben zich vanuit diverse hoeken met deze problematiek 

ingelaten. De benaderingen die we kunnen onderscheiden, laten zich in een aantal grote 

categorieën onderbrengen. We zullen deze kort overlopen om nadien tot een meer 

praktijkgerichte omschrijving te komen, toepasbaar op het amateurtoneel dat in dit 

opzicht toch een enigszins bijzondere plaats inneemt. 

 

Een aantal auteurs wijst er terecht op dat amateurkunst in de vrije tijd beoefend wordt.1  

 

Ook het anderssoortig georganiseerd zijn van de sector van de amateurkunsten 

tegenover de professionele sector wordt als een basis van onderscheid naar voren 

gebracht.2  

 

Een meer psychologische benadering stipt dan weer aan dat de amateur en de 

professionele kunstenaar een verschillende attitude ontplooien. In de levenshouding van 

de amateur is kunst ‘slechts’ een aspect. De professionele kunstenaar is veel meer 

gefixeerd op een bepaalde kunstvorm. Zij reageren elk dan ook fundamenteel anders op 

nieuwigheden. 3 

 

Hiermee betreden we een interessant terrein. Deze auteurs hebben het over de houding, 

de attitude, van de kunstbeoefenaar, en veel minder over de kunst die door de 

beoefenaar wordt geproduceerd. Dit doet onmiddellijk, de vraag oprijzen of in die kunst  

                                                 
 
 
1 zie Kooyman 1992 en Frans 1997 
2 cf. Kooyman en Disch 1991: 20-22 
3 cf. Kort 1992: 53 
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dan zelf (ook) geen onderscheidend element te detecteren valt.. Sommigen zien het 

verschil in wat we als een onderscheid in ‘originaliteitsgehalte’ zouden willen 

bestempelen: “ De professionele sector streeft naar distinctie: het specifieke, het 

bijzondere, de ‘prestatiekunst’. De amateurkunst en de kunsteducatie richten zich op de 

navolgbare kunst; de beoefenbare kunst.” (Kooyman 1992: 7) Met deze categorie 

komen we op het hachelijke domein van het kwaliteitscriterium, met vooraan alweer de 

vraag of er een kwaliteitsonderscheid zou kunnen bestaan tussen amateurkunst en 

professionele kunst, afwijkend van de kwaliteitscriteria die op professionele kunst van 

toepassing zijn. 

 

De esthetica en de kunstfilosofie  bieden slechts in geringe mate uitkomst met 

betrekking tot het definiëren van kunst. In zijn bijdrage Begripsafbakening ‘kunst’ en 

‘amateuristische kunst’ (1990) toont Willem Elias eerst aan dat het essentialisme van de 

traditionele idealistische filosofie,  zoals door Stolnitz (1960) samengevat in 

mimetische, formalistische en expressieve theorieën, in feite een aantal kenmerken van 

bepaalde kunststromingen verabsoluteert tot de essentie van de kunst: “Met de 

analytische filosofen zijn we het eens dat wat zij de traditionele kunsttheorieën noemen, 

vaak in een essentialisme vervallen door één of meer kenmerken tot de algemeen 

geldende onwrikbare essenties te verabsoluteren.” (Elias 1990: 29) Vervolgens komt hij 

met de analytische filosofie en de receptie-esthetica, benadering overgenomen uit de 

literatuurwetenschappelijke hoek waarbij de perceptie van het literaire werk door de 

lezer centraal staat, tot een deiktische bepaling: “kunst is wat een kunstenaar als kunst 

aanwijst (en wat hij eventueel zelf gemaakt heeft)”. Dit verlegt de vraag uiteraard naar 

wat dan een kunstenaar is. Dit wordt beantwoord door het introduceren van drie 

principes.  

 

Ten eerste: een kunstenaar is een persoon die zich als zodanig aanwijst en wiens 

zelfbevestigende en identificerende uitspraak in kwantitatieve zin wordt beaamd door 

een aantal toeschouwers (rol van het publiek) en in kwalitatieve zin door de mate en de 

wijze waarop deskundigen het publiek hierin bijvallen (rol van de critici).  

 

Ten tweede: om bovenvermelde uitspraak te kunnen controleren wordt gebruik gemaakt 

van het onderscheid aangereikt door het begrip ‘continuïteit’: Er moet kunnen worden 
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geverifieerd of de persoon die zich kunstenaar noemt, regelmatig producten aflevert die 

hij als zodanig benoemt.  

 

Ten derde, en hier komen zowel de kwestie van het waardeoordeel  - het boven reeds 

vermelde kwaliteitscriterium – als een aanzet tot een definitorisch onderscheid tussen 

professionele en amateurkunst op het voorplan: de zich kunstenaar noemende persoon 

moet zich binnen een kunsthistorische traditie plaatsen, hij levert een bijdrage door 

nieuwe of andere vormen aan te brengen en in ieder geval niet te kopiëren wat er reeds 

bestaat. De maatstaven om dit te bepalen kunnen worden aangegeven door kunstcritici 

(de plaats binnen het actuele gebeuren)  en kunsthistorici (de plaats binnen de 

kunstgeschiedenis). Pierre Bourdieu wijst eveneens op het belang van deze relaties:  

“les effets proprement artistiques qui ne s’apprécient que relationellement, par une 

comparaison avec d’autres oeuvres tout à fait exclusive de l’immersion dans la 

singularité de l’oeuvre immédiatement donnée”. (Bourdieu 1979: 36) 

 

Dit derde principe leidt tot een bijkomende vaststelling en is erg belangrijk voor onze te 

ontwikkelen bepaling van het amateurtoneel. Het is namelijk de grondslag waarop 

kunstcritici zich kunnen baseren om hun kritiek te formuleren. De kunstcritici dienen de 

relatie met de reeds bestaande artistieke context aan het licht te brengen: “Zo niet  dan 

menen we dat er geen enkele reden is waarom mensen het recht zouden mogen hebben 

kritiek te formuleren op werk dat andere mensen in alle vrijheid, d.w.z. buiten 

werkverband, gemaakt hebben. Om die reden bestaat er geen kritiek van de 

amateuristische kunst,  of heeft die tenminste geen grond. Wanneer zij zou bestaan, is 

zij eveneens amateuristisch, en hanteert zij andere criteria dan de professionele kritiek.” 

(Elias 1990: 30) 

 

 Dit leidt Elias tenslotte tot een nominalistische en pragmatische definitie die alleszins 

binnen de contouren van ons onderzoek werkzaam zal blijken te zijn: “Het onderscheid 

tussen amateuristische kunstbeoefening en het ‘zo maar’ maken van kunst zou als volgt 

kunnen worden geformuleerd. Bij de amateuristische kunstbeoefening is het proces 

binnen de persoon  - als een aangename creatieve ontplooiing – belangrijker dan het 

product dat eruit resulteert. Bij de kunst-maker  (het woord ‘professioneel’ ligt te 

moeilijk en is eigenlijk overbodig)  is dit juist omgekeerd: zelfs al gaat hij eraan ten 

gronde, enkel het resultaat telt… Deze omschrijving zegt niets over de kwaliteit van het 
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werk, zeker niet wat de eerste twee regels betreft. Maar dit geldt ook voor het derde 

beginsel. Iemand is niet minder artiest, wanneer hij mislukt in zijn opzet om binnen het 

reeds bestaande  een eigen bijdrage te leveren aan het vormgevingsprobleem van zijn 

cultuur. Hij kan wel een minder goed artiest zijn, maar hij is daarom nog niet minder 

kunstenaar!” (Elias 1990: 31) 

 

Dezelfde beoordelingsnormen worden inderdaad toegepast op beroepstoneel en 

amateurtoneel, waarbij effectief  geoordeeld wordt in welke mate iemand een meer of 

minder goed artiest is. Wat betreft het spanningsveld tussen het proces en het product, 

draagt het toneel een aparte dimensie in zich die het deelt met de muziek: het is 

namelijk een kunstvorm die zich in de tijd realiseert. Na de opvoering groeten de 

kunstenaars en het enige tastbare wat nog overblijft is het decor. Het product, de 

voorstelling die in het decor plaatsvond, is voorbij en bevindt zich in de appreciërende 

herinnering van de toeschouwers en de deelnemers. Zo worden amateurtoneel en 

professioneel toneel dan ook terecht met dezelfde kritische maatstaven beoordeeld.4  

 

Wel kan men naar onze mening terecht gewagen van twee snelheden  in de 

amateuristische kunstbeoefening: “In ieder geval kunnen bij amateurkunstenbeoefenaars 

twee grote stromingen onderscheiden worden, twee snelheden in, feite, die een gevolg 

zijn van het feit dat zij hiermee bezig zijn zonder druk van buiten uit, los van hun job, in 

hun vrije tijd. Er zijn er dan die kunst als een middel beschouwen, meestal voor plezier 

of sociaal contact. En zij voor wie het kunstproduct een doel is en die aan de kwaliteit 

ervan dan ook meer aandacht zullen besteden. In alle amateurgroepen is er iets van 

beide invalshoeken aanwezig, maar elkeen heeft wel zijn eigen accent en doelstelling, 

waarbij een der beide snelheden de bovenhand haalt.” (Frans 1997: 20) 

 

Dit verklaart dat voor de kritische benadering van amateurtoneel  doorgaans wat 

‘mildere’ maatstaven worden gehanteerd met betrekking tot originaliteit en degelijkheid  

- lees overbruggen van een bepaalde technische moeilijkheidsgraad - van de prestaties. 

Niet alle bij het amateurtoneel betrokkenen zijn het evenwel met deze zienswijze eens, 

in het bijzonder zij niet die zich bezighouden met het geven van cursussen en het 

inrichten van opleidingen.5 Volledigheidshalve dient hierbij vermeld te worden dat het 

                                                 
4 cf. Gheuens 1975: 26-27 
5 cf. Blommaart 1999: 8 
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amateurtoneel zich doorgaans niet mag verheugen in veel belangstelling van de 

‘officiële’ theaterkritiek, wat tot een nogal eenzijdige inkleuring van het beeld van het 

Vlaamse theaterlandschap leidt, omdat de gelijkwaardigheid, of toch minstens de 

complementariteit, tussen professionele en amateurkunst vanuit receptief-kritische hoek 

vaak verwaarloosd wordt.  

 

We hebben dus duidelijk toch een aantal andere categorieën nodig om het amateurtoneel 

als dusdanig te karakteriseren.  

 

Een bijzonderheid is ook – en dat tot grote ergernis van menig gedreven of getalenteerd 

amateurtonelist – dat van alle uitvoerende kunsten het toneel de enige is die mogelijk 

maakt dat men er zich zonder enige voorafgaande technisch-artistieke vorming aan kan 

wagen. De interacties tussen amateur- en beroepstheater illustreren duidelijk dat er 

inderdaad zoiets als uitgesproken aanleg en talent bestaan.6 Dit, gecombineerd met het 

feit dat het instrument van de acteur zijn lichaam is en wij allen over een lichaam 

beschikken waarvan we in principe de meeste functies kunnen controleren, maakt het 

begrijpelijk dat bepaalde beroepsregisseurs, zoals Jan Fabre, Guy Cassiers en Arne 

Sierens, bij voorkeur werken met niet geschoolde acteurs. 

 

Waardoor wordt een amateurtonelist dan uiteindelijk nog gekenmerkt? Het onderscheid 

dient eerder te worden gezocht in de context, in de omstandigheden waarin en van 

waaruit de kunst beoefend wordt, dan in de kunst – als eindproduct – zelf. Het zijn 

overwegend elementen van sociaal-economische aard.  

 

De amateurtonelist beoefent zijn kunst buiten de professionele context: hij wordt dus 

niet bezoldigd voor de prestaties die hij levert.7 Bovendien beoefent hij zijn kunst ook 

buiten het professionele circuit, d.w.z. dat zijn infrastructuur, promotiemiddelen en 

communicatiekanalen zich in het gesubsidieerde, noch in het commerciële 

beroepscircuit bevinden.  

 

Hierbij dienen we een kanttekening te maken over de positie van de regisseur in het 

amateurtoneel. Het is namelijk niet ongebruikelijk dat de regisseur,  wanneer die niet tot 

                                                 
6 cf. Van Schoor 2001: 13 
7 zie ook onze voetnoot  24 



 30

het gezelschap behoort, wordt bezoldigd – vaak via de ‘informele’ economische weg – 

uit de eigen middelen van de groep, die zich meestal ook in de grijze zone van de locale 

economische orde situeren. De vergoeding voor een regie bedraagt momenteel tussen de 

10.000 en de 50.000 BEF afhankelijk van de financiële draagkracht van de kring. 

Daarvoor wordt een regie gemaakt, van een toneelstuk gekozen door de kring of van 

een naar eigen inzicht gekozen stuk in functie van het acteurspotentieel van de kring, en 

de hele repetitieperiode afgewerkt. Ondanks de onderlinge verschillen tussen de zowat 

1000 amateurgroepen die Vlaanderen rijk is8, duurt een repetitieperiode gemiddeld drie 

maand en kunnen de repetitiemomenten oplopen tot twee à driemaal per week. De 

vergoeding die de regisseur daarvoor soms ontvangt is dus eerder te beschouwen als een 

bijverdienste of een onkostenvergoeding dan als een loon. Omgekeerd kan ook worden 

opgemerkt dat sommige kringen wel eens een beroep doen op een regisseur uit het 

beroepstoneel. Ook voor deze deskundigen is het additionele inkomen dat ze hieruit 

verwerven meer als een bijverdienste dan als een echte verloning op te vatten. In dit 

opzicht blijft dus het kenmerk van de niet-bezoldiging overeind: men voorziet niet in 

zijn kosten van levensonderhoud door activiteiten in het niet beroepsmatige toneel. 

 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat in het amateurtoneel het procesmatige 

overheerst, zowel binnen de persoon als sociaal. Het sociale proces waarin het tot stand 

komt, is voor ons onderzoek het belangrijkst. Bij het beroepstoneel is enkel het 

eindresultaat van belang: de voorstelling als ‘commercieel’ eindproduct. Het is precies 

in dit voor het amateurtoneel zo typische sociale proces dat – zoals we verder zullen 

aantonen – de verzuiling (nog) aanwezig is. Voor het professioneel toneel, dat zich 

buiten het in 1.2.2 besproken maatschappelijk middenveld bevindt, is dit niet het geval: 

er bestaat in Vlaanderen geen verzuild beroepstoneel. 

 

2.2. Het belang van het amateurtoneel op sociaal-cultureel vlak. 

 

Toneel is dus kunst, een volwaardige kunst, want het betekent uiterste zorg voor het 

detail in tekst en techniek. Recreatie is dikwijls een synoniem voor plezierig tijdverdrijf, 

met een zeer bescheiden inspanning voor lichaam en geest. Amateurtoneel als 

kunstbeoefening, we zagen het hierboven, wil meer zijn, maar ook niet zo elitair worden 

                                                 
8 zie hoofdstuk 6, onderdeel 6.3.2 
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dat het enkel toegankelijk is voor de meest begaafden, voor vedetten. Het is dus kunst, 

maar gebracht door liefhebbers, mensen die dit niet doen om den brode.  

 

2.2.1. Culturele betekenis. 

 

Huib Hinnekint onderscheidt met W.F. Ogburne vier functies in de culturele betekenis 

van wat hij ‘het amateuristisch bezig zijn’ noemt: cultuurschepping, cultuurbewaring, 

cultuurspreiding en cultuuroverdracht9. We vinden ze in het liefhebberstoneel alle terug.  

 

Het amateurtoneel kan medewerkers van allerlei slag gebruiken, mits ze weten dat het 

een zeer zware hobby is en er gedisciplineerd en gewetensvol aan beginnen. Met 

verantwoordelijkheden tegenover publiek, regisseur, auteur, en vooral hun medespelers. 

Want theater is teamwork. Hun enige beloning is de prestatie op de scène en het 

applaus. Het amateurtoneel biedt aan een ruim publiek kansen om deel te nemen aan 

cultuur. Het levert tegelijkertijd op zich een belangrijke bijdrage tot de ontwikkeling 

van cultuur. Dit is de cultuurscheppende functie van het amateurtoneel. Jaarlijks worden 

diverse creaties van (nieuwe) toneelstukken gerealiseerd. Auteurs vinden vaak de weg 

naar het publiek en soms naar het succes via lokale amateurgroepen. Tegelijkertijd 

vervult het amateurtoneel een cultuurbewarende en een cultuurspreidende functie: 

zowel beroemde toneelstukken uit het repertoire als onbekende werken worden 

opgevoerd. Bovendien heeft het amateurtoneel de grote verdienste dat het voor-

stellingen brengt buiten de gevestigde schouwburgen. De opvoeringen vinden verspreid 

plaats over het hele Vlaamse land: in parochiezalen en volkshuizen, in scholen, soms in 

culturele centra of gemeenteschouwburgen, in ziekenhuizen en bejaardenhomes, in 

jeugdclubs en in buurthuizen, in eigen gehuurde ruimten. Het amateurtoneel doet dus 

ook aan cultuuroverdracht: plaatselijke toneelgezelschappen brengen kunst en cultuur 

dichter bij de bevolking en maken het haar mogelijk er deel in te hebben. 

 

2.2.2. Persoonlijke en maatschappelijke betekenis. 

 

Mensen ontwikkelen en gebruiken hun talenten naar best vermogen. Toneelspelen biedt 

een veelheid van activiteiten: lezen, memoriseren, documentatie vergaren, 

                                                 
9 cf. Hinnekint 1973: 282 en Ogburne 1964: 23 
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karakterontleding, spreken, declameren, zingen en dansen, mimeren en improviseren, 

vechten en zwijgen, alle variaties van bewegen maar ook ‘stil spel’ geven, vaak 

moeilijker dan het lijkt. Gelukkig dient de amateurtonelist dit gamma van capaciteiten 

niet steeds te combineren in eenzelfde rol of eenzelfde productie. Het gevarieerd aantal 

bij het theatergebeuren betrokken activiteiten: decorbouw, geluid en licht, kledij en 

grime, maar ook bardienst en vestiaire, maken het aantal deelnemers dat het 

amateurtoneel nodig heeft nog groter. Deze deelnemers behoren alvast niet tot de grote 

groep die volgens cultuurminister Bert Anciaux de weg naar de moeilijkere kunst niet 

vinden: “De gesubsidieerde, traditionele cultuur bereikt slechts een minderheid, dit in 

tegenstelling tot de commerciële massacultuur. Dat is althans wat ik lees uit recente 

studies over cultuurparticipatie. De meest positieve geven aan dat slechts één Vlaming 

op vijf ooit eens sporadisch naar theater of naar een concert gaat, en slechts één op 

vijftig doet dat méér dan vijf keer per jaar. Twee procent  is dus participant. (…) de 

manier om mensen in de zaal te krijgen moet herdacht worden, continu.” (Anciaux 

2000: 5-6)  

 

De maatschappelijke betekenis van het amateurtoneel is een concrete illustratie van het 

ontstaan of bewaren van ‘sociaal kapitaal’ zoals we dit in 1.2.2. zagen. Toneelspelen is 

een groepsgebeuren, een vrijetijdsbesteding van een aantal individuen die zich rond 

deze activiteit samen treffen. Het peil en het niveau van een productie wordt bepaald 

door het geheel van alle afzonderlijke prestaties op elk terrein. Het is een bezigheid die 

een grote en continue inzet vergt. De vele en lange repetities worden vaak door de 

buitenwacht onderschat, maar zijn een noodzaak om enig niveau te bereiken. Dit alles 

vraagt van de betrokkenen een grote en langdurige inzet, wat soms familiaal en sociaal 

een grote belasting kan zijn. Niet het minst omdat meer en meer amateurtonelisten of 

hun huisgenoten ook elders in het verenigingsleven actief zijn. Rekrutering van nieuwe 

deelnemers10 is voor sommige groepen dan ook een probleem, samen met het ter 

beschikking krijgen van geschikte en betaalbare zalen en/of repetitieruimten. 

 

Ten aanzien van zijn leden levert een amateurgroep een belangrijke bijdrage tot het 

zelfbewustzijn en de eigenwaarde van de persoon.11 Centraal staat immers iets 

verwezenlijken. Dit is de persoonlijke en de maatschappelijke betekenis van het 

                                                 
10 cf. Van Vlaenderen 1975: 32 
11 cf. Van Schoor 2001: 14 
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liefhebberstoneel: het stimuleert in de meeste gevallen de zelfontplooiing, de 

zelfwerkzaamheid en de creativiteit. Amateurtoneel is meestal niet gestoeld op 

improvisatie en evenmin op strenge beperkende regels, maar de inbreng en de 

interpretatie van de deelnemer is verrijkend: zowel voor het individu zelf als voor de 

groep.  

 

Amateurtoneel reduceert ook de drempel naar kunstzinnige vorming. Aan de ene kant 

bestaat de wil om theater te spelen en aan de andere kant wordt van de deelnemer een 

bepaalde bekwaamheid verwacht. Het streven naar verdere volmaking  toont op die 

manier veel amateurtonelisten de weg naar academies en zelfs naar conservatoria. Ook 

de amateurtoneelfederaties leveren in dit opzicht ernstige inspanningen: de leden 

worden geconfronteerd met een rijk aanbod aan cursussen, opleidingen en workshops 

waaruit zij, meestal tegen een geringe vergoeding, hun keuze kunnen maken. Binnen 

deze maatschappelijke context draagt het amateurtoneel dus bij tot de algemene 

ontwikkeling van de samenleving door de sensibiliserende functie die de toneelgroepen 

uitoefenen voor deze boeiende vorm van kunstbeoefening. 

 

Amateurtoneel is een sociaal gebeuren met een grote vormende waarde. Het publiek 

wordt beter van wat het te zien en te horen krijgt, het komt tot inzicht: in de geboden 

problematiek en in zichzelf. Het amateurtoneel verruimt en verrijkt, maar is ook een 

liefhebberij en een familiaal gebeuren, met steeds allerlei werk voor iedereen, voor alle 

leeftijden en voor alle bekwaamheden. Het is voor de deelnemers meer dan een hobby,  

het is begeestering.  

 

Het minst amateuristisch in het amateurtoneel, in de pejoratieve betekenis van het 

adjectief, is de leiding: planning en coördinatie, inzicht en verdeling van 

verantwoordelijkheden zijn een absolute vereiste om een gezelschap draaiend te houden 

en succesvol te maken.12 In dit opzicht is de rol van de regisseur en van de voorzitter of 

groepsleider moeilijk te overschatten. 

 

Wederzijdse kritiek en onderlinge competitie zijn eigen aan de wereld van het 

amateurtoneel. Competitie verbetert de kwaliteit door de creativiteit te stimuleren. De 

                                                 
12 cf. Lanckrock 1975: 51 
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bescheiden materiële middelen waarmee het amateurtoneel het bijna steeds moet rooien, 

werkt vindingrijkheid op allerlei gebied in de hand. Maar ook kritiek is een 

wezenskenmerk eigen aan elke kunstuiting. Resultaten staan altijd in verhouding tot de 

inspanning. Het onderscheid tussen liefhebbers en professionelen wordt op dit terrein 

beter niet gemaakt, zoals we al eerder vaststelden. Beroepsacteurs spelen weliswaar als 

broodwinning, maar dit staat op zich geen borg voor de kwaliteit van hun prestaties. Zij 

beschikken in de omgeving waarin ze werken over ontzettend meer mogelijkheden: een 

theatergebouw dat in alle opzichten goed geoutilleerd is, een maatschappelijk statuut – 

soms zelfs dat van een ambtenaar – rechtszekerheid en syndicale bescherming zoals dit 

voor alle werknemers het geval is. De amateurtoneelspeler daarentegen beoefent zijn 

kunst in zijn vrije tijd, zonder enige financiële vergoeding. Amateurtoneel is dus niet 

minderwaardig op zich. Kwalitatief goed toneel is en blijft goed toneel, onafhankelijk 

van het feit of het door een amateur- of een beroepsgezelschap op de scène wordt 

gebracht.13  

 

2.2.3. Betekenis van het publiek. 

 

Het amateurtoneel kan niet bestaan zonder een publiek. Naast de aanhang van de 

vereniging zelf, zijn er vaak ook de buurtbewoners, die het toneelgebeuren als een 

bescheiden sociaal element zien. Het relatiepubliek van andere groepen komt naar de 

voorstellingen kijken voor een meer beoordelende kritiek en een toetsing aan hun eigen 

ervaringen. Ook de kinderen van de betrokkenen zijn uit dit collectieve gebeuren niet 

weg te denken. Frans omschrijft de relatie tussen het amateurtoneel en het publiek als 

volgt: “Hoe interessant en veelzijdig het professionele kunstenaanbod heden ten dage 

ook is, het lijkt zich hoe langer hoe meer te richten naar een vrij kleine schare van 

bewuste en goed geïnformeerde cultuurconsumenten. Voor de ‘grote massa’ van 

mensen die slechts uitzonderlijk naar bv. een theatervoorstelling gaan en die graag eens 

ontspannen bij een toegankelijke komedie is er weinig aanbod in de beroepstheaters. De 

amateurkunsten vervullen hier een wezenlijke rol en een gat in de markt [sic, RR]. Zij 

gaven kunstbeleving opnieuw een van haar basisfuncties mee: een feest, genieten, eens 

heerlijk onderuit gaan, de geest van Dionysos.” (Frans 1997: 22) 

 

                                                 
13 cf. Van Schoor 2001: 13 
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Het publiek oefent meestal een grote invloed uit op de keuze en de samenstelling van 

het repertoire.14 Deze publieksgebondenheid heeft uiteraard een effect op wat men kan 

brengen, niet enkel de capaciteiten van de acteursploeg, de regisseur en de technici zijn 

bepalend: amateurkringen kunnen minder risico’s nemen in hun programmatie dan 

beroepsgezelschappen: “Van de amateuristische kunstgezelschappen is bekend dat zij 

over het algemeen een meer traditioneel, eenvoudiger repertoire prefereren. Dit 

repertoire sluit op dit moment aanzienlijk beter aan bij de culturele voorkeuren en 

kennis van het belangstellende doorsnee publiek.” (Blokland 1995: 381) 

 

Theater brengen en toneel spelen is een vorm van emotionele communicatie met het 

publiek dat men, mits er op een doordachte manier rekening mee te houden zonder het 

naar de mond te spelen, kan beïnvloeden en een beetje opvoeden. Hoe moeilijk hen dit 

vaak  ook valt, toch trachten vrijwel alle amateurgezelschappen de uitdaging aan te gaan 

om door wat zij brengen een eigen publiek te creëren en aan hun gezelschap te binden.15  

 

2.2.4. Economische betekenis. 

 

Ook materiële aspecten spelen uiteraard mee: elke verkochte inkomkaart helpt het 

gezelschap om te blijven bestaan of om vooruit te gaan. Zo is er haast nauwelijks een 

groep te vinden waarvoor de recette en de winstmarge van de bar geen belangrijke 

budgettaire elementen zijn.  

 

Een gedegen amateurtoneelgezelschap is nochtans in staat financieel rond te komen. 

Sponsoring - hoe bescheiden ook - is belangrijk, maar er mag toch niet in hoofdzaak op 

gerekend worden. Sponsoring is - behalve soms in natura - de laatste jaren bovendien 

fel teruggelopen wegens de verminderde fiscale aftrekbaarheid. Een succesvol 

gezelschap dat goed gerund wordt is zelfbedruipend, wat ook borg staat voor artistieke 

onafhankelijkheid. De economische return van de amateurkunstensector moet 

bovendien evenmin worden onderschat, zoals Guido de Brabander en zijn medewerkers 

in een aantal onderzoeken hebben aangetoond.16  

 

                                                 
14 zie ook hoofdstuk 4, waarin we uitvoerig op het repertoire ingaan 
15 cf. Geysen 1975: 12 
16 cf. De Brabander 1998b 
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De plaats van de amateurkunsten en van het amateurtoneel binnen de sociaal-culturele 

overheidsuitgaven voor Volksontwikkeling, waarvan ze een onderdeel vormen, verdient 

nadere aandacht. Wij steunen ons hiervoor op de meeste recente gegevens die 

beschikbaar zijn: het subsidiejaar 1999, door de overheidsadministratie gepubliceerd in 

2000. 17 

 

Volksontwikkeling. 

 

De subsidies voor de “Instellingen” voor Volksontwikkeling bedroegen in 1999 

593.500.000 BEF, waarmee o.m. 487 personeelsleden werden betaald. 

De “Verenigingen” voor Volksontwikkeling werden in totaal voor 626.492.869 BEF 

gesubsidieerdmet o.m. de tewerkstelling van 523 medewerkers. 

De “Diensten”voor Volksontwikkeling waren goed voor 204.212.066 BEF subsidie en 

36 personeelsleden. 

De “Koepelorganisaties” voor Volksontwikkeling werden met 67.170.807 BEF 

gesubsidieerd en stelden 43 mensen tewerk. 

De “Politieke vormingsinstellingen” van Volksontwikkeling kregen 35.400.000 BEF 

subsidie en hadden 31 beroepskrachten in dienst. 

In totaal werd de Volksopleiding dus met 1.526.776.150 BEF gesubsidieerd en stelde de 

sector 1120 professionelen tewerk. 

 

Amateurkunsten 

 

In 1999 werden door de administratie 3.773 actieve amateurgroepen aanvaard, 

overkoepeld door 21 federaties, waaraan in totaal 92.033.003 BEF subsidies werden 

verstrekt waarmee de federaties o.a. 27 voltijdse medewerkers tewerkstelden. 

 

 

                                                 
 
17 Jaarverslag Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk 1999: 11-32; deze organisaties worden erkend op 
de desbetreffende decreten (zie hoofdstuk 3, onderdelen 3.3.5 - 3.3.6), het aantal organisaties bedroeg in 1999 
(met enkele bekende voorbeelden): Instellingen 41 (Elcker-ik, Stichting Lodewijk de Raet, Theateropleiding 
Vlaanderen), Verenigingen 47 (KAV, KWB, Amnesty International, VTB-VAB, Willems-, Davids- en  
Vermeylenfonds),  Diensten 23 (CGSO, Pax Christi), Koepelorganisaties 8 (groeperen op vrijwillige basis 
filosofisch of ideologisch verwante organisaties of richten zich specifiek tot organisaties die zich niet tot een zuil 
wensen te bekennen) Politieke Vormingsinstellingen 5 (zijn gelieerd aan CVP: IPOVO, VLD: Instituut voor 
Kadervorming, SP: Studiecentrum Herman Vos, VU: Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Agalev: PLOEG) 
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Het aandeel van het amateurtoneel in de amateurkunsten. 

 

Het aantal gesubsidieerde voltijdse beroepskrachten van de 4 amateurtoneelfederaties 

bedroeg in 1999 (en ook in 2000) zeven: NVKT 3, KNTV 2, FAKREA 1, FVST 1.  

 

De subsidies voor de vier federaties waren in 1999 als volgt verdeeld: 

 

Subsidieverdeling Basissubsidie personeel werking totaal 

NVKT 1.238.249 2.985.100 5.283.500 9.506.849 

KNTV 772.051 2.524.195 2.559.500 5.855.746 

FAKREA 473.045 1.983.400 1.403.000 3.859.445 

FVST 370.333 1.308.002 971.901 2.650.236 

TOTAAL 2.853.678 8.800.697 10.217.901 21.872.276 

 

Met hun 887 aangesloten kringen, of 23,5% krijgen de amateurtoneelfederaties met 

21.872.276 BEF dus 23,8% van de totaalsubsidie voor amateurkunstbeoefening. 

 

We kunnen uit deze cijfers afleiden dat qua subsidies en tewerkstelling van professio-

nelen de amateurkunsten in het niet verzinken vergeleken bij Volksontwikkeling: 

afgerond meer dan 1,5 miljard BEF tegenover amper 92 miljoen, en met 1.120 beroeps-

krachten tegenover 27.  

  

Binnen de amateurkunsten dienen de amateurtoneelfederaties het te stellen met 21,87 

miljoen BEF en 7 medewerkers. We kunnen dus terecht spreken van een weinig 

geprofessionaliseerde sector met geringe subsidies. 

 

2.2.5. Vormende betekenis. 

 

De sociale impact van niet-professionele toneelbeoefening is groot.18 De cijfers19 met 

betrekking tot de evolutie van de amateurkunstbeoefening naar sector liegen er niet om:  

                                                 
18 zie ook hoofdstuk 7 
19 cf. WVC, afdeling Volksontwikkeling, in: VRIND 99, sub 3.3 evolutie naar sector; en Jaarverslag Afdeling 
Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk 1999: 33 
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 1992 1996 1998 1999 

Landelijke verenigingen 19 19 21 21 

Lokale afdelingen 3052 3289 3759 3773 

Podiumkunsten 673 834 927 887 

Dans 222 281 293 154 

Instrumentale muziek 1279 1152 1439 1322 

Vocale muziek 537 627 666 647 

Beeldende expressie 341 394 434 441 

 

Het aantal toneelgroepen stijgt gestadig en is zelfs een van de grootste groeiers, uit onze 

onderzoeksgegevens20 blijkt dat er in 2000 in totaal 977 groepen waren. Het totaal 

aantal leden bedroeg bijna 32.000. De stijgende trend zet zich dus door. 

 

Naast de geografische spreiding speelt ook het persoonlijk contact tussen beoefenaars 

en potentieel publiek een enorm stimulerende rol. Ook voor de uitvoerders zelf is een 

hele specifieke persoonlijkheidsvorming weggelegd. De deelnemers worden als het 

ware gedwongen zich in vrij strenge werkmethoden te plooien, na te denken over 

standpunten, situaties en technieken.  

 

Daarenboven biedt het amateurtoneel specifieke kansen aan permanente vorming.21 De 

klassieke onderwijsvormen beantwoorden niet of niet steeds aan de behoeften van de 

burgers om zich verder bij te scholen, hun hele leven lang: life long learning, waarvoor 

talrijke organisaties allerlei vormingsprogramma’s bieden, maar slechts een beperkt 

publiek bereiken en voortdurend op zoek zijn naar efficiënte methodes. Het 

amateurtoneel biedt hier een aantal impliciete mogelijkheden. Het kan makkelijk in veel 

van die vormingsprogramma’s gehanteerd worden als een instrument van culturele 

animatie: een gespeeld tafereeltje biedt meestal een geschikte aanzet voor een gesprek 

of een discussie. De ervaringen opgedaan in het kader van het amateurtoneel, zouden 

mensen kunnen stimuleren om zich zaken te gaan eigen maken en om het aangeleerde 

gemakkelijker te integreren in hun leefwereld.22  

                                                 
20 zie hoofdstuk 6, onderdelen 6.1.1 en 6.3.2 
21 cf. Hinnekint 1973: 283-284 
22 cf. Gautier 1975: 57-58 
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2. 3.  Historische schets van het amateurtoneel in Vlaanderen. 

 

Professioneel toneel en amateurtoneel zijn steeds nauw met elkaar verbonden 

geweest. Het is voor de theaterwetenschap zelfs allerminst een uitgemaakte zaak 

wanneer nu precies het beroepstoneel ontstaan is. Vast staat evenwel dat het 

professionele toneel uit het amateurtoneel is ontstaan, of alleszins uit een toneel 

dat nog geen beroepstoneel was.23 Het tijdens de oorlogsjaren geschreven 

standaardwerk van Max Hermann Die Entstehung der berufsmässigen 

Schauspielkunst im Altertum und in der Neuzeit, dat uiteindelijk in 1962 werd 

gepubliceerd, gaat grondig in op deze theaterhistorische problematiek.24 

Bovendien heeft deze evolutie zich niet overal in Europa en in de rest van de 

wereld op dezelfde manier voltrokken.  

 

De meer gestructureerde ontwikkelingen in Vlaanderen vonden plaats in de 19de eeuw 

en rond de vorige eeuwwisseling, waarover dadelijk meer. Terloops weze toch nog even 

gezegd dat ook het ontstaan van het eerste professionele toneel in Vlaanderen zich in die 

periode situeert.25 De eerste liberale en later ook de socialistische gezelschappen waren 

redelijk goed gestructureerd als ‘vermaakinstellingen’, in tegenstelling tot de aan de 

basis vrij zwak uitgebouwde katholieke organisatie.26 De verklaring hiervoor is 

makkelijk gegeven: de niet-katholieke sociëteiten en maatschappijen waren wel 

verplicht zich behoorlijk te organiseren vanuit hun verzet tegen de alles dominerende 

kerk. Vanuit de vooral liberale kringen traden, eveneens rond 1900, de eerste Vlaamse 

beroepsacteurs naar voren.27  

                                                 
23 cf. Van Schoor 2001: 11 
24 So ist es denn doch wohl zunächst eine theaterwissenschaftliche Aufgabe ersten Ranges, festzustellen, wann, 
wo und wie der moderne Schauspielerberuf entstanden ist und sich seine entscheidende Stellung in der 
Theaterkunst erobert hat. (…) Schauspielkunst  soll eben Kunst werden, und das heisst aus dem Zustand 
gelegentlicher Mitwirkung von Dilettantenspielern erlöst werden, wobei wir nicht an unser heutiges 
Dilettantentum denken dürfen , dem das Vorbild des berufsmässigen Schauspielertums doch immerhin einen 
fernen Abglanz wirklichen Künstertums zu geben imstande ist; “Darsteller” aber können nur “Schauspieler” 
werden, wenn sie sich vollständig dem Theaterspielen widmen können und nicht ihren Lebensunterhalt 
wesentlich durch ganz andere berufsmässige Beschäftigung erwerben müssen. Und auch der Zusammenschluss 
von Darstellern zu Bruderschaften und ähnlichen Verbindungen, denen zu bestimmten Festzeiten immer wieder 
die Durchführung von Theaterspielen oblag, führt nicht aus dem Dilettantismus heraus, schafft keinen 
berufsmässigen Schauspielerstand, mach er auch, wie wir sehnen werden, als eine Etappe auf dem Wege zu ihm 
angesehen werden. (Hermann 1962: 14-15) 
25 cf. Peeters 1996a: 432-433 en 437-439 
26 cf. Verdoodt 1990: 75 
27 cf. Van Schoor 1972: 37-46 en 59-61 
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Wat de Vlaamse context betreft, volstaat het hier vast te stellen dat de traditie waarop 

het Vlaamse amateurtoneel kan bogen strikt genomen terug gaat tot het middeleeuws 

toneel en de Rederijkers, die hun kunst aanvankelijk slechts in individueel verband 

beoefenden. De laat-middeleeuwse Vlaamse toneelliteratuur bracht twee parels voort 

die eveneens hoogtepunten van de West-Europese letteren zijn: Marieken Van 

Nieumeghen - waarvan Herman Pleij (Pleij 1996) aantoonde dat het een oorspronkelijke 

prozatekst was in een zelfs voor onze tijd aantrekkelijk gedramatiseerd uiterlijk - en 

Elckerlyc (Van Elslander 1979).  

 

Onder invloed van de ‘Chambres de rhétorique’ in Noord-Frankrijk was in de 15de eeuw 

ook in de Vlaamse gewesten een retorische beweging ontstaan, gegroeid uit een 

opkomende middenstandsreflex om een demonstratie van kunnen en kennen te geven.28 

Deze ontwikkeling kreeg zo’n vlucht dat op vele plaatsen tornooien werden gehouden.  

Het eerste landjuweel werd in 1515 ingericht te Mechelen. De tornooien gingen gepaard 

met grote volksfeesten waarbij men zich flink kon uitleven. Door de opkomst van het 

strenge lutheranisme en calvinisme ontstond een periode waarin de uitvoeringen werden 

verboden en enkel de structuur van de rederijkerskamers kon overleven. Dankzij de 

bewaard gebleven structuren kon de retorische beweging in Vlaanderen heropleven 

tijdens de Franse bezetting. De enige voorwaarde was dat van elke opvoering ook een 

Franstalige versie werd gebracht.29 Dit gaf een nieuwe impuls en betekende het ontstaan 

van een nieuwe beweging die uiteindelijk zou uitmonden in een volwaardige 

ontwikkeling van de dramatische kunst via een toen nog niet professionele 

toneelbeoefening. Ook hielden de retoricale prijskampen het vuur onder de asse van de 

volkstaal smeulend.30  

 

De Tweede Wereldoorlog betekende een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het 

amateurtoneel. De uitvoeringen en de activiteiten van de groepen werden door de 

bezetter strikt aan banden gelegd. Na enkele maanden kregen de drie Vlaamse 

verbonden de toelating om, samen en volledig apolitiek, voort te werken onder de 

neutrale benaming 'Algemeene Tooneelcentrale’; die ook tijdens de bezetting het blad 

                                                 
28 cf. Van Schoor 1958: 34 
29 cf. Lissens 1976: 28 
30 cf. Kuypers 1967: 43-50 en 157; Van Schoor 2001: 12 
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Tooneelleven van het toenmalige AKVT31 verder uitgaf. “Alle bestuursverantwoorde-

lijken blijven op post en geven blijk van een weliswaar gedurfde, maar ook 

voorbeeldige burgerzin tegenover Vlaanderen” stelt Frans Konings.32  

 

De Algemeene Tooneelcentrale was een overkoepelende organisatie onder leiding van 

Frans Haepers33, algemeen voorzitter van het AKVT van 1939 tot 1944,  die de 

toelating van de bezetter voor de diverse toneeluitvoeringen van amateurgezelschappen 

trachtte te bekomen. In Tooneelleven, dat toen de ondertitel “Orgaan van de Algemeene 

Tooneelcentrale ATC” droeg, wordt in april 1941 de “Verklaring van de Algemeene 

Tooneelcentrale” afgedrukt.34  Onder ATC Nieuws vinden we in het nummer van juli 

1944 een bondig overzicht van “het verloopen tooneelseizoen 1943-1944 evenals voor 

de periode 1 September 1942 - 31 Augustus 1943”, door de verslaggever als “een 

kiesche opdracht” bestempeld.35 De ATC resorteerde onder de in 1940 in Antwerpen 

door Haepers met Albert de Poortere en Filip de Pilleceyn opgerichte en tevens door 

Haepers geleide instelling Volk en Kunst36, één van de door de nieuwe orde 

geïnspireerde culturele initiatieven die tot doel hadden het Vlaamse culturele leven te 

ordenen. De Algemeene Tooneelcentrale slaagde er meestal in  de gevraagde 

toelatingen te bekomen, zelfs voor auteurs die verboden waren omdat hun namen op een 

af andere zwarte lijst voorkwamen.37 Vanaf 1943 ontstond er een verwijdering tussen de 

Algemeene Tooneelcentrale en het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) als gevolg van 

spanningen rond de DeVlag-gezinde Haepers38 die de VNV-bemoeienissen afwees39. 

Tijdens de repressie gestraft voor zijn activiteiten onder de bezetting, trad Haepers 

nadien niet meer op het voorplan van de Vlaamse Beweging, noch van het 

amateurtoneel.40 

                                                 
 
31 het Algemeen Kristelijk Vlaams Tooneelverbond, we komen hierop uitvoerig terug in 2.3.3 
32 cf. Konings 1999: 36 
33 zie verder 2.3.3 
34 cf. Toonelleven, jg 8, nr 1, april 1941 : 2-4 
35 zie Tooneelleven, jg 11, nr 7, juli 1944: 102-105 
36 Volk en Kunst,“Vlaamsche Werkgemeenschap voor Volksche Cultuur”, zie NEVB 1998: 1393 en 3529-3530 
37 cf. Toonneelleven, jg 8, nr 1, april 1941: 4; het is een ironische coïncidentie dat in de werking van de 
Algemeene Tooneelcentrale tijdens de bezetting ook het poppenspel werd betrokken: het blad De Poppenspeler. 
Orgaan van het Vlaamsch Verbond van Poppenspelers, werd zelfs vanaf 1943 als een geïncorporeerd katern 
samen met Tooneelleven uitgegeven; het valt ons eens te meer op dat centralistische structuren – bv de fusie van 
steden en gemeenten e.a. hervormingen van de instellingen – uit de bezetting, een halve eeuw later in een vrij 
analoge vorm opnieuw werden ingevoerd door het autonome Vlaanderen 
38 cf. NEVB 1998: 2497  
39 cf. NEVB 1998: 263 
40 cf. NEVB 1998: 1393         
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Na 1945 startten de drie historisch gegroeide toneelverbonden hun werking weer op.  

 

Het ontstaan van de oudste drie landelijke toneelamateurfederaties situeert zich in de 

periode 1900-1924. Net als bij de andere vormen van niet-professionele 

kunstbeoefening, drukten de geestelijkheid, de burgerij, de arbeidersbeweging en de 

Vlaamse beweging hun stempel op de ontwikkeling en de organisatiestructuur. De 19de 

eeuwse katholieke en liberale burgers verenigden zich in allerlei Vlaamse kringen en zo 

ontstonden harmonieverenigingen, koren en toneelverenigingen, en de 

fondsorganisaties. In 1851 werd reeds het liberale Willemsfonds opgericht, in 1875 het 

katholieke Davidsfonds en in 1895 het Algemeen Nederlands Verbond.  

 

De emancipatiestrijd van de arbeiders legde dan weer andere accenten. Ze verenigden 

zich niet enkel in vakbonden en mutualiteiten, maar ook in fanfares, turnkringen en 

amateurtoneelverenigingen die eveneens een uitdrukking waren van hun solidariteit.  

 

Naarmate deze verschillende maatschappelijke groepen zich in bredere nationale 

verbonden uitbouwden, werd ook de  amateurkunstbeoefening daarin meegenomen.  

 

We zagen reeds in hoofdstuk 1 dat de wortels van de verzuiling in deze periode liggen. 

De verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening werden zo in het proces van de 

zuilvorming opgenomen. Ze kwamen tot stand in overeenstemming met de 

levensbeschouwelijk-ideologische profilering en vormden een natuurlijk onderdeel van 

de grote politiek-culturele families in Vlaanderen: sociaal of burgerlijk katholiek, 

liberaal of Vlaamsgezind en socialistisch. De lokale gemeenschap en de verzuilde 

maatschappijopbouw waren dus het natuurlijke ontstaansmilieu van de amateurkunst-

verenigingen.41  

 

Dit voor ogen houdend zullen we in de volgende bladzijden het ontstaan, de evolutie, de 

doelstellingen en de activiteiten van de oudste drie verbonden schetsen evenals van de 

vierde – veel recentere – federatie uit 1986. We doen hiervoor een beroep op de statuten 

en de diverse statutenwijzigingen van de verenigingen, evenals op hun eigen 

                                                 
41 cf. Witte 1990: 51-60; 71 en Blom 2000: 217 
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publicaties, alle opgenomen in de bibliografie. Bij FVST, NVKT en KNTV konden wij 

ook toegang krijgen tot op de nationale secretariaten bewaard archiefmateriaal. 

 

2.3.1. Federatie van Vlaamse Socialistische Toneelverenigingen (FVST) 1900. 

 

De jonge Gentse arbeiders die zich in 1873 verenigden en het jaar daarop de eerste 

kunstafdeling van Vooruit oprichtten, gaven in 1877 aan de toneelafdeling van hun 

vereniging de naam ‘Multatuli’s kring’. Deze toneelkring bestaat meer dan een eeuw 

later nog altijd. Hun doel was de geestelijke ontvoogding en vrijmaking van de 

arbeiders te bevorderen. Zij waren ervan overtuigd dat ook het toneel in dienst kon 

worden gesteld van de strijd voor het socialisme. Op andere plaatsen in Vlaanderen 

kwamen op analoge wijze gelijkaardige toneelverenigingen tot stand. Deze 

socialistische toneelliefhebbers voelden vrij snel de noodzaak aan van een 

samenwerking die de plaatselijke mogelijkheden oversteeg. Zo werd in 1900 de 

Federatie van Vlaamsche Socialistische Tooneelverenigingen opgericht, die in 1905 

reeds 21 aangesloten toneelmaatschappijen telde. Hun repertoire bestond vooral uit 

auteurs van wie het werk bij het socialistische gedachtegoed aansloot: Heijermans, 

Buysse, Hendrikx, Shaw, Hauptmann, Ibsen, Lievevrouw-Coopman.42 .  

 

In 1930 bereikt de FVST een hoogtepunt met 105 aangesloten kringen, verspreid over 

de provincies Antwerpen, Brabant, Oost- en West-Vlaanderen.  

 

De avant-gardistische en expressionistische ontwikkelingen in het Vlaamse toneel, 

hoofdzakelijk het werk van het Vlaamsche Volkstooneel43 van Dr. Jan Oscar de 

Gruyter, dat als expressionistisch, nationalistisch en katholiek – dit laatste na het vertrek 

van de vrijzinnige De Gruyter44 naar de Koninklijke Nederlandsche Schouwburg in 

Antwerpen -  kan worden getypeerd, ging grotendeels aan de socialistische federatie 

voorbij: “Een aantal socialistische toneelverenigingen hadden zich gelukkiglijk niet 

laten betrekken in de jammerlijke mislukkingen van de ultra-avantgardistische  

stromingen van die tijd, waarbij het gesproken woord en de inhoud ondergeschikt 

                                                 
42 cf. De Bruyker 1965: 5-7, 20-22, 39-40 
43 cf. Peeters 1996b: 458 
44 cf. NEVB 1998: 1373   
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werden gemaakt aan de enscenering, het decor en de kostuums en waardoor het toneel 

een theater-kijkkast werd.” (Hamelinck 1978: 11) 

 

In de jaren dertig werden tegen de achtergrond van de economische crisis, en van het 

opkomend fascisme en militarisme, tal van anti-oorlogsstukken opgevoerd. De 

socialistische toneelkringen waren sinds hun stichting niet meer zo onmiddellijk en 

praktisch bij de politieke strijd betrokken geweest. Er werd ook actief deelgenomen aan 

het propageren van het Plan van de Arbeid van de Belgische Werklieden Partij en haar 

leider Hendrik de Man. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergingen de socialistische 

kringen grote verliezen en faalde een reddingspoging om de archieven en de 

bibliotheek, die in het feestlokaal Vooruit te Gent waren ondergebracht, te vrijwaren 

voor vernietiging door leden van het  toen in de collaboratie terechtgekomen 

Verdinaso45.  

 

Na de oorlog groeide met de stuwkracht van de provinciale afdelingen Antwerpen en 

Oost-Vlaanderen de FVST opnieuw uit maar bereikte in de na-oorlogse periode, die 

voor de arbeiders grondig gewijzigde sociale en culturele omstandigheden inhield, niet 

meer het succes van voor 1945. Momenteel (2000) zijn een zestigtal kringen  

aangesloten. 

 

Vanaf 1947 wordt door de Multatulikring het tijdschrift Podium uitgegeven dat tot 1968 

zal bestaan. Deze publicatie wordt in 1970 opgevolgd door het tijdschrift Gong van de 

FVST. 

 

Op 19 januari 1969 nam de FVST de juridische structuur van de vzw aan46 met als doel:  
 
“De ‘Federatie’ wil de algemene culturele, sociale en staatsburgerlijke vorming van de 
bevolking bevorderen. Dit doel zal ze nastreven door: het stichten en steunen van 
plaatselijke verenigingen waar zulks wenselijk en mogelijk is; het vervullen van een 
informatieve en bemiddelende taak tussen binnen- en buitenlandse  openbare besturen, 
parastatale instellingen en diverse cultuurorganisaties enerzijds, en de provinciale 
afdelingen en plaatselijke verenigingen anderzijds; het uitwerken van eigen initiatieven, 
zoals het inrichten van studiedagen, toneeltornooien, en –uitwisselingen, voordrachten 
en allerlei culturele manifestaties; het verspreiden van informatiebladen, tijdschriften, 
verslagen en dergelijke.” (art.3) 
 

                                                 
45 cf. De Bruyker 1965: 6, 85, 88-89 en NEVB 1998: 3192-3204 
46 Belgisch Staatsblad, 13 februari 1969 
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In artikel 8 wordt met betrekking tot de eventuele ontbinding van de vereniging 

gestipuleerd: 

“Bij ontbinding wordt het bezit van de ‘Federatie’ overgemaakt aan één, in het 
ontbindingsbesluit aangeduid, door de Belgische Socialistische Partij erkend 
organisme.” 
 

In de loop van de daaropvolgende jaren vonden diverse statutenwijzigingen plaats 

waarbij op te merken valt dat: 

-dit artikel m.b.t. de ontbinding steeds behouden bleef en slechts op19 april 1994 

aangevuld werd in het belang van de provinciale geledingen: “Bij ontbinding 47van de 

‘Federatie’ wordt haar bezit in gelijke delen overgemaakt aan haar provinciale 

geledingen of, bij ontstentenis van deze, aan één in het ontbindingsbesluit aangeduide 

en door de Socialistische Partij erkende organisatie”. (art.10) 

-in de statutenwijziging van 13 februari 198448 werd de aansluiting van de FVST bij de 

momenteel (2000) zo goed als opgeheven koepelorganisatie Centrale voor Socialistisch 

Cultuurbeleid vzw, expliciet vermeld. (art.1) 

-de naam van het verbond op 20 mei 198649 werd aangepast tot: Federatie van Vlaamse 

Socialistische en Sociaal-progressieve Toneelverenigingen, als “de naam van de 

vereniging waarvan alle Vlaamse provinciale federaties voor liefhebbers toneel en de 

Vlaamse toneelverenigingen lid kunnen zijn”. (art.1) De reden hiervoor dient te worden 

gezocht in een poging om de deuren wat meer open te zetten voor progressieve groepen 

die niet zo direct bij de socialistische zuil aanleunden. 

 

-parallel hieraan op 19 april 199450 ook de doelstelling werd aangepast in de richting 

van verruiming en om tegemoet te komen aan de bepalingen van het decreet 1991 

waarop we in het volgende hoofdstuk nog uitvoerig terugkomen. De belangrijkste 

elementen uit het zeer lange art. 3 zijn:   

“(…) het stichten van plaatselijke of gewestelijke toneelverenigingen waar zulks 
mogelijk of wenselijk is en het verlenen van morele en materiële bijstand aan deze 
verenigingen. (…); 
het stichten en steunen van aangesloten provinciale geledingen (…); 
het uitwerken van eigen initiatieven zoals het inrichten van opleidings- en studiedagen, 
toneeltornooien en -uitwisselingen, congressen en voordrachten en allerlei kulturele 
demonstraties en manifestaties, alsook het oprichten en beheren van een centraal 

                                                 
47 Belgisch Staatsblad, 21 juni 1994 
48 Belgisch Staatsblad, 10 oktober 1985 
49 Belgisch Staatsblad, 11 september 1986 
50 Belgisch Staatsblad, 21 juni 1994 
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federaal toneelgezelschap en federale werkgemeenschappen. Deze laatste 
werkgemeenschappen kunnen allerlei opdrachten van kulturele organieke, sociale en 
vormende aard worden toevertrouwd.” 
 

De huidige situatie van de FVST (2000) erkend en gesubsidieerd als landelijke 

vereniging onder het decreet van 24 juli 1991 is de volgende:  

Provinciale afdelingen: 3 

- FVST provincie Antwerpen, feitelijke vereniging 

- FVST provincie Oost-Vlaanderen, vzw sedert 24 februari 198651  

- FVST provincie West-Vlaanderen, feitelijke vereniging 

 

Aangesloten groepen: 70 (in 2000) 

Publicaties: de FVST geeft het driemaandelijks toneeltijdschrift Gong uit en sedert 1997 

een tweemaandelijkse Nieuwsbrief. 

Dienstverlening: cursusaanbod, deskundige begeleiding (betaling van 

productiebegeleiders), kosteloze uitleendienst van materiaal, bibliotheekwerking, 

algemene service (verzekeringsaanbod, promotie, begeleiding subsidieaanvragen enz.) 

Activiteiten: Toneelfestival Oost-West (voor toneelverenigingen uit Oost en West 

Vlaanderen), Toneelfestival Armand Coenen (voor de Antwerpse toneelverenigingen), 

Toneelfestival Achilles Mussche (voor twee groepen per provincie), 

Jeugdtoneelfestival, Reisoptredens en optredens in uitwisselingsverband. 

 

Het organigram van de FVST bevindt zich in bijlage na de bibliografie. 

 

2.3.2. Koninklijk Nationaal Toneelverbond (KNTV) 1908 

 

Deze als Nationaal Verbond der Vlaamsche Tooneelmaatschappijen van België ontstane 

federatie kende een oprichting die werd gekenmerkt door een ietwat gespreide start 

tussen 1908 en 1913. De latere statuten spreken zelfs één keer over 191152 en een 

andere keer over 190853, wat dus correcter is. 

 

                                                 
51 Belgisch Staatsblad, 11 september 1986 
52 Belgisch Staatsblad, 5 april 1976 
53 Belgisch Staatsblad, 19 juni 1997 
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Het Vlaamsch Toneelcongres op 7 en 8 juni 1908 te Kortrijk ingericht door West-

Vlaanderens Tooneelverbond, zelf nog maar net opgericht te Brugge op 8 januari 1905 

en nog steeds een van de provinciale afdelingen van het KNTV, had de oprichting van 

een Nationaal Tooneelverbond als belangrijkste agendapunt op zijn dagorde staan. Dit 

onderwerp was ook reeds tijdens de vorige drie Tooneelcongressen (Brussel 1903, 

Mechelen 1904, Brussel 1906) aan bod gekomen: “ Lang reeds werd er door de 

toonaangevende toneelbladen, en door vooraanstaande bestuursleden en toneelspelers 

van verschillende toneelverenigingen aangedrongen tot het vormen van een Nationaal 

Verbond der Vlaamse Toneelkringen. Om sterk te staan moesten zij door een solidair 

samenwerken, in een oprechte Vlaamse verbroedering, een sterk organisme vormen,vol 

leven, overtuiging en actie, in strijd tot het bevorderen van het Vlaamse toneel, het 

behartigen der belangen van de aangesloten kringen, zo stoffelijk als zedelijk en door 

toneel te ijveren voor opvoedingsmoraal en culturele opleiding voor het Vlaamse Volk”. 

(De Backer e.a. 1983: 8) 

 

Dit bracht de afgevaardigde van de Vereenigde Vlamingen uit Schaarbeek, Jaak Smout, 

tot volgend voorstel: “reeds vijf lange jaren drukken wij dezelfde wensen uit, vanaf ons 

eerste congres werden er beloften gedaan en niets is er toch nog toe terechtgekomen. 

Waarom? Omdat wij niet begonnen zijn met datgene waarmede wij moesten beginnen, 

namelijk het stichten van een Nationaal Algemeen Toneelverbond. (…) Zo komen wij 

tot het besluit, vooraleer tot verder besprekingen over te gaan, het Verbond als gesticht 

te verklaren!” (De Backer e.a. 1983: 10) 

De voorzitter Victor Lambrecht, besloot het congres met de woorden: “Het Nationaal 

Toneelverbond is nu opgericht, wat niet weinig zal bijdragen tot de bloei van onze 

maatschappijen, tot bevordering van het toneel, tot het uitbreiden van haar werk van 

beschaving!” (De Backer e.a. 1983: 10) Er werd een inrichtingscomité aangeduid met     

de romantisch-naturalistische toneelauteur Nestor de Tière54 als voorzitter en als 

bekendste leden de politici Camille Huysmans en Victor Lambrecht.55 om de “volledige 

uitwerking” te regelen tegen het volgende congres. Op dit vijfde toneelcongres dat 

plaatsvond  in 1913 te Brussel werd de beslissing van het Kortrijks congres beaamd en 

het voorlopig inrichtingscomité vervangen door een definitief actiecomité, dat meteen 

                                                 
54 cf. Musschoot 1996: 543 en Van Schoor 1996: 607 
55 cf. NEVB 1998: 1487-1502 en 1775, de andere namen waren L. Vliebergh,  J.d’Hoedt, R. van Rijn, L. Scarpi, 
H. Colassin, P.Marck, D. Claeys, Luckx en W. Schepmans, over wie wij geen informatie konden terugvinden 
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als eerste uitvoerend hoofdbestuur aantrad. In de zittingen van 28 september en 1 

november 1913 werden de “grondslagen” opgesteld. In deze eerste statuten lezen we:  

 
artikel 1: Er is, onder de benaming Nationaal Tooneelverbond, een verbond opgericht 
van de Vlaamsche tooneelmaatschappijen van België. Om in het Nationaal Verbond 
opgenomen te kunnen worden, moet de maatschappij ten minste vijf jaren bestaan en 
bewijzen van zelfstandige leefbaarheid hebben gegeven. (…) alle godsdienstige of 
politieke overtuiging dient geëerbiedigd in het Verbond. 
 
Artikel 2: het verbond heeft voor doel:  
 
a) het bevorderen van het Nederlandsch tooneel in België door alle middelen welke 

daartoe dienstig zijn; 
b) het behartigen der belangen van de tooneelmaatschappijen, zoo stoffelijke als 

zedelijke; 
c) het treffen ener behoorlijke regeling met Nederlandsche tooneelschrijvers, en alle 

inrichtingen die tooneelschrijvers en toondichters vertegenwoordigen, voor al dezer 
betrekkingen met maatschappijen, o.a. wat betreft schrijversrechten; het verleenen 
van zedelijken steun aan een gegrond erkende beweging van deze schrijvers, en het 
bevorderen van hun belangen, door alle doelmatige middelen; 

d) het deelnemen aan groote Vlaamsche plechtigheden, betoogingen en het verleenen 
van steun aan alle beweging die de verheffing beoogt van het Vlaamsche Volk door 
de Moedertaal;  

e) het oprichten van plaatselijke en provinciale verbonden in steden en gemeenten 
waar zulks mogelijk blijkt; het handelen, in overleg met deze verbonden, ter 
bevordering van de tooneelkunst.56  

 

Opvallend hierbij zijn de accenten in de sfeer van cultuurflamingantisme en 

nationalisme, die nog aan de 19de eeuwseVlaamse Beweging herinnerde (cf. 2.3). 

 

De oprichting van een Antwerps verbond volgde nog voor de Eerste Wereldoorlog, in 

1911. De provinciale verbonden Brabant en Oost-Vlaanderen ontstonden beiden in 

1922. Samen met West-Vlaanderens Tooneelbond uit 1905 vormen zij nog steeds – als 

feitelijke verenigingen – de provinciale afdelingen van de federatie. 

 

Op 18 januari 196957 nam de vereniging de vzw-structuur aan evenals haar huidige 

benaming Koninklijk Nationaal Toneelverbond. Deze statuten  omschrijven het doel als, 

artikel 2: Het verbond beoogt: door alle wettige middelen het Nederlandstalig toneel in 

België te bevorderen; het groeperen van alle Nederlandstalige 

amateurstoneelverenigingen; de stoffelijke sociale en zedelijke belangen van zijn 

                                                 
56 archief KNTV 
57 Belgisch Staatsblad, 13 februari 1969 



 49

aangesloten verenigingen en leden te steunen en te bevorderen; te ijveren voor de 

opvoeding en de culturele ontwikkeling van het Vlaamse volk; te ijveren voor het 

Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN); te streven naar verbetering van de 

opvoeringen en van het toneelrepertoire; de voordrachtkunst, de welsprekendheid en het 

jeugdtoneel aan te moedigen; samenwerking te bevorderen tussen het Verbond en 

andere culturele verenigingen en toneelauteurs; het internationale contact te bevorderen. 

Artikel 3 luidt: het Verbond staat buiten en boven alle politieke strekkingen. De 

aangesloten verenigingen zijn totaal vrij er een eigen politieke of filosofische mening op 

na te houden. Deze mening mag nochtans niet bestreden noch gepropageerd worden 

tijdens vergaderingen, feestelijkheden, landdagen of andere bijeenkomsten van het 

Verbond. Het Verbond is gegrondvest op Nationale en Vlaamse beginselen. 

 

Bij gebeurlijke ontbinding van het Verbond (volgens art. 26 niet mogelijk zolang er nog 

drie leden van de Raad van Beheer of nog vijf aangesloten kringen bestaan) voorziet 

artikel 25 het batig saldo na verkoop van de bezittingen over te maken aan 

kunstverenigingen of liefdadige instellingen. 

 

De huidige situatie van het KNTV (2000) erkend en gesubsidieerd als landelijke 

vereniging onder het decreet van 24 juli 1991 is de volgende:  

Provinciale afdelingen: 4 

- Provinciaal Toneelverbond Antwerpen (1911), feitelijke vereniging 

- KNTV afdeling Oost-Vlaanderen (1922), feitelijke vereniging 

- Toneelverbond Vlaams-Brabant en Brussel (1922), feitelijke vereniging 

- West-Vlaanderen Toneelbond (1905), feitelijke vereniging 

 

Aangesloten groepen: 251 (in 2000) 

Publicaties: het KNTV geeft de tweemaandelijks publicatie “Rekwisiet” uit; de 

provinciale afdelingen geven alle een eigen tijdschrift uit. 

Dienstverlening: cursusaanbod, kwaliteitsbevorderende begeleiding (betaling van 

productiebegeleiders), bibliotheekwerking, algemene service (verzekeringsaanbod, 

promotie, begeleiding subsidieaanvragen enz.) 

Activiteiten: Het KNTV en zijn provinciale geledingen reiken onderscheidingen en 

diploma’s uit en richten wedstrijden en gouwdagen in. 
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Het organigram van het KNTV bevindt zich in bijlage na de bibliografie. 

 

2.3.3. Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond (NVKT) 1924 

 

De ontstaansgeschiedenis van het NVKT situeert zich in de katholieke en Vlaams-

gezinde sfeer van het eerste Katholiek Nederlandsch Tooneelcongres van 8 april 1912 te 

Brussel waarvan een grote stuwkracht uitging voor de vernieuwing, de verjonging en de 

modernisering van het katholiek toneel in Vlaanderen. Reeds eerder was, geïnspireerd 

door de werking van de katholieke Vlaamse studentenbeweging van Albrecht 

Rodenbach, in 1909 door de priester Jan Bernaerts58 de Algemeene Vlaamsche Tooneel-

boekerij (1909-1940) opgericht.59 De eerste voorzitter ervan was August Cuppens60, in 

de periode 1910-1925 opgevolgd door Lodewijk Dosfel61, advokaat en verdediger van 

de Vlaamse Beweging binnen de katholieke partij. Het tijdschrift van de Algemeene 

Vlaamsche Tooneelboekerij, Tooneelgids, gesticht in 1910, was de eerste schakel tussen 

de katholieke toneelgezelschappen in Vlaanderen, het bestond tot 1940, met een 

onderbreking tijdens de Eerste Wereldoorlog.62 

 

Op 21 april 1924 wordt tijdens het tweede Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneel-

congres te Brussel door de samenbundeling van het in 1920 te Antwerpen op stapel 

gezette Algemeen Katholiek Tooneelverbond en het in 1923 te Gent opgerichte 

Algemeen Verbond voor Katholiek Tooneel, het Algemeen Katholiek Vlaamsch 

Tooneelverbond (AKVT) gesticht.63 

 

 In de daaropvolgende periode werden met wisselend succes pogingen ondernomen om 

provinciale afdelingen te grondvesten, te bevestigen of een nieuwe start te doen nemen. 

Vooral Limburg en West-Vlaanderen zorgden hierbij voor problemen.  

 

                                                 
 
 
58 cf. NEVB 1998: 471-472 en 2624-2628 
59 zie Tooneelgids, jg 20 , nr 11, juli 1934: 172 
60 cf. NEVB 1998: 830-831 
61 cf. NEVB 1998: 979-981 
62 zie Konings  1999: 34; Tooneelgids, jg 20 , nr 11, juli 1934: 172-173 en NEVB 1998: 263 en 3094 
63 zie Tooneelgids, jg 20 , nr 11, juli 1934: 174  
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Dit is een interessant gegeven om even bij stil te staan. In de jaren twintig had het 

nationalistisch, katholiek en avant-gardistisch (“tweede”) Vlaamsche Volkstooneel64  

ook zijn impact op de AKVT gelederen. Zo speelde Pol Stas65 een toonaangevende rol 

in het provinciaal verbond Limburg dat in 1924 tot het AKVT toetrad maar de daarop 

volgende jaren niet erg vlotte, zelfs tot in de vroege jaren dertig. In West-Vlaanderen 

deed zich iets gelijkaardigs voor. Dit doet vermoeden dat de inbedding van het artistiek 

gedachtegoed van het expressionistisch toneel voor behoorlijk wat weerstand zorgde in 

deze provincies. Ruim zeventig jaar later doet Kamiel van Reeth, ere-voorzitter NVKT 

(1986-1990) ons een mogelijke verklaring aan de hand: “De stuwkracht van het 

Fronttoneel en het Vlaamse Volkstoneel werkte in op de durf en soms ook de overmoed 

van de nieuwe generatie toneelliefhebbers. Maar het provincialisme was te zeer 

gebonden aan voorschriften en voorwaarden van de Katholieke Kerk en van het 

staatsbestuur.”66  

 

Ook deed zich in het begin van de jaren dertig een diepe malaise voor in het AKVT 

waarbij “bekampingen, kleineringen, verdachtmakingen leidden tot ontreddering en 

verwarring.” (Konings 1999: 35) Het is niet duidelijk of deze problemen te maken 

hadden met verschillende opvattingen over het katholieke karakter van de vereniging 

‘tegen het goddeloze liberalisme en socialisme’, dan wel met verdeeldheid over de aan 

te nemen houding tegenover de politieke verschijnselen uit die tijd, of met beide. 

Ze kenden in elk geval een hoogtepunt in 1934. In dat jaar schrijft Jan Bernaerts, 

stichter van de Algemeene Tooneelboekerij en AKVT-voorzitter van 1924 tot 1931, niet 

zonder enig pathos in zijn “Afscheid” in Tooneelgids: “Reeds bij den aanvang van 1934 

hebben wij om uitsluitend persoonlijke redenen ons ontslag ingediend, maar op verzoek 

van de onderscheidene besturen hebben wij gewacht tot heden met dit bericht. Bij deze 

gelegenheid betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen die met ons den goeden strijd 

hebben gestreden om in Vlaanderen de katholieke tooneelactie te voeren. De A.T.B. 

blijft toevertrouwd aan de goede zorgen van den heer A. van Veerdegem. Wij vonden 

den Z.E.H. Al. de Maeyer, Dirk Martensstr. 7 Aalst, bereid om de redactie op zich te 

nemen van Tooneelgids die uitsluitend orgaan wordt van de A.T.B. De E.H. A. 

                                                 
64 cf. Peeters 1996c: 636-637 
65 cf. Moria e.a. 1999: 4-5 
66 zie Toneelecho  25 september 1999: 12 
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Michielsen werd verkozen tot proost van A.K.V.T. en dit zal het weekblad 

Tooneelleven uitgeven.  

Wij vertrouwen dat de splitsing van de Kath. Vl. tooneelactie ten goede mag komen. ’t 

Ga jullie goed, vrienden die ons zoo lange jaren met raad en daad, met toewijding en 

idealisme hebt gesteund. God zegene u, de uwen en uw verdere tooneelbedrijvigheid”.67 

 

In zijn bijdrage “Over de georganiseerde Katholieke tooneelactie in Vlaanderen” in het 

daaraan voorafgaande nummer aludeert hij op “een misverstand met het A.K.V.T.” 

waaraan hij de teruglopende werking van de Algemeene Tooneelboekerij sedert 1930 

ten dele toeschrijft.68 

 

Hoewel Frans Haepers69, algemeen secretaris van het Algemeen Katholiek Vlaamsch 

Tooneelverbond (AKVT) sedert 192970, later als algemeen voorzitter – sedert 1938 – de 

weg van de collaboratie zou inslaan met de Algemeene Tooneelcentrale71, lagen ook 

meningsverschillen over andere aangelegenheden aan de basis van het conflict:  tot 

1923 deelde de redactie van Tooneelgids met de Algemeene Tooneelboekerij de 

opvatting dat toneel een sociaal-godsdienstig doel had en tot volksontwikkeling leidde. 

Daarna verschoof de aandacht van de redactie naar moderne toneelstromingen en 

massaspelen.72     

 

Hoe dan ook, toen het in 1932 binnen de katholieke organisatievorm voor toneel tot 

vermeld conflict kwam tussen het Algemeen Katholiek Vlaamsch Tooneelverbond van 

Haepers en de Algemeene Tooneelboekerij, dat culmineerde in 1934, moest deze laatste 

zich gaan beperken tot haar basisactiviteiten: de verdeling van toneelteksten en 

studiewerken73 en werd Tooneelgids een zuiver studieblad dat – zoals de ATB zelf -  tot 

in 1940 zou blijven bestaan. Het AKVT gaf  - zoals we reeds boven zagen – sedert 1934 

de publicatie Tooneelleven uit, die in 1944 zou verdwijnen samen met de Algemeene 

Tooneelcentrale waardoor de publicatie was overgenomen. 

  

                                                 
67 Tooneelgids, jg 20, nr 12, augustus 1934: 1 
68 Tooneelgids, jg 20, nr 11, juli 1934: 173 
69 zie ook 2.3 
70 zie Tooneelgids, jg 20, nr 12, augustus 1934: 174 
71 zie  2.3 
72 cf. NEVB 1998: 3094 
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In 1936 lijkt het conflict toch enigszins beslecht: “Wij steken de hand uit, eenieder, die 

van goeden wille is, kan de zijne in de onze slaan; voor volledige eendrachtige 

samenwerking is het nooit te laat en altijd hoogtijd, maar aan de principieele grondslag 

van het A.K.V.T., gesteund op een onbaatzuchtig en ongekrenkt idealisme laten wij niet 

raken.”74 

 

In het najaar van 1938 telt het AKVT tenslotte vijf goedgestructureerde provinciale 

afdelingen of  “Gouwen”, die vandaag (2000) nog steeds bestaan, en wordt Frans 

Haepers algemeen voorzitter.75 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had er slechts een summiere werking plaats onder de 

reeds bovenvermelde Algemeene Tooneelcentrale76, die als enige overkoepelende 

organisatie door de bezetter werd geduld en ook Tooneelleven verder uitgaf. Na de 

bevrijding werd het AKVT, onder het voorzitterschap van Marcel Sercu, weer een 

aparte nationale toneelfederatie die af te rekenen had met de gebruikelijke onenigheid  

en naijver eigen aan de typische na-oorlogse situatie. Uiteindelijk werden de 

versnipperde krachten weer gebundeld waaruit op 24 oktober 1948, als voortzetting van 

het in 1924 gestichte AKVT, het Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond werd 

opgericht.77 Tooneelecho, sedert 1945 uitgegeven door het Algemeen Westvlaamsch 

Tooneel78, wordt het theatertijdschrift van het NVKT vanaf januari 1949. 

 

Opvallend is dat in de naam van het verbond  “katholiek” is vervangen door “kristelijk”. 

De motivering die hiervoor werd gegeven luidde: om elke verdenking van bindingen 

met de Katholieke Partij te vermijden.79  Nochtans stellen wij vast dat vanaf 1950 de 

CVP-volksvertegenwoordiger en latere cultuurminister (zie 3.3.4) Renaat van Elslande, 

voorzitter van de heropgerichte gouw Brabant wordt en dit tot 1961 zal blijven. Ook 

sloot het pas opgerichte NVKT een akkoord met de Fédération  Nationale des 

Dramatiques Catholiques (FNDC) uit Wallonië dat tot doel had “het rangschikken, het  

                                                                                                                                                         
73 cf. Tooneelleven, proefnummer 15 juli 1934: 1-4; jg 2, nr 18, 29 december 1935: 297; jg 2, nr 25, 16 februari 
1936: 413; en jg 2, nr 30, 22 maart 1936: 527 
74 zie Tooneelleven, jg 2, nr. 32, 5 april 1936: 550 
75 cf. AKVT Nieuws. In: Tooneelleven, jg 5, nr 5, 8 oktober 1938: 53-54 
76 zie 2.3  
77 zie Toneelecho - De Nieuwe Spoel, jg 4, nr 8, december 1948: 249  
78 zie Tooneelecho,  jg 1, nr 1, januari 1945: 2 
79 cf. Konings 1999: 36 
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bevorderen en het verdedigen, in een geest van samenhorigheid, van de doeleinden, 

rechten en belangen van het Kristen Liefhebberstoneel en der kristelijke liefhebbers-

toneelspelers.”80  

 

Op 4 maart 1953 werd de feitelijke vereniging NVKT omgevormd tot een vzw met 

dezelfde naam.81 Het derde stichtend lid is de zonet reeds vermelde Renaat van 

Elslande. Hij zal tot 1957 beheerder blijven. Artikel 2 omschrijft het doel als “in het 

Vlaams landsgedeelte van België de belangen, zowel materiële als de morele, van het 

liefhebberstoneel te behartigen en te verdedigen en er het artistiek peil van te 

bevorderen”. Artikel 4 stelt: “Het Nationaal Vlaams Kristelijk Toneel staat buiten en 

boven alle politiek, houdt zich bijgevolg afzijdig van alle dusdanige bedrijvigheid 

evenals van alle godsdienstige of antigodsdienstige werving. De vereniging eist van zijn 

aangeslotenen dat ze zich tot de kristelijke levensopvatting bekennen en de grondslagen 

waarop de kristelijke leer berust, welbelust [sic, RR]  in hun toneelactiviteit 

eerbiedigen.” Artikel 27 voorziet dat: “Ingeval van ontbinding van het Nationaal 

Vlaams Kristelijk Toneelverbond, zal het zuiver bezit overgemaakt worden aan een 

werk dat een doel nastreeft dat zoveel mogelijk overeenstemt met het doel waartoe deze 

vereniging wordt opgericht of, bij ontstentenis, aan een werk dat de kristelijke 

volksopleiding tot doel heeft”. 

 

Vermeldenswaardig vanuit onze belangstelling voor verzuilingsfenomenen is de 

samenkomst op 11 mei 1955 te Brussel van de voorzitter Marcel Sercu, en de 

sectretaris, Carlos van Lanckere, van het NVKT met afgevaardigden van de Katholieke 

Werkliedenbond (KWB)  en de Boerenjeugdbond (BJB) om de mogelijke aansluiting 

van de KWB en BJB toneelgroepen bij het NVKT te bekijken. Hiervan is evenwel nooit 

iets terechtgekomen.82 We zullen in 2.3.4 zien dat anderen deze piste later  - met meer 

succes – bewandeld hebben.  

 

Een ander wapenfeit dat wel bepaalde bindingen accentueert was de beslissing van de 

Raad van Beheer op 5 januari van het Wereldtentoonstellingsjaar  1958 om, in 

                                                 
80 zie Toneelecho,  jg 5, nr 6, oktober-november 1949: 90-91 
81 Belgisch Staatsblad, 19 september 1953 
82 cf. Konings 1999: 37 
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samenwerking met de Missionarissen van Scheut en de Witte Paters van Afrika en 

NVKT-afdeling te stichten in Belgisch Kongo.83  

 

In 1961 komt het tot een gezamenlijke motie van 15 maart waarin het NVKT en vier 

andere culturele verenigingen uit de katholieke zuil: de Nationale Federatie van 

Katholieke Muziekverenigingen van België (FEDECAM), de Federatie van Katholieke 

Zangkoren van België (Madrigaal), het Davidsfonds en de Katholieke Vlaamse 

Volkskunstfederatie (KVVF), alle verenigd in het Comité ter Bevordering van het 

Katholiek Vlaams Cultuurleven, onder meer het volgende eisen84:  

- meer overheidsbelangstelling voor het cultuurleven in Vlaanderen 

- de oprichting van een volwaardig ministerie van cultuur, los van het ministerie van 

onderwijs 

- structurele en budgettaire splitsing van dat ministerie van cultuur in een 

Nederlandstalige en een Franstalige afdeling 

- een degelijke subsidiëring van het cultuurleven via de landelijke cultuurfederaties op 

grond van bewezen activiteiten in de aangesloten verenigingen  

 

De statutenwijziging van 14 januari 198185, artikel 3, speelt letterlijk in op de dan 

kersverse decretale regeling, wat toch bewijst dat men er van dicht bij betrokken was: 

het Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond kan alle initiatieven nemen en 

aanmoedigen die van aard zijn om het peil van het amateurtoneel te bevorderen, en 

houdt zich bij het uitoefenen van die bedrijvigheid aan de regelen vervat in het decreet 

houdende de Rijkssubsidieregeling voor de Nederlandstalige organisaties van 

amateuristische kunstbeoefening. Artikel 4 vermeldt: het NVKT staat buiten en boven 

alle politiek. De vereniging onderschrijft de kristelijke levensopvatting. Wat de 

eventuele ontbinding betreft wordt het levensbeschouwelijke element uit het 

overeenkomstig artikel van 1953 losgelaten in een nieuw artikel 42, dat de provinciale 

verbonden erkent, zij het op een vrij bevoogdende manier: In geval van ontbinding  van 

het NVKT zal het zuiver bezit overgemaakt worden aan de provinciale verbonden. Over 

deze verdeling beslist alleen de algemene vergadering.  

                                                 
83 zie Toneelecho, jg 10, nr 1, januari 1958: 2. In ditzelfde nummer wordt heel wat aandacht aan de 
NVKTwerking in de Belgische kolonie besteed, cf. de bijdragen van A. Verthe: De Vlamingen en het Toneel in 
Kongo (17-20) en van G. de Geeter: Flitsen en eerste reakties uit Kongo (20-22) en: Toneelnieuws uit Bukavu-
Katutu (22) 
84 cf. Konings 1999: 38-39 
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In 1982 beslist de algemene vergadering van het NVKT tot uittreding uit het 

Interfederaal Centrum Vlaams Amateurtoneel.86 

Op deze belangrijke beslissing komen we nog terug. 

 

Op 27 juni 1990, worden nogmaals volledig nieuw statuten aangenomen waarin:  

- het doel nu zeer summier verwoord staat, artikel 2: De vereniging heeft tot doel, de 

materiële en morele belangen van amateurgroepen te behartigen en te verdedigen. 

- het aankleven van de kristelijke levensbeschouwing behouden blijft, artikel 3: De 

vereniging laat zich in haar werking leiden door de kristelijke levensbeschouwing. 

- bij eventuele ontbinding de verdeling van tegoeden aan de provinciale geledingen 

afhankelijk wordt gemaakt van het aantal aangesloten toneelgroepen (artikel 20) 

 

Op 8 december 1990 kiest de Raad van Bestuur Frans Konings tot nationaal voorzitter 

van het NVKT. Op 13 november 1995 wordt hij namens het VCAT lid van de Raad van 

Beheer van de VAKV.  

 

Op 19 juni 1996 besluit de Raad van Bestuur tot een grondige bestuurlijke reorganisatie 

van het NVKT, na advies van het dagelijks bestuur en amenderingen vanuit de 

gouwbesturen. Deze herstructurering wordt vastgelegd in de nieuwe statuten van 18 

december 199687. Het doel wordt terug meer uitgebreid geformuleerd en in 

overeenstemming met de verwachtingen van de overheid: “ (…) door het aanbod van 

vormingsprogramma’s en het bevorderen van de kwaliteit en het artistieke peil van de 

theaterbeoefening in haar lokale groepen (…)” , artikel 2. In artikel 3 blijft het belang 

van de kristelijke levensbeschouwing als leidend principe voor de vereniging behouden. 

 

Op 24 februari 1999 neemt de Raad van Bestuur ingevolge enkele grondige discussies 

tijdens de algemene vergadering van 16 december 1998 twee beslissingen. De eerste is 

een intentieverklaring om de communicatie en de informatiestroom binnen de 

verschillende geledingen van het NVKT te verbeteren door de promotie van de moderne 

technologieën. De tweede bepaalt dat na voorafgaande bespreking in de gouwen een 

                                                                                                                                                         
85 Belgisch Staatsblad, 9 april 1981 
86 zie 3.1.2. 
87 Belgisch Staatsblad, 27 maart 1997 
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diepgaand debat zal worden opgezet rond een hedendaagse maatschappelijke profilering 

van het NVKT en zijn identiteit en zijn naam, ook in de gouwen. (Konings 1999: 51) 

Deze tweede beslissing getuigt met het recente AKB-verhaal uit de periode 1999-2000 

wel van een heel profetische blik of van enige voorkennis.  

De huidige situatie van het NVKT (2000) erkend en gesubsidieerd als landelijke 

vereniging onder het decreet van 24 juli 1991 is de volgende:  

Provinciale afdelingen: 5 

- Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond Antwerpen (1924), feitelijke vereniging 

- Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond Oost-Vlaanderen (1926), feitelijke 

vereniging 

- Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond Vlaams-Brabant en Brussel (1926), 

feitelijke vereniging 

- Limburgs Toneelverbond (1932), vzw 

- Algemeen West-Vlaams Toneel (1933), feitelijke vereniging 

 

Aangesloten groepen: 505 (in 2000) 

Publicaties: het NVKT geeft het tweemaandelijks toneeltijdschrift “Toneelecho” uit; de 

gouwen geven provinciale tijdschriften uit met verschillende periodiciteit. 

Dienstverlening: cursusaanbod, kwaliteitsbevorderende begeleiding (betaling van 

productiebegeleiders), bibliotheekwerking over de vijf provincies, algemene service 

(verzekeringsaanbod, promotie, begeleiding subsidie aanvragen enz.) 

Activiteiten: elke gouw richt een provinciaal festival, wedstrijd en/of gouwdag in 

 

Het organigram van het NVKT bevindt zich in bijlage na de bibliografie. 

 

2.3.4. Federatie voor Amateuristische Kunstbeoefening en Kreativiteit (FAKREA) 1986 

 

FAKREA is een apart geval. In tegenstelling tot haar veel oudere, in de tijd van zeer 

dominante verzuiling ontstane voorgangsters FVST, KNTV en NVKT, werd deze 

federatie slechts op 29 november 1986 opgericht, maar vertoont alle aspecten van een 

buitengewoon manifeste zuilorganisatie.  
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FAKREA ontstond namelijk in de schoot van de Kristelijke Werknemers Beweging 

(KWB) en werd maar vanaf 1 januari 1990 erkend als toneelfederatie  door het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

De Kristelijke Werknemersbeweging, opgericht in 1941 met de steun van de kerkelijke 

overheid als Katholieke Werkliedenbond, om de door de bezetter bedreigde christelijke 

arbeidersbeweging bij elkaar te houden, behield na de oorlog op het vlak van de socio-

culturele vorming een eigen plaats in het Algemeen Christelijk Werk(nem)ersverbond  

(ACW), aanvankelijk als een mogelijke rem op een mogelijk te sterk en te strijdbaar 

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV).88 Ook volgens Vermeulen “werd hiermee 

[i.e. de oprichting van de KWB] een kroonstuk geplaatst op de strategie van de 

kerkelijke overheid om de opvoedende en politieke actie, in het vroegere ACW nog 

verenigd, te scheiden.” (Vermeulen 1985: 56)  

 

Vandaag, in het jaar 2000, omschrijft de KWB haar werking als volgt: “De KWB, de 

Kristelijke Werknemersbeweging, is een socio-culturele vereniging voor volwassen 

werknemers. Ze telt zo’n 90.000 aangesloten leden in meer dan 940 plaatselijke KWB-

groepen. Centraal in de KWB staan nu precies die plaatselijk KWB-groepen. Zij zijn het 

die ter plaatse socio-culturele activiteiten organiseren voor de aangesloten leden. Deze 

activiteiten bestrijken vier verschillende terreinen: vorming, ontmoeting, 

dienstverlening (of service) en actie” en definieert haar “eigenheid” daarbij letterlijk als: 

“Bij de KWB ligt die eigenheid precies in de “K”, de “W” en de “B”. De inspiratiebron 

van de KWB is en blijft de evangelische boodschap. (…) Onze leden en bestuursleden 

geven elk een eigen plaats of inhoud aan hun geloof. In de zoektocht naar antwoorden 

op levensvragen is deze verscheidenheid een echte rijkdom.”89  

 

Momenteel is FAKREA erkend en gesubsidieerd op basis van het AKB decreet 1991, 

net zoals de andere drie federaties.  

 

Men kan zich moeilijk ontdoen van de indruk dat bij de oprichting van deze federatie in 

de periode dat een nieuw decreet op de amateuristische kunstbeoefening in 

voorbereiding was, waarin subsidiëring op basis van het aantal groepen voorzien 

                                                 
88 cf. Witte en Craeybeckx 1985: 517 
89 zie http://www.kwb.be/kwb 
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werd90, enige voorbedachtheid en meer materiële overweging hebben meegespeeld. Het 

vraaggesprek dat we met Gilbert van Houtven hadden91, gaat op dit punt in dezelfde 

richting.  

 
Op een studiedag van de KWB op 22 maart 1986 werd het volgende vastgesteld92 :  
 
- in heel wat KWB afdelingen wordt toneel gespeeld, op dat ogenblik 120 groepen.  

Deze groepen zijn in nood voor wat betreft: 
      keuze van toneelstukken 
      regie  

               techniek 
      moderne evoluties en stromingen 
- wat betreft vormingstoneel en andere toneelvormen, zoals straattoneel, cabaret, 

zang, is er een vrij groot gebrek aan inzicht. 
- In andere KWB afdelingen zijn er een vijftigtal film- en diaclubs (in de toekomst 

videoclubs). Voor deze plaatselijke verantwoordelijken en ook voor de leden stellen 
zich heel wat problemen op het vlak van soorten film, apparatuur, belichting en 
montage. 

- Welke toekomst is er nog te verwachten van video? 
 

Tijdens de hierop volgende bespreking stelde men het volgende vast:  
 
- in sommige afdelingen is er een probleem van integratie van toneelgroepen binnen 

de KWB. Tegenover dit probleem kunnen twee houdingen worden aangenomen:  
-elke afdeling haar probleem zelf laten oplossen, of  
-zoeken naar een meer structurele oplossing, waartoe een oprichting van een     
federatie een middel zou kunnen zijn. 

- misschien komen er ook financiële mogelijkheden en de daaraan gekoppelde 
personeelsuitbreiding mogen geen doel op zichzelf worden. Dit betekent dat 
wanneer er zou worden overgegaan tot een oprichting van een federatie er ook werk 
moet gemaakt worden van een effectieve begeleiding op dit vlak.  

 

Hierop werd besloten een federatie van arbeiders voor amateuristische kunstbeoefening, 

afgekort FAKREA, op te richten met als ledenblad FAKREANT. Ditzelfde jaarverslag 

commentarieert de oprichting van FAKREA op de studiedag van 29 november 1986, 

m.b.t. het doel, de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

Als doel van de oprichting wordt vermeld93: 
 
- kunst leren beoefenen door arbeiders 
- leren genieten van kunsten 

                                                 
90 zie 3.2.3.2 
91 zie hoofdstuk 7 
92 jaarverslag FAKREA 1987, Fakreant, jg 2, nr 1, februari 1988: 2; wij citeren 
93 idem 
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- toneel en andere vormen van kunstbeoefening gebruiken als hulpmiddel voor 
vorming en overbrengen van ideeën 

- toneel en andere vormen van kunst die nu in de afdelingen aanwezig zijn hulp 
bieden (o.a. regie, techniek, kiezen van toneelstukken, evoluties en stromingen) 

- film, foto’s, dia’s leren nemen, bekijken en beoordelen 
- stelselmatig begeleiden en stimuleren van initiatieven 
- alle afdelingen stimuleren om deze vormen van kunst ingang te doen vinden 
- vormen van cultuurspreidende activiteiten uitwerken 
- ontwerpen en uitwerken van didactisch materiaal voor het begeleiden van KWB 

jaarprogramma’s (vb-kerstmis, ledenfeest, kinderfeesten) 
- ontwerpen en uitwerken van hulpmiddelen om de jaarprogramma’s en KWB ideeën 

bij een ruimer publiek over te brengen (o.a. cabaret, wagenspelen…) 
- het organiseren van opleidingscursussen zowel voor verantwoordelijken als voor 

beoefenaars (o.a. leden) 
 
We komen hierop terug bij de bespreking van de programmatie in hoofdstuk 4. 

 

Het jaarverslag geeft als commentaar op de goedkeuring van de statuten als “te  

onthouden” o.a. mee94:  

- de algemene vergadering is samengesteld uit de streekverenigingen en 12 
gecoöpteerde leden op basis van deskundigheid 

- de vereniging wordt bestuurd door een raad van beheer, aangeduid door de 
algemene vergadering voor een periode van vier jaar en drie gecoöpteerde leden uit 
de algemene vergadering 

- de voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester worden door de algemene 
vergadering gekozen voor twee jaar 

- de eventuele vrijgestelde secretaris heeft adviesrecht in de raad van beheer 
 

Bij het daaropvolgend commentaar op het huishoudelijk reglement luidt95 “te 
onthouden”:  
 
- met aangesloten leden wordt bedoeld de KWB verbonden. De bevoegdheden van de 

algemene vergadering worden uitgeoefend door de Nationale Raad van de KWB. De 
voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester van de KWB zijn ook respectievelijk 
voorzitter, ondervoorzitter en penningmeester van FAKREA 

- de plaatselijk groepen zijn groepen die onder het beheer vallen van de plaatselijke 
KWB afdeling. Het is het plaatselijk bestuur dat beslist over de aansluiting en 
ontslag 

 

Wanneer we deze beide commentaren met elkaar in verband brengen, kunnen we 

moeilijk anders dan concluderen dat met deze constructie, hoe laat 20ste eeuws ook, een 

sterk staaltje van verzuiling in de klassieke betekenis werd geleverd. Eigenaardig 

genoeg wordt dit door de protagonisten ervan niet als zodanig onderkend. In 2000 stelde 

                                                 
94 idem 
95 idem 



 61

Bernard Soenens, de bovenvermelde “vrijgestelde secretaris” in Cultuur in Beweging 

FAKREA zelfs voor als een schoolvoorbeeld van een geslaagd samenwerkingsverband, 

alsof de federatie en de KWB twee gescheiden lichamen zijn die aan een bevruchtende 

kruisbestuiving doen: “Lang voor het ontwerpdecreet het als de grote vernieuwing 

lanceerde, organiseerde FAKREA en KWB een onderling samenwerkingsverband dat 

beide organisaties verrijkte. Fakrea werkt vormingstoneel uit rond maatschappelijke 

thema’s organiseert driejaarlijks een theatertoernee in twintig culturele centra en 

demonstratieavonden voor een artistiek aanbod op ledenfeesten. Telkens zorgt KWB 

voor de toelevering van publiek en organisatoren. Een samenwerking, die beide 

organisaties ten goede komt. Dit samenwerkingsverband staat nu op de helling om 

plaats te maken voor een ander. Uitkijken wie er uiteindelijk beter van wordt”.96 

De voorzitter van FAKREA, Peter Warson, en dus uiteraard ook de voorzitter van de 

KWB bracht in het vraaggesprek dat wij met hem hadden dezelfde vreemde stelling 

naar voren.97  

 

Een argeloze lezer van de statuten van FAKREA98, waarin de KWB nergens wordt 

vermeld, zou niet vermoeden dat achter de formulering van artikels 3 en 6 een dergelijk 

zuilnetwerk schuil gaat: 

Artikel 3: de vereniging heeft uitsluitend tot doel de bevordering van de amateuristische 
kunstbeoefening bij werknemers door middel van alle  daartoe geschikte middelen. 
Onder amateuristische kunstbeoefening wordt verstaan: een vorm van sociaal cultureel-
werk waarbij aan de beoefenaars de kans wordt geboden de recreatieve vermogens aan 
te wenden tot een grotere menselijke ontplooiing en waarbij de artistieke 
expressievormen op een  niet-beroepsmatige manier in organisatorisch verband worden 
beoefend. 
 
Artikel 6: de effectieve leden van de vereniging zijn streekverenigingen van plaatselijke 
groepen van amateuristische kunstbeoefening, die bij de landelijke vereniging zijn 
aangesloten middels deze streekverenigingen. De leden zijn geen lidmaatschapsbijdrage 
verschuldigd.  
 

De kroon op het werk is het artikel 11 dat bepaalt: bij ontbinding van de vereniging zal 

haar bezit worden overgedragen aan een soortgelijk werk aangeduid door de algemene 

vergadering. Wetende dat “de bevoegdheden van de algemene vergadering worden 

                                                 
96 Cultuur in Beweging, nr 1, 2000: 22 
97 zie hoofdstuk 7 
98 Belgisch Staatsblad, 26 februari 1987 
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uitgeoefend door de Nationale Raad van de KWB”  (zie boven)  weerklinkt hier toch 

een luide echo van de pejoratieve bijklank die aan verzuiling in de engste zin eigen is. 

 

De huidige situatie van FAKREA (2000) erkend en gesubsidieerd als landelijke 

vereniging onder het decreet van 24 juli 1991 is de volgende:  

Provinciale afdelingen: FAKREA heeft “provinciale contactgroepen” in de vijf Vlaamse 

provincies. 

Aangesloten groepen: 151 (in 2000) 

Publicaties: FAKREA geeft het driemaandelijks tijdschrift “Fakreant” uit; en publiceert 

de brochures van de zelfgecreëerde toneelwerken. 

Dienstverlening: cursusaanbod, kwaliteitsbevorderende begeleiding (betaling van 

productiebegeleiders), bibliotheekwerking, algemene service (verzekeringsaanbod, 

promotie, begeleiding subsidie aanvragen enz.) 

Activiteiten: FAKREA richt een jaarlijkse toneelwedstrijd in, zet een of tweejaarlijks 

een eigen toneelproductie op die dienst doet als reisvoorstelling en geeft jaarlijks een 

schrijfopdracht voor een eenakter rond een maatschappelijk probleem waarvan een 

aantal modelvoorstellingen worden opgezet in Vlaanderen. Studiedagen en 

demonstratieavonden   

 

Het organigram van FAKREA bevindt zich in bijlage na de bibliografie. 

 

2.4. Samenvattend 

 

Wat activiteiten en dienstverlening betreft, organiseren alle federaties tornooien, 

prijskampen  of festivals. Ze hebben alle een overkoepelend tijdschrift.99  De 

provinciale geledingen van NVKT en KNTV geven daarenboven ook nog eigen 

periodieke publicaties uit en eigen FAKREA tekstbrochures. Twee verbonden (KNTV 

en FVST) hebben ook een specifieke jeugdwerking. Alle verbonden richten af en toe 

een toneelschrijfwedstrijd in.  

 

Alle federaties doen aan dienstverlening m.b.t. het aanbieden van verzekeringen, het op 

de een of andere manier toegang verschaffen tot een eigen toneelbibliotheek van de 

                                                 
99 de tijdschriften van de nationale verbonden hebben we in de bibliografie gemerkt met een * 
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vereniging en het organiseren van cursussen en kwalitatieve begeleiding. Eén verbond, 

NVKT, organiseert haar vorming terug autonoom sedert 1982, de drie anderen doen dit 

meestal nog in samenwerking met het ICVA.100  

 

De amateuristische toneelfederaties bekleden binnen de amateurkunsten ook een aparte 

plaats in die zin dat zij tot de oudste verenigingen behoren (FVST 1900, KNTV 1908, 

NVKT 1924) en in het voorlaatste decennium (1986) zijn uitgebreid met een 

ideologische gekleurde vereniging, het verzuilde FAKREA, terwijl de trend precies is 

dat de nieuwere verenigingen die in het laatste kwart van de 20ste eeuw ontstonden, 

overwegend pluralistisch waren. Tot de amateurtoneelfederaties behoorde dan weer wel 

van meet af aan het zich neutraal opstellende (K)NTV, waarvan wij toch bij de stichting 

en uitbouw het militante Vlaamsgezinde en ontvoogdende karakter onderkenden.101 

 

In de uitgeschreven statutaire doelstellingen van de vier federaties vinden we zoals we 

gezien hebben deze levensbeschouwelijk ideologische of maatschappijfilosofische 

elementen op uitgesproken wijze terug. We stelden als structurele indicator ook het 

bestaan vast van “interlocking directorates”102 in de katholieke zuil.

                                                 
100 zie verder 3.1.2. 
101 wij hebben ook het vermoeden dat het KNTV als liberaal mag worden bestempeld, maar kunnen dit 
onvoldoende onderbouwen. Twee concrete aanwijzigingen hiervoor hebben we gevonden bij ons kwantatief en 
kwalitatief onderzoek: de kruistabellen m.b.t. mutualisme, syndicalisme en politieke overtuiging tonen een 
bepaalde identificatie aan tussen het KNTV en de liberale zuil (hoofdstuk 6: 6.3.5.1) en in het interview met de 
KNTV voorzitter stelde deze: ”dikwijls worden we als liberaal beschouwd” (VS 37/5, zie hoofdstuk 7: 7.4.2.3) 
102 men spreekt van “interlocking directorates” wanneer leidende figuren van de ene organisatie ook een functie 
bij een andere organisatie vervullen. Cf Lijphart 1968: 68 e.v. We troffen dergelijke figuren aan in de ontstaans-
geschiedenis van zowel het NVKT als van FAKREA. 
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HOOFDSTUK 3 

De actoren en het veld 

 

3.1. De organisatie van de sector 

 

3.1.1. Groepen en federaties 

 

Wat het amateurtoneel betreft, bevinden zich onderaan de organisatorische piramide de 

lokale toneelgroepen. Deze toneelgroepen zijn aangesloten bij een vereniging op 

bovenlokaal niveau. Dit kan - zoals in het vorige hoofdstuk uit de beschrijving van de 

organisatiestructuur en uit de organigrammen van de vier toneelfederaties blijkt -  zowel 

op subprovinciaal  (kernen, streekverenigingen, regionale structuren e.d.m.) als meteen 

op provinciaal  niveau zijn. De provinciale structuren - provinciale toneelverbonden 

(FVST  en KNTV) of contactgroepen (FAKREA) of gouwen (NVKT) - zijn op hun 

beurt aangesloten bij een landelijke vereniging die op het niveau van de Vlaamse 

Gemeenschap actief is. 

 

Om als landelijk te worden erkend volgens het decreet van 24 juli 19911 moet de 

vereniging in tenminste vier Vlaamse provincies een werking hebben. De vier 

toneelverbonden voldoen dus alle aan deze eis en hebben afdelingen en/of groepen in 

Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. 

 

3.1.2. Organisaties 

 

Een aantal organisaties werden door de overheid erkend via het instellingen- of 

dienstendecreet van respectievelijk 19 april en 19 mei 19952 of nominatief als 

ondersteuningscentrum. 

 

Momenteel kent het volksontwikkelingswerk 42 instellingen, d.w.z. “privaatrechterlijke 

organisaties die vanuit hun eigen specifieke en statutair bepaalde doelstellingen, 

programma’s volksontwikkelingswerk aanbieden aan personen, groepen of andere 

organisaties. Ze worden gekenmerkt door een deskundige begeleiding en door 

                                                 
1 zie verder 3.2. 
2 Belgisch Staatsblad, 15 juni en 5 augustus 1995 
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continuïteit  in zake methodische opbouw, deelnemersgroep en groepsbegeleiding. Ze 

zijn gericht op hetzij persoonsontwikkeling, hetzij maatschappelijke integratie en 

participatie, hetzij op beide.” (Van Riet 1998: 9) 

 

Van de 42 instellingen voor volksontwikkeling is er slechts één actief op het gebied van 

het amateurtoneel: Theater Opleiding Vlaanderen (TOV) uit Gent, dat belangstellenden 

de kans biedt om het expressiemedium theater en de actieve werkvormen ervan te leren 

ontdekken.  De cursussen beogen zowel de actieve beoefening als de meer passieve 

theaterbeleving en –participatie.3 TOV is een samenwerkingsverband tussen de vzw 

Open Living (Antwerpen) en de vzw ICVA (Gent) – waarop we verder nog terug 

komen – die op deze manier een weg vond om gesubsidieerd te blijven. 

 

De geschiedenis van het Interfederaal Centrum Vlaams Amateurtoneel (ICVA) is in 

menig opzicht interessant voor de verzuilingspolitiek. We geven hier eerst de feitelijke 

ontwikkeling van deze organisatie.  

 

In de jaren zestig groeide – voor een flink stuk onder impuls van Miel Geysen, lid van 

de raad van beheer van het NVKT voor de gouw Antwerpen -  de idee om vanuit de drie 

verbonden een interfederale op te richten, wat leidde tot een Memorandum van de 

Vlaamse toneelverbonden t.a.v. de tijdelijke subcommissie4 voor amateurtoneel bij de 

Hoge Raad voor Volksopleiding, dd 26 november 1963, ondertekend door de 

voorzitters en de secretarissen van de drie nationale verbonden.Op 18 december 1966 

wordt een communiqué opgesteld waarin vermeld wordt dat het NVKT, het KNTV en 

de FVST besluiten over te gaan “tot de oprichting van een Interfederaal Centrum 

Vlaams Amateurtoneel, met het doel de behartiging van de culturele, artistieke, 

administratieve en materiële belangen van het Vlaams Amateurtoneel. Elk van de drie 

voornoemde en door de Staat erkende verbonden behouden zowel op nationaal als op 

regionaal vlak hun volledige autonomie. Het ICVA zal beheerd worden door de door 

hun verbond gemandateerde afgevaardigden en een bestendig comité  zal bestaan uit 

één gemandateerde van elk verbond.” (Geysen e.a. 1978: 18) 

  

                                                 
3 cf. Van Riet 1998: 7 
4 cf. Bosmans-Hermans 1979: 66 
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Als basis voor samenwerking tussen de drie nationale toneelverbonden werd op 30 

september 1967 – het jaar waarin het zogenaamde KB 67 (zie verder 3.2.3) in werking 

treedt – de vzw Interfederaal Centrum Vlaams Amateurtoneel gesticht. Het is een 

overkoepelende instelling, samengesteld uit de drie erkende nationale toneelverbonden: 

het Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond (NVKT), het Koninklijk Nationaal 

Toneelverbond (KNTV) en de Federatie van Vlaamse Socialistische Toneel-

verenigingen (FVST). Alle drie zijn ze in de Raad van Beheer van het ICVA aanwezig. 

Voorzitter wordt de NVKT voorzitter Marcel Sercu. De doelstelling van het ICVA is 

vorming en opleiding van acteurs, regisseurs en technici voor het amateurtoneel.5  

 

Wegens het uitblijven van financiële steun kwam de eigenlijke werking moeilijk op 

gang. In 1970 werd het ICVA onder het KB 67 erkend en werd gestart met de 

organisatie van studieweekends voor amateurregisseurs in Brussel, Hasselt, Gent, 

Brugge en Antwerpen. De behandelde onderwerpen waren: regie, beweging, grime, 

decor en belichting, kostumering, decorconstructie en psychische instructie.6  In juli 

1970 trad Miel Geysen, op voordracht van het NVKT, in dienst als technisch directeur 

van de ICVA . Hij treedt op dat moment terug als beheerder van het NVKT. Miel 

Geysen zal bij zijn pensionering voorzitter van het ICVA worden en dit tot op heden 

blijven.  

 

Op 9 januari 1971 wordt Jos Posson, ondervoorzitter van het NVKT en CVP-schepen 

van de stad Antwerpen, tot voorzitter van het ICVA aangesteld in opvolging van Marcel 

Sercu.7 In 1981 werd het ICVA erkend als vormingsinstelling voor het amateurtoneel en 

gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap krachtens artikel 3 van het decreet 

houdende de Rijkssubsidieregeling voor de Nederlandstalige organisaties van de 

amateuristische kunstbeoefening, dat in werking trad op 1 juni 1981. 

 

Begin 1982  beslist de algemene vergadering van het NVKT tot uittreding uit het ICVA. 

Deze beslissing, bekrachtigd door de raad van beheer, wordt door het NVKT 

gemotiveerd door het in werking treden op 1 januari 1981 van het 

amateurkunstendecreet dd. 20 februari 1980, dat de erkende landelijke verenigingen 

                                                 
5 Toneelecho 25 september 1999: 39 
6 cf. Geysen e.a. 1978: 18 
7 Toneelecho  25 september 1999: 40 
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opdraagt zelf opleiding, begeleiding en ondersteuning te organiseren. Dit maakt, zo 

oordeelde het NVKT, het voortbestaan van het ICVA overbodig. Ten gevolge van deze 

beslissing neemt Jos Posson, sinds 1973 NVKT-voorzitter, wat hij tot 22.2.1986 zal 

blijven, ontslag als voorzitter van het ICVA.8 We komen op deze merkwaardige stap 

van het NVKT in het volgende deel van dit hoofdstuk terug. Na zijn overlijden in juni 

1986 wordt Posson opgevolgd als Gouwvoorzitter van Antwerpen door zijn CVP- 

collega in het Antwerpse schepencollege Marc Wellens, die dit tot halfweg 1990 zal 

blijven. Ondervoorzitter Rob van Genechten volgt dan Wellens op als voorzitter van de 

Gouw Antwerpen.  

 

In de jaren tachtig ontwikkelde het ICVA naast de opleidingscursussen een goed 

uitgebouwde toneelbibliotheek en de databank Dramadoc, die ook in het beroepstoneel 

waardering kreeg.9 Bij de herziening van het decreet op de amateuristische 

kunstbeoefening in 199110 werden nog enkel ‘verenigingen’ gesubsidieerd. Het ICVA, 

dat oorspronkelijk als instelling was erkend, zou verder werken onder de regeling van 

het zogenaamde vijfde decreet. De toneelbibliotheek viel buiten de erkenning van dit 

decreet en het ICVA beschikte niet over de nodige fondsen om deze activiteit verder te 

zetten. Gelet op de waarde van dit documentatiecentrum nam het CVA (zie verder) de 

bibliotheek en de databank Dramadoc over, ze vormt momenteel een deel van het CVA 

documentatiecentrum in Gent. Ondanks deze artificiële scheiding, bleef het initiële 

opzet van het ICVA behouden vermits het bestuur ervan nog steeds gevormd wordt 

door de erkende amateurkunstverenigingen KNTV en FVST, die er gebruik van maken 

voor het organiseren van hun opleidingen.                                                               

 

Na de herziening van het vijfde decreet door het decreet instellingen uit 1995, is het 

ICVA sinds 1996 lid van het samenwerkingsverband Theater Opleiding Vlaanderen 

vzw, erkend en gesubsidieerd als instelling voor volwassenenvorming.11  

 

Ondersteuningscentra staan in voor informatie, voorlichting en documentatie, vorming 

en ontwikkeling, ondersteuning op het vlak van internationale samenwerking en 

                                                 
 
8 Toneelecho  25 september 1999: 43   
9 cf. ICVA jaarboek 1973-1980 
10 zie 3.2.3.2 
11 cf. Vademecum amateurkunsten 1998: 5 
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kwaliteitszorg evenals voor projectontwikkeling  ten behoeve van een segment van het 

volksontwikkelingwerk. Zij worden door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd en 

staan met naam vermeld in de begroting. De ondersteuningscentra hebben een vzw 

statuut.12 Van de drie bij decreet erkende ondersteuningscentra is het centrum voor 

Amateurkunsten (CVA) o.m. gericht op het amateurtoneel. Vooraleer in te gaan op de 

voorgeschiedenis van deze merkwaardige constructie, die verder in ons verhaal nog een 

belangrijke rol zal spelen, dienen we eerst aandacht te besteden aan een andere al even 

vreemde organisatie, die het wat minder goed is vergaan, en van wie het pad dat van het 

CVA zal kruisen. 

 

Op 24 oktober 1985 richtten de 23 organisaties voor amateurkunsten, waaronder de 

amateurtoneelfederaties de Vereniging van Organisaties voor kunstzinnige Vorming 

(VOKV) op13, deels omdat ze misnoegd waren over het subsidiëringsbeleid van de 

Vlaamse overheid ten aanzien van de amateurkunstensector  (44 miljoen tegenover 326 

miljoen voor het volksontwikkelingswerk in verenigingsverband),  deels ook omdat ze 

zich onvoldoende vertegenwoordigd achtten in de overleg- en adviesstructuren inzake 

beleidsvoorbereidend werk in culturele aangelegenheden. De stichters wilden vooral een 

gestructureerd overlegplatform creëren om de gemeenschappelijke belangen van de 

aangesloten organisaties te behartigen en de sector een gezicht geven ten aanzien van de 

Vlaamse overheid met het oog op beleidsadvisering. De NVKT vertegenwoordiger 

(Gouw Brabant) in het bestuur van de VOKV werd er ook meteen de voorzitter van.14 

De oprichting van het VOKV viel in de tijd ongeveer samen met de opvolging van 

Karel Poma als cultuurminister door Patrick Dewael.  

 

In de beginjaren van zijn bestaan (1986-1990) werkte dit overlegplatform met een 

experimentele toelage van de overheid. In januari 1991 wijzigde  de vereniging haar 

naam in Vereniging Amateuristische Kunstbeoefening Vlaanderen (VAKV) en zag ze 

zich verplicht ongesubsidieerd verder te werken onder de vleugels van het CVA, waar 

ze door de overheid was ondergebracht, terwijl ze verhoopt had in het decreet 1991 te 

                                                 
12 Van Riet 1998: 12 
13 cf. Van Labeke 1990: 4 
14 Toneelecho 25 september 1999: 44 
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worden opgenomen.15 De doelstelling werd duidelijker toegspitst op overleg, onderlinge 

informatiedoorstroming tussen de organisaties en belangenbehartiging16  

 

Op 14 januari 1992 beslist de werkgroep Toneel van de VAKV een eigen naam aan te 

nemen: Vlaams Centrum voor Amateurtheater (VCAT), met een eigen huishoudelijk 

reglement. Dit VCAT groepeert de vier Vlaamse verbonden van het amateurtoneel 

(ondertussen is immers ook FAKREA ontstaan) en het ICVA. De aanwezigheid en de 

positie van het ICVA in het VCAT is op zijn minst opvallend te noemen, vooral ook in 

het licht van de rol die het VCAT in 1990-2000 gaat spelen met zijn Stuurgroep 

Herstructurering Amateurtheater17, eveneens onder het voorzitterschap van VCAT en 

NVKT voorzitter - en VAKV ondervoorzitter - Frans Konings.                                                                 

 

Als laatste structuur in dit hoofdstuk rest nu nog de ontstaansgeschiedenis van het CVA 

– thans VCA – te behandelen. In januari 1992 werd in Anderlecht het CVA 

operationeel. Het was gegroeid uit de Centrale van het Brussels Amateurtoneel (CBA) 

dat in stond voor de heel specifieke begeleiding  van het toneelbeoefenen binnen de 

Brusselse regio, een op decreet erkende autonome streekorganisatie voor Brussel, en het 

Instituut Kunstzinnige Vorming (Inkuvo). Het CBA-complex was tussen 1988 en 1991 

dermate grondig verbouwd en uitgebreid - het bevat onder meer een professioneel 

uitgeruste theaterzaal en een polyvalente studio – dat de nieuwe infrastructuur een 

ruimere bestemming kreeg als ondersteuningscentrum voor de hele sector van de 

amateurkunsten voor de hele Vlaamse Gemeenschap, nominatief door haar betoelaagd.  

 

Hierbij werden dan nog vanaf 1996 medewerkers en middelen gevoegd van de 

strekkinggerichte organisaties Socak en Dakab, twee dienstverlenende organisaties voor 

kunstzinnige vorming van respectievelijk de socialistische en de christelijke 

arbeidersbeweging, die vanaf 1989 nominatim betoelaagd werden door de Vlaamse 

Gemeenschap, maar de normen van het dienstendecreet van 1995 niet haalden.18 De 

samenwerking tussen Socak en CVA dateerde trouwens al van 1993.19  

 

                                                 
15 cf. Van Labeke1990: 10 
16 cf. Frans 1996: 63 en 67-68 
17 zie verder hoofdstuk 5, onderdeel 5.2.1 
18 cf. Frans  1996: 68 
19 cf. Bossuyt 1995: 7 
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De eerste directeur van het CVA was de toenmalige voorzitter van de CBA, Roger van 

de Voorde, gewezen lid van de raad van beheer van het NVKT en gewezen voorzitter 

van de Gouw Brabant van het NVKT.20 De eerste ondervoorzitter en later directeur was 

Eddy Frans, gewezen adjunct-kabinetchef van toenmalig cultuurminister Patrick 

Dewael. In 1999 werd Frans opgevolgd door Luk Verschueren, die gedurende vier jaar  

kabinetsmedewerker was geweest van toenmalig cultuurminister Luc Martens en 

voorheen secretaris van Fakrea en nationaal secretaris van de KWB.21 

 

De werking van het CVA laat zich als volgt samenvatten. Het ondersteuningscentrum 

exploiteert de haar toegewezen infrastructuur als receptief productiecentrum en beschikt 

ook over een uitleendienst voor materiaal. Op Vlaams niveau is de werking van het 

CVA complementair aan wat de decretaal erkende organisaties doen. Het werkt naast en 

complementair met de overkoepelende organisaties voor amateurkunsten die binnen één 

bepaalde discipline bedrijvig zijn en gesubsidieerd worden. Dat het CVA volledig 

onafhankelijk en los van alle belangenbehartiging ten opzichte van gevestigde 

structuren en verhoudingen kan werken, is daarbij een onmiskenbare troef.22 Het CVA 

tracht op tal van terreinen samenwerkingsverbanden te ontwikkelen. Tenslotte verzorgt 

het CVA, zijn CBA-roots indachtig, ook nog basisondersteuning voor initiatieven in de 

hoofdstad. 

 

Typisch voor deze gedifferentieerde werking is dat de amateurkunsten in hun geheel 

worden benaderd, multidisciplinair. Deze visie weerspiegelt zich ook in de 

samenstelling van de algemene vergadering en de raad van bestuur van het CVA waarin 

individuele deskundigen van de diverse kunstdisciplines zitting hebben en geen 

vertegenwoordigers van AKB organisaties.23  

 

In 1999 besliste de algemene vergadering van het CVA op 29 september om de naam 

van de organisatie te veranderen in Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA) 

“overeenkomstig de beleidslijn van de Vlaamse overheid om voor de verschillende 

werkvelden binnen het sociaal-cultureel werk zgn. steunpunten op te richten, die als 

                                                 
 
20 Toneelecho 25 september 1999: 47 
21 cf. Fakreant, jg 13, nr 2, juni 1999: 20 
22 cf. Frans 1995: 43 
23 cf. Frans 1996: 68-70 
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zodanig herkenbaar moeten zijn. Het logo blijft behouden, maar zonder de bijhorende 

slogan.”24 Deze naamsverandering werd bewust discreet gehouden: “Er volgt geen grote 

bekendmakingscampagne omdat er – wat de naam betreft – ook niets essentieels 

verandert.”25  

 

3.2. De overheid 

 

3.2.1. De afdeling Volksontwikkeling 

 

Het overheidsbeleid benadert de sector vanuit zijn sociaal-culturele dimensie. Dit uit 

zich onder meer in de structuur van het overheidsapparaat. Op het niveau van de 

Vlaamse Gemeenschap zijn de amateurkunsten ondergebracht bij de Administratie 

Cultuur van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Binnen de  

Administratie Cultuur is de Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken bevoegd voor 

de amateurkunsten, dus ook voor het amateurtoneel. 

 

De bevoegdheden van deze afdeling zijn de volgende26 :  

- erkent en subsidieert organisaties voor sociaal-cultureel werk in, verenigingen, 

instellingen en diensten 

- erkent en subsidieert organisaties voor amateurkunsten 

- erkent en subsidieert openbare bibliotheken 

- stimuleert het openbaar bibliotheekwerk door promotieactiviteiten en 

leesbevordering en de VLACC (Vlaamse geautomatiseerde Centrale Catalogus voor 

de openbare bibliotheken)  

- erkent en subsidieert de gemeentelijke culturele centra 

- richt, samen met derden, culturele manifestaties in over heel Vlaanderen 

- zorgt voor de instandhouding en de verdere uitbouw van de eigen culturele centra 

van de Vlaamse Gemeenschap, met inbegrip van het Vlaams Cultuurhuis “ de 

Brakke Grond” 

- zorgt voor de inspectie 

                                                 
24 zie VAKV Nieuwsbrief, jg 1, nr 0, 20.121999: 4; de slogan van het voormalige CVA luidde: “een thuishaven 
voor uw artistieke vrije tijd” 
25 ibidem; wij vinden dat dit, gelet op de motivering van de Algemene Vergadering, eigenlijk wél het geval was, 
maar de vergadering dacht daar blijkbaar anders over 
26 Nieuwsflits van de Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken, nr 6, feb 1999: 3; wij citeren 
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3.2.2. De Raad voor Volksontwikkeling 

 

De voorloper van dit adviserend overheidsorgaan werd reeds in 1929 opgericht als de 

‘Hoge Raad voor Volksopleiding’, bij decreet van 6 april 1976 omgevormd tot ‘Hoge 

Raad voor Volksontwikkeling’. Door het meer recente decreet27 van 19 december 1997 

werd deze Hoge Raad samen met die voor de Openbare Bibliotheken en de diverse 

adviescommissies (bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België; Beeldende 

Kunst; Culturele centra; Boek en tenslotte Muziek) opgeheven (art.18 van het decreet) 

en vervangen door de ‘Raad voor Cultuur’, de ‘Raad voor de Kunsten’ en de ‘Raad voor 

Volksontwikkeling en Cultuurspreiding’ (art.3), zeven leden van de Raad voor 

Volksontwikkeling zijn vertegenwoordigd in de Raad voor Cultuur (art.6) die in het 

kader van beleidsvoorbereiding en beleidsevalutie als opdracht heeft op verzoek van de 

regering of op verzoek van het Vlaams Parlement, onafhankelijke en deskundige 

adviezen en aanbevelingen te verstrekken omtrent (art.5) 

a) de culturele ontwikkelingen in de Vlaamse Gemeenschap 

b) een inclusief cultuurbeleid waarbij vanuit vele maatschappelijke invalshoeken de 

bevordering van de culturele levenskwaliteit word nagestreefd 

c) het intersectoriale cultuurbeleid in alle aangelegenheden bedoeld in art. 2  

d) de bevordering van culturele participatie en het wegwerken van culturele 

achterstelling 

e) het evalueren van en adviseren over de internationale culturele samenwerking 

f) de bevordering van de creatie, de productie en de bewaring van cultuurproducten 

g) de beleidsvoorstellen vanuit hun mogelijke rechtstreekse of onrechtstreekse effecten 

en vanuit hun samenhang met het hele cultuurbeleid 

h) de samenhang en de doeltreffendheid van het cultuurbeleid als zodanig 

 

De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, die bevoegd is inzake alle 

aangelegenheden betreffende de volksontwikkeling, het bibliotheekwerk, de culturele 

centra en de amateuristische kunstbeoefening en “inzake de effecten van het breder 

beleid op die aangelegenheden” (art.9, §1), heeft een commissie volksontwikkeling, een 

commissie bibliotheken, een commissie culturele centra en een commissie 

                                                 
27 zie Belgisch Staatsblad 11 april 1998 
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amateuristische kunstbeoefening, bestaande uit een voorzitter, ondervoorzitter en drie 

leden, allen benoemd door de regering (art.9, §2). De Raad brengt advies uit op verzoek 

van de regering of op eigen initiatief binnen de hem toegewezen grenzen; hij rapporteert 

aan de regering en het advies wordt aan de Raad voor Cultuur meegedeeld (art.9, §4). 

 

3.2.3. Subsidiëringsvormen en erkenningsnormen – regelgeving  

 

Het begin van het overheidsoptreden met betrekking tot volksontwikkeling situeert zich 

diep in het voor-federale België.28 In de jaren twintig, periode waarin, zoals we in 

hoofdstuk 2 zagen, het opkomend verenigingsleven en hun organisaties via de zuilen 

een grote bloei kenden, gingen ook de overheid en de openbare besturen belangstelling 

tonen voor het volksontwikkelingswerk in het algemeen en de kunstbeoefening in het 

bijzonder. De wet van 17 oktober 1921 op de Openbare Bibliotheken, de zogenaamde 

wet Jules Destrée, en het KB van 5 september 1921, waren zowat het vertrekpunt van 

het bewust optreden van de overheid op het gebied van de volksontwikkeling.29 Het KB 

van 5 september 1921 bepaalde onder art.1 dat voor betoelaging in aanmerking kwamen 

“Volksuniversiteiten, Hogeschool uitbreidingen, Studiekringen en lezingen en alle 

gelijksoortige werken van Wetenschappelijke en Artistieke uitbreiding uitgenomen die 

welke tot het Beheer der Schone Kunsten behoren”. 

 

We kunnen hierbij meteen twee vaststellingen maken. Ten eerste, deze regeling was tot 

het van kracht worden van het KB van 24 maart 1967, dat de betoelaging van het 

vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen regelde, het enige kanaal voor de 

rechtstreekse subsidiëring door het Rijk van (plaatselijke) amateurkunstverenigingen. 

Het principe dat daarbij, zeker van in de tweede helft van de jaren dertig, werd 

gehanteerd was dat de lokale groepen en de provinciale en de nationale verbonden 

rechtstreeks rijkssubsidies ontvingen op basis van door hen ingediende ‘bewijsstukken 

en werkingsverslagen’. In de jaren vijftig moesten deze wat de toneelgroepen betrof, 

ingediend worden via de nationale verbonden.30  

                                                 
28 zie verder 3.3 en ook 1.1: voetnoot 1 
29 cf. Hamelinck 1985: 3 
30 cf. Konings 1999: 35-37 
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Ten tweede, de overheid heeft de amateuristische kunstbeoefening dan wel als een 

specifieke werksoort beschouwd, maar beleidsmatig steeds alles binnen het brede begrip 

volksontwikkeling behouden, zowel vroeger als nu.  

 

De subsidiëringmodaliteiten in de periode tussen het KB van 24 maart 1967 en de komst 

van het allereerste AKB decreet – het zogenaamde vierde decreet van het klaverblad – 

van 5 februari 1980, werden door Gilbert Van Houtven in 1981 als volgt toegelicht: 

“Lange tijd heeft de Dienst Volksontwikkeling van het Ministerie van Nederlandse 

Cultuur zich moeten behelpen met één enkel subsidiereglement, het Koninklijk Besluit 

van 24 maart 1967. Dit was het enig wettelijk stuk dat bestond voor alle mogelijke 

werksoorten, inclusief de amateuristische kunstbeoefening. Uiteraard was dit KB veel te 

algemeen en het bevatte geen specifieke criteria voor de verschillende werksoorten. De 

eisen die werden gesteld aan de te subsidiëren organisaties waren erg vaag en louter 

formeel. Binnen dit KB kon in principe elke vzw die dat wilde erkend worden mits een 

uiterste minimum aan activiteiten te ontplooien. In het begin van de jaren zeventig werd 

via de Hoge Raad voor de Volksopleiding het proces op gang gezet om dit KB op te 

splitsen in een aantal specifieke decreten. Ook de publicatie van de cultuurpactwet heeft 

deze evolutie aanzienlijk bevorderd.”31  

 

Volgens het KB werden de verenigingen dus gesubsidieerd als nationale en regionale 

organisaties die onder de Nederlandstalige volksontwikkeling vielen, zonder 

onderscheid te maken tussen het volksontwikkelingswerk en de amateuristische 

kunstbeoefening. Het duurde tot 1980 voor deze laatste een eigen decreet kreeg dat in 

werking trad vanaf 1 januari 1981. 

 

3.2.3.1. Het decreet van 20 februari 1980 

 

Vanaf 1981 werd het amateurtoneel gesubsidieerd dankzij het decreet op de 

amateuristische kunstbeoefening. Amateurtoneel wordt niet gesubsidieerd als 

kunstvorm, maar wel als vorm van volksontwikkelingswerk, zodat het naast 

bijvoorbeeld het sociaal-cultureel werk komt te staan. 

 

                                                 
31 cf. Het overheidsbeleid inzake amateuristische kunstbeoefening, Verslag studiedag te Huizingen, 
Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen, 20 maart 1981: 5 
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Het decreet maakt een onderscheid tussen verenigingen, die lokale groepen bundelen en 

manifestaties inrichten en dergelijke, en instellingen, die diensten verlenen aan 

verenigingen en groepen. 

 

De erkenningsnormen in het decreet 1980 zijn de volgende: 

  

Om als organisatie (t.w. een vereniging of een instelling) van amateuristische 
kunstbeoefening erkend te worden en het te blijven moet de organisatie: 
 
1. opgericht zijn op particulier initiatief in de vorm van een vereniging zonder 

winstoogmerk of van een instelling van openbaar nut, zoals bedoeld in de wet van 
27 juni 1921; 

2. uitsluitend opgericht zijn met het doel de amateuristische kunstbeoefening in te 
richten, te bedrijven of te bevorderen en het bewijs leveren haar werking zelfstandig 
te ontplooien. Dit bewijs van zelfstandigheid wordt geleverd door het feit dat de 
organisatie een vereniging zonder winstoogmerk is of een instelling van openbaar 
nut, een eigen boekhouding en personeel heeft en activiteiten ontwikkelt; 

3. haar zetel hebben in en haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien in het Nederlandse 
taalgebied en/of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad; 

4. geleid worden door een raad van beheer, die ten minste uit vijf leden bestaat; 
5. een boekhouding bezitten en deze zodanig organiseren dat de financiële controle in 

verband met de aanwending van de rijkstoelagen mogelijk is. De minister kan een 
boekhoudkundig plan en bijzondere regelen betreffende de boekhouding opleggen; 

6. jaarlijks voorleggen: een door het bevoegd orgaan goedgekeurde begroting, waarbij 
de staatstussenkomst slechts voorkomt voor het bedrag dat op basis van dit decreet 
kan bekomen worden en waaruit ten minste het evenwicht van ontvangsten en 
uitgaven blijkt, alsmede de rekeningen van het vorige jaar met de nodige 
verantwoordingsstukken; 

7. aanvaarden dat de aangestelde inspecteurs en verificateurs respectievelijk de 
werking en de boekhouding, zo nodig ter plaatse, onderzoeken; 

8. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, die krachtens de artikelen 1382 tot en met 
1386 van het Burgerlijk Wetboek kan ten laste worden gelegd van de organisatie en 
haar medewerkers, door een verzekering laten dekken. 

 

De subsidiëring in het decreet 1980           

 

Een landelijke vereniging kan voor de eerste veertig actieve groepen één personeelslid 

in dienst nemen, waarvoor de overheid 95% subsidies uitkeert, en telkens nog een 

personeelslid per bijkomende tachtig actieve groepen. De kosten van de eerste twee 

hiervan worden voor 80% betoelaagd, die van de overige voor 60%.  De autonome 

streekvereniging, die per twintig actieve groepen een halftijds personeelslid kan laten 

betoelagen, krijgt voor haar eerste beroepskracht 45% subsidies en voor de overige 

30%.  
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De betoelaging van de instellingen omvat 95% van de personeelskosten van de eerste 

beroepskracht, 80% van twee bijkomende en 60% van de overige. Het aantal 

gesubsidieerde beroepskrachten is afhankelijk van de prestaties van de instelling.  

 

Zowel in de vereniging als in de instelling kan vanaf het tweede personeelslid de functie 

verdeeld worden over verschillende nevenambtelijke medewerkers.  

 

Ook het uitkeren van basiswerkings- en uitrustingstoelagen wordt voorzien. Het decreet 

stelt geen minimum verplichtingen aangaande het in dienst nemen van personeel om 

voor subsidiëring in aanmerking te komen en evenmin opleidingsvereisten voor het 

personeel. De wedde is evenwel gekoppeld aan het diploma en de beroepservaring 

(Koninklijk Besluit van 12 oktober 1981). 

 

3.2.3.2. Het decreet van 24 juli 1991 

 

Het AKB-decreet van 1991 verving het decreet van 20 februari 1980 en had betrekking 

op ongeveer twintig in Vlaanderen werkzame verenigingen met samen enkele 

duizenden plaatselijke groepen of afdelingen die productief en creatief zijn in de 

podiumkunsten zoals het toneel, de muziek, de dans- en bewegingsexpressie enz… 

Inspelend op de evolutie die de sector doormaakte, werd geopteerd voor een nieuw 

juridisch subsidiëringskader waarbinnen de nationale verenigingen voor amateurkunsten 

in Vlaanderen erkend en financieel gewaardeerd worden. In het decreet werd eveneens 

een ingebouwde waarborg van rechtszekerheid vastgelegd, via een vooraf meetbare en 

kenbare subsidieregeling, zodat elke vereniging bij de aanvang van een werkjaar de 

omvang van de te verwachten subsidie kan kennen in de mate waarin zij beantwoordt 

aan de gestelde voorwaarden en eisen. 

 

Onder amateuristische kunstbeoefening in verenigingsverband werd verstaan: “een 

vorm van sociaal-cultureel werk, in niet-professioneel verband georganiseerd, ter 

ontplooiing van de creatieve vermogens en de artistieke expressie van de beoefenaars”. 

Een vereniging voor amateuristische kunstbeoefening moet deze 

amateurkunstbeoefening organiseren op basis van haar aangesloten actieve groepen. 

 

De erkenningsnormen in het decreet 1991 zijn de volgende: 
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Om erkend te blijven moest de vereniging: 
 
- een vereniging zonder winstoogmerk zijn, opgericht op particulier initiatief, met 
      uitsluitend de bedoeling de amateurkunstbeoefening te organiseren en te bevorderen 
- gevestigd en werkzaam zijn in Vlaanderen, waartoe ook Brussel behoort 
-  geleid worden door een raad van bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van ten 

minste vier Vlaamse provincies 
- een volgens opgelegd plan georganiseerde boekhouding voeren en ambtelijke 

controle daarop aanvaarden en mogelijk maken 
- een verzekering afsluiten ter dekking van haar eigen burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid en deze van haar medewerkers (cfr.verplichte verzekering 
betreffende de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor groepen 
met “eigen speelruimte”) 

- ten minste veertig aangesloten actieve groepen tellen 
- haar werking ontplooien in ten minste vier Vlaamse provincies en in elk van deze 

vier provincies ten minste één aangesloten actieve groep tellen 
- de amateurkunstbeoefening organiseren of bevorderen door: 
 

-  opleidingscursussen voor haar leden en aangesloten groepen, met een 
minimum van vier cursussen per tien aangesloten actieve groepen waarbij elke 
cursus ten minste twee uren moet duren, voor ten minste twaalf personen, uit 
ten minste drie aangesloten actieve groepen 

-  kwaliteitsbevorderende, rechtstreekse en praktijkgerichte begeleiding van de 
aangesloten actieve groepen afzonderlijk 

-  activiteiten ter brede uitstraling van de eigen kunstdiscipline en dit op 
tenminste regionaal vlak, d.w.z. met deelname van ten minste vijf aangesloten 
actieve groepen uit ten minste twee bestuurlijke  arrondissementen 

 
Om als provinciale geleding van een vereniging voor amateurkunstbeoefening erkend te 

worden en te blijven, moest deze geleding of “provinciaal verbond”: 

 
-    ten minste twintig aangesloten actieve groepen tellen 
- in samenspraak met de nationale vereniging, over de hele provincie de 

amateurkunstbeoefening organiseren en bevorderen, zoals de nationale vereniging 
dat dient te doen op het nationale vlak 

- vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de nationale vereniging 
 

Om als aangesloten actieve groep van een nationale vereniging erkend te worden en te  

blijven, moest deze groep: 

 
- slechts bij één nationale vereniging aangesloten zijn 
- binnen één kunstdiscipline actief zijn 
- een eigen bestuur hebben 
- een minimum aantal aangesloten actieve leden tellen 
- per kalenderjaar ten minste twee eigen publiekgerichte activiteiten uit de eigen 

kunstdiscipline organiseren en daarvan het bewijs leveren 
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De subsidiëring in het decreet 1991 

 

De Vlaamse Gemeenschap subsidieerde enkel de erkende nationale verenigingen. Dit 

kan uitsluitend geschieden binnen het raam van de beschikbare begrotingskredieten. 

Bovendien werd in het decreet bepaald dat alle subsidies met eenzelfde percentage 

verminderd worden wanneer de goedgekeurde kredieten ontoereikend blijken te zijn. 

Anderzijds verleende het decreet de Vlaamse Executieve ook de bevoegdheid de 

subsidies aan te passen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De provinciale 

geledingen ontvingen van de Vlaamse Executieve rechtstreeks geen subsidies, wel via 

hun nationale vereniging. 

De aangesloten actieve groepen ontvingen geen geldelijke ondersteuning, rechtstreeks 

noch onrechtstreeks. 

 

De subsidies zelf vallen uiteen in een personeels- en een werkingssubsidie. 

 

Naargelang van het aantal aangesloten actieve groepen ontvangt een nationale 

vereniging subsidies in functie van de gemaakte personeelskosten: bezoldiging, 

vakantiegeld, patronale bijdrage. Om de personeelskost van één voltijds personeelslid te 

bestrijden, ontvangt de vereniging een subsidie van ten hoogste 950.000 BEF per 

kalenderjaar. 

In de werkingssubsidie werd een onderscheid gemaakt tussen een vaste en een variabele 

betoelaging. 

De vaste werkingssubsidie bedraagt per kalenderjaar 100.000 BEF voor de nationale 

vereniging en 50.000 BEF per aangesloten provinciale geleding. 

De variabele werkingssubsidie wordt berekend op basis van gemaakte en te bewijzen 

werkingskosten. Voor de nationale vereniging bedraagt zij: 

-    2.000 BEF per aangesloten actieve groep voor de eerste zestig 

- 1.500 BEF per aangesloten actieve groep boven de zestig 

- 1.000 BEF per aangesloten actieve groep voor de organisatie van het 

minimumpakket aan opleidingscursussen (vier cursusuren per tien aangesloten 

actieve groepen) 

- 1.500 BEF per uur, waarvan tenminste 750 BEF voor honorering van de lesgever of 

de deskundige begeleider voor de organisatie van opleidingscursussen boven het 

minimumpakket en de kwaliteitsbevorderende begeleidingen 
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- 100.000 BEF per tenminste regionaal georganiseerde uitstralingsactiviteit 

 

De provinciale geledingen ontvangen voor de in opdracht van of in samenwerking met 

de nationale vereniging georganiseerde opleidingscursussen en uitstralingsactiviteiten 

een werkingssubsidie uit de voor de nationale vereniging daartoe vastgestelde variabele 

werkingssubsidie. 

 

Het decreet bepaalde dat de subsidie voor de kwaliteitsbevorderende begeleidingen en 

de regionale uitstralingsactiviteiten samen voor tenminste 30% besteed moesten worden 

aan kwaliteitsbevorderende begeleidingen. De som van de personeelssubsidie plus de 

vaste werkingssubsidie plus de variabele werkingsbetoelaging op grond van het aantal 

aangesloten actieve groepen, kan daarbij ten hoogste gelijk zijn  aan het geheel van de 

variabele werkingssubsidie voor de organisatie van opleidingscursussen, 

kwaliteitsbevorderende begeleidingen en regionale uitstralingsactiviteiten. 

 

3.3. Cultuurbeleidsaspecten 

 

3.3.1. Inleidend overzicht 

 

In de wetgeving die het overheidsoptreden inzake amateurkunsten regelt, kunnen we 

volgende wetten en decreten onderscheiden. De wet van 17 oktober 1921, aangevuld 

met het KB van 5 september 1921 m.b.t. de toelagen voor de naschoolse werken, het 

KB van 24 maart 1967 dat de erkenning van nationale en regionale organisaties voor 

volksontwikkeling mogelijk maakte. Na de grondwetsherziening van 1970-1971 volgde 

de culturele autonomie die o.m. de onder 3.2.3 besproken decreten van 1980 en 1991 

mogelijk maakte. In de volgende bladzijden zullen we de cultuurbeleidsaspecten achter 

deze evolutie in beeld brengen. Vermits amateurtoneel een onderdeel is van de 

amateuristische kunstbeoefening die zich situeert in de volksontwikkeling zullen we dus 

moeten ingaan op de ontwikkelingen, die zich in de regelgeving en de subsidiëring van 

de volksontwikkeling hebben voorgedaan. Naast het uiteindelijke eerste decreet op de 

amateuristische kunstbeoefening (het vierde aan het klaverblad) zullen ook de drie 

decreten die eraan vooraf gingen en die ruimer zijn (verenigingen, koepels en 

instellingen) ter sprake komen.  
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3.3.2. Het interbellum 

 

Na de Eerste Wereldoorlog werd met de regeringsdeelname van socialisten (BWP) en 

liberalen (Liberale Partij) de volkontwikkeling – en dit in tegenstelling tot de periode 

voor de oorlog – voorwerp van overheidsbeleid, hoofdzakelijk om het probleem van 

‘den Vrijen Tijd van den Arbeider’ op te lossen dat ontstaan was door de invoering, bij 

wet van 14 juni 1921, van de 8 uren werkdag en de 48 uren werkweek. Men vreesde dat 

de verkorte werkdag een leegte zou scheppen en eventueel zou kunnen leiden tot 

herbergbezoek en andere vormen van ontspanning die als ongezond werden beschouwd. 

Er werd bijgevolg een aantal initiatieven ontwikkeld dat gericht was op de verbetering 

van het gezinsleven van de arbeiders (o.a. volkstuintjes), sportactiviteiten en initiatieven 

met het oog op onderwijs en opvoeding van de arbeiders, die ook internationaal in de 

belangstelling stonden.32 Tot deze laatste categorie behoorden zowel de uitbreiding van 

het beroeps- en huishoudonderwijs, als de oprichting van bibliotheken en het inrichten 

van conferenties en lessenreeksen.33  

 

Tegen deze achtergrond van de arbeidsduurverkorting kwam de, naar de socialistische 

minister van Kunsten en Wetenschappen genoemde, wet Jules Destrée op de Openbare 

Bibliotheken tot stand (goedgekeurd op 5 augustus 1921 en afgekondigd op 17 oktober 

1921), gevolgd door het KB van 5 september 1921 tot vaststelling der algemene 

voorwaarden voor het verlenen der toelagen aan de naschoolse werken,  dat van belang 

is voor de amateurkunstbeoefening. Het KB voorzag dat subsidies konden worden 

verleend aan volksuniversiteiten, hogeschooluitbreidingen, studiekringen en lezingen en 

alle gelijksoortige werken van wetenschappelijke of artistieke uitbreiding uitgenomen 

die welke tot het beheer der Schone Kunsten behoren (art 1). De subsidienormen (art 2) 

bepaalden: minimum 1 jaar bestaan, onder de leiding staan van tenminste vijf leden, 

voor iedereen toegankelijk zijn, en zich onderwerpen aan het toezicht van de staat en 

geen politieke propaganda of anti-godsdienstige aanwerving beogen. Als administratief 

orgaan werd bij de Dienst voor Openbare Bibliotheken (opgericht bij KB van 5 

september 1921) van het Ministerie van Kunsten en Wetenschappen een afdeling 

                                                 
32 door de in 1919 opgerichte Internationale Arbeidsorganisatie werd op haar congres van 1924 aandacht besteed 
aan het probleem van de vrijetijdsbesteding van de arbeiders, cf. Bosmans-Hermans 1979: 15 
33 cf. Hinnekint en Roels 1994: 24-25 en Vermeulen 1985: 183-186 
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‘Naschoolse Werken’ opgericht, die instond voor de toepassing van de 

subsidieregeling.34 

 

De zorg van de volksvertegenwoordigers van de Belgische Werklieden Partij (BWP) 

voor het gebruik van de vrijgekomen tijd hield het daaropvolgend jaar ook aan in de 

oppositie, van waaruit ze op 2 februari 1922 een wetsvoorstel indienden tot oprichting 

van een ‘Nationaal Werk voor den Vrijen Tijd van den Arbeider’, dat o.m. voorzag in 

de oprichting van een ‘Hooge Raad der Werken voor den Vrijen Tijd’.35 Dit voorstel 

viel niet in goede aarde bij de katholieke arbeidersbeweging die van mening was dat de 

arbeider niet zozeer een aangenaam en nuttig tijdverdrijf moest worden gegeven maar 

wel een minimum opvoeding. Het wetsvoorstel werd lang besproken in de 

Kamerafdelingen en was nog niet aan bod gekomen toen de katholiek-liberale regering 

Theunis in 1925 viel.36 

 

De veelbesproken vrijgekomen tijd werd in de jaren twintig alleszins goed besteed op 

het gebied van het amateurtoneel, waar veel verenigingen bloeiden en waarvan de 

kwaliteit werd gestimuleerd door middel van wedstrijden en prijzen.37 Zo werd in 1922, 

onder impuls van Herman Teirlinck, door Koning Albert I het Koninklijk Landjuweel 

voor toneelliefhebberskringen in Vlaanderen ingesteld.38 

 

Op 17 juni 1925 kwam de BWP na bijna vier jaar terug in de regering en Camille 

Huysmans werd minister van Kunsten en Wetenschappen. De socialisten dienden hun 

wetsvoorstel op 5 augustus opnieuw ongewijzigd in. In de daarop volgende jaren werd 

het onder katholieke druk eerst geamendeerd en nadien tegengehouden. De inzet 

hiervan was dat men van katholieke zijde vond dat er reeds privaat (lees: katholiek) 

initiatief genoeg was en de overheid dus geen werken hoefde in te richten, zelfs niet te 

bevorderen. Uiteindelijk werd het voorstel door de katholieken geamendeerd tot de 

oprichting van een louter adviserende Hooge Raad voor de Volksopleiding, die op 19 

september 1928 door de Kamer en op 19 maart 1929 door de Senaat werd 

                                                 
34 cf. De volksopleiding in België 1950: 10-19 
35 cf. Bosmans-Hermans 1979: 24-30 
36 idem: 27-28 en 33; voor het identificeren van regeringen en regeerperioden, deden we een beroep op het 
“Chronologisch Overzicht van de Regeringen sinds 1830” in Witte en Craeybeckx 1985: 593-598 
37 cf. Hinnekint en Roels 1994: 27 
38 cf. Bekaert 1980: 30 en 31-43 
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goedgekeurd.39 Op 3 maart 1930 legde een KB voor de eerste maal de functie, de 

samenstelling en de werking van de Hoge Raad vast. Er werd daarbij gestreefd naar een 

evenwichtige vertegenwoordiging van de grote politiek-ideologische groepen en van de 

diverse typen van instellingen en organisaties voor volksopvoeding. Opvallend was 

bovendien het groot aantal personen dat hetzij regionaal, hetzij nationaal een politiek 

mandaat had.40 

 

In de jaren dertig werd het probleem van de vrijgekomen tijd van de arbeider 

verdrongen door dat van de gedwongen vrije tijd tengevolge van de economische 

wereldcrisis en de depressie. Op voorstel van de Hoge Raad en naar aanleiding van de 

uitvaardiging van de wet van 8 juli 1936 betreffende de jaarlijkse betaalde 

vakantiedagen, werd in het Ministerie van Openbaar Onderwijs de ‘Nationale Dienst 

voor den Vrijen Tijd van den Arbeider’ gecreëerd. In het oprichtingsbesluit van 27 juli 

1936 werd aangestipt dat deze dienst een nationaal documentatie- en informatiecentrum 

betreffende de volksopvoeding in België en in het buitenland zou zijn (art.1) Hij zou in 

nauw contact staan met de Hoge Raad. De voorzitter van de Hoge Raad zou de functie 

van voorzitter van de nationale dienst krijgen (art.3). De Dienst moest als het ware het 

administratieve instrument zijn, waardoor de Hoge Raad, via een goedkeuring van de 

minister, zijn wensen en opties voor de vrije tijd en de volksontwikkeling kon 

realiseren.41 

 

In het interbellum situeert zich ook het eerste streven naar culturele autonomie. Zeer 

kort samengevat komt dit neer op een alternatief voor de vorm van zelfbestuur die door 

de uit de in 1919 gestichte Frontpartij42 voortgekomen Vlaams-nationalisten werd 

verdedigd. De socialisten en de katholieken vonden elkaar min of meer in een 

bestuurlijke hervorming die o.a. de splitsing van het Ministerie van Kunsten en 

Wetenschappen inhield, maar de besluitvorming nationaal liet, in tegenstelling tot de 

opvatting van de Vlaams-nationalisten.43 De socialisten waren gewonnen voor de 

culturele autonomie omdat ze de band met Wallonië niet wilden verbreken uit vrees 

voor minorisering in een autonoom Vlaanderen. De katholieken waren tegen zelfbestuur 

                                                 
39 cf. Bosmans-Hermans 1979: 29-33 
40 idem: 36-37 
41 cf. Bosmans-Hermans 1979: 43-44 
42 cf. NEVB 1998: 3405-3407 
43 idem: 826 en 3405-3406 
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– en voor culturele autonomie – omdat ze onder Frans van Cauwelaert geen grote rol 

voor de staat weggelegd zagen en vooral ook om de aantrekkingskracht van het Vlaams-

nationalisme op de katholieken te neutraliseren.44 

 

In 1929 lukte Huysmans erin om samen met Destrée de Vlaamse en Waalse kamerleden 

een ‘Compromis des Belges’ te doen aangaan, waarin naast het principe van de 

eentaligheid in Vlaanderen en Wallonië ook de decentralisering van de staatsdiensten in 

Vlaamse en Waalse afdelingen werd bepleit.45 Bij KB van 7 februari 1938 kwam de 

tripartite o.l.v. Paul Emile Janson de belofte na uit haar regeringsverklaring van 30 

november 1937 en werden twee cultuurraden opgericht met raadgevende bevoegdheid 

inzake onderwijs en cultuurvraagstukken.46  

 

In het licht van deze prille aanzet tot culturele autonomie situeren zich twee belangrijke 

hervormingen. De Hoge Raad werd bij KB van 26 juli 1938 opgesplitst in een 

Nederlandstalige en een Franstalige afdeling. Het voorzitterschap van de 

Nederlandstalige afdeling werd toevertrouwd aan de katholieke senator Alfons 

Verbist.47 Dat dit geen onbelangrijke eerste stap was in de verkaveling van het terrein 

hoeft geen betoog. 

 

Tegelijkertijd met de Hoge Raad werd in het KB van 26 juli 1938 ook de ‘Nationale 

Dienst voor den Vrijen Tijd voor den Arbeider’ in twee afdelingen gesplitst en enigszins 

losgekoppeld van de Hoge Raad: de Dienst werd verbonden aan het algemeen 

secretariaat van het Departement van Openbaar Onderwijs. Niet de voorzitter en de 

secretarissen van de Hoge Raad, maar een comité uitsluitend samengesteld uit 

ambtenaren kreeg de leiding. Bij KB van 28 december 1939 werd de Nationale Dienst 

opgeheven. Het personeel en de bevoegdheden van de Dienst zouden voortaan 

toegevoegd worden aan de Dienst voor de Openbare Bibliotheken – waar zoals we 

eerder zagen reeds een afdeling voor ‘Naschoolsche Werken’ bestond – die vanaf die 

datum de Dienst der Volksopleiding werd en resorteerde onder het ‘Bestuur   van 

Schoone Kunsten, Letteren en Openbare Bibliotheken’, dat voortaan de benaming 

                                                 
 
44 idem: 699-702, 826; cf. Huyse  1987: 67-68 en Elias 1969, deel 2 : 23-24 
45 cf. NEVB 1998: 782 
46 idem: 826 
47 cf. Bosmans-Hermans 1979: 46 
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‘Bestuur van Schoone Kunsten, Letteren en Volksopleiding’ zou dragen. Van daaruit 

zal zich na de Tweede Wereldoorlog de administratie voor de volksontwikkeling verder 

ontwikkelen.48 

 

Samenvattend kan voor de cultuurbeleidsaspecten en de verzuiling in het interbellum 

worden gesteld dat de BWP als nieuwe groepering op het politieke terrein was 

verschenen en de evoluties op sociaal economisch gebied – de verkorting van de 

arbeidsduur – aangreep om een actief optreden van de overheid op het gebied van de 

organisatie van deze vrije tijd van de arbeiders te verantwoorden. In de confrontatie met 

de katholieken namen de socialisten in dit opzicht de fakkel over van de liberalen, die 

voor de oorlog, tijdens de schoolstrijd49, de grotere rol van de overheid m.b.t. het 

inrichten van het officieel onderwijs hadden verdedigd tegen de sterke kerkelijke positie 

op onderwijsvlak. Het overheidsbeleid beschouwden de liberalen toen als het middel bij 

uitstek om hun macht uit te breiden, toen zij meenden dat de moraliseringsopdracht van 

het katholieke onderwijs plaats moest maken voor kennisuitbreiding in functie van de 

economische noodwendigheden eigen aan het tijdperk dat was ingezet met de 

industriële revolutie. 

 

In de jaren twintig en dertig uitte de tegenstelling zich in het verzet van de katholieke 

leiding tegen een regulerend beleid dat mede de inhoud van het volksontwikkelingswerk 

zou bepalen en dit vorm geven, o.m. omdat dit tot de oprichting van concurrerende 

organen zou leiden. In deze context moet niet alleen de oprichting in 1936 worden 

gezien van de ‘Nationale Dienst voor den Vrijen Tijd van den Arbeider’, als studie-, 

advies-, en uitvoeringsorgaan, op voorstel van de socialistische voorzitter en secretaris 

van de Hoge Raad50, die in de wet op de vakantieregeling een aanleiding zagen om een 

grotere beleidsmatige erkenning te bekomen van het volksopleidingswerk, maar ook de 

afschaffing ervan in 1939 door de beleidsverantwoordelijken van de katholieke regering 

Pierlot III, die enkel een taak zagen voor een administratief uitvoerend orgaan binnen de 

overheidsstructuren. 

 

                                                 
48 idem: 46-47 
49 cf. Witte en Craeybeck 1985: 96-99 
50 cf. Bosmans-Hermans 1979: 40 
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De katholieke zuil was er – zoals we in 1.2.1 hebben gezien – al goed in gelukt om via 

de uitbouw van het organisatorisch complex van haar zuil de mogelijke seculariserende 

invloeden op haar achterban te neutraliseren. Op een ogenblik echter dat deze 

organisaties ten aanzien van de lagere klassen hun invloed en macht nog aan het 

uitbreiden waren, kon voor hen de nationale overheid  de particuliere organisaties wel 

financieel steunen, en daarvoor criteria opstellen, maar mocht ze er zich verder niet mee 

inlaten. Hier werd dus meer gekozen voor een stelsel dat E. H. Kossmann als “liberté 

subsidiée” omschrijft51, dan voor de vroegere tegenstelling staat-maatschappij. Een 

ironisch facet daarbij is – zoals Vermeulen opmerkt – dat “het oorspronkelijk 

socialistisch principe dat de ontvoogding en de culturele ontwikkeling van de arbeiders 

een zaak was van de arbeiders(organisaties) zelf, nu werd overgenomen door de anti-

socialistische zuil om een overheidsoptreden op een voor hen belangrijk gebied te 

verhinderen.” (Vermeulen 1985: 197) 

 

3.3.3. De periode 1945-1960 

 

Na de Tweede Wereldoorlog namen de repressie, de wederopbouw, de koningskwestie, 

de hernieuwde schoolstrijd, de internationale spanningen en het onafhankelijkheids-

streven in Congo de politieke agenda volledig in beslag. Er doen zich in deze periode 

dan ook slechts twee feiten voor die verband houden met de volksontwikkeling.  

 

Nadat de Nationale Dienst voor de Vrije Tijd van de Arbeider in 1939 was opgeheven 

en de Dienst voor de Openbare Bibliotheken zijn personeel en bevoegdheden overnam 

onder de naam ‘Dienst der Volksopleiding’, werd deze laatste in 1946 tot de ‘Directie 

der Volksopleiding’ omgevormd. Ze bestond uit twee diensten, de ‘Dienst van de 

Openbare Bibliotheken’ en de ‘Dienst der Werken voor Volksopleiding’.52 Deze dienst 

evolueerde in de daaropvolgende decennia tot de ‘Afdeling Volksontwikkeling en 

Bibliotheken’ die we onder 3.2.1 behandelden. 

 

De Hoge Raad voor volksopleiding raakte na de oorlog moeilijk heropgestart. Op 10 

maart 1947 had de socialistische minister van onderwijs, Herman Vos, de Hoge Raad 

weliswaar opnieuw samengesteld, maar twee dagen later viel de regering Huysmans. De 

                                                 
51 cf. Kossmann 1986 deel 1: 288 
52 cf. De volksopleiding in België 1950: 10 
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opvolgers van Vos waren blijkbaar weinig geïnteresseerd in de werking van het 

adviesorgaan dat in feite gedurende verschillende jaren niet bestond. Uiteindelijk stelde 

in 1957 de socialistische minister van openbaar onderwijs, Leo Collard, een nieuwe 

Hoge Raad samen.  

 

Het KB van 15 januari 1957  bracht enkele kleine wijzigingen aan in dat van 26 juli 

1938. Wat de samenstelling van de Raad betreft zou er voortaan voor worden gezorgd  

dat de provinciale en gemeentelijke alsmede de voornaamste vrije werken voor 

volksopleiding vertegenwoordigd waren. Het mandaat van de leden  zou lopen over vijf 

in plaats van over drie jaar en onder de leden van iedere afdeling zou de minister een 

voorzitter en twee ondervoorzitters aanstellen. Zoals voorheen werden politieke 

mandatarissen in de functies van voorzitter en ondervoorzitter aangesteld. De andere 

leden van de Nederlandstalige afdeling waren vertegenwoordigers van de Vlaamse 

provincies en van enkele verenigingen en instellingen.53 

 

Toen Renaat van Elslande in 1961 minister-onderstaatssecretaris voor Culturele Zaken 

werd, zag een voorontwerp van wet houdende statuut van de werken voor cultuur-

bevordering het licht, waarin drie Hoge Raden voor Cultuurbevordering  waren 

voorzien, resp. voor het Waalse, het Vlaamse en het Duitse landsgedeelte. Dit 

voornemen werd echter niet gerealiseerd en de volgende Hoge Raden werkten voort 

onder de oude wet van 3 april 1929.54 In 1976 werd de Hoge Raad bij decreet 

omgevormd tot Hoge Raad voor Volksontwikkeling en later in 1997 opgeheven, zoals 

we 3.2.2 zagen. We stippen nog even aan dat bij KB van 1 augustus 1974 de heer 

Gilbert van Houtven, een naam die we in ons verhaal vaak tegenkomen, toen tijdelijk 

bestuurssecretaris bij de Dienst Cultureel Vormingswerk, Permanente Opvoeding en 

Cultuurspreiding, tot secretaris van de Raad werd benoemd.55  

 

3.3.4. De periode na 1960  

 

Vanaf het begin van de jaren zestig wordt het cultuurbeleid meer zichtbaar. Dit was een 

laat  vervolg van de reeds op 17 mei 1938 door de toenmalige regering beloofde 

                                                 
53 cf. Bosmans-Hermans 1979: 52-56 
54 idem: 59-60 
55 cf. Hoge Raad voor de Volksopleiding 1974-1980: 37 
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cultuurautonomie voor de twee taalgemeenschappen. Na de Tweede Wereldoorlog nam 

de regering Eyskens-Lilar (6 november 1958 - 27 maart 1961) het stapsgewijze 

realiseren van de culturele autonomie in haar regeringsprogramma op. Bij de 

samenstelling van de volgende regering (Lefèvre – Spaak, 25 april 1961 – 24 mei 1965) 

hadden de Vlaams-Waalse tegenstellingen reeds zoveel invloed gekregen dat de 

socialistische Minister van Nationale Opvoeding en Cultuur, Victor Larock, bijgestaan 

werd door een Vlaamse CVP adjunct-minister, Renaat van Elslande.56 Vooral vanaf 

1965 werd ernstig werk gemaakt van de grondswetherziening. De vernieuwde grondwet 

van 1970 zou het bestaan van de drie cultuurgemeenschappen erkennen, waarvoor 

inzake bepaalde materies een autonoom gemeenschapsbeleid mogelijk werd. Deze groei 

naar culturele autonomie had vanzelfsprekend zijn invloed op het gevoerde 

cultuurbeleid.57 

 

De bevoegdheidsverdeling tussen Larock en Van Elslande in 1961 vormde een bron van 

betwisting. Uiteindelijk kreeg de minister van Nationale Opvoeding het rijks- en 

officieel onderwijs onder zijn hoede, alsook Franse cultuur, en zijn adjunct het vrij 

onderwijs en Nederlandse cultuur.58 Hier werd dus inzake onderwijs eerder voor een 

levensbeschouwelijke verdeling van de bevoegdheden gekozen en in cultureel opzicht 

voor een communautaire. Ondertussen werd ook de administratie verder hervormd en de 

Dienst voor Volksopleiding gesplitst in een Nederlandstalige en een Franstalige dienst. 

 

In de volgende regering ( Pierre Harmel 27 juli 1965 – 11 februari 1966) had de 

onderwijsminister alle controle over de culturele aangelegenheden verloren. Deze 

regering telde een socialistische minister van Nationale Opvoeding met een 

gelijkgezinde adjunct, een PSC minister-staatssecretaris voor Franse cultuur, Paul de 

Stexhe, en een CVP minister-staatssecretaris voor Nederlandse cultuur, Albert de 

Clerck. In 1966 werd onder de regering Vanden Boeynants-De Clercq (19 maart 1966-7 

februari 1968) voor het eerst een afzonderlijk departement voor de Nederlandse cultuur 

opgericht.59  

                                                 
 
56 cf. NEVB 1998: 1064-1065; dit had uiteraard ook te maken met het scherp toezien op het toepassen van het 
Schoolpact uit 1958, cf. Witte en Craeybeckx 1985: 376-379; Kossmann 1986, deel 2: 272-273 en Vermeulen 
1985: 206 
57 cf. Bosmans-Hermans 1979: 61-62 
58 cf. Norrenberg 1968: 375 
59idem: 376 
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Deze communautaire opsplitsing van de culturele bevoegdheden kan worden geduid in 

het kader van het streven naar culturele autonomie, maar heeft ook te maken met de 

opkomst en het succes in de jaren zestig van de Volksunie, als Vlaams-nationalistische 

partij, ten nadele van de CVP. De Vlaamse vleugel van de partij reageerde daarop met 

het aanpakken van het Vlaams probleem, meer bepaald door te ijveren voor culturele 

autonomie en met de bezetting van het culturele departement.60 We stellen dus vast dat 

deze initiatieven zich in een gelijkaardige context van politiek weerwerk tegen het 

Vlaams-nationalisme situeren als voor de Tweede Wereldoorlog.  

 

Vermits er nu een apart, zelfstandig cultuurbeleid moest worden tot stand gebracht, 

diende dit te worden gelegitimeerd t.o.v. de andere beleidsverantwoordelijken, die het 

cultuurterrein moesten erkennen en/of financieel honoreren. Tegenover de 

veldorganisaties, die in interactie traden met de cultuuroverheid, diende in eerste 

instantie een welbepaald beleid te worden verdedigd. De ondersteunende beginselen die 

hiervoor als steeds weerkerende constanten werden ingeroepen, waren het culturele 

idealisme (hooggestemde idealen die het beleid richting zouden moeten geven 

tegenover de door de economische ontwikkelingen veroorzaakte passiviteit van de 

consumptiemaatschappij), de culturele vrijheid (de overheid moet geen cultuur 

opdringen maar de inspanningen van de socio-culturele verenigingen ondersteunen , de 

overheid moet de ontplooiing van het vrij initiatief stimuleren) en tenslotte de 

democratisering van de cultuur (het recht van alle burgers op acculturatie) dat hoog in 

het vaandel werd gedragen door de elkaar opvolgende cultuurministers.61 

 

In zijn openingstoespraak in de Hoge Raad op 10 juni 1963 betoogde minister Van 

Elslande dat de problematiek van de volksopvoeding door de snelle democratisering en 

de ruime vrije tijd scherper dan ooit werd gesteld. Als dringende problemen noemde hij 

het tekort aan een functionele infrastructuur en de behoefte aan geschoolde kaders, maar 

bovenal diende werk te worden gemaakt van een nieuwe en aanvaardbare 

subsidieregeling.62  Hieruit volgde het voorontwerp van wet dat we reeds vermeldden en 

waarover – omwille van een knelpunt met de Franstalige zusterafdeling van de Raad 

                                                 
60 cf. Vermeulen 1985: 206 
61 idem: 207-210 
62 cf. Bosmans-Hermans 1979: 65-66 
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over de verdeling van het nationaal krediet – geen eensgezindheid werd bereikt.63 Het 

wetsvoorstel werd dan vervangen door een voorstel van KB, omdat de toepassing 

hiervan geen parallellisme in het Franstalige landsgedeelte vereiste, waaruit uiteindelijk 

het KB van 1967 volgde.64 

 

Het objectief van de culturele infrastructuur werd onderzocht door de in 1963 onder 

Van Elslande opgerichte ‘Studiegroep voor Kultuurbevordering’, onder leiding van 

Frans van Mechelen, tevens voorzitter van de Bond van Grote en Jonge Gezinnen en lid 

van de Hoge Raad. Uit het onderzoek van deze studiegroep kwam naar voren dat het 

aanbod van zalen voor culturele doeleinden steeds minder succes kenden wegens 

verschuivingen in het verenigingsleven, dat ruimte zocht voor creativiteit en minder 

voor gezelligheid. De bestaande zalen waren volgens de stuurgroep ook wegens hun 

‘verzuildheid’ niet aangepast om de nieuwe behoeften op te vangen. Dit bracht Van 

Mechelen tot de problematiek van de oprichting van culturele centra als basiselementen 

voor de democratisering.65 

 

Als opvolger van Van Elslande kon hij zich hiermee actief inlaten66 tijdens zijn 

ministerschap van 1968 tot 1972, dat de periode overbrugde van de hervorming van de 

Belgische Staat, die de politieke agenda van de regering Eyskens overheerste. 

Democratisering van de cultuur bleef ook voor Van Mechelen een belangrijke 

beleidsoptie: "Kultuur kan niet langer alleen maar het voorrecht zijn van een kleine 

elite, de aristokratie van de geest moet voor eenieder mogelijk zijn door de 

demokratisering van de uitingsvormen van de kultuur.”67  

 

Een van de problemen die de bovenvermelde legitimering van het overheidsbeleid 

beheerste, was de verhouding tussen groeperingen met onderscheiden identiteiten.68 Dit 

probleem werd uiteindelijk beslecht in het Cultuurpact. Dit is het laatste element dat we 

nog dienen te behandelen vooraleer we het cultuurbeleid in het verzelfstandigde 

Vlaanderen nader bekijken. 

                                                 
63 idem: 71 
64 cf. Hinnekint en Roels 1994: 33 
65 cf. Vermeulen 1985: 213-214 
66 wij gaan niet verder in op de problematiek van de culturele centra die bovendien quasi ontoegankelijk zijn 
voor amateurtoneelgroepen, cf. Van Spaandonck 1997: 60-62 
67 zie Colloquium over kulturele centra, 13-15 november 1964, Brussel. Leuven: Acco (1965) 14 
68 cf. Vermeulen 1985: 210 
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3.3.5. Grondwetsherziening, culturele autonomie en Cultuurpact 

 

De doelstellingen van het cultuurbeleid  na de opstartfase onder Van Elslande, waren 

permanente vorming en volwasseneneducatie, waarmee men wat laat aansloot bij de 

internationale trend.69 Hiermee verschoof het accent van de passieve democratisering 

van de cultuur, namelijk het toegankelijk maken van de cultuurgoederen voor iedereen,  

naar meer actieve democratisering in de vorm van permanente vorming.70  

 

De Hoge Raad had nog onder Van Mechelen, na de staatshervorming, zes 

voorontwerpen van decreet voorbereid ter vervanging van het verouderde KB uit 1967, 

waaronder één m.b.t. de amateuristische kunstbeoefening.71 Ze werden echter niet door 

de minister op het wetgevend spoor gezet omdat de oprichting van de culturele centra 

voorrang kreeg met het oog op de bevordering van de Nederlandse cultuur in Brussel. 

Bovendien viel de regering Eyskens-Cools in november 1972. 

 

De problematiek van de culturele centra werd in de regering Leburton-Tindemans-De 

Clercq, die een kort bestaan kende, overgenomen door Van Mechelens opvolger Jos 

Chabert. Chabert onderstreept tijdens de bespreking van het ontwerp tot decreet in zake 

de subsidiëring van de culturele centra ook het belang van de ‘voortdurende vorming’: 

voor de werkende jongeren moest de sociale promotie doeltreffender worden gemaakt 

en de volwassenenorganisaties dienden meer subsidies te krijgen om verder te 

professionaliseren.72 

  

Het Cultuurpact moet worden gezien tegen de achtergrond van het zuilensysteem, zoals 

we dat geschetst hebben in 1.2, en dat rond 1970 nog zeker niet afgebrokkeld was. De 

taalpartijen hadden geen zuilen en de ecologische beweging als politiek-ideologische 

kracht bestond nog niet. De katholieke zuil, de sterkste in het Vlaamse landsgedeelte, 

leunde ondanks de laïciseringstendens hoofdzakelijk aan bij de clerus en was dus 

gesteund op de door de kerkelijke hiërarchie gecontroleerde christelijke organisaties en 

                                                 
 
69 de oprichting van de Unesco na de Tweede  Wereldoorlog, de eerste Unesco wereldconferentie te Elsinör in 
1949 over ‘Adult Education’, en de tweede te Montreal in 1960 over ‘L’Education des adultes dans un monde en 
transformation’, cf. Bosmans-Hermans 1979: 48-49 en Hinnekint en Roels 1994: 30-31 
70 cf. Hinnekint en Roels 1994: 32 
71 cf. Hoge Raad voor de Volksopleiding 1969-1973: 170-191 
72 cf. Vermeulen 1985: 226 
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de niet onbelangrijke onderwijsinstellingen. Daartegenover stond de minder 

gestructureerde niet-kerkelijke of vrijzinnige zuil, die niet zo sterk politiek gebonden 

was.73 

 

Kort samengevat ligt de ontstaansreden van het Cultuurpact besloten in de overweging – 

langs vrijzinnige zijde – dat de grondwetsherziening van 1969-1970, die voorzag in 

autonomie voor de cultuurgemeenschappen, het ideologisch-filosofisch evenwicht zou 

verbreken dat tot dan toe bestond in de unitaire staat, namelijk een onderscheiden 

machtsverhouding tussen ‘gelovigen’ en ‘vrijzinnigen’ in Vlaanderen en in Wallonië.  

De belangrijke ideologische en filosofische minderheden in de beide cultuurgemeen-

schappen hadden daarom extra waarborgen geëist. De autonomie van de Vlaamse 

cultuur tegenover de Franse werd dus als het ware afgewogen aan de waarborgen tegen 

minorisatie van andersdenkenden. 

 

De vrijzinnigen, vooral van liberale strekking, namen echter geen genoegen met wat aan 

garanties was opgenomen in de nieuwe grondswetsartikelen 6bis en 59bis, §7 en 

evenmin met de procedureregelingen die later in de wet van 3 juli 1971 werden 

opgenomen.74  

 

De voorzitter van het Willemsfonds, Adriaan Verhulst75, herinnerde toen in een 

krantenartikel in Het Laatste Nieuws van 11 mei 1971 aan de duidelijke afspraken die in 

1965 waren gemaakt in het “Memorandum van de Kultuurraad voor Vlaanderen”, en 

tevens aan de in 1969 aanvaarde mogelijkheid van een ‘cultuurpact’, naar analogie van 

het Schoolpact, tijdens de besprekingen op het kabinet van de toenmalige minister van 

Communautaire Betrekkingen, Leo Tindemans. Daarbij vroeg Verhulst dat voor de 

stemming over de twee ingediende wetsontwerpen een cultuurpact onder de politieke 

partijen zou worden afgesloten. Vermits de regering geen tweederde meerderheid had, 

was zij aangewezen op de steun, in de eerste plaats, van de PVV. Vermits de PVV 

Verhulsts standpunt onmiddellijk overnam, verwekte het krantenartikel grote beroering 

en sprak men, vooral in CVP-kringen, van een vertragingsmanoeuver en van sabotage. 

                                                 
 
73 cf. Witte en Craeybeckx 1985: 316-324; of er wel een echte vrijzinnige zuil bestaat, werd eveneens behandeld 
in 1.2.1 
74 cf. Berckx 1989: 7-8 
75 cf. NEVB 1998: 3239-3240 
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Leidende CVP-figuren als Tindemans zegden nochtans wel bereid te zijn om de 

mogelijkheid van een cultuurpact te onderzoeken, maar slechts na de goedkeuring van 

de twee wetsvoorstellen. De BSP, coalitiepartner van de CVP, was met de hele zaak 

zeer verveeld. Tenslotte werd zowel van CVP- als van BSP-zijde aangevoerd dat de 

inhoudsbepaling en de juridische vormgeving van een cultuurpact een zeer moeilijke, 

zoniet onmogelijke opgave waren.76 

 

In antwoord daarop werd door Verhulst en de Vlaamse PVV enkele dagen later een 

volledig ontwerp van cultuurpact bekend gemaakt, wat de CVP en de BSP verplichtte 

om nader op het probleem in te gaan. Dit mondde, gelet op het nakende parlementaire  

reces, uit in de ondertekening van een voorakkoord op 15 juli 1971 door CVP/PSC, 

BSP/PSB en RW/PLP (met uitzondering van de Brusselse PLP) waarin de verbintenis 

werd aangegaan nog voor 30 november 1971 een cultuurpact af te sluiten en dat nadien 

zo spoedig mogelijk in wet om te zetten. Na bijkomende onderhandelingen werd het 

Cultuurpact op 24 februari 1972 “geparafeerd” door CVP/PSC, BSP/PSB, KP/PC, 

PVV/PLP, RW en FDF. 

 

In katholieke kringen was men niet gehaast om het Cultuurpact in een wet te gieten en 

beriep zich o.a. op het feit dat een parafering geen volledige verbintenis was en nog 

ruimte liet tot amendering. De CVP/PSC ging vervolgens het probleem ook koppelen 

aan de op stapel staande herziening van het Schoolpact77. Uiteindelijk werden in een 

marathonzitting van de Kamer op 28 juni en van de Senaat op 4 juli 1973  de nieuwe 

onderwijswet, die aan de basis zou liggen van een vernieuwd Schoolpact, en het 

Cultuurpact, samen met nog andere al dan niet gekoppelde wetsvoorstellen en- 

ontwerpen, besproken en goedgekeurd.78  

 

Hoewel de Cultuurpactwet eenparig door alle partijen werd goedgekeurd, blijkt toch 

“dat in alle fasen van de behandeling een wederzijds wantrouwen heeft bestaan tussen 

de ondertekenaars van het voorakkoord en van het definitieve cultuurpact: zo werd 

steeds door de partijen geëist dat alle documenten (wetsvoorstel, Kamer-en 

                                                 
76 cf. Verhulst 1972: 2-9 
77 cf. Witte en Craeybeckx 1985: 380-381 
78 cf. Berckx 1989: 20-26 
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Senaatscommissie-verslagen) gezamenlijk zouden ondertekend worden door personen 

van de diverse strekkingen.” (Berckx 1989:27) 

 

Rika de Backer- Van Ocken, minister van Nederlandse cultuur en van Vlaamse 

aangelegenheden in de regering Tindemans I (en gewezen verslaggever van de 

parlementaire commissie die het voorstel van Cultuurpactwet besprak79) diende nu de 

nodige decreten tot stand te brengen om de Vlaamse culturele materies vorm te geven. 

Zij stelde in haar installatietoespraak van de Hoge Raad op 9 oktober 1974 onder meer: 

“De samenstelling van deze nieuwe Hoge Raad voor de Volksopleiding heeft rekening 

gehouden met een ideologisch en filosofisch evenwicht, zoals het ons wordt 

voorgeschreven door het Cultuurpact. (…) Wij spreken van een nieuwe Hoge Raad, 

omdat ook naar de inhoudelijke opgave, nieuwe opdrachten zich aandienen. De Raad 

moet zichzelf  kunnen plaatsen binnen de culturele autonomie en binnen de uitvoering 

van het Cultuurpact. Dit totaal nieuwe kader stelt de Hoge Raad voor een zeer zware 

opgave. Wij denken aan de decreten die moeten uitgevaardigd worden op het terrein van 

de Volksontwikkeling, het vormingswerk en de amateuristische kunstbeoefening. Zo 

wens ik aan het klaverblad van drie decreten voorrang te geven. Het gaat om de drie 

decreten over het sociaal-cultureel vormingswerk in verenigingsverband, over de 

verenigingen voor socio-cultuurbeleid (de zogeheten koepels) en over het sociaal-

cultureel vormingswerk in instellingen en vormingsdiensten.”80  

 

Met deze decreten zal de differentiëring plaatsvinden van de verschillende werksoorten 

die in het KB van 1967 naast elkaar bestaan en zal, in het kader van de culturele 

autonomie, een nieuwe wettelijke erkennings- en subsidiëringsregeling voor de hele 

sector van het sociaal-cultureel werk worden gerealiseerd.81 

 

Professionalisering wordt in deze decreten het centrale punt, omdat de particuliere 

organisaties aanspraak maken op de overheidstussenkomst om beroepskrachten in 

dienst te kunnen nemen, zoals voorzien in art.11 van de Cultuurpactwet.82 Deze 

                                                 
 
79idem: 74 
80 zie Hoge Raad voor de Volksopleiding 1974-1980: 42-43 
81 cf. Bosmans-Hermans 1979: 90 
82 cf. Berckx 1989: 248-253 
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formulering wordt dan ook overgenomen in de decreten Verenigingen (1975), Koepels 

(1976), Instellingen (1978) en tenslotte Amateuristische Kunstbeoefening (1980). 

De eerste drie leggen nadrukkelijk het accent op vorming. Het decreet amateurkunsten 

differentieert de amateuristische kunstbeoefening voor het eerst als een aparte 

werksoort. De subsidiëring die erin voorzien werd, liep langs de provinciale en niet 

langs de landelijke besturen,  en het legt – in de geest van de andere drie decreten - de 

landelijke verenigingen op vorming, opleiding en begeleiding te organiseren.  

 

Hierbij is een korte toelichting over het begrip ‘professionalisering’ op zijn plaats. De 

federaties gebruiken deze term vaak oneigenlijk om het streven naar kwalitatief  betere 

ondersteuning van de bij hen aangesloten kringen aan te duiden, terwijl het beleid en de 

literatuur terzake er het aantrekken van professionelen, betaalde beroepskrachten dus, 

mee bedoelt, nodig voor de werking van de organisaties. In zijn studie over de sociaal-

culturele sector wijst Vermeulen op de spanning tussen vrijwilligerswerk en 

professionalisme, waarbij de zegslieden van de sociaal-culturele verenigingen  zich 

afzetten tegen beroepskrachten omdat  “dit werk nog grotendeels kan worden gedaan 

door vrijwilligers, die zich uit ‘idealisme’ voor de verenigingen inzetten.” (Vermeulen 

1985: 101) Volksopvoeding bleef in hun ogen “een roeping die door geen enkele 

opleiding kan worden vervangen”. (Vermeulen 1985: 99) 

 

In de “Algemene memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet tot regeling van 

de geldelijke tussenkomst van het Rijk in de Nederlandstalige amateuristische 

kunstbeoefening” van de werkgroep van de Hoge Raad uit 1974, komt dit aspect ook 

nadrukkelijk aan bod en wordt er zelfs gebruikt om substantiële kredieten  voor de 

subsidiëring van beroepskrachten als minder noodzakelijk te bestempelen: “Waarin ligt 

nu juist dat specifieke van de amateuristische kunstbeoefening. Het amateuristisch bezig 

zijn met kunst en creativiteit  in al hun vormen is een domein waarop de vrijwillige en 

onbaatzuchtige inzet van een groot aantal beoefenaars werkzaam is. De waarde van 

deze belangloze massale inzet is onvergoedbaar. (…) daarbij komt dat de vrije, 

onbezoldigde en gespecialiseerde inbreng van een groot aantal medewerkers het 

mogelijk maakt dat de betoelaging van de nationale en regionale structuren, in de vorm 

van wedde- en werkingstoelagen voor personeel, minder zwaar moet doorwegen.”83 

                                                 
83 zie Hoge Raad voor de Volksopleiding 1974-1980: 161 
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Deze gelijklopende houding in het veld en bij de overheid is zeer bepalend geweest 

m.b.t. de amateurkunstfederaties. Deze sector is namelijk ten dele ook bijzonder 

“verzuild” gebleven omdat er zich nauwelijks enige professionalisering heeft 

voorgedaan, zoals Hinnekint en Roels nog in 1994 terecht vaststellen.84  Het zal, zoals 

we later zullen zien, tot het eind van de eeuw duren vooraleer bepalingen m.b.t. 

personeelskaders van amateurkunstorganisaties nadrukkelijk in een decretaal kader 

zullen worden opgenomen.  

 

Met dit laatste decreet uit 1980 eindigt een allocatieperiode, die begon in 1974, waarin 

de bepalingen van de cultuurpactwetgeving in decreten moesten worden omgezet. 

Verschillende auteurs wijzen erop dat het overheidsbeleid in die periode, precies door 

de manier waarop de Cultuurpactwet werd uitgevoerd85, de posities van de zuilen die 

aan de basis ervan lagen, heeft versterkt.86  Het ‘klaverbladbeleid’ van Rika de Backer-

Van Ocken kreeg in 1981 openlijk kritiek van de Socialistische Cultuurcentrale die haar 

verweet enkel katholieke organisaties te steunen.87  

 

3.3.6. De periode 1981-2000 

 

Het einde van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig werden gekenmerkt 

door een andere tijdsgeest: stijgende werkloosheid en economische crisis, gepaard met 

de doorbraak van de informatietechnologie. De opgelopen overheidsschuld doet vrezen 

voor het einde van de verzorgingsstaat.88  

 

                                                 
84 cf. Hinnekint en Roels 1994: 90 
85 dat dit uitvoeren geen eenvoudige zaak was, bewijzen  o.m. de moeilijkheden rond de interpretatie van het 
begrip ‘ideologische en filosofische strekking’ in het Parlement, de Cultuurraad, de Vlaamse Executieve, de 
Raad van State en de Cultuurpactcommissie, cf. Berckx 1989: 71-89 
86 cf. Witte en Craeybeckx 1985: 458; Vermeulen: 1985: 265; Berckx 1989: 316-333; Hinnekint en Roels 1994: 
31;  in een meer recente terugblik op deze periode stelt Oscar de Wandel pertinent: “Binnen het Cultuurpact 
daarenboven, inzonderheid voor wat de invulling van de decretale verplichtingen betreft, heeft de politiek een 
handig instrument ontdekt om via de geïnstitutionaliseerde verzuiling veeleer de structuren in plaats van de 
culturele activiteiten zelf te subsidiëren. Niet enkel slaagt de CVP op deze wijze erin haar eigen achterban aan 
zich te binden, zij brengt bovendien de andere ideologische en filosofische geledingen binnen de Vlaamse 
samenleving ertoe hetzelfde te doen. (…) Het systeem heeft zich kunnen consolideren omdat het ook zo is 
gewild vanuit de zuilorganisaties, die in de eerste plaats hebben gemikt op behoud en versteviging van hun 
machtsposities. De bestendiging van zowel de verzuiling als het door de zuilen uitgewerkt aanbod wordt 
bovendien in de hand gewerkt door de rol die deze zuilorganisaties spelen bij de vastlegging van 
erkennigsnormen.”  De  Wandel  2000: 93 
87 cf. NEVB 1998: 2220 
88 cf. Witte en Craeybeckx 1985: 503-504, 567-569, 573-576; Kossmann 1986, deel 2: 309-310  
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In deze context ging, na 17 jaar ononderbroken CVP-beleid, de bevoegdheid over de 

sterk door de katholieke zuil bezette culturele sector naar de eerste niet-katholieke 

gemeenschapsminister van cultuur (en vice-voorzitter van de Vlaamse Executieve) de 

liberaal Karel Poma89, die in de regering Geens I (22.12.1981- 3.12.85)90 aan 

‘cultuurbeleid in crisistijd’ deed met als streefdoel ‘meer te doen met minder’91 en, zoals 

te verwachten was, af te rekenen kreeg “met de uitwassen van een CVP-machts-

monopolie, dat zich gedurende vele jaren in het departement had gemanifesteerd.” (Van 

Brabant 2000: 53) 

 

In Poma’s brochure uit 1984 lezen we m.b.t. zijn opties dat een welbegrepen 

cultuurbeleid pluralistisch moet worden benaderd: “Dit impliceert dat ondermeer de 

bepalingen van het Cultuurpact toegepast moeten worden. Alhoewel reeds 10 jaar 

geboekstaafd, werd hiermee in het recente verleden onvoldoende rekening gehouden. 

Daarom is het een van mijn bekommernissen er thans over te waken dat dit wél gebeurt 

waar nodig, bijvoorbeeld bij de samenstelling van adviesraden en commissies.” (Poma 

1984: 6) Hij alludeert hiermee op de moeilijkheden rond het samenstellen van de laatste 

Hoge Raad, die slechts op 26 juni 1981 werd geïnstalleerd, nadat de vorige reeds twee 

jaar stil lag. De oorzaak van de vertraging was volgens toenmalig staatssecretaris voor 

cultuur, Rika de Backer-Van Ocken, in haar installattierede, de moeizame 

samenstelling, waaraan het feit dat met de cultuurpactbepalingen rekening moest 

worden gehouden, niet vreemd was.92  

 

Opvallend is evenwel dat precies in de periode dat CVP-bewindslieden het culturele 

heft in handen hadden, deze wet ter bescherming van de ideologische en filosofische 

minderheden (o.a. via gedoseerde vertegenwoordiging in administratie, commissies en 

adviesraden) slechts mondjesmaat werd toegepast.93  

 

Op het gebied van permanente opvoeding en culturele oriëntatie kwam onder Poma de 

uitwerking van het zogenaamde Vijfde decreet tot stand, dat een decretale basis gaf aan 

                                                 
 
89 cf.Vermeulen  2000: 19-23 en 25 
90 voor het identificeren van Vlaamse regeringen en regeerperiodes deden we een beroep op Martine Goossens 
(1995). Ontstaan en groei van het Vlaams Parlement 1970-1995 
91 cf. Poma 1982-1983: 3-7 
92 cf. Vermeulen 1985: 246-247; zie ook 3.3.5 
93 cf. De Wandel  2000: 88 
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de betoelaging van een aantal uiteenlopende organisaties die buiten de decreten van het 

klaverblad vielen en nog werkten onder het KB van 1967.94 Poma stapte af van de idee 

om de structuren als zodanig te betoelagen, zoals in de vorige vier decreten het geval 

was, en koos voor de subsidiëring van de culturele activiteiten. Het kostte hem  de hele 

legislatuur om deze gedachte ingang te doen vinden bij de volksvertegenwoordiging. De 

CVP-coalitiepartner strooide immers zand in het raderwerk uit vrees dat deze nieuwe 

subsidiëringsaanpak zijn weerslag zou hebben op de reeds eerder goedgekeurde 

decreten95 en dus ten nadele zou werken van de katholieke zuilorganisaties  en 

verenigingen.  

 

Kort voor de goedkeuring op 6 februari 1986 van het Vijfde decreet dat - wat ons 

onderwerp betreft - van belang was voor het ICVA, zoals we in 3.1.2. hebben gezien, 

werd Karel Poma opgevolgd door zijn jonge liberale partijgenoot Patrick Dewael, 

gemeenschapsminister van cultuur in de regeringen Geens II, III, IV (10.12.1985-

7.1.1992).  

 

Onder het beleid van Dewael verschuift het accent van een overwegende subsidiëring 

van structuren, organisaties en koepels naar een meer autonome ontwikkeling van de 

kunsten. Hij kiest voor een projectmatig beleid waarbij kunst- en cultuurfinanciering 

niet uitsluitend de verantwoordelijkheid zijn van de overheid. Zijn voorganger Poma 

was zover niet kunnen gaan, maar had gepoogd de bakens in die richting te verzetten.96  

 

In zijn werk De warme hand uit 1991 geeft Dewael -zij het enigszins propagandistisch- 

toch een tamelijk goed beeld van de beleidsopties die hij tijdens zijn ministerschap 

voorstond: “Het is mijn vaste overtuiging dat minder reglementen, minder bureaucratie 

en meer privé-initiatief een stimulerende injectie zouden kunnen geven aan heel wat 

cultuurgebeuren. (…) In mijn beleidstoespraak van Tongeren, op 1 februari 1986, brak 

ik heel bewust een lans voor een cultuurbeleid dat mogelijkheden biedt tot 

zelfontplooiing en zelfredzaamheid. Deze termen pasten volledig in mijn liberale 

analyse van wat de overheid moet doen inzake cultuurbeleid. Ik ontdekte echter al gauw 

dat ze ook thuishoorden  in een jargon dat vrijwel exclusief in de mond genomen werd 

                                                 
94 cf. Vermeulen 1985: 62 en Hinnekint en Roels 1994: 84-85 
95 cf. De Wandel 2000: 94 
96 idem: 95 
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door de professionelen in de sociaal-culturele sector. En ondanks mijn affiniteiten met 

de doelstellingen ‘zelfontplooiing’ en ‘streven naar zelfredzaamheid’ bleek ook al heel 

gauw dat de middelen en instrumenten daartoe, die mede onder impuls van mijn 

voorgangers werden ontwikkeld, mij eerder remmend dan bevorderend toeschenen om 

deze doelstellingen te realiseren. (…) Het volksontwikkelingsleven in Vlaanderen heeft 

vanaf het einde van de jaren zestig op een grote aandacht vanuit de overheid kunnen 

rekenen. Meer dan in welke andere sector werd ik er geconfronteerd met decreten en 

reglementen die activiteiten en organisaties in een keurslijf persten, zowel inhoudelijk 

als organisatorisch. Het spectrum van de volksontwikkeling wordt ingekleurd door de 

decreten op het verenigingsleven, de instellingen, de koepels en de amateuristische 

kunstbeoefening. Ze gaan uit van de filosofie dat elke organisatie die kwantitatief aan 

een aantal normen voldoet recht heeft op overheidssubsidiëring.” (Dewael 1991: 139-

140) 

 

In de sector van de volksontwikkeling spant volgens Dewael de verzuiling de kroon en  

de oorzaak hiervan legt ook hij bij de decretale regelingen van Rika de Backer- Van 

Ocken: “Haar politieke vrienden en geestesgenoten vonden [een decretale regeling 

waarbij alle belangrijke instellingen en verenigingen voor subsidies in aanmerking 

konden komen] een goed idee. De letterwoorden van meer dan driekwart van de 

organisaties in kwestie begonnen immers met een C of K.” (Dewael 1991: 143) 

 

Op die manier, stelt Dewael, houdt de concretisering van het subsidiariteitsprincipe in 

dat hij de verenigingen moet subsidiëren die zich aandienen en aan de vastgelegde norm 

beantwoorden.97 Aansluitend gaat hij ook nog even in op de volgens hem slechts 

gedeeltelijke invloed van het Cultuurpact op de verzuiling en besluit dat men tot een 

‘zindelijke’ toepassing van het pact zou moeten komen, maar dat de voorwaarde voor 

een gesprek daarover wel is “dat de grootste zuil haar machtshonger wat laat varen” 

(Dewael 1991: 146)98 

                                                 
 
97 cf. Dewael 1991: 143; op het subsidiariteitsprincipe komen we terug in 5.4 
98 Dewael geeft hierbij ook nog volgende treffende illustratie: “Het verhaal van het decreet ontwikkelingswerk, 
het zogenaamde ‘vijfde’ decreet, dat een initiatief van Karel Poma was, is daarbij illustratief. Begin 1986 had de 
executieve de uitvoeringsbesluiten ervan goedgekeurd waardoor de notie ‘projectsubsidiëring’ werd ingevoerd: 
vernieuwende projecten konden voor maximum drie jaar gesubsidieerd worden. Van de mooie basisfilosofie is 
echter niets in huis gekomen omdat de mastodont-katholieke organisaties met hun vele vrijgestelden 
onmiddellijk vrijwel alle middelen wisten te draineren naar organisaties die zij controleerden. Een poging de 
verzuiling te doorbreken was andermaal mislukt.” (Dewael 1991: 148) 
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Vanuit deze vaststellingen ging het kabinet Dewael zich bezighouden, meer bepaald in 

de persoon van adjunct-kabinetchef Eddy Frans99, met een nieuw amateurkunsten-

decreet.  

 

Het decreet uit 1980 was van meet af aan niet goed gevallen in de sector. De zeer 

ingewikkelde subsidiëringsmaatregelen, die we in 3.2.3 behandelden, werden als te 

streng aangevoeld in vergelijking met vooral het  eerdere decreet Verenigingen uit 

1975100. De Hoge Raad verwoordde deze klachten reeds op 15 februari 1984 in een 

advies over een wijziging van het vigerende decreet.101  

 

De belangenbehartigende organisatie van de sector VOKV (de voorloper van de VAKV, 

zie 3.1.2) werkte tijdens de jaren 1986 en 1987 in samenwerking met de adminstratie en 

het kabinet een eigen ontwerp van decreet uit. Een van de medewerkers eraan merkte 

wel op “Bij de besprekingen leek het soms belangrijker de bestaande organisaties te 

beschermen dan een meer doorzichtige en soepele wetgeving uit te werken”, maar 

besluit toch hoopvol: “De verwachting dat de Gemeenschapsminister met het geleverde 

werk rekening zou houden was sterk, ook al omdat het hele proces welwillend door 

administratie en kabinet was gevolgd.” (Van Labeke 1990: 8) 

 

Op 19 maart 1988 werden echter door de administratie, op verzoek van het kabinet, 

totaal nieuwe uitgangspunten voor een nieuw ontwerp van decreet aan de sector 

meegedeeld. Vanaf dat moment werd niet meer over het voorstel van de VOKV gerept, 

maar verliepen alle verdere besprekingen in de geest van het uitgewerkt concept van de 

administratie dat, volgens Frans, gebaseerd was op meer autonomie, minder 

verplichtingen en een eenvoudiger administratie.102 

 

Met het decreet van 14 juli 1991, dat in werking trad met de uitvoeringsbesluiten van 10 

juni 1992, werden slechts twee belangrijke grenzen verlegd, een eerste door de 

provinciale geledingen nog enkel via de landelijke federaties te betoelagen, een tweede 

                                                 
 
99 cf. Van Labeke 1990: 9 en Dewael 1991: 8 
100 onder dit decreet vallen de talrijke grote ideologisch gekleurde organisaties voor sociaal-cultureel 
vormingswerk en de verschillende cultuurfondsen; vooral dit decreet was later de oorzaak van veel onenigheid 
en wrijving tussen de koepels, cf. Vermeulen 1985: 249-251 
101 cf. Van Labeke 1990: 6  
102 idem: 8-9 
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door het invoeren van een systeem van structurele en functionele toelagen, waarbij de 

laatste een soort projectbetoelaging was.103 In het verlengde ervan werd op 24 april 

1991 het CVA opgericht, waarin de overheid ook de door de sector opgerichte 

belangenbehartigende organisatie VAKV onderbracht104. 

 

Het uiteindelijke decreet bleek dus nogal af te wijken van dit concept, zoals Frans later 

zelf toegaf: “Men kan gerust stellen dat het decreet van 1991 niet echt voor een 

inhoudelijke vernieuwing heeft gezorgd.” (Frans 1996: 66) en  “Het huidige decreet van 

1991 vertoont zeer sterk de kenmerken van andere decreten in de sector 

volksontwikkeling: opgebouwd vanuit het principe van de subsidiariteit worden 

nationale verenigingen erkend en gesubsidieerd via kwantitatieve normen. Niet alle 

kunstdisciplines komen zo aan bod: geen literatuur, geen schilder- en beeldhouwkunst, 

geen popmuziek. De professionalisering is minimaal, op vraag van de sector zelf, die 

het vrijwilligerswerk steeds zeer sterk wou laten primeren.” (Frans 1997: 23) Wat de 

professionalisering aangaat, konden er maximaal drie personeelsleden worden 

gesubsidieerd zoals in het vorige decreet.   

 

Dewael stelt m.b.t. dit weinig innoverend karakter dan ook betekenisvol vast: “Ik heb 

ervaren dat het uittekenen van een nieuw beleid voor volksontwikkeling op enorme 

politieke weerstanden botst. (…) zelfs mijn voorontwerpen van nieuwe decreten op de 

amateuristische kunstbeoefening en de culturele centra, twee sectoren die nochtans 

minder zuilgevoelig zijn dan de andere, zitten vol compromissen om ze politiek 

haalbaar te kunnen maken.” (Dewael 1991: 149) 

 

Dewael werd in de regering Van den Brande I (21.1.1992-13.6.1995) opgevolgd door de 

CVP-er Hugo Weckx  als Vlaams minister van cultuur. Tijdens zijn bestuursperiode105 

kwamen i.v.m. ons onderwerp enkel de uitvoeringsbesluiten van het decreet 1991 tot 

stand en de herziening, in april 1995, van de decreten Verenigingen, Instellingen en 

Diensten. Wat zijn beleidsopties betreft, laten de opvattingen van Weckx niet aan 

duidelijkheid te wensen over en wordt opnieuw aangesloten bij de periode voor Poma - 

Dewael en de onaantastbaarheid van de katholieke zuilorganisaties: “als de CVP laat 

                                                 
103 cf. Van Labeke 1990: 10-11, 17 (noot 12) 
104 zie ook 3.1.2 
105 cf. Hinnekint en Roels 1994: 123-145 
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raken aan de grote culturele organisaties, dan ondergraaft ze haar eigen 

fundamenten”.106 

 

In 1995 werd in de regering Van den Brande II (20.6.1995-13.7.1999) Weckx 

opgevolgd door Luc Martens, Vlaams minister van cultuur, gezin en welzijn.  

 

In zijn beleidsnota Werken aan netwerken uit oktober 1995 licht Martens de ‘prioriteiten 

en aandachtspunten’ van zijn beleid toe. Als algemene prioritaire doelstelling wenst hij 

“het beleidsperspectief resoluut om te keren. Wij verlaten het “verticale” perspectief, 

waarbij van boven uit een gespecialiseerd aanbod wordt uitgebouwd, en kiezen voor een 

“omgevingsperspectief”. Wij willen immers méér dan goede voorzieningen. Wij willen 

sterke netwerken van persoonlijke relaties die de verbondenheid, de eigenheid en de 

creativiteit ten goede komen. En we willen stevige netwerken van organisaties, die 

vanuit hun lokale en regionale samenhang als dragers van zorg en creativiteit optreden.” 

(Martens 1995: 10) 

 

Vanuit dit perspectief duidt Martens vervolgens, in een soms wat eigenaardige 

terminologie, zijn vier prioriteiten kwaliteit, preventie, zelfstandigheid en 

betrokkenheid: “In de eerste plaats streven wij naar kwaliteit op maat, effectiviteit en 

efficiëntie. Het aanbod moet er zijn, het moet degelijk zijn en het moet overeenstemmen 

met de behoeften van de cliënt of van de doelgroep. Ook het respect voor een 

eigentijdse waardenbeleving draagt bij tot de kwaliteit. Wij willen preventief optreden 

tegen isolement, marginalisering, segregatie of vervreemding. (…) Ook de verhoogde 

kwetsbaarheid van de mensen willen wij opnieuw doen afnemen door de 

zelfstandigheid en weerbaarheid te bevorderen. (…) Tenslotte moet de toenemende 

onderlinge betrokkenheid de zorg meer nabij brengen en de durf tot ontplooiing 

vergroten.” (Martens 1995: 11) 

 

Vervolgens gaat hij, bij de bespreking van zijn twee ‘instrumenten’ om deze 

doelstellingen en prioriteiten te realiseren, in op het welzijnsbeleid en het cultuurbeleid. 

Essentieel is daarbij voor hem het sociaal-cultureel netwerk: “Het sociaal-culturele 

weefsel, gebaseerd op vrijwillige deelname en engagement, is essentieel voor de 

                                                 
106 citaat van Hugo Weckx naar Marc Reynebeau 1988: 22 
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cultuurbeleving, de cultuurschepping en de cultuuroverdracht. Het bevordert de 

cultuurparticipatie en gaat culturele vervlakking tegen. Dit weefsel verdient 

aanmoediging en ondersteuning op ieder beleidsniveau. In dat perspectief zijn de socio-

culturele organisaties voor volwassenen, het jeugdwerk en de sportsector, elk op hun 

manier, essentiële instrumenten van het cultuurbeleid.” (Martens 1995: 17)  

 

Wij stellen vast dat in de 33 pagina’s tellende beleidsnota nergens over amateurkunsten 

wordt gerept. Vermits ook de rubriek ‘cultuurproductie’ enkel aan de professionele 

kunstbeoefening is gewijd, veronderstellen wij dat de minister op dat ogenblik de 

amateuristische kunstbeoefening stilzwijgend rangschikt onder de zonet vermelde socio-

culturele organisaties.  

 

In 1998 echter worden in het tweede nummer van de nagelnieuwe overheidspublicatie 

Nieuwsflits van de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken drie pagina’s van het 

middenkatern besteed aan de amateurkunsten, met volgende beleidsintenties omtrent de 

toekomst van de sector: “Wat de toekomst van de amateurkunsten betreft, blijkt 

duidelijk, ook uit contacten met het kabinet van minister Martens, dat voor de 

toekenning van overheidsmiddelen aan de amateurkunstenverenigingen het belangrijk 

wordt dat: 1° de sector zijn legitimiteit kan bewijzen aan de hand van harde gegevens: 

cijfers over de resultaten en het bereik. 2° een nieuwe visie dient ontwikkeld te worden 

op het fenomeen “amateurkunst”, ook in relatie met het dagonderwijs, het deeltijds 

kunstonderwijs, de niet-georganiseerde amateurkunstenaars.  

Minister Martens wil het engagement concretiseren om een grondig onderzoek te 

wijden aan de wijze waarop cultuurbeleid in de toekoemst kaders moet creëren 

waarbinnen de amateurkunstenaar zich begeleid en ondersteund weet. Tevens wil hij 

door een beperkte ingreep de uitvoering van het huidige decreet op de amateurkunsten 

nog verfijnen.  

Om te bevorderen dat de sector zich zelfbewuster naar het beleid en in het beleidsadvies 

profileert, wordt binnen de Raad voor Volksontwikkeling en cultuurspreiding een 

commissie voor de amateurkunsten opgericht.” 

 

Met betrekking tot de beleidsopties stellen we vast dat deze niet verder reiken dan een 

verfijning van de uitvoering van het huidige decreet door een beperkte ingreep. Een vrij 
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vage formulering. In een ongeveer gelijktijdig verschenen interview107 in Koepel 5, het 

tijdschrift van de Bond van Vormings- en Ontwikkelingsorganisaties, drukte Martens 

zich evenwel duidelijker uit: “Ik blijf vinden dat de verwachtingen ten aanzien van het 

sociaal-cultureel werk in het licht van het nieuwe millennium niet vervuld zijn. Er is 

geen echt gesprek gevoerd over de missie van het volksontwikkelingwerk, noch over de 

doelstellingen en de prioriteiten. Ik zie de vernieuwing niet meer van binnen het werk 

zelf vertrekken. (…) In die zin beschouw ik de huidige decreten als een 

overgangsperiode naar de volgende regering. Dan zal het kwalitatieve debat moeten 

gevoerd worden. Dat geldt overigens voor de samenleving in zijn geheel. (…) Binnen 

11 maanden zijn er verkiezingen. Als er daarna geen minister komt met een hart voor 

het sociaal-cultureel werk, dan vrees ik het ergste.” 

 

We besluiten bijgevolg dat Martens op dat ogenblik niet de intentie had om werk te 

maken van een nieuw decreet. In hoofdstuk 5 komen we hierop uitvoerig terug, evenals 

op de in de Nieuwsflits van april 1998 in het vooruitzicht gestelde commissie voor de 

amateurkunsten in de Raad voor Volksontwikkeling en Amateurkunsten.  

 

Met Bert Anciaux, de opvolger van Luc Martens in de regering Dewael (vanaf 

13.7.1999 tot heden), trad voor het eerst een cultuurminister uit de Volksunie aan. De 

lijvige Beleidsnota Cultuur108 van 74 pagina’s die op 12 januari 2000 door Anciaux in 

het Vlaams Parlement werd ingediend, behandelt een groot aantal uiteenlopende 

thema’s.  

 

Vermits de aanloop tot het nieuwe amateurkunstendecreet toen reeds enige tijd 

genomen was, is het moeilijk te achterhalen in welke mate de in dit document 

geformuleerde beleidsopties bepalend zijn geweest voor het proces dat al was ingezet.109 

De gegevens uit de interviews met Peter Warson, Gilbert van Houtven  en de 

focusgroep - waarop we ingaan in hoofdstuk 7 -  verschaffen ons wel zekerheid dat er  

 

                                                 
107 zie Jo Boey: “Sociaal-cultureel werk moet het maatschappelijk debat voeren. Een interview met minister 
Martens.” In Koepel 5, jg 25, nr 3, september 1998: 4-7 
108 zie Vlaams Parlement 1999- 2000, stuk 149, nr 1 
109 zie hoofdstuk 5 
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gesprekken met minister Anciaux en zijn omgeving zijn geweest.110 Dezelfde informatie 

komt ook aan bod in Luk Verschuerens tussenkomst tijdens de hoorzitting in de 

parlementscommissie cultuur, media en sport.111 

 

De beleidsnota is een vrij hooggestemd document, waarin de minister zich de 

historische taak oplegt de twee bewegingen die hij onderscheidt in het cultuurbeleid van 

de vorige kwarteeuw één te maken: “De jonge Vlaamse aanpak leidde tot een ad-hoc 

beleid, jammergenoeg niet altijd op basis van doordachte inplanting en planning. 

Minister per minister kunnen we de uitbouw van infrastructuur en mentaal kader 

traceren. (…) het Vlaams cultuurbeleid heeft zich onder de impulsen van de 

opeenvolgende ministers van cultuur en hun regeringen dus in verschillende 

bewegingen ontwikkeld. (…) die quasi gescheiden bewegingen vertaalden zich in 

afzonderlijke, niet of nauwelijks op elkaar afgestemde wettelijke systemen. Die 

afzonderlijke ontwikkelingen waren nodig om een fundering te leggen en tot een 

basisinfrastructuur te komen. Ze waren voorwaarden voor een beleid van 

cultuurspreiding en sociaal-cultureel werk enerzijds, en van een kunstenbeleid 

anderzijds. Nu staat het Vlaamse cultuurbeleid voor de uitdaging om beide bewegingen 

in samenhang verder te laten evolueren, m.a.w. een geïntegreerd beleid te voeren.” 

(Anciaux 2000a: 6-7) 

 

Bij de verwoording van de doelstellingen ‘bewegingsruimte en permanente 

ontwikkeling’ wordt deze holistisch  aandoende visie verder gezet door het in het 

vooruitzicht stellen van een geïntegreerde aanpak: “Bij een cultuurbeleid komt het erop 

aan het culturele gebeuren als een geheel te vatten en de afzonderlijke delen op die 

manier te organiseren opdat de samenhang vanzelfsprekend wordt. We schreven al dat 

het cultuurbeleid in Vlaanderen twee grote opeenvolgende bewegingen heeft gemaakt. 

(…). Nu staan we dus voor de uitdaging om beide bewegingen meer samenhangend te 

maken. Dat betekent geenszins dat we het niet meer kunnen hebben over (deel)sectoren, 

over specialismen of over functies, wel dat we ze telkens in een geheel trachten te 

                                                 
110 zo had bijvoorbeeld ook op 28 maart 2000 in het VCA de ‘sectoriële bijeenkomst Volksontwikkeling’ plaats 
in het kader van de gespreksavonden per sector die de minister rond de Beleidsnota Cultuur organiseerde; hierop 
was alleszins KWB- en Fakrea-voorzitter Peter Warson aanwezig, na wiens tussenkomst de minister toegaf: “Het 
is inderdaad misschien zo dat in de beleidsnota de sociale dimensie onvoldoende is beklemtoond, maar het is wel 
de individuele mens die als uitgangspunt geldt voor de zoektocht naar zijn sociale functie.” zie p.3 van het 
verslag ervan dat ter beschikking werd gesteld via www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/beleidsnota/index.htm 
111 zie eveneens hoofdstuk 5 



 105 

plaatsen. Anders gesteld zouden we kunnen spreken van een constructieve spanning 

tussen het geheel en de delen.” (Anciaux 2000a: 9-10) 

 

Wat het beleidsinstrument subsidiëring betreft, worden aanpassingen in de 

subsidienormen aangekondigd: “Tijdens deze legislatuur zal een aanvang gemaakt 

worden met het op elkaar afstemmen van die instrumenten: er zal een evenwichtige 

verhouding in acht genomen worden tussen structurele (toegezegd voor een aantal 

jaren) en projectmatige (voor één productie of activiteit) subsidiëring. Van de 

beschikbare budgetten kan 20 à 25 procent gereserveerd worden voor projecten en 

experimenten.” (Anciaux 2000a: 11) 

 

Bij bespreking van de doelstellingen gaat de minister onder de hoofding “een rijk 

cultureel landschap mogelijk maken” in op het sociaal-cultureel gebeuren, waarbij hij 

als een belangrijk actiepunt “ontzuilen en ontkokeren” aangeeft. Na een korte inleidende 

paragraaf waarin o.m. gezegd word dat verzuiling deel is “van een bredere 

maatschappelijke problematiek, met name de neiging om via allerlei mechanismen een 

geheel dermate vast te zetten zodat het geformaliseerd, beveiligd en als dusdanig 

dominant wordt. Die dominantie wordt een dwangbuis, of dreigt dat te worden. 

Cultureel gezien kunnen we spreken over b.v. ‘categoriale’ of ‘sectorale’ verzuiling, wat 

‘verschotting’ of  ‘verkokering’ genoemd wordt. De term ‘verzuiling’ wordt normaliter 

enkel gebruikt voor een vorm van groepsvorming op basis van filosofische of 

ideologische inspiratie, die uiteindelijk in structuren gevat wordt.” (Anciaux 2000a: 21) 

 

Nadien wordt enigszins contradictorisch opgemerkt dat de grote zuilen afbrokkelen, 

maar tegelijk wel nog veel macht en invloed behouden “in o.a. het onderwijs, de 

medische sector (ziekenhuizen, mutualiteiten, thuiszorg), welzijnswerk en vakbonden. 

De ‘inspiratie’ echter, die hen onderling verschillend maakt en die de basis is van hun 

optreden, geraakt op de achtergrond.” (Anciaux 2000a: 21) 

 

De tegenstrijdigheid wordt verder aangehouden met de volgende vermeende 

vaststelling: “In de culturele sector brokkelt de verzuiling ook om rationele redenen af. 

De tijd dat elk dorp twee of drie muziekmaatschappijen had – een rode, een blauwe en 

een katholieke – behoort al een tijdje tot het verleden. In het openbaar bibliotheekwerk 

is sinds het decreet van ’78 de verzuiling verdwenen. Maar in het verenigingsleven is 
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‘inspiratie’ nog steeds sterk aanwezig. Het (verzuilde) verenigingsleven houdt stand 

omdat de deelnemers komen voor het programma en voor het samenzijn, en minder 

omwille van de filosofische inspiratie.” (Anciaux 2000a: 21-22)  

 

Dit voorbeeld van de muziekmaatschappijen is extreem slecht gekozen omdat wat als 

niet meer bestaand wordt gepresenteerd, daar precies wél nog sterk leeft. Het valt buiten 

het bestek van ons onderzoek, maar volledigheidshalve wijzen we er toch even op dat – 

zoals Van Houtven ons tijdens het gesprek meedeelde – de amateurmuzieksector nog 

zeer verzuild is en er zich daar bijgevolg meer moeilijkheden voordoen rond eventuele 

samenwerking. Ook tijdens de daarnet vermelde hoorzitting werd duidelijk dat deze 

sector het zeer moeilijk heeft om zelfs maar tot overleg te komen.  

 

De rubriek over ontzuilen en ontkokeren wordt afgerond met volgende dubbelzinnige en 

betwistbare passage: “Ontzuiling is geen ontwaarding. Integendeel, ontzuiling 

herwaardeert. Het ontkoppelt macht van waarde. Zeker in deze onzekere tijden blijft bij 

sociaal-cultureel werk waardegevoeligheid aa n de orde. Levensbeschouwing kan er 

beleefd en verdiept worden. Wel wordt levensbeschouwing steeds minder een 

verdelende factor, steeds minder een basis voor structurering. De beleving van inspiratie 

kan en moet binnen het sociaal-cultureel werk een plaats krijgen, op de eerste plaats in 

de verenigingen zelf, maar ook op het landelijk niveau. Ontzuiling houdt een 

herwaardering in van een levensbeschouwelijke visie, losgekoppeld van macht. De 

levensbeschouwelijke visie als dusdanig wordt gerespecteerd en de verschillende 

levensbeschouwingen kunnen levensbeschouwelijke organisaties organiseren. Als 

morele autoriteit optreden. Hun functie is het ontwikkelen van zingevende impulsen en 

van een visie op culturele samenhangen.” (Anciaux 2000a: 22)  

 

Wij stellen vast dat de bedenkingen die in deze context door de minister naar voren 

worden gebracht vrij dubbelzinnig zijn en elkaar ook wel tegenspreken: aan de ene kant 

zou de sector niet meer verzuild zijn, maar andere kant dan toch weer wel (“inspiratie” 

is er nog steeds sterk aanwezig). De voorgestelde ontzuiling die zou moeten 

herwaarderen, verdiept dan weer die inspiratie en zou  - zonder verdelend te werken, 

iets waar we ook zo onze twijfels over hebben – zonder nog een basis voor structurering 

te zijn, toch een plaats kunnen en zelfs moeten krijgen, niet alleen in de vereniging zelf, 

maar ook op het landelijk niveau (wat o.i. precies een structuur is).  
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Naast een toch wel fundamentele kritiek op de verstaanbaarheid van wat hier beweerd 

wordt, valt het ons ook op dat verzuiling wel correct geassocieerd wordt  met macht en 

dominantie, maar dat aan het beoogde ontzuilen geen conclusies worden gegeven m.b.t. 

wat er dan met de via de bestaande verzuiling gevestigde macht moet gebeuren.  

 

In het verlengde van zijn actiepunt ‘ontzuiling’ gaat Anciaux in het uitgebreide 

hoofdstuk over heroriëntering van de beleidsinstrumenten in op het Cultuurpact waarbij 

hij vaststelt: “het is verworden tot een strak administratief keurslijf en het wordt politiek 

misbruikt door sommige betrokkenen, het heeft de verzuiling versterkt en doet alle 

betrokkenen – ook tegen hun zin – ‘kleur’ bekennen. Sleutelen aan dat pact behoort 

echter niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Het Cultuurpact is een 

wet, en derhalve federale materie. Er zal aan de federale overheid worden voorgesteld 

om een gesprek aan te gaan om zo een wetswijziging voor te bereiden, die de kwalijke 

kanten van het pact wegneemt, zonder de essentiële garanties weg te snijden.” (Anciaux 

2000a: 48) 

 

Vervolgens stelt Anciaux voor aan de Vlaamse Regering en het Vlaamse Parlement te 

vragen een aantal “gedragsregels” uit te werken om problemen met het pact te 

vermijden, en die ter advies voor te leggen aan de Vaste Nationale 

Cultuurpactcommissie. In deze gedragsregels zou hij o.a. het volgende opnemen112: 

- toepassen van het pact veeleer naar de geest dan naar de letter 

- stimuleren van de derde formule van het pact, te weten beheersorganen en 

adviesorganen samenstellen op basis van deskundigheid, zonder dat aan de 

voorgestelde leden naar hun strekking word gevraagd 

- afspraak maken dat de decreetgever voor specifieke aspecten (o.a. subsidies of 

infrastructurele ondersteuning van projecten en experimenten) de nodige ruimte 

voorziet, zodat de ondersteuning kan gebaseerd zijn op een uitspraak van een 

beoordelingscommissie, of op een door de regering goedgekeurd reglement 

 

Ook hier worden we getroffen door de vaagheid en het ontbreken van een concreet 

geformuleerd alternatief.  

 

                                                 
112 cf. Anciaux 2000a: 48-49, wij citeren 
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Toen Patrick Dewael ruim tien jaar eerder het probleem van de verzuiling en de 

toepassing van het cultuurpact besprak, knoopte hij er wel veelbetekenend de bedenking 

aan vast dat een gesprek over deze materie enkel maar mogelijk was indien de grootste 

zuil wat van zijn machtshonger zou afzien. Minister Anciaux ziet op dit punt vandaag 

blijkbaar géén probleem. Wij zijn dus benieuwd hoe de huidige minister-president op 

deze voorstellen van zijn cultuurminister zal reageren.  

 

De beleidsnota besluit met het overzicht van de concrete initiatieven die de minister 

vanuit de disciplines, werkvormen en sectoren wenst te realiseren. Als relevant voor ons 

onderzoek noteren we het voornemen tot het opheffen van het decreet op de koepels, 

een nieuw decreet voor verenigingen, vormingsinstellingen en diensten113, en vooral het 

nieuwe decreet amateurkunsten met volgende concrete opties114:  

 

- een structurele samenwerking verplicht maken tussen de federaties (nu erkend op 

basis van het decreet van 1991) om de ondersteuning van de lokale verenigingen te 

rationaliseren, te verruimen en aan te passen aan de reële behoeften. Die 

samenwerkingsverbanden worden gestructureerd per discipline en worden 

‘organisaties’ genoemd. Op dit niveau worden taken zoals documentatieverzameling 

en – ontsluiting, vorming en deskundigheidsbevordering gepositioneerd. Dat heeft 

een schaalvergroting als gevolg. Zorg voor de behoeften van de basis moet hier 

primeren op de ‘belangen’ van de ondersteunende organisatie; 

- nieuwe kunstdisciplines kansen geven, onder meer de populaire muziek; 

- organisaties moeten meer zekerheid krijgen over hun subsidiëring op langere termijn 

(systeem van vierjaarlijkse enveloppes); 

- administratieve verplichtingen van de organisaties vereenvoudigen; 

- hen een groter autonomie en inhoudelijke verantwoordelijkheid geven 

(beleidsplannen); 

- ruimere professionele omkadering mogelijk maken voor de organisaties; 

- ook individuele belangstellenden ondersteunen; 

- dwarsverbindingen en afspraken maken met belendende sectoren zoals het deeltijds 

kunstonderwijs, het sociaal-cultureel werk, de culturele centra. 

 

                                                 
113 idem: 69 en 73-74 
114 idem: 73, wij citeren 
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We vinden in deze opties bijzonder veel terug van wat Eddy Frans omtrent de toekomst 

van de amateurkunsten schreef onder “Knelpunten en perspectieven” in zijn artikel uit 

1996115 en uit zijn conclusies116 in dat van 1997. 

 

3.3.7. Samenvattende evaluatie van het cultuurbeleid  

 

Wanneer we de hiervoor behandelde periode van 1921 tot heden evalueren op het vlak 

van de besluitvorming en de beleidsdoeleinden dan valt onmiddellijk op dat er weinig of 

geen consistentie te bespeuren valt, op de vaststelling na dat de overheid blijkbaar 

steeds voor regelgeving en subsidiëring heeft gekozen als beleidsinstrument ter 

ondersteuning van de amateurkunstbeoefening. In de achtergronden, doelstellingen en 

implementatie van dit beleid is evenwel over de jaren heen geen lijn vast te stellen. Ze 

lijken min of meer organisch-improvisatorisch te zijn gegroeid als een vage vorm van 

compromis tussen de belangenbehartigers, het politiek bestel en de administratie, 

waarbij, zoals we boven gezien hebben, het verzuilingsaspect manifest een aandeel 

heeft. Het persoonlijk ego van een bevoegd minister die al eens graag ergens zijn 

stempel op drukte door iets “te veranderen” speelt hierin zeker ook mee. Een dergelijk 

proces van besluitvorming, of eerder het ontbreken van een rationeel proces daarin 

noemt men een incrementeel beleid.  

 

‘An increment’ betekent in het Engels iets wat wordt toegevoegd. Een incrementeel 

beleid voegt dus ad hoc dingen toe aan de bestaande situatie. In dit soort beleid wordt 

ervan uitgegaan dat bescheiden maatregelen en voortdurende kleine correcties van de 

bestaande toestand afdoende moeten zijn. Het kenmerkt zich volgens Blokland “door 

een aanhoudende stroom van marginale, door verschillende maatschappelijke actoren of 

‘partners’ gedragen beleidsmaatregelen of -aanpassingen. Hierbij wordt niet zozeer 

getracht een welomschreven lange-termijn doel te realiseren. Eerder wordt gepoogd een 

praktische bijdrage te leveren aan het verlichten van een dringend korte-termijn 

probleem. De besluitvorming wordt in dit model gezien als het produkt van een niet 

                                                 
115 cf. Frans 1996: 70-72 
116 “Een nieuw decreet wordt zelfs openlijk in het vooruitzicht gesteld. Idealiter zou m.i. zo’n nieuwe regeling 
best schoon schip maken met het bestaande beleid en zich beperken tot een kaderdecreet, met heel wat aandacht 
voor: ondersteuning van initiatieven die kwaliteit, pluriformiteit, participatie en samenwerking bevorderen; 
ondersteuning van projecten die nieuwe artistieke invalshoeken of nieuwe doelgroepen beogen; dwarsverbin-
dingen met professionele kunsten, onderwijs en volksontwikkeling; afspraken tussen de verschillende 
beleidsniveaus, gemeenschap, gemeente, provincie” (Frans 1997: 23) 
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aflatend conflict over de instrumenten, waarden en doeleinden van het te voeren beleid, 

hetgeen verklaart waarom zaken als ruil (exchange), onderhandeling, aanpassing en 

compromisvorming centraal staan.” (Blokland 1995: 340) 

 

Jansen wees in 1996 op de gevaren van een incrementele benadering. “Er is uiteraard 

kritiek te formuleren op deze manier van doen. En sommige collega’s hebben die dan 

ook terecht geformuleerd. Jean-Pierre Chevènement, (…), waarschuwde in dit verband 

ooit voor het risico van het pragmatisme van een incrementeel beleid, waardoor men 

soms gaat toegeven aan ideologieën in de slechte betekenis van dit woord. Daardoor 

dreigt men dan te verzanden in een zeker conformisme, en in gebruiksklare ideeën. (…) 

er ontstaat op die manier onder meer een gevaar voor wat soms wordt aangeduid als 

policy drift: een beleid op drift. Een beleid dat af en toe tilt slaat. Het is een beleid dat 

onstandvastig is, omdat té vaak – soms permanent – wordt bijgestuurd. Het is ook op 

drift omdat het bepaald wordt door opportunisme en hang naar modetrends.” (Jansen 

1996: 12-13) Dit citaat met zijn nuances van nadelen karakteriseert zeer goed het in 

België en in Vlaanderen over een tijdspanne van tachtig jaar gevoerde beleid.  

 

Tegenover het incrementeel model staat het synoptisch beleid: “In dit soort van beleid 

worden eerst doelstellingen geïsoleerd, en daarna de middelen gezocht om die 

doelstellingen te bereiken. Het gaat om een lineair totaalplan als basis voor 

maatschappijvernieuwing, en een beleid in functie daarvan. De onderliggende idee is 

eigenlijk, dat men, met een groot Plan, inderdaad een soort van masterplan de toekomst 

kan ontwerpen.” (Jansen 1996: 13-14)  

 

Blokland merkt echter op: “Het synoptische model, de tegenhanger van het 

incrementalisme, kenmerkt zich daarentegen door een fundamentele consensus onder de 

verschillende actoren over de instrumenten, waarden en doeleinden van het beleid, en 

derhalve door eendracht en harmonie. Synoptisch beleid komt tot stand door een 

uitputtende, rationele afweging van de alternatieve instrumenten (en hun consequenties) 

om een rationeel gepland, lange-termijn doel te raliseren. Hoewel deze vorm van beleid 

in de theorie een belangrijke rol speelt, is hij in de praktijk zelden of nooit 

realiseerbaar.” (Blokland 1995: 340-341) 
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Deze stelling wordt bijgetreden door Peper, die in Bij stukjes en beetjes? Over het 

zogenaamde realisme van het incrementele beleidsmodel stelt dat van de planning eigen 

aan het synoptisch model meestal weinig terechtkomt, tenzij “dat de complexiteit van 

het beleidssysteem zó wordt gereduceerd dat de noodzaak van alomvattende planning 

komt te vervallen. Orthodoxe planning verwordt dan tot planning door ordinaire 

dictaten.” (Peper 1974: 9) Hij wijst er verder ook nog nadrukkelijk op dat het 

incrementele model van een pluralistische maatschappijvorm uitgaat, waarbij de 

verschillende groeperingen in onderlinge concurrentie en door coalitievorming tot een 

voor allen enigszins bevredigend resultaat – het beleid – komen.117  

 

Blokland van zijn kant legt de nadruk op de samenhang met de democratie: “Ter 

verklaring van de samenhang tussen incrementalisme en democratie wordt er doorgaans 

op gewezen dat het bestaan van vele, van de staat en van elkaar onafhankelijke, 

invloedrijke organisaties kenmerkend is voor open, democratische samenlevingen. In 

onze westerse politieke stelsels zijn het niet primair de individuele burgers die via een 

directe vorm van democratie het overheidsbeleid bepalen. Dit geschiedt indirect via het 

zogenaamde maatschappelijke middenveld, bestaande uit het geheel van min of meer 

autonome organisaties dat als een intermediair en een buffer tussen de individuele 

burger en de staat fungeert.” (Blokland 1995: 341)  

 

Hiermee zijn we dus ter afronding van dit hoofdstuk weer terecht bij het 

onderzoeksobject, het maatschappelijk middenveld, dat centraal staat als een ultieme 

verklarende factor van de aandacht die het beleid - eens het in Vlaanderen een 

autonoom cultuurbeleid gecreëerd had - aan dat middenveld is gaan besteden. 

 

De in de vorige onderdelen van dit hoofdstuk beschreven besluiten en decreten kwamen 

op een grotendeels incrementele wijze tot stand. De wisselende en vaak irrationeel 

aandoende beleidsmaatregelen, welke om die reden op het terrein herhaaldelijk het 

voorwerp van kritiek uitmaakten, waren hoegenaamd niet het resultaat van een lange 

termijnvisie. In de politieke visie, voor zover het woord de lading dekt, ontbrak een 

duidelijk toekomstgerichte aanpak van het amateurkunstenbeleid, waarbij vóór 1980 de 

                                                 
117 cf. Peper 1974: 13) 
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regelgeving zelfs nooit rechtstreeks op de amateuristische kunstbeoefening was 

afgestemd. 

 

De aanhoudende bijsturingen en toevoegingen in de niet aflatende stroom van marginale 

beleidsmaatregelen, die achter de feiten aanhollen en vaak de bestaande toestanden   

- dus te laat - in wetgeving en de daarmee verbonden subsidiëring omzetten, zijn typisch 

voor de incrementele aanpak. Ook de spreiding van de bevoegdheden over diverse 

bestuurlijke echelons (Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau) is er kenmerkend 

voor. (Blokland 1995: 343) 

 

Vanuit het incrementeel karakter van het beleid kunnen we enkele algemene conclusies 

trekken m.b.t. de rol van de verzuiling in de verschuivende opties en vaststellen dat in 

de daarmee verbonden cultuurbeleidsaspecten de levensbeschouwelijk-ideologische 

tegenstellingen de hele tijd aanwezig zijn en de communautaire spanningen soms zelf 

overstegen. 

 

Tegen deze achtergrond moet dan ook de totstandkoming worden gezien van de eerste 

stappen - en de terugslagen - op het gebied van de volksopleiding in de periode tot voor 

1960 en nadien de uitbouw van het cultuurbeleid en de bezetting, gedurende 17 jaar, van 

het culturele departement door de CVP, van Renaat van Elslande tot Rika de Backer-

Van Ocken. Het afdwingen van het Cultuurpact en de cultuurpactwetgeving door de  

vrijzinnigen heeft uiteraard ook alles met het beschermen van levensbeschouwelijke 

belangen te maken. De vier klaverbladdecreten - waaronder het eerste 

amateurkunstendecreet - gaven vorm aan het Vlaamse autonome cultuurbeleid, maar 

droegen de facto bij tot het versterken van de katholieke zuil in de socio-culturele 

sector, zoals ook duidelijk werd met de ‘recuperatie’ van het vijfde decreet dat tot stand 

kwam onder de eerste niet-katholieke cultuurminister Karel Poma. Zijn opvolger en 

partijgenoot Patrick Dewael ondervond analoge moeilijkheden en grote politieke druk 

bij het tot stand brengen van het tweede amateurkunstendecreet, waardoor dit eigenlijk 

maar weinig afweek van het vorige.  

 

Onder de volgende twee CVP cultuurministers werd de draad met het vorige beleid 

weer terug opgenomen (Luc Martens benadrukte het belang van de “eigenheid”).  
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Met de huidige cultuurminister, Bert Anciaux, die tot de Vlaams-nationalistische partij 

Volksunie behoort, worden in een eigenaardige mengeling van het belang van 

“inspiratie” en “waarden” tegelijk ook meer liberaal getinte principes gehuldigd, die 

herinneren aan de tijd waarin Dewael cultuurminister was, maar waarbij wat de sector 

amateurkunsten betreft een verminderde aandacht voor de sociale dimensie opvalt en 

vooral een intentie tot principiële ontzuiling, die zeer dubbelzinnig wordt onderbouwd. 

Deze dubbelzinnigheid is er wellicht op gericht de zuilen, inzonderheid de grote 

katholieke zuil, te paaien door hen gerust te stellen dat (hun) ‘eigenheid’ niet wordt 

geviseerd. Ook worden de hervormingen,die Anciaux in zijn beleidsnota aankondigt, 

opgelegd (“verplicht”) waardoor én het subsidiariteitsprincipe wordt losgelaten118 én 

een andere dimensie in de verhouding tussen beleid en  democratie wordt ingeluid. 

                                                 
118 we komen hierop nog terug in hoofdstuk 5 
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HOOFDSTUK 4. 

Analyse van de programmatie van de vier federaties in de periode 1995-1999. 

 

4.1. Opzet en werkwijze. 

 

In dit hoofdstuk gaan we na welke auteurs door de verschillende federaties worden 

gespeeld. Dit onderzoek is erop gericht inzicht te verschaffen in zowel de spreiding, de 

kwaliteit als de tendens van de opgevoerde stukken. Door het verzamelen en opnemen 

voor elke productie van gegevens met betrekking tot het lidmaatschap van een federatie, 

de gemeente en de provincie, hoopten wij eveneens te kunnen detecteren of er 

verschillen voorkomen in functie van het federatielidmaatschap en/of de geografische 

ligging en de graad van verstedelijking 

 

Om een analyse te kunnen maken van een representatief volume, werd aan de vier 

federaties gevraagd het overzicht van de programmatie van de bij hen aangesloten 

kringen te bezorgen over een periode van vijf jaar, van 1995 t.e.m.1999. Wij verkiezen 

hier  bewust de term “programmatie” boven “repertoire”, deels om geen verwarring te 

doen ontstaan met repertoiretoneel (zie verder 4.4), deels omdat het naar onze mening in 

de context van het amateurtoneel een betere term is; ‘wat men gaat spelen’ wordt er 

doorgaans per seizoen zeer ad hoc geselecteerd uit een totaal aanbod van beschikbare 

teksten, in functie van een aantal uiteenlopende en wisselende factoren : het aantal 

spelers dat voorhanden is, de materiële mogelijkheden (zowel de beschikbare 

theaterruimte als de financiële middelen om auteursrechten en/of productiekosten te 

betalen), het - verhoopte - succes bij het publiek, persoonlijke voorkeur van bestuur of 

regisseur e.d.m. Men kan dus moeilijk van een doelbewust repertoire spreken; 

“programmatie” leek ons dan ook meer geschikt. 

 

De lijsten die ons door de federaties ter beschikking werden gesteld, leverden reeds een 

respectabel volume aan informatie op, het maximum dat we in een 

eenmansonderneming konden verwerken, bovendien op verschillende wijzen 

gestructureerd en wisselend in overzichtelijkheid. Dit was ook het enige materiaal dat 

de federaties redelijk gemakkelijk in uitdraai konden bezorgen: vóór 1995 bleken hun 

bestanden nog niet te zijn geautomatiseerd en de dossiers van de aangesloten groepen 
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minder volledig bijgehouden, omdat de voor die datum geldende reglementering van de 

administratie van de Vlaamse Gemeenschap zulks niet of niet in die mate vereiste. 

 

Bij ons weten werd er nog geen systematische analyse van de programmatie 

(“Spielplanforschung”1) van de amateurtoneelverbonden op een dergelijke schaal 

uitgevoerd en zeker niet gepubliceerd. Het uitzonderlijk karakter ervan wordt nog 

beklemtoond door het feit dat met betrekking tot de periode vóór 1995 de gegevens niet 

of niet meer ter beschikking zijn en vrijwel onmogelijk zouden kunnen worden 

gereconstrueerd met klassiek archiefwerk als nazicht van de programmabrochures en 

verbondpublicaties, voor zover deze zelf bewaard zijn, of excerpering van wellicht even 

onvolledige privéverzamelingen e.d.m. Het is  bovendien zelfs twijfelachtig of de nu 

door ons verzamelde, aangevulde en verbeterde programmatiegegevens voor 1995-1999 

wél door de verbonden zelf – of door hun collectieve opvolger “Opendoek”2 – voor de 

toekomst zullen gevrijwaard blijven.  Wij denken dus ook hiermee voor Vlaanderen een 

stukje pionierswerk te hebben verricht.   

 

Voor FAKREA dienden voor de gehele onderzochte periode alle auteurs van de 

gebrachte producties door ons te worden opgezocht en aangevuld omdat de lijsten enkel 

de titels van de stukken bevatten. Dit was bij FVST eveneens het geval voor de jaren 

1995 en 1996. De periode 1997 t.e.m. 1999 werd door dit verbond wel volledig 

opgegeven. 

 

De auteursgegevens werden door ons aangevuld aan de hand van de fondscatalogi van 

het auteursrechtenbureau J. Janssens (Antwerpen), de catalogi van de Toneelbibliotheek 

van het NVKT uit Beringen en verder op basis van algemene research. 

 

Voor het toch wel aanzienlijke pakket van KNTV dienden we een conversiesysteem te 

ontwikkelen om de kringen provinciaal te situeren. De listings van KNTV hanteren 

namelijk als organiserend principe de in alfabetische volgorde gerangschikte gemeenten 

waar de bij hen aangesloten kringen gevestigd zijn, zonder enige verwijzing naar de 

provincie. Het meest werkzame systeem dat wij konden bedenken om  de provincies te 

                                                 
1 cf. Kindermann 1955 
2 zie hoofdstuk 5 
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achterhalen en bij de invoer te hanteren, bestond in de alfabetische lijst3 van de 

Belgische gemeenten met hun postcode en onderstaande door onszelf opgestelde 

eenvoudige conversietabel die aangeeft hoe de postcodes verdeeld liggen over de 

Vlaamse provincies. 

 

Postcodes   Vlaamse provincies   gebruikte afkorting 

2xxx    Antwerpen     A 

9xxx    Oost-Vlaanderen    O 

8xxx    West-Vlaanderen    W 

3400 t.e.m. 3990   Limburg     L 

1xxx + 3000 t.e.m. 3391 Brabant     B 

 

4.2. Gegevensverwerking.  

 

De aldus vervolledigde informatie van de vier federaties werd ingevoerd in een 

Excelbestand. De records hadden volgende structuur: 

kring/titel4/auteursnaam1/voornaam/gemeente/provincie/federatie/jaar/naam2/vrn./naam

3/vrn. 

Bij FAKREA werden de veel voorkomende elementen in de namen van de kringen die 

naar KWB en/of  KAV groepen verwijzen steeds mee opgenomen om precies deze link 

in de gesorteerde gegevens niet uit het oog te verliezen5.  

Onder de noemer “eigen creatie” en “verschillende auteurs”6 werden de producties 

vermeld die door de kring zelf als zodanig werden opgegeven; dit zijn collectieve 

werkstukken die meestal door een aantal medewerkers van het gezelschap werden 

gemaakt. 

Onder de noemer “zonder auteur” werden de producties samengebracht waarvan door 

de kring zelf geen auteur(s) werd(en) opgegeven en waarvan wij er ook geen konden 

terugvinden. Dit zijn dus stukken die door één of meer onbekende auteurs werden 

geschreven. Meestal zijn het werkstukken van een van de medewerkers van de kring. 

                                                 
3 De Witte Gids 1999/2000: 28-39 
4 wij hebben steeds de titel gebruikt die door de kring werd opgegeven indien het om de titel in de 
oorspronkelijke taal ging (bij vertalingen) of wanneer de titel blijkbaar met opzet door de kring enigszins werd 
aangepast 
5 deze invoer, controle en correcties inbegrepen, duurde ongeveer 200 uur 
6 dit werd in totaal slechts door één kring eenmaal opgegeven 
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Deze producties onder “zonder auteur” bijeenbrengen, bood het bijkomende voordeel 

dat ze achteraan het rapport worden gealfabetiseerd onder “Z.A.”. 

 

Zowel “eigen creatie” als de stukken “zonder auteur”, of met “verschillende auteurs”, 

zijn meestal gelegenheidsvoorstellingen met cabaret, muziek en dans, kolder, of 

compilatie van tekstfragmenten, gedichten e.d.m. 

 

Nadien werd het bestand overgebracht in een Works databank waarin de gegevens 

achtereenvolgens werden gesorteerd op auteur(s)7, titel toneelstuk, federatie, jaar van 

opvoering (van 1995 tot 1999), kring, gemeente en provincie waar de kring zich 

situeert. 

 

4.3. Onderzoeksresultaten. 

 

Het eindrapport ‘Overzicht programmatie Vlaamse amateurtoneelfederaties in de 

periode 1995-1999’ telt 308 bladzijden en is opgenomen op de afzonderlijke CD Rom 

(bijlage 3). De databank in Excel zelf bevindt zich eveneens op de CD Rom  (bijlage 4). 

 

Duidelijkheidshalve weze voor de lectuur van het rapport nog vermeld dat met de onder 

de titel8 van een stuk opgegeven namen van amateurtoneelkringen alle voorstellingen 

die door de kring van dat bepaalde stuk werden gebracht, worden geïmpliceerd. Wij 

gebruiken daarvoor de term ‘productie’. Het werkelijk aantal voorstellingen is een 

gegeven dat we om praktische redenen nergens hebben gehanteerd.  

 

4.4. Normenlijst 

 

Om de gegevens met betrekking tot de programmatie van de toneelkringen van de 

verschillende federaties te kunnen interpreteren en duiden, dienden wij een normenlijst 

te ontwikkelen.  

 

                                                 
7 auteursduo’s (soms zelfs trio’s) werden samen vermeld en geteld; indien ze ook afzonderlijk werken hebben 
geschreven, werden ze daarmee apart onder hun naam opgenomen 
8 zie ook noot 4 
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Vermits het in onze analyse niet om een filologisch onderzoek of een literair-kritische 

benadering gaat, zijn we ervan vertrokken dat, wat de kwaliteitsnorm betreft, het niveau 

van de productie bepaald wordt door de auteur. Het niveau van de prestatie, dat 

afhankelijk is van de acteursbezetting, de regie en de mogelijkheden van de kring in het 

algemeen (decor, belichting, e.d.m.) blijft hier dus buiten beschouwing, omdat ze 

uiteraard onmogelijk na te gaan was voor in totaal 6532 producties9 van de 1224 

gespeelde auteurs. 

 

De keuze van de amateurgezelschappen voor bepaalde auteurs wordt dus het criterium 

voor de door ons gehanteerde norm. Dit bracht ons tot de volgende indeling:  

 

1. Het zogenaamde “repertoiretoneel”: hiermee bedoelen we de (vertaalde) werken van 

de oude en moderne klassieke auteurs: bv. Euripides, Sophocles, Vondel, 

Shakespeare, Molière, Goethe, Ibsen, Tsjechov e.a., die tot het vaste repertoire van 

het beroepstoneel behoren. We hanteren hier een nogal nauwe afbakening van 

“repertoiretoneel” en beperken het van de oudheid tot en met de 19de eeuw. Wij zijn 

er ons wel degelijk van bewust dat 20ste eeuwse auteurs, bv. Arthur Miller, 

Tennessee Williams, John Osborne, soms ook  tot het (modern) repertoire worden 

gerekend indien hun stukken nog voldoen aan de zogenaamde aristotelische opbouw 

(expositie-conflict-oplossing) en vaak op het repertoire worden geplaatst door 

gevestigde schouwburgen. Gemakshalve gaven we er de voorkeur aan deze auteurs 

bij buitenlandse auteurs onder te brengen. 

 

2. Nederlandstalige auteurs10:  onder te verdelen in: 

- auteurs die voor het beroepstoneel schrijven; deze auteurs worden, zoals we verder 

zullen zien, soms ook door amateurgezelschappen opgevoerd, ondanks de vaak hoge 

auteursrechten en de voorrang die de auteursbureaus aan de beroepsgezelschappen 

geven, wat meestal neerkomt op een embargo van  twee jaar voor het liefhebbers-

toneel, indien een professioneel gezelschap reeds een optie op een stuk heeft; 

                                                 
9 zie bijlage 3: 308; zelfs verminderd met de in voetnoot 12 aangegeven vermeldingen (eigen creatie: 218, zie 
bijlage 3: 99-112; zonder auteur: 39, zie bijlage 3: 306-308; FAKREA: 32, zie bijlage 3: 115-116; verschillende 
auteurs: 1, zie bijlage 3: 293) blijven er nog 6242 producties over; zie ook noot 13  
10 auteurs van Nederlandse nationaliteit rangschikten we onder “Nederlandstalige auteurs” in de resp. groep waar 
ze thuishoren; veel Nederlands werk – of vertalingen van buitenlandse stukken door Nederlanders – worden 
trouwens door de groepen naar een of andere variant van Zuid-Nederlands of ‘Vlaams’ hertaald 
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- auteurs die voor het amateurtoneel schrijven, deze auteurs dringen zo goed als nooit 

door in het professionele circuit. 

 

3. Vertaalde hedendaagse buitenlandse11 toneelauteurs; dit zijn vrijwel steeds auteurs 

die voor het beroepstheater schrijven. Hierbij doen zich dezelfde problemen qua 

rechten en embargo’s voor als bij de Nederlandstalige beroepsauteurs.  

 

4.5. Interpretatie van de onderzoeksresultaten. 

 

De gevolgde werkwijze met als eindrapport de vermelde alfabetische lijst op 

auteursnaam, gevolgd door de titels van de geproduceerde stukken en de verdere 

informatie over de federaties, de kringen en de opvoeringen, stelde ons in staat eerst en 

vooral de opgegeven auteurs in te delen volgens het aantal producties.  

 

We hanteerden hiervoor een schaal van 1 t.e.m. 5 producties, van 6 t.e.m. 10 producties, 

om dan telkens met 10 producties op te klimmen tot het maximumaantal werd bereikt. 

 

In een volgende stap werd hierop de normenlijst toegepast om vervolgens nog na te 

gaan of  in de gebrachte producties levensbeschouwelijk-ideologische tendensen te 

detecteren waren met eventueel regionale verschillen of verschuivingen in de loop van 

de onderzochte periode. 

 

4.5.1. Verdeling naar aantallen. 

 

Aantal gespeelde auteurs in de gehele onderzochte periode: 122412 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 zie noot 10 
12 het totaal aantal gespeelde auteurs in de databank bedraagt 1228, inbegrepen de producties waarvoor als 
auteur(s) “eigen creatie”, “verschillende auteurs”, “FAKREA” of  “geen auteur” werd opgegeven; om hieruit het 
reëel aantal gekende auteurs af te leiden, diende het totaal van 1228 dus met 4 eenheden te worden verminderd, 
wat 1224 geeft 



 120 

Aantal producties van eenzelfde auteur13 in de gehele onderzochte periode: 
 
van 1 t.e.m. 5 producties : 991 
van 6 t.e.m. 10 producties : 112 
van 11 t.e.m. 20 producties : 67 
van 21 t.e.m. 30 producties: 21 
van 31 t.e.m. 40 producties : 10 
van 41 t.e.m. 50 producties : 3 
van 51 t.e.m. 60 producties : 6 
van 61 t.e.m. 70 producties : 3 
van 71 t.e.m. 80 producties : 3 
van 81 t.e.m. 90 producties: 1 
van 91 t.e.m. 100 producties : 2 
van 101 t.e.m. 110 producties : 1 
van 111 t.e.m. 120 producties : 1 
van 121 t.e.m. 130 producties : 2 
van 131 t.e.m. 140 producties : 0 
van 141 t.e.m. 150 producties : 1 
 
 
Verdeling van de gespeelde auteurs volgens aantal producties van hun stukken in de 

gehele onderzochte periode. De groepen van 1 t.e.m. 5 producties (991) en van 6 t.e.m. 

10 producties (112) laten we hierbuiten beschouwing omdat ze te weinig relevant 

materiaal bevatten wegens het geringe aantal producties per auteur. De voor ons 

onderzoek interessante auteurs uit die twee groepen behandelen we via een 

referentielijst (zie 4.5.4) voor we onze conclusies formuleren. De andere groepen 

bevatten in totaal 121 auteurs, te verminderen met 1 auteur, Hugo Mathijssen, die met 

één uitsluitend op kinderen gerichte productie door een groep werd opgegeven14.  

 

We bekijken deze 120 populairste auteurs eerst van naderbij voor wat betreft het aantal 

producties van hun toneelstukken in de onderzochte periode:  

 

van 141 t.e.m. 150 producties :  

Cooney, Ray : 148 

 

van 121 t.e.m. 130 producties :  

Coppens, Paul : 126; Kerkhofs, Luc : 126 

 

                                                 
13 ook hier werden “eigen creatie”, “verschillende auteurs”, “FAKREA” of geen auteur buiten beschouwing 
gelaten 
14 zie bijlage 3: 186 
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van 111 t.e.m. 120 producties :  

Ayckbourn, Alan : 112 
 

van 101 t.e.m. 110 producties :  

Van den Broeck, Walter : 101 
 

van 91 t.e.m. 100 producties :  

Simon, Neil : 97; Coppens, Paul en Didelez, Guy : 94 
 

van 81 t.e.m. 90 producties :  

Soetewey, Pierre : 81 
 

van 71 t.e.m. 80 producties :  

Pools, Lode : 76; Shakespeare, William : 75; Gijsbrechts, Luk : 71 
 

van 61 t.e.m. 70 producties :  

Klee, Anton : 70; De Kemel, Peter : 65; Timp, Bruno : 63 
 

van 51 t.e.m. 60 producties :  

Verheezen, René : 60; De Ridder, Ruud : 57; Fo, Dario : 56; Molière, J.B.P. : 56; 
Popplewell, Jack : 52; Vleugels, Hilda : 51 
 

van 41 t.e.m. 50 producties :  

Patrick, John : 46; Deckers, Johan : 45; Camoletti, Marc : 44 
 

van 31 t.e.m. 40 producties :  

Benfield, Derek : 40; Claus, Hugo : 38; Vanbossuyt, Paul : 38; Hemmink-Kamp, J. : 37; 
Timmermans, Felix : 37; Vermeulen, John : 36; Frayn, Michael : 33; Kemels, Kamiel : 
33; Thomas, Robert : 33; FAKREA15 : 32; Frank, Dimitri Frenkel : 31  
 

van 21 t.e.m. 30 producties :  

Cogen, Raymond : 30; Deconinck, Romain : 30: Ansoms, Lode : 27; Christaens, Jan sr: 
26; Albee, Eduard : 25; Goldoni, Carlo : 25; Barillet, Pierre en Grédy, Jean-Pierre : 24; 
Marriott, Anthony en Grant, Bob : 24; Gijbels, René : 23; Lorca, Federico Garcia : 23; 
Miller, Arthur : 23; Pinter, Harold : 23;  Buysse, Cyriel : 22;Van de Velde, Walter : 22: 
Williams, Tennessee : 22; Christie, Agatha : 21; Dickens, Charles : 21; Feydeau, 

                                                 
 
15 dit gaat om de productie onder de titel Gezondheid, een ‘zelfgecreëerd toneelwerk’ door de federatie 
FAKREA, die we verder buiten beschouwing laten; zie bijlage 3: 115-116 
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Georges : 21; Greenwood, Duncan en Parkes, Derek : 21; Houben, Jos : 21; Martens, 
Gaston : 21 
 

van 11 t.e.m. 20 producties : 

Debray, Ghislain : 20; Magnier, Claude : 20; Shaffer, Peter : 20; Staal, Jack : 20; 
Thomas, Eddy : 20; Bernard-Luc, Jean en Conty J.P. : 19; Soetewey, Rudy : 19; 
Tsjechov, Anton : 19; Vinck, Fons : 19; Wasserman, Dale : 19; Baudewijns, Benny : 18; 
Dole, John : 18; Kusz, Fitzgerald : 18; Albalonga, Johan (ps) : 17; Anouilh, Jean : 17; 
Brecht, Bertolt : 17; Kohout, Pavel : 17; Van Ginckel, Eddy : 17; Van Haecke, Alex : 
17; Vanderweyden, Ed : 17 Dorin, Françoise : 16; Dyer, Charles : 16; Godber, John : 
16; Ionesco, Eugène : 16; Jones, Ron :16; Van Lint, Wilfried : 16; Wilde, Oscar : 16;  
Keuls, Yvonne : 15; Maes, Ivo : 15; Notteboom, Etienne : 15; Russell, William : 15; 
Van Dijk, Gerard : 15;Van Meir, Guido : 15; Van Wijngaarde, Hans : 15; De 
Ruysscher, Edward : 14; Famee, Willem H. (ps) : 14; Ibsen : Henrik : 14; Schwartz, 
Otto en Lengbach, Georg : 14; Batson, George: 13; Clark, Brian : 13; De Obaldia, René 
: 13; Delannoy, Roland : 13; Levin, Ira : 13; Schwartz, Otto en Mathern, Carl : 13; 
Smet, Marc : 13; Vinci, Raymond en Valmy, Jean : 13; Andrea, Max : 12; Blaaser, 
Johan en Blaaser, Jan : 12; Farell, Bernard : 12; Geldhof, Rudy : 12; Gevers, Jos en 
Verten, Jeroom : 12; Higgins, Colin : 12; Mathijssen, Hugo : 12; Smets, Karel : 12; 
Swartenbroekx, René : 12; Wuyts, Willy : 12; Abbott, Rick : 11; Berghmans, Jos : 11; 
Clark, Ron en Bobrick, Sam : 11; Cools, Frans : 11; Dahl, Roald : 11; De Bie, Marc : 
11; Kishon, Ephraim : 11; Marriott Anthony en Foot, Alister : 11; Rand, Ayn : 11; 
Soetewey, Rudy en Schoeters, Staf : 12; Van Essche, Rik : 11 
 
 

4.5.2. Indeling volgens normenlijst en genre 

 

Het toepassen van de normenlijst op de selectie auteurs uit 4.5.1 stelt ons in staat  hen  

in te delen16; na het aantal producties wordt voor elke auteur ook meteen vermeld hoe 

deze producties verspreid liggen over de vier verbonden (zie verder 4.5.5). Met het oog 

op de verder analyse hebben wij ook meteen reeds een rudimentair genreonderscheid 

aangebracht door – met inachtneming van de stukken die daadwerkelijk 

geprogrammeerd werden, zie rapport in bijlage 3 – de auteurs van ‘ontspanningstoneel’ 

(blijspelen, tragi-komedies en al dan niet komische thrillers) te markeren met het 

symbool: (O). Wij namen hiervoor de categorieën over die door de fondscatalogi (zie 

4.1) worden gehanteerd, vermits deze – hoe betwistbaar ze soms ook mogen zijn – 

vrijwel steeds door de amateurgezelschappen worden gevolgd. De overige auteurs 

behoren tot wat we met een overkoepelende term als ‘probleemtoneel’ aanduiden. 

                                                 
16 Romain Deconinck en Ruud de Ridder werden bij de auteurs voor het beroepstoneel ondergebracht, omdat zij 
hun voorstellingen brachten en brengen in een – weliswaar niet gesubsidieerde – beroepscontext. 
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We beschouwen in dit onderdeel wel de producties in globo. Verder (zie 4.5.5 en 4.5.6). 

zullen we voor een aantal welgekozen auteurs meer in detail ingaan op de verdeling van 

de producties van afzonderlijk toneelstukken over de verschillende federaties. 

 

4.5.2.1. Buitenlandse auteurs. 

 

Deze groep bevat 52 auteurs, samen goed voor 1376 producties: 

 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Ray Cooney  (O) 148 14 1 41 92 
Alan Ayckbourn (O) 112 5 6 22 79 
Neil Simon (O) 97 6 7 27 57 
Dario Fo  56 2 9 12 33 
Jack Popplewell (O) 52 3 3 11 35 
John Patrick (O) 46 4 - 13 29 
Marc Camoletti (O) 44 - 3 15 26 
Derek Benfield (O) 40 7 1 15 17 
Michael Frayn (O) 33 1 2 9 21 
Robert Thomas 33 2 - 7 24 
Edward Albee 25 - 3 10 12 
Carlo Goldoni (O) 25 - 1 7 17 
Pierre Barillet en J.P. Grédy (O) 24 1 - 6 17 
Anthony Marriott en Bob Grant (O) 24 4 - 4 16 
Federico Garcia Lorca  23 1 2 10 10 
Arthur Miller 23 1 2 5 15 
Harold Pinter 23 - 5 9 9 
Tennessee Williams 22 - 2 6 14 
Agatha Christie (O)  21 1 1 4 15 
Charles Dickens  21 – 3 5 13 
Georges Feydeau (O)  21 1 – 5 15 
Duncan Greenwood-Derek Parkes (O) 21 4 – 8 9 
Claude Magnier (O) 20 2 - 8 10 
Peter Shaffer 20 - 1 7 12 
Jean Bernard-Luc en J.P. Conty (O) 19 2 2 7 8 
Dale Wasserman 19 1 - 4 14 
John Dole (O) 18 3 - 3 12 
Fitzgerald Kusz 18 2 2 6 8 
Jean Anouilh  17 – 1 6 10 
Berthold Brecht 17 1 1 5 10 
Pavel Kohout 17 - - 2 15 
Françoise Dorin (O) 16 1 1 5 9 
Charles Dyer 16 2 2 2 10 
John Godber (O) 16 2 3 4 7 
Eugène Ionesco 16 – 1 6 9 
Ron Jones 16 – 2 3 11 
William Russell (O) 15 – 3 4 8 
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Otto Schwartz-Georg Lengbach (O) 14 3 1 2 8 
George Batson (O) 13 2 1 2 8 
Brian Clark 13 1 1 6 5 
René de Obaldia  13 1 1 5 6 
Ira Levin (O)  13 1 2 4 6 
Otto Schwartz en Carl Mathern (O) 13 1 – 1 11 
Raymond Vinci en Jean Valmy (O) 13 2 – 8 3 
Bernard Farell 12 1 1 5 5 
Colin Higgins (O) 12 - - 2 10 
Rick Abbott (O) 11 – 2 1 8 
Ron Clark en Sam Bobrick (O) 11 1 1 1 8 
Roald Dahl 11 - - 5 6 
Iphraim Kishon 11 - - - 11 
Anthony Marriott en Alister Foot (O) 11 2 – 1 8 
Ayn Rand (O) 11 1 – 5 5 

TOTALEN 1376 89 80 371 836 

 

4.5.2.2. Nederlandstalige auteurs voor het amateurtoneel. 

 

Deze groep bevat 47 auteurs, samen goed voor 1526 producties: 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Paul Coppens (O) 126 20 2 30 74 
Luc Kerkhofs (O) 126 28 5 28 65   
Paul Coppens en Guy Didelez (O) 94 13 2 25 54   
Pierre Soetewey  81 9 6 22 44  
Lode Pools  76 8 2 15 51  
Luc Gijsbrecht (O) 71 6 3 24 38  
Anton Klee (O) 70 5 1 20 44  
Peter de Kemel (O)  65 5 12 16 32  
Bruno Timp (O) 63 12 4 17 30    
Hilda Vleugels  51 8 3 15 25  
Johan Deckers  45 4 5 8 28  
Paul Vanbossuyt  38 1 2 7 28  
J. Hemmink-Kamp (Nederland) (O)  37 6 - 8 23  
John Vermeulen (O) 36 3 1 15 17  
Kamiel Kemels (O) 33 4 2 6 21  
Raymond Cogen  30 2 2 11 15  
Lode Ansoms  27 6 1 9 11  
René Gijbels (O)  23 7 - 3 13  
Jos Houben  21 3 1 7 10  
Ghislain Debray (O) 20 2 1 10 7  
Jack Staal (O) 20 5 - 5 10  
Eddy Thomas (O) 20 6 – 4 10 
Rudi Soetewey (O) 19 2 3 4 10  
Fons Vinck  19 - - 11 8  
Benny Baudewijns (O) 18 3 - 7 8 
Johan Albalonga (pseud.)  17 3 - 3 11 
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Eddy van Ginckel (O) 17 1 10 2 4 
Alex van Haecke (O) 17 9 1 2 5  
Wilfried van Lint (O) 16 1 1 8 6 
Ivo Maes (O) 15 8 - 1 6  
Etienne Notteboom (O) 15 4 - 4 7  
Gerard van Dijk (O) 15 2 - 3 10  
Hans van Wijngaerde (Nederland) (O) 15 3 - 4 8  
Edward de Ruysscher (O) 14 2 - 2 10  
Willem H. Famee (pseud.) (O)  14 3 - 6 5    
Roland Delannoy (O) 13 - - 1 12  
Marc Smet  13 - - 5 8 
Max Andrea (O) 12 1 - 2 9  
Johan en Jan Blaaser (Nederland) (O)  12 2 1 2 7  
Rudy Soetewey en Staf Schoeters (O) 12 1 - 3 8 
René Swartenbroekx  12 2 1 1 8  
Karel Smets (O) 12 1 1 7 3  
Willy Wuyts  12 2 1 2 7  
Jos Berghmans (O) 11 6 - 2 3  
Frans Cools  11 - - 5 6  
Marc de Bie (O) 11 - - 7 4  

  Rik van Essche 11 10 - 1 - 

TOTALEN 1526 229 74 400 823   
          
 

4.5.2.3. Nederlandstalige auteurs voor het beroepstoneel. 

 
Deze groep bevat 16 auteurs, samen goed voor 517 producties: 
  

  aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 
 

Walter van den Broeck 101 9 4 25 63 
René Verheezen  60 5 3 16 36  
Ruud de Ridder (O) 57 5 4 16 32 
Hugo Claus  38 1 5 14 18  
Felix Timmermans  37 7 - 11 19  
Dimitri Frenkel Frank (Nederland)  31 1 4 8 18 
Romain Deconinck (O)  30 7 2 9 12  
Jan Christiaens sr.  26 4 3 4 15 
Cyriel Buysse  22 1 3 4 14  
Walter Van de Velde (O) 22 1 1 5 15  
Gaston Martens (O) 22 1 1 1 19  
Ed Vanderweyden  17 - - 5 12  
Yvonne Keuls (Nederland)  15 1 1 2 11  
Guido van Meir  15 - 4 6 5  
Rudy Geldhof  12 2 - 4 6  
Jos Gevers en Jeroom Verten (O)  12 2 - 6 4 

TOTALEN 517 47 35 136 299 
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4.5.2.4. Auteurs van repertoiretoneel. 

 

Deze groep bevat 5 auteurs, samen goed voor 180 producties: 

      

  aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT  

William Shakespeare 75 - 6 24 45   
J.B.P. Molière  56 2 5 17 32 
Anton Tsjechov  19 - 2 6 11  
Oscar Wilde 16 1 2 4 9 
Henrik Ibsen  14 - 1 4 9  

TOTALEN 180 3 16 55 106 

 

 

4.5.3. De belangrijkste verhoudingen.  

 

Samenvattend treffen we in 4.5.2 volgende verdeling aan:  

 

 aantal auteurs aantal producties 

Buitenlandse auteurs 52 1376 

Nederlandstalige auteurs 
voor amateurtoneel 

47 1526 

Nederlandstalige auteurs 
voor beroepstoneel 

16 517 

Repertoire-auteurs 5 180 

 

 

Uit deze verdeling over de vier federaties samen kunnen we reeds meteen afleiden dat 

het aantal buitenlandse auteurs (52 of 43,33 % van 120) en Nederlandstalige auteurs 

voor amateurtoneel (47 of 39,17%) met 4,16% verschil heel dicht in elkaars buurt 

liggen.  

 

Dit is eveneens het geval voor het aantal producties, met 1376 of 38,23% van 3599 

tegenover 1526 of 42,40%, wat een bijna identiek verschil van 4,1% geeft, maar wel 

met dien verstande dat het kleinere aantal auteurs - 47 tegenover 52 - wel het grootst 

aantal producties oplevert: 1526 tegenover 1376.  
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We stellen dus al meteen vast dat de Nederlandstalige auteurs voor amateurtoneel qua 

producties domineren, gevolgd door de vertaalde buitenlandse auteurs. De 

Nederlandstalige auteurs voor het beroepstoneel vertegenwoordigen met 16 auteurs en 

517 producties respectievelijk slechts 13,33% en 14,37%. De 5 repertoire-auteurs zijn 

de hekkensluiters met 180 producties, respectievelijk 4,17% (van 120) en 5% (van 

3599); ze stijgen dus zowel qua aantal als qua producties niet boven de 5%.      

 

We kunnen deze bevindingen als volgt in tabel brengen: 

 

 

Periode 1995-1999 aantal auteurs aantal producties 

Buitenlandse auteurs  52        43,33% 1376          38,23% 

Nederlandstalige auteurs 
Voor amateurtoneel 

 47        39,17% 1526          42,40% 

Nederlandstalige auteurs  
Voor beroepstoneel 

 16        13,33%   517          14,37% 

Repertoire-auteurs    5          4,17%   180                 5% 

Totaal 120          100%  3599            100% 

 

 

Indien we hier nog het onderscheid tussen het amusementstoneel - in de 

overzichtstabellen onder 4.5.2 gemarkeerd met: (O) – en het probleemtoneel bijvoegen, 

dan treffen we in de vier categorieën auteurs volgende verdeling aan:  

 

 

 amusementstoneel Probleemtoneel 

Buitenlandse auteurs 29 24 

Nederlandstalige auteurs 
voor amateurtoneel 

32 15 

Nederlandstalige auteurs 
voor beroepstoneel 

5 11 

Repertoire-auteurs 217 3 

 

 

                                                 
17 J.B.P. Molière en O. Wilde, van wie - op één productie van Salomé na – enkel komedies worden opgevoerd, 
zie bijlage 3: 301 
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4.5.4. Conclusies m.b.t. de vastgestelde verhoudingen. 

 

De onderwaardering van Vlaamse auteurs en het overwicht van geïmporteerde stukken 

– een terecht geuite klacht  over het beroepstoneel18 - gaat dus voor het amateurtoneel 

niet op: samengeteld staan  6319 Nederlandstalige auteurs (= 52,5%) tegenover 52 

buitenlanders (= 43,33%). 

  

De dominantie van de amusementsauteurs is verpletterend en bovendien grotendeels een 

aangelegenheid van de 34 Vlaamse auteurs (voor amateurtoneel en beroepstoneel 

samen). 

Het Noord-Nederlandse drama blijft met 5 auteurs zo goed als afwezig in de 

programmatie, in Nederland is dit trouwens net andersom20. 

Bij de buitenlandse auteurs overheerst het Angelsaksische drama, zowel binnen als 

buiten het amusementsgenre.  

 

In dit opzicht sluit het Vlaamse amateurtoneel aan bij de evolutie die zich in het 

beroepstoneel heeft voltrokken. Tot voor de Eerste Wereldoorlog oriënteerde de Franse 

nationale letterkunde het Vlaamse repertoire. In het amusementsgenre primeerde het 

Franse boulevardstuk en binnen het ernstige genre het Franse pièce-bien-faite, het 

symbolistisch drama, het ideeëndrama en het classicistisch drama. Na de  Tweede 

Wereldoorlog werd dit patroon doorbroken: de Engelse ‘society comedy’ onttroonde de 

Franse vaudeville en ook in het ernstige genre werd het Angelsaksisch drama 

toonaangevend21.  

 

Wat de genres en stromingen betreft, kunnen een aantal vaststellingen22 worden gedaan. 

  

Het blijspel blijkt een Angelsaksische-Franse aangelegenheid : de Franse vaudeville-

auteur uit de belle époque, George Feydeau (21), en zijn hedendaagse opvolgers Barillet 

& Grédy (24) en Françoise Dorin (16). De onbetwiste meesters in het lichte genre zijn 

nu evenwel de Britten Ray Cooney (148) en Alan Ayckbourn (112) en de Amerikaan 

                                                 
18 cf. Van Schoor 1979: 15 
19 zelfs indien we de 5 Noord-Nederlandse auteurs bij de buitenlanders zouden rekenen, geeft dit nog steeds 58 
tegenover 57 
20 cf. Opsomer 1983: 388 
21 cf. Opsomer 1983: 372 



 129 

Neil Simon (97); ze worden gevolgd door nog twaalf landgenoten, alle auteurs van ‘well 

made comedies’: Jack Popplewell (52), Derek Benfield (40), Michael Frayn (33), 

Anthony Marriott & Bob Grant (24), Duncan Greenwood & Derek Parkes (21), John 

Dole (18), John Godber (16),William Russell (15), Colin Higgins (12), Rick Abbott 

(11), Ron Clark & Sam Bobrick (11), Anthony Marriott & Alister Foot (11). Deze 

indrukwekkende reeks eindigt met hun nog niet volledig vergeten 19de eeuwse 

voorganger Oscar Wilde (16). 

 

Ook de thriller is een Anglo-Amerikaanse onderneming met Agatha Christie (21), 

George Batson (13), Ira Levin (13), Ayn Rand (11) en Francis Durbridge (10)23. 

 

De absurdistische golf van 1975-1980 echoot na met de Brit Harold Pinter (23) die voor 

een realistisch bovenlaagje koos en de Frans-Roemeense ‘rechtse anarchist24’ Eugène 

Ionesco (16). 

 

De exploratie van het “inner self” is eveneens een bijna exclusieve Angelsaksische 

activiteit met Eduard Albee (25), Arthur Miller (23) en Peter Schaffer (20); 

 

Het Vlaamse psychologisch drama is present met het werk van René Verheezen (60) en 

Rudy Geldhof (12). 

 

Maatschappij-kritisch toneel wordt flink vertegenwoordigd door de Vlamingen Walter 

van den Broeck (101) en  - in mindere mate - Jan Christiaens sr (26) en door de Duitser 

R.W. Fasssbinder (9)25 en uit het voormalige Oostblok Pavel Kohout (17). 

 

Wat de oudere auteurs betreft :  

 

Sociokritische auteurs van rond de vorige eeuwwisseling, die ook belangstelling hadden 

voor de psychoanalyse, zijn Anton Tsjechov (19) en Henrik Ibsen (19); uit de periode 

                                                                                                                                                         
22 achter de auteursnaam vermelden we telkens tussen haakjes het aantal producties  
23 hij viel met 10 producties net buiten onze selectie met de 120 populairste auteurs, zie bijlage 3: 97 
24 uitspraak van Richard N. Coe in Teater, jg 3, nr 2 
25 ook deze auteur viel met 9 producties net buiten de selectie, zie bijlage 3:116-117 
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voor en na het interbellum wordt het maatschappij-kritische drama van Bertolt Brecht 

(17) en het Franse existentialistische toneel26 van Jean Anouilh (17) gespeeld. 

Eigen auteurs uit deze periode zijn Felix Timmermans (37) en Gaston Martens (22) 

voor het interbellum27 en Cyriel Buysse (22) voor de periode rond de vorige 

eeuwwisseling. 

 

Het Elisabethaanse drama en het Franse classicisme zijn vertegenwoordigd met 

Shakespeare (75)28 en Molière (56).     

                                                    

Indien we ons beperken tot de 20 meest gespeelde auteurs (50 producties of meer in de 

onderzochte periode) dan wordt de boven geschetste trend nog duidelijker: bij de 

buitenlanders treffen we vier Angelsaksische blijspelauteurs (Ray Cooney, Alan 

Ayckbourn, Neil Simon en Jack Popplewell) en de Italiaan Dario Fo29 van wie 

hoofdzakelijk komisch werk wordt geprogrammeerd, samen goed voor 465 producties. 

 

Bij de 10 Nederlandstalige auteurs voor het amateurtoneel, die 823 producties op hun 

naam hebben, vinden we maar liefst 7 Vlaamse blijspelauteurs terug (Paul Coppens, 

Luc Kerkhofs, Paul Coppens en Guy Didelez, Luc Gijsbrechts, Anton Klee, Peter de 

Kemel en Bruno Timp30) samen goed voor 615 producties.  

 

Slechts 3 Nederlandstalige auteurs voor het beroepstoneel overschrijden de drempel van 

50 producties: Walter van den Broeck (201), René Verheezen (60) en Ruud de Ridder 

(57). De meest getalenteerde en meest veelzijdige Vlaamse auteur, Hugo Claus31, brengt 

het in het amateurtoneel tot ‘slechts’ 38 producties. 

 

De meest geproduceerde auteur is – zoals we reeds zagen - de Britse blijspelschrijver 

Ray Cooney (148 producties), gevolgd door de Vlamingen Paul Coppens en Luc 

Kerkhofs, allebei met 126 producties.   

                                                 
26 J.P. Sartre haalt slechts 7 producties, zie bijlage 3:225 
27 Herman Teirlinck werd geen enkele keer gespeeld 
28 opvallend is de voorkeur voor zijn komedies én voor Hamlet, dat toch voor heel wat kringen een uitdagende 
‘tour de force’ blijkt te zijn, zie bijlage 3: 230-232 
29 de populariteit van Dario Fo kan wellicht worden verklaard door het enorme succes van Mistero Buffo en door 
de actieve aanwezigheid van Fo in Vlaanderen 
30 de overige drie Vlaamse auteurs in dit segment die niet specifiek tot het blijspelgenre behoren zijn: Pierre 
Soetewey, Lode Pools en Hilda Vleugels 
31 zie o.m. Van Schoor 1983: 343 
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We benadrukten reeds bij de aanvang van dit hoofdstuk dat er zo goed als geen 

gepubliceerde statistische gegevens, van de orde die ons hier interesseert, beschikbaar 

zijn. Een gelukkige uitzondering vormt Marcel van Spaandoncks Een oog en een oor. 

Een zwerftocht doorheen 25 jaar Koninklijk Landjuweel 1972-1997. Dit verdienstelijk 

werk geeft ons inzicht in het, uiteraard in omvang veel meer bescheiden, repertoire  dat 

werd opgevoerd in de wedstrijden voor het Landjuweel.32 

 

Interessant zijn de in de studie aangeboden overzichten van de meest gespeelde auteurs 

in de periodes 1922-1972 en 1972-1997, evenals de alfabetische lijst van de opgevoerde 

stukken in de periode 1972-1997. Het valt op dat voor het Landjuweel het aandeel van 

de Nederlandstalige auteurs slechts 34% bedroeg in 1922-1972 en nog daalde naar 28% 

in 1972-1997. De Noord-Nederlandse auteurs deemsterden haast volledig weg.33 

 

Uit de vergelijking met deze studie en onze reslutaten kunnen we grote parallellen 

afleiden m.b.t. de meest gespeelde auteurs: De populairste auteurs34 in het Landjuweel 

vinden we ook in ons onderzoek terug.  

 

Het beduidend kleinere percentage Nederlandstalige auteurs (een verschil van 18,5% 

voor 1922-1972 en van 24,5% voor 1972-1997) kan worden verklaard door een groter 

kwaliteitsstreven bij de groepen die deelnemen aan het Landjuweel. In de lijst35 met de 

in totaal 106 in de periode 1972-1997 gespeelde auteurs, zijn er slechts twee van de 47 

auteurs terug te vinden die wij onderbrachten in de categorie Nederlandstalige auteurs 

voor het amateurtoneel:  Pierre Soetewey en René Swartenbroekx die elk éénmaal 

opgevoerd werden (resp. in het 46ste en het 50ste Landjuweel). 

                                

4.5.5. Spreiding van de producties over de vier federaties. 

 

Om dieper te kunnen analyseren dienen we nu door te dringen tot op het niveau van de 

afzonderlijke federaties. 

 

                                                 
32 cf. Koninklijk Landjuweel: In Vademecum  Amateurkunsten, 31.03.1998: 16-17 
33 cf. Van Spaandonck 1997: 72-73 
34 cf. Van Spaandonck 1997: 205-206 
35 cf. Van Spaandonck 1997: 149-155 
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Uit het volledige rapport kan de verdeling van 6532 producties over de federaties 

worden afgeleid:  

FAKREA 587 producties; FVST 509; KNTV 1833; NVKT 3603 

Totaal: 6532 

 

Wanneer we deze cijfers vergelijken met het aantal groepen dat elke federatie telt (zie 

hoofdstuk 6.2.2), dan kunnen we het productiegemiddelde berekenen:  

 

 

 aantal groepen 
per federatie 

Totaal aantal 
producties 

Productiegemiddelde
periode 1995-1999 

FAKREA 151 587 3,88 

FVST 70 509 7,27 

KNTV 251 1833 7,3 

NVKT 505 3603 7,13 

 

 

Hieruit wordt duidelijk dat het productiegemiddelde, d.w.z. de verhouding tussen het 

aantal groepen en het aantal producties vrijwel gelijk ligt voor FVST, KNTV en NVKT, 

met een factor die net iets meer dan 7 bedraagt, maar dat het productiegemiddelde van 

de federatie FAKREA in vergelijking met de andere verbonden amper de helft haalt met 

een factor 3,88. 

 

De vier groepen auteurs die we eerder onderscheidden,  samen 120 in getal op een totaal 

van 1224 - iets meer dan 10% -   zijn goed voor 3599 producties - ruim 55 % - op een 

totaal van 6532,  wat de representativiteit van de door ons gemaakte selectie (meer dan 

10 producties over de hele periode, zie 4.5.1) ook cijfermatig aantoont.  

 

De verdeling van de 120 auteurs over de verbonden valt af te leiden uit de uitsplitsing 

van de producties over de vier federaties die we makkelijkheidshalve meteen  reeds 

vermelden in de lijst opgenomen onder 4.5.2. 

 

 

 



 133 

Samengeteld en vergeleken geeft dit volgende tabel: 

 

Producties 1995-1999 FAKREA FVST KNTV NVKT TOTAAL 

Buitenlandse auteurs  89    6,5%   80    5,7% 371      7%   836    60,8% 1376 100% 

Nederlandstalige auteurs 
voor amateurtoneel 

229    15%    74    4,8% 400  26,2%   823       54% 1526 100% 

Nederlandstalige auteurs 
voor beroepstoneel 

  47      9%   35    6,8% 136  26,4%   299    57,8%   517 100% 

Repertoire-auteurs    3    1,6%   16    8,9%   55  30,6%   106    58,9%   180 100% 

Totaal 368 205 962 2064 3599 

 

 

Wanneer we ons zoals daarnet toespitsen op de 20 meest gespeelde auteurs (50 

producties of meer) en meteen ook de percentages berekenen, dan geeft dit volgende 

verdeling over de vier verbonden: 

 

Buitenlandse auteurs: 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Ray Cooney (O) 148 14/9,5% 1/0,6% 41/27,7% 92/62,2% 
Alan Ayckbourn (O) 112 5/4,5% 6/5,3% 22/19,7% 79/70,5% 
Neil Simon (O) 97 6/6,2% 7/7,2% 27/27,8% 57/58,8% 
Dario Fo  56 2/3,5 9/6% 12/21,5% 33/59% 
Jack Popplewell (O) 52 3/5,8% 3/5,8% 11/21,2% 35/67,3% 

totaal : 465 30/6,4% 26/5,6% 113/24,3% 296/63,7% 

 
 

Nederlandstalige auteurs voor het amateurtoneel : 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Paul Coppens (O) 126 20/5,9% 2/1,6% 30/23,8% 74/58,7% 
Luc Kerkhofs (O) 126 28/22,2% 5/4% 28/22,2% 65/51,6%   
Paul Coppens en Guy Didelez (O) 94 13/13,8% 2/2,1% 25/26,6% 54/57,5%   
Pierre Soetewey  81 9/11,1% 6/7,4% 22/27,2% 44/54,3%  
Lode Pools  76 8/10,5% 2/2,6% 15/19,8% 51/67,1%  
Luc Gijsbrecht (O) 71 6/8,4% 3/4,2% 24/33,8% 38/53,6%  
Anton Klee (O) 70 5/7,2% 1/1,4% 20/28,6% 44/62,8%  
Peter de Kemel (O)  65 5/7,7% 12/18,5% 16/24,6% 32/49,2%  
Bruno Timp (O) 63 12/19% 4/6,4% 17/27% 30/47,6%    
Hilda Vleugels  51 8/15,7% 3/5,5% 15/29,5% 25/49,3%  

totaal : 823 114/13,8% 40/4,9% 212/25,8% 457/55,5% 
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Nederlandstalige auteurs voor het beroepstoneel : 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Walter van den Broeck 101 9/8,9% 4/3,9% 25/24,8% 63/62,4% 
René Verheezen  60 5/8,3% 3/5% 16/26,7% 36/60%  
Ruud de Ridder (O) 57 5/8,8% 4/7% 16/28% 32/56,2% 

 totaal : 218 19/8,7% 11/5% 57/26% 131/60% 

  

 Repertoire-auteurs: 

  aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

William Shakespeare 75 - 6/8% 24/32% 45/60%   
J.B.P. Molière  56 2/3,6% 5/9% 17/30,3% 32/57,1% 

totaal : 131 2/1,5% 11/8,4% 41/31,3% 77/58,8% 

 

 

De percentages kunnen ons met enige voorzichtigheid doen besluiten dat deze vier 

groepen van in totaal 120 auteurs – waarvan we het zware accent op het 

amusementstoneel reeds aangaven (4.5.4) – ongeveer even goed in de markt liggen bij 

KNTV en NVKT met percentages die resp. rond de 30% en de 60% cirkelen en 

rekening houdend met de getalsterkte van het aantal bij deze federaties aangesloten 

kringen. Voor het NVKT valt een wel wat grotere belangstelling voor de buitenlandse 

blijspelauteurs te detecteren (63,7%) en in iets mindere mate ook voor het het 

Nederlandstalig werk voor beroepstoneel 60%. 

 

Bij FAKREA en FVST ligt dit anders : FAKREA heeft een duidelijke voorkeur voor de 

Vlaamse auteurs voor amateurstoneel 13,8 % en de FVST eerder een ‘afkeer’ met 4,9%, 

bij de Nederlandstalige auteurs voor het beroepstheater komen de percentages wat 

dichter bij elkaar : 8.7% tegnover 5%, evenals bij de buitenlandse blijspelauteurs : 6,4% 

tegenover 5,6%. Bij de repertoireauteurs wijken deze federaties opnieuw gevoelig af : 

FAKREA 1,5% en FVST 8,4%.  

Hierbij mag ook niet uit het ook worden verloren dat FAKREA 151 kringen telt en 

FVST minder dan de helft met slechts 70 groepen. 

FAKREA  heeft dus blijkbaar een voorkeur voor zéér vrijblijvende werk dat kwalitatief 

niet erg hoog scoort,  terwijl dit bij de FVST precies net andersom is. 
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4.5.6. Referentielijsten. 

 

Uit de 122436 in de periode 1995-1999 gespeelde auteurs, zoals opgenomen in het 

rapport (bijlage 3), stelden wij een eerste referentielijst van binnen- en buitenlandse 

auteurs samen met als criterium dat hun stukken tot het kwaliteitsvolle probleemtoneel 

kunnen worden gerekend. De norm hiervoor ligt in de lijn van wat we in hoofdstuk 2.1 

zagen m.b.t. de definitie van kunst, meer bepaald de rol van de deskundigen, de critici, 

de plaats binnen de kunsthistorische traditie en een zekere continuïteit van productie37. 

Toegepast op het toneel impliceert dit dat onze norm voor het samenstellen van de 

referentielijst uit het totaal van 1224 gespeelde auteurs, ingegeven is door de wijze 

waarop deze zich plaatsen in de literatuurgeschiedenis en de erkenning door de al dan 

niet academische toneelkritiek. Uiteraard werd enkel rekening gehouden met auteurs die 

een bepaalde productiviteit aan de dag legden, zodat ook aan het criterium van de 

continuïteit werd voldaan. Bovendien heeft hun werk een meer uitgesproken strekking, 

vanuit de werkhypothese dat dit ons zou moeten toelaten enkele uitspraken te doen in 

levensbeschouwelijk-ideologische zin (zie 4.5.7).  

 

Onze tweede referentielijst bestaat uit alle door de verbonden geproduceerde repertoire-

auteurs.  

 

Het gebruik van deze referentielijsten compenseert ook de onder 4.5.1 gehanteerde 

deselectie van de auteurs met minder dan 11 producties over de hele onderzochte 

periode vermits voor het opstellen van de referentielijsten deze groep wél in 

beschouwing werd genomen. 

 

Referentielijst 1  

  aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT  

 Heinrich Böll 2 - 1 - 1 
Louis Paul Boon 4 1 1 1 1 
Bertolt Brecht 17 1 1 5 10 
Georg Büchner 7 - - 4 3 
Albert Camus 2 - - 1 1 
Ernest Claes 2 - - 1 1 
Hugo Claus 38 1 5 14 18 

                                                 
36 zie noot 12  
37 cf. Elias 1990: 29-30 
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Geertrui Daem 7 - 1 1 5  
Paul de Mont 5 2 - - 3 
Friedrich Dürrenmatt 4 - 1 1 2 
Rainer Werner Fassbinder 9 - - 4 5 
Dario Fo 56 2 9 12 33 
Max Frisch 6 - - 1 5 
Jean Genet 7 - 1 3 3 
Witold Gombrowicz 2 - 1 - 1 
Graham Greene 1 - - - 1 
Judith Herzberg 3 - - 1 2 
Eugene Ionesco 16 - 1 6 9 
Paul Koeck 7 - 1 2 4 
Pavel Kohout 17 - - 2 15 
Tom Lanoye / Herman Brusselmans 10 - 2 2 6 
Federico Garcia Lorca 23 1 2 10 10 
David Mamet 6 - 1 2 3 
Arthur Miller 23 1 2 5 15 
Eugene O’Neill 1 - - 1 - 
John Osborne 2 - 1 - 1 
Harold Pinter 23 - 5 9 9 
John Boyton Priestley 6 - 1 2 3 
Jean Paul Sartre 7 - - 3 4 
Arthur Schnitzler 3 - - - 3 
Peter Shaffer 20 - 1 7 12 
Felix Timmermans 37 7 - 11 19 
Ödön von Horvath 1 - - - 1 
Walter van den Broeck 101 9 4 25 63 
Roger van Ransbeek 2 - - 2 - 
René Verheezen 60 5 3 16 36 
Tennessee Williams 22 - 2 6 14 

TOTAAL referentielijst 1 559 30 47 160 322 

 

 

Referentielijst 2 (repertoire-auteurs) 

 aantal producties FAKREA FVST KNTV NVKT 

Aristophanes 7 - 1 3 3 
Alexandre Dumas 1 - - 1 - 
Euripides 6 - - 2 4 
Johan Wolfgang Goethe 1 - 1 - - 
Maxim Gorki 2 - 1 1 - 
Herman Heijermans 5 - - 3 2 
Henrik Ibsen 14 - 1 4 9 
J.B.P. Molière 56 2 5 17 32 
William Shakespeare 75 - 6 24 45 
George Bernard Shaw 6 - - 2 4 
Sophocles 7 - 1 2 4 
August Strindberg 5 - - 1 4 
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Anton Tsjechov 19 - 2 6 11 
Vondel 1 - - 1 - 
Oscar Wilde 16 1 2 4 9 

TOTAAL referentielijst 2 221 3 20 71 127 

 

4.5.7. Interpretatie referentielijsten. 

 

Refentielijst 1. 

 

Deze lijst bevat een bewust gekozen aantal auteurs van wie het  werk aansluit bij een 

progressief maatschappelijk en individueel engagement en probleemgegevens als 

(homo)sexualiteit, individuele en sociale ontvoogding, relatie man-vrouw e.d.m. niet uit 

de weg gaat.  

Ook een veel meer beperkte groep van eerder traditionele en behoudende auteurs werd 

erin opgenomen : Ernest Claes, Paul de Mont, Graham Greene, J.B. Priestley en Felix 

Timmermans. 

 

Algemeen kunnen we uit de cijfers concluderen dat, op enkele uitzonderingen na, al 

deze auteurs weinig worden gespeeld. Hierin enige levensbeschouwelijk-ideologische 

duiding aanbrengen is bijgevolg moeilijk. 

 

We merken ook op dat een aantal auteurs precies niet worden gespeeld in de federatie 

waar men hun werk eerder wel zou verwachten en omgekeerd, maar ook hier speelt het 

geringe aantal producties ons parten. 

 

We stellen vast dat twee uitgesproken katholieke auteurs als Felix Timmermans (37) en 

Paul de Mont (5) niet door de socialistische federatie worden gespeeld. Op 

Timmermans na ligt het aantal producties echter zo laag dat het niet aangewezen is 

daaruit conclusies te trekken. 

 

Wel kunnen we uit de opvallende afwezigheid van FAKREA in referentielijst 1 

opmaken dat deze federatie kennelijk niet erg geïnteresseerd is in het gedachtegoed van 

progressieve auteurs in het algemeen. 
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Het NVKT en in mindere mate ook het KNTV spreiden daarentegen een bepaalde 

breedheid en ruimdenkendheid ten toon waaruit in elk geval kan worden afgeleid dat bij 

hun pogingen om een repertoire van een hoger niveau te brengen hun artistieke ambities 

zeker niet gehinderd worden door levensbeschouwelijk-ideologische opties. 

 

Refententielijst 2. 

  

Uit deze lijst met oude en modernere repertoire-auteurs kunnen we concluderen dat er 

zo goed als geen belangstelling meer bestaat voor de oudere traditie en de klassieken, 

met als enige uitzonderingen Shakespeare (75) en Molière (56), die we al eerder 

bespraken, en als modernere repertoire-auteurs uit de 19de eeuwe traditie Anton 

Tjechov (19), Oscar Wilde (16) en Henrik Ibsen (14). 

 

4.6. Conclusies. 

 

Op basis van een toch wel representatief te noemen aantal auteurs en producties kunnen 

we concluderen dat de programmatie in haar geheel geen grote verzuilingskenmerken 

meer vertoont. De tijd is blijkbaar voorbij dat in katholieke kringen enkel auteurs 

worden gebracht die strookten met het christelijk gedachtegoed of dat in socialistische 

gezelschappen uitsluitend werk zou worden opgevoerd dat aansloot bij hun ideologische 

strekking.38 

 

We konden slechts heel minieme relicten van zuilaanhankelijkheid traceren in bepaalde 

aspecten van de programmatie. Het geringe aantal producties van stukken die daarvoor 

als graadmeter konden dienen vormden een probleem, tenzij men daaruit een conclusie 

op zich zou willen trekken. 

 

Wat de programmatie in haar geheel betreft, valt het bovendien op dat FAKREA, als 

federatie nochtans slechts opgericht in 1986 - toen het hoogtij van de verzuiling reeds 

flink voorbij was - momenteel nog het meest zuilgebonden lijkt met toch eerder een 

afkeer van probleemauteurs, die raken aan de problematiek van individuele 

ontvoogding, intieme man-vrouw relatie, (homo)sexualiteit en maatschappelijk of 

                                                 
38 zie ook 2.3.1 en 2.3.3 
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individueel engagement, zoals aanwezig in het werk van een groot aantal auteurs uit 

onze eerste referentielijst. Wij wijten dit aan de KWB-KAV invloed die het 

wezenskenmerk van deze federatie is.39  

 

Hoewel een receptieonderzoek vanuit esthetische kwaliteitsnormen buiten ons opzet 

valt, willen we vanuit het gevoerde onderzoek van de programmatie toch opmerken dat, 

ondanks de kwaliteitsbevorderende inspanningen die de federaties naar eigen zeggen 

hoog in hun vaandel schrijven40 en de nadruk die hierop wordt gelegd van 

overheidswege41, er nog bijzonder veel werk aan de winkel is. Vooral FAKREA scoort 

in dit opzicht niet goed.  

 

Men zal zich hierbij ook moeten beraden over groepen die duidelijk geen belangstelling 

aan de dag leggen voor de kwaliteitsbevorderende activiteiten die worden aangeboden.  

Op deze problematiek komen we nog terug in de hoofdstukken 5 en 7. 

 

Het valt op dat qua repertoirekeuze algemeen voor stukken wordt geopteerd die weinig 

risico inhouden omdat hun succes reeds door het beroepstoneel werd bevestigd. 

Het groot aantal producties van Nederlandstalige auteurs voor het amateurtoneel is 

eveneens een constante. Ook hierin ligt een bepaalde gemakkelijkheidstrend, vermits dit 

werk overwegend totaal vrijblijvend, zelfs goedkoop amusement biedt, meestal in de 

vorm van weinig verfijnde situatiehumor en gespeeld in het dialect.  

 

Aan dit drama zouden dus zeer zeker ook kwaliteitseisen moeten worden gesteld, zowel 

wat betreft de literaire kwaliteit als de speelbaarheid. De vaststelling m.b.t. eigen 

dramateksten die Geert Opsomer in 1983 voor het beroepstoneel maakte, gaat evenzeer 

op voor het amateurtoneel en heeft vandaag nog niets aan actualiteitswaarde ingeboet: 

“Men moet er de lijsten van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs, SABAM, 

Auteursbureau ALMO e.a. maar eens op naslaan. Het aanbod is niet onvoldoende maar 

het beantwoordt soms niet aan de specificiteit en de kwaliteitsnormen van de vraag; 

m.a.w. er is geen tekort aan dramateksten maar wel aan geschikte of goede 

dramateksten.” (Opsomer 1983: 355) Om het te stellen met een uitspraak die best een 

                                                 
39 zie 2.3.4 
40 zie hoofdtuk 7 
41 zie hoofdstukken 3 en 5 
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titel uit deze categorie toneelwerken zou kunnen zijn: het is niet de vraag hoeveel men 

eet, maar hoe fijn. 

 

Kwantitatief bekeken hebben we in dit hoofdstuk ook aangetoond dat in Vlaanderen 

heel veel amateurtoneel bedreven wordt, wat onze vaststellingen nog aan relevantie in 

de breedte doet winnen en aansluit bij de sociaal-culturele betekenis van het 

amateurtoneel, die we in hoofdstuk 2 onderscheidden (2.2). Het Nederlandstalig 

repertoire komt dominant naar voren in de opgevoerde stukken - zij het met de boven 

aangestipte reserves aangaande de kwaliteit van de auteurs en van de stukken - en bij de 

producties van buitenlandse origine overheerst het Anglo-Amerikaans drama. 
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HOOFDSTUK 5 

Het “wonderjaar” 2000: ontzuiling en pluralisme? 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen die leidden tot het totstandkomen van 

het nieuwe amateurkunstendecreet eind 20001, waarnaar we voortaan refereren als 

decreet 2000. Het jaar 2000 is een jaar dat voor de amateursector niet ongemerkt is 

voorbijgegaan en wellicht als memorabel in hun annalen geboekmerkt zal blijven, 

vandaar onze aan Hendrik Conscience ontleende titel voor dit hoofdstuk.  

 

Het werd ons duidelijk dat, zelfs in de communicatiemaatschappij, een groot deel van 

het proces zich afspeelt in de zogenaamde ‘black box’2, waarin de onderzoeker moeilijk 

binnendringt, en dat het meestal niet makkelijk is om een zicht te krijgen op de krachten 

die de besluitvorming daadwerkelijk stuurden.  

 

Om de ontstaansgeschiedenis van decreet 2000 te reconstrueren en te duiden, hebben 

we een beroep gedaan op wat daaromtrent verschenen is in de tijdschriften van de 

landelijke amateurtoneelfederaties, in de overheidspublicaties (Nieuwsflits van de 

Administratie Volksontwikkeling en Bibliotheken en Nieuwsbrief VAKV), de 

electronische informatievoorziening van de overheid, en – in de mate dat we er de hand 

konden opleggen – op de verslagen van de VAKV en op de teksten van de commissie 

amateuristische kunstbeoefening van de Raad voor Volksontwikkeling. We steunden 

ook ten dele op de informatie die ons tijdens de interviews werden verstrekt, in het 

bijzonder dat met afdelingshoofd Gilbert van Houtven. Tenslotte konden we ook 

beschikken over de verslagen van de VCAT Stuurgroep Herstructurering 

Amateurtheater. 

 

5.1. Op weg naar een nieuw decreet 

 

De eerste aanzetten om tot een nieuw decreet voor de amateurkunsten te komen, hebben 

als achtergrond een aantal belangrijke evoluties die zich in de periode 1998-1999 

voltrokken op het vlak van de politiek en de cultuurbeleidsinstrumenten.  

                                                 
1 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 maart 2001: 7527-7531 
2 “de conversiezone in enge zin, waar alle inputs uiteindelijk in beleid worden omgezet. De minister en zijn 
kabinet, en in mindere mate de administratie, zijn hierbij ultieme verantwoordelijken” (Vermeulen 1985: 266) 
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In 1998 had de op zijn minst moeizaam te noemen totstandkoming plaats van de Raad 

van Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en 

Cultuurspreiding - de opvolgers van de Hoge Raad voor Volksontwikkeling - die bij 

decreet van 19 december 1997 waren opgericht, zoals we reeds in hoofdstuk 3.2.2 

zagen, want het duurde tot 5 mei 1998 vooraleer de Vlaamse Regering het besluit trof 

dat nodig was om de Raad in te stellen.  

 

De amateurtoneelverbonden stelden begrijperlijkerwijze hoge verwachtingen in de 

oprichting, voor het eerst, binnen de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding  

van een commissie amateuristische kunstbeoefening, of zoals de stafmedewerker en 

redactiesecretaris van het FVST-tijdschrift Gong schreef: “En er is goed nieuws! In de 

commissie Cultuur van het Vlaamse Parlement werd, met acht stemmen tegen drie, het 

voorstel van een eigen subcommissie voor de amateurkunstensector weerhouden (deze 

zou bestaan uit vijf leden). De sector reageerde inmiddels enthousiast.”3 

 

Vanaf dit ogenblik werden er vanuit het FVST via Gong openlijk impulsen gegeven om 

tot een nieuwe decretale regeling voor de amateuristische podiumkunsten te komen. 

Hierbij werd meteen ook de te volgen weg gesuggereerd en werden enkele inhoudelijke 

wenken gegeven: “Dit betekent concreet dat er ook werk kan worden gemaakt van 

‘beleidsvoorbereidend’ werk voor een nieuw decreet voor deze sector. (…) voor wat de 

discipline podiumkunsten betreft, kan in het V.C.A..T. (Vlaams Centrum voor Amateur 

Theater) een commissie ad hoc worden samengesteld die voorbereidend werk kan 

verrichten op dit vlak. Daarbij mag, in tijden waar men het voornamelijk heeft over 

kwaliteitszorg, niet uit het oog verloren worden dat het amateurtheater zijn 

bestaansrecht ontleent aan het ‘spelplezier’, m.a.w. dat boven op de artistieke doelen die 

worden nagestreefd, men ook de functie van een ‘sociale activiteit’ niet mag 

verwaarlozen. Niet elke vereniging heeft een boodschap aan wezenlijke vernieuwingen 

van het amateurtoneel.”4 

 

Het is merkwaardig dat hierop in de tijdschriften Toneelecho van het NVKT, Rekwisiet 

van het KNTV en Fakreant van FAKREA, in heel 1998 op geen enkel moment werd 

                                                 
3 zie Gong, jg 28, nr 1, januari 1998: 3; zie ook Nieuwsflits van de Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken, 
nr 2, april 1998, middenkatern 
4 zie Gong, jg 28, nr 1, januari 1998: 3; voor VCAT zie 3.1.2 
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ingegaan, ondanks de onvrede die er, zoals we reeds in hoofdstuk 3 zagen, algemeen in 

de sector heerste omtrent het decreet uit 1991. Ook niet toen nog voor de zomer van 

1998 door de VAKV, het CVA en de VCK5 samen een commissie ad hoc werd 

opgericht om beleidsvoorbereidend werk te verrichten voor een nieuw decreet.6 

 

De eigenlijke invulling van de leden van de commissie, uitgelekt via een artikel van 

Geert van der Speeten in De Standaard van 9 juni 1998, zorgde evenwel voor veel 

ontgoocheling bij de federaties FVST, NVKT en KNTV, die elk de partijpolitieke 

samenstelling van de commissie op de korrel namen en evenzeer verbolgen waren over 

het ontbreken van een vertegenwoordiger van het amateurtoneel. 

 

“Toen begin juni de lijst van ‘mogelijke’ adviseurs uitlekte, werd door de sector 

Amateurkunsten onmiddellijk stelling genomen. (…) Dit werd ook duidelijk 

meegedeeld aan de bevoegde instanties – zeg maar: de koepels voor 

beleidsvoorbereidend overleg – die een hele vinger in de pap hadden om mogelijke 

kandidaturen voor een functie van ‘adviseur’ te ondersteunen. Tot onze niet geringe 

verbazing moeten wij vaststellen dat men eens te meer, de adviezen en de 

bekommernissen van de sector naast zich heeft neergelegd.”, aldus Stan Eüler in Gong.7 

 

Onder de titel “ Wij zijn niet tevreden”, schrijft nationaal voorzitter Frans Konings van 

het NVKT: “De ontwerplijst [van de Commissie Amateurkunsten] is zodanig 

gemanipuleerd en belobbyd dat volgens informatie die ons op 22 september 1998 uit 

zeer betrouwbare bron bereikte, de taart mooi verdeeld werd: 2 CVP, 1 SP, 1 VU, 1 

VLD. Deze informatie werd ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering van het 

NVKT op 23 september 1998. Besloten werd, zonder dralen te protesteren tegen de 

flagrante miskenning van de gestructureerde amateurkunstensector door weer maar eens 

de partijpolitieke toer op te gaan bij de samenstelling van hetgeen de sector als een 

                                                 
5 de Vlaamse Culturele Koepel  was een koepelorganisatie van pluralistische cultuurorganisaties en  
-verenigingen, in 1991 als laatste koepel van de acht erkend onder het decreet van 2 januari 1976 en de 
daaropvolgende Koninklijke Besluiten van september en december 1976 (zie Vademecum Volksontwikkeling en 
Bibliotheken 1998). Vermits de koepels op vrijwillige basis filosofische of ideologisch verwante organisaties 
groeperen of zich specifiek richten tot organisaties die zich tot geen ideologische of filosofische strekking 
wensen te bekennen, werken de meeste koepels als dusdanig zuilbevestigend (Jaarverslag Afdeling 
Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk 1999: 26). Conform de trend in de evolutie van de beleidsopties (zie Bert 
Anciaux, Beleidsnota Cultuur 2000-2004: 73-74) werden de koepels afgeschaft krachtens artikel 45 en 47 van 
het Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001, Belgisch Staatsblad 30.12.2000: 43528 
6 cf. Gong, jg 28, nr 3, juli 1998: 3 
7 zie Gong, jg 28, nr4, oktober 1998: 3 
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uiterst belangrijk adviesorgaan van het amateurkunstenbeleid beschouwt. Nieuwe 

politieke cultuur?? Dag Jan! Of liever, dag Luc! Op de valreep (7 oktober 1998) 

vernamen wij dat in de Commissie Amateurkunsten van de 5 leden er uiteindelijk toch 3 

zijn die in de georganiseerde amateurkunstensector werkzaam zijn. Daarover kunnen 

wij dan toch tevreden zijn. Maar de partijpolitieke beïnvloeding blijft merkbaar. En dat 

blijft ons storen.”8 

 

Na de effectieve installatie van de nieuwe adviesraden en deelcommissies in het 

Vlaamse Parlement op 22 oktober 1998, reageerde ook KNTV voorzitter Vic Samsom: 

“In de Commissie Amateuristische Kunstbeoefening werden tot lid  benoemd: Eddy 

Frans, directeur Centrum voor Amateurkunsten te Anderlecht, Mia Grijp, van 

Theaterprojecten Sering (nvdr. ons totaal onbekend, maar niet van kleur), Ria 

Vandecapelle, Nationale Federatie van Zangkoren “Het Madrigaal”, Koenraad De 

Meulder secretaris van het ANZ en Jozef Alpaert secretaris van Fedecam. Wanneer we 

dat lijstje overlopen stellen we vast dat er van de vijf leden er drie zijn die werkzaam 

zijn in een federatie van de amateurkunstensector… maar zij behoren allen tot de 

muzieksector! Van een vertegenwoordiger van het amateurtoneel is doodgewoon geen 

sprake. Geen enkele vertegenwoordiger van één van onze vier nationale 

toneelfederaties, noch van NVKT, noch van het FVST, noch Fakrea en noch het KNTV 

werd bekwaam geacht om van die commissie deel uit te maken, wel een duidelijk 

politiek geëngageerd persoontje die zich met theater zou bezighouden. De 

partijpolitieke invloed heeft blijkbaar toch een rol gespeeld.”9 

 

Het belangrijkste politieke feit dat zich in deze periode voordeed waren de verkiezingen 

voor de Federale Wetgevende Kamers en de Vlaamse Raad van 13 juni 1999. De 

aanloopperiode ernaartoe en uiteindelijk het aantreden van een nieuwe regering met een 

nieuwe cultuurminister, wordt gekenmerkt door een grote activiteit in de sector van de 

amateurkunsten en de toneelfederaties.   

 

                                                 
8 zie Toneelecho, jg 54, nr 6, november 1998: 4 
9 zie Rekwisiet, jg 69, nr 1, januari 1999: 2 
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Met het oog op het aflopen van de ambtsperiode van CVP cultuurminister Luc Martens, 

had de VAKV, verder gestimuleerd door de sector10 om werk te maken van een nieuw 

decreet, op haar Algemene Vergadering van 18 maart 1999 reeds Eddy Frans 

uitgenodigd, voorzitter van de Commissie Amateuristische Kunstbeoefening  en 

scheidend directeur van het CVA. Frans zou op 3 mei, zowat 40 dagen voor de 

verkiezingen effectief als CVA directeur worden opgevolgd door Luk Verschueren, tot 

dan kabinetsadviseur bij minister Martens en voorheen secretaris van FAKREA en 

nationaal secretaris van de KWB.11 Het verslag van de vergadering leert ons het 

volgende12:  

 
Op vraag van Eddy Frans wordt diens toelichting bij de stand van zaken m.b.t. een 
nieuw AK-decreet als eerste punt behandeld. Hij geeft een overzicht van de 
problematiek (cfr. tekst in bijlage). I.v.m. de timing geldt het volgende: 
 
- het werkveld wordt in september geconsulteerd; 
- de ontwerpteksten worden dan vanaf 1 oktober opnieuw aangepast; 
- de administratie wil het decreet vanaf 1 januari 2001 van kracht laten worden. 
 
Op vragen uit de AV wordt volgende verduidelijking gegeven: 
- de wijze waarop de samenwerking tussen de verenigingen moet georganiseerd 

worden is binnen de commissie AK nog niet uitgepraat; 
- de commissie AK zal nooit adviseren om de AK-sector onder te brengen bij de 

professionele kunsten (één van de beleidsmatige denkpistes) 
 

In de nota die in bijlage aan de leden van de algemene vergadering werd verstrekt, 

wordt de prioriteit van de commissie toegelicht en de uitgangspunten van een nieuw 

decreet geformuleerd: 

 

1. Prioriteit voor de Commissie Amateurkunsten 
In overleg met de administratie is de voornaamste prioriteit voor de commissie het 
werken aan een nieuw decreet. 
 
Hiertoe worden de (maandelijkse) vergaderingen van de commissie amateurkunsten tot 
juni gestoffeerd met het werken aan een visietekst ter zake. 
 

                                                 
10 “Er werden al herhaaldelijk signalen gegeven aan de Vereniging Amateurkunsten Vlaanderen (V.A.K.V.) om 
werk te maken van een nieuw decreet. (…) in het vooruitzicht van de verkiezingen van juni a.s. is het meer dan 
ooit noodzakelijk dat de commissie ad hoc samengesteld in de V.A.K.V. duidelijke accenten legt in verband met 
de toekomst van de sector.” cf. Gong, jg 29, nr 1, januari 1999: 3 
11 cf. Fakreant, jg 13, nr 2, juni 1999: 20 
12 cf. Verslag van de Algemene Vergadering van VAKV op 18 maart 1999 en bijlage; beide ongepagineerd, 
exemplaren in ons bezit 
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Alvorens deze visietekst in een ontwerp van wettekst zal worden omgezet, is er 
consultatie van het werkveld voorzien. 
 
2. Geformuleerde uitgangspunten voor een nieuw decreet 
Het debat spitst zich tot op heden toe op het formuleren van de uitgangspunten voor een 
nieuw decreet. 
 
Voorlopig zijn volgende uitgangspunten geformuleerd: 
- voorzien in een structurele samenwerking tussen de huidige verenigingen (decreet 

91), ten einde de ondersteuning van de basis te rationaliseren, te verruimen en aan te 
passen aan de reële behoeftenwordt de prioriteit voor de commissie amateurkunsten 
toegelicht en de uitgangspunten 

- organisaties kunstzinnige vorming een eigen plaats geven in dit decreet 
- organisaties meer zekerheid geven over hun subsidiëring op langere termijn 

(enveloppes) 
- de administratieve verplichtingen van de organisaties vereenvoudigen en beperken 

zodat meer tijd vrijkomt voor de ondersteuning van de basis 
- een grotere autonomie geven aan de organisaties, ten einde hen toe te laten soepel in 

te spelen op (nieuwe) evoluties binnen hun kunstdiscipline (beleidsplannen) 
- een ruimere en bredere professionele omkadering mogelijk maken voor de 

organisaties 
- de samenwerking mogelijk maken tussen amateurkunstverenigingen en organisaties 

voor kunstzinnige vorming vanuit de complementariteit van hun werking, 
doelpubliek en behoefte het ondersteuningscentrum een plaats geven in het decreet 

- een systeem invoeren waardoor het budget structureel beheerst wordt 
- stimuleren van interdisciplinaire initiatieven 
- integratie van minderheidsgroepen via honorering van drempelverlagende 

initiatieven 
- uitbouw van internationale contacten, in het bijzonder met Nederland 
- ondersteuning van de Nederlandse taal en cultuur bevorderen 

 
Eens er eensgezindheid is over de uitgangspunten, kan de visietekst geschreven en 
bediscussieerd worden over de wijze van erkenning en subsidiëring van organisatie. 
 
Tot zover de nota van de voorzitter van de commissie. 
 
In het vooruitzicht van de naderende verkiezingen werd zowel door de Raad voor 

Volksontwikkeling als door de VAKV een memorandum aan de nieuwe Vlaamse 

Regering uitgewerkt. 

 

Dat van de VAKV, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 21 juni13 verduidelijkt de 

problematiek van de amateurkunstensector en verwoordt de verwachtingen t.a.v. het  

beleid. De belangrijkste opties eruit zijn14: 

                                                 
 
13 cf. Jaarverslag 1999 van het VAKV, punt 1; ongepagineerd, exemplaar in ons bezit 
14 cf. Rekwisiet, jg 69, nr 4, september 1999: 1-2; wij citeren 
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- Een structurele samenwerking per kunstdiscipline tussen de bestaande en krachtens 
het decreet van 1991 erkende amateurkunstverenigingen, teneinde de 
dienstverlening en lokale groepen te rationaliseren en te verruimen. 

- Een grotere zekerheid inzake het behoud en de omvang van de subsidiëring op 
langere termijn via een systeem van enveloppenfinanciering. 

- Integratie van een centrum voor amateurkunstenondersteuning. 
- Een zeer ruime werkingsautonomie. 
- Een volledig dekkende, sociaal-rechterlijk en fiscaal-rechterlijk ondersteunde 

personeels-subsidiëring op het vlak van opleiding, artistieke begeleiding, 
administratie en financieel beheer. 

- De waardering van de inzet van de vrijwillige medewerkers in het amateurkunst-
organisaties op het provinciale; het nationale en het samenwerkende of 
overkoepelende vlak, middels substantiële sociale en fiscale tegemoetkomingen. 

- De erkenning en financiële honorering van de internationale contacten. 
- Een sterk doorgedreven vereenvoudiging, beperking en modernisering van de 

administratieve verplichtingen. 
 

De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding werkte zijn memorandum uit 

vertrekkend vanuit een aantal kenmerken en ontwikkelingen in onze samenleving die 

relevant zijn voor de volksontwikkeling en de cultuurspreiding. Het bevat een reeks 

aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid op dit gebied die de diverse sectoren 

overstijgen. In dit memorandum wordt ook een hoofdstuk aan de amateurkunsten 

gewijd, de hoofdpunten reflecteren de “uitgangspunten” uit de nota die op 18 maart 

door commissievoorzitter Eddy Frans aan de Algemene Vergadering van de VAKV 

werd overhandigd.  

 

Wij citeren de passage m.b.t. de noodzaak van een nieuw decreet:  
 
De Vlaamse regering moet dringend werk maken van een nieuw decreet 
amateurkunsten. Dit decreet zal een betere en meer soepele ondersteuning van het 
werkveld mogelijk maken. In ruil voor de ‘soepelheid’ kan van het werkveld een meer  
rationele en minder versnipperde aanpak gevraagd worden. (…) Volgende opties 
zouden in het decreet moeten geconcretiseerd worden: voorzien in een structurele 
samenwerking tussen de huidige verenigingen, teneinde de ondersteuning van de basis 
te rationaliseren, te verruimen en aan te passen aan de reële behoeften; ruimte geven aan 
nieuwe kunstdisciplines; vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen; het 
ondersteuningcentrum CVA een plaats geven in het decreet; organisaties meer 
zekerheid geven over hun subsidiëring op langere termijn; een grotere autonomie geven 
aan de organisaties, teneinde hen toe te laten soepel in te spelen op (nieuwe) evoluties 
binnen hun kunstdiscipline.  
Het decreet moet een ruimere en bredere professionele omkadering mogelijk maken 
voor de organisaties.15 

                                                 
 
15 het volledige Memorandum werd gepubliceerd in Gong, jg 29, nr 3, juni 1999: 22-24; wij citeren uit de 
pagina’s 23-24 
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Op 13.7.1999 werd een nieuwe Vlaamse Regering op de been gebracht met Patrick 

Dewael als minister-president en Bert Anciaux als cultuurminister. Een voorganger 

indachtig wenste deze eerst zes maand studietijd te nemen vooraleer beleidsverklaringen 

af te leggen. In afwachting daarvan werden door de administratie in haar Nieuwsflits 

toch al enkele accenten aangegeven door die elementen uit het regeerakkoord aan te 

reiken welke betrekking hadden op de Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken.  

 
Wij citeren de belangrijkste: 
 
Het belang van Cultuur 
Cultuur moet een prominente rol spelen in het maatschappelijke leven. (…) De taak van 
het beleid kansen scheppen, niet inhouden bepalen. Zo’n voorwaardenscheppend beleid 
richt zich zowel op de productie (het aanbod) als op de spreiding en de beleving (de 
vraag) 
 
Complementariteit en decentralistatie 
Het cultuurbeleid moet dan ook in de eerste plaats oog hebben voor een optimale 
complementariteit tussen die verschillende actoren. Zo moet werk gemaakt worden van 
een weloverwogen decentralisatiebeleid. De Vlaamse Gemeenschap moet haar eigen 
doelstellingen goed expliciteren maar, zonder betutteling, de actoren aan de basis de 
uitvoering ervan laten bepalen. 
 
Het culturele middenveld 
De decreten worden herschreven om de taken te herdefiniëren met het oog op 
herwaardering van het cultuurbegrip, door de individuele keuzevrijheid maximaal te 
respecteren, door een deregulering en het nastreven van een open maatschappijgeest. 
 
Ontzuiling 
De Vlaamse samenleving evolueert hoe langer hoe meer naar ontzuiling. Aan de basis is 
dat duidelijk voelbaar. Dat betekent niet dat de mensen geen eigen mening, overtuiging 
of levensfilosofie meer hebben, wel dat zij dit alles willen delen met anderen en ook 
meer en meer begrip en waardering voor die andere meningen opbrengen. 
 
Die evolutie moet ook  op beleidsmatig vlak vertaald worden. Het beleid zal de weg 
openen naar ontzuiling en het pad van de verzuiling steeds minder. Daartoe zal de steun 
stilaan worden verlegd naar pluralistische initiatieven waar iedereen terecht kan, en naar 
individuele ondersteuning. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden tussen de 
bestaande verenigingen aangemoedigd worden.16 
 

De commissie amateuristische kunstbeoefening had ondertussen haar eigen timing 

gerespecteerd en in nauw overleg met de adminstratie17 een voorontwerp van decreet 

                                                 
 
16 zie Nieuwsflits, nr 9, oktober 1999: 3-4 
17 cf. interview met Gilbert van Houtven, bijlage 2: 125, 127, 129 en 130 
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uitgewerkt. De consultatie van het werkveld en de terugkoppeling naar de administratie 

volgden, iets later dan gepland, in oktober nadat de commissie amateuristische 

kunstbeoefening de definitieve tekst van het voorontwerp had vrijgegeven en toegelicht 

op de Algemene Vergadering van de VAKV op 19 oktober 1999. De teksten werden 

toegelicht door commissievoorzitter Frans en de vragen van de sector werden 

beantwoord door Gilbert van Houtven, afdelingshoofd van de Afdeling 

Volksontwikkeling en Bibliotheken.18 De redactie van het tijdschrift Gong wees meteen 

op het nogal summiere karakter van dit voorontwerp.19 

 

In de tijdschriften van de andere drie verbonden komt het onderwerp van een nieuw 

decreet en van ontwerpteksten hieromtrent nu voor het eerst en min of meer gelijktijdig 

aan bod. De manier waarop en de accenten verschillen nogal. We bekijken dit van 

naderbij.  

 

In het septembernummer van Rekwisiet is KNTVvoorzitter Vic Samsom nogal 

enthousiast in zijn editoriaal. Wellicht hoopte hij dat zijn, naar eigen zeggen, 

pluralistische en ongebonden organisatie door de nieuwe wending toonaangevend zou  

(kunnen) worden:  

“Na Poma en Dewael (toen nog PVV’ers) en de CVP’ers Weckx en Martens krijgen we 
nu een nieuwe minister die niet behoort tot één van de traditionele politeke partijen, nl. 
de tot de VU/ID 21 partij behorende Bert Anciaux, wat voor vele organisaties toch een 
verrassing zal zijn geweest. (…) Als enige pluralistische toneelorganisatie, die niet 
gebonden is aan een politieke of confessionele overtuiging stellen wij grote 
verwachtingen in dit nieuwe beleid. We hopen dan ook dat deze niet zullen beschaamd 
worden. Wij kijken dan ook vol belangstelling uit naar de vernieuwingen die hij in petto 
heeft.(…) Dat een nieuw decreet niet voor morgen zal zijn, daarvan zijn we ons 
bewust.”20 
 

Toneelecho van het NVKT laat, eveneens in zijn septembernummer, de zaak eerder 

terloops even aan bod komen in een interview met Luc Vloeberghs, die toen net 

aangeworven was als directeur21 van het NVKT. Hij zegt er het volgende over: 

 

                                                 
18 cf. Jaarverslag 1999 van het VAKV, punt 5.4; ongepagineerd, exemplaar in ons bezit. Wij konden eveneens de          
hand leggen op dit voorontwerp van 19 oktober 1999 
19 cf. Gong, jg 29, nr 4, oktober 1999: 3 
20 cf. Rekwisiet, jg 69, nr 4, september 1999: 1-2 
21 het NVKT geeft het hoofd van zijn stafmedewerkers de titel directeur. KNTV, FVST en FAKREA hanteren de 
benaming stafmedewerker; FAKREA gebruikt hiervoor soms ook de term secretaris 
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 “We zitten echter met een probleem. Het nieuwe decreet op de amateurkunsten dat 
voor 2001 voorzien is. De datum zal men wel niet halen, maar toch, het komt eraan. 
(…) De federaties kunnen wel amenderen maar in de Commissie Amateurkunsten zetelt 
niemand uit de discipline toneel van de amateurkunsten. (…) Hoe meer men artistiek 
centraliseert, hoe minder eigenheid te bespeuren valt. (…) Natuurlijk liggen groepen 
niet wakker van structuren en voor mijn part moet niemand daarvan wakker liggen. (…) 
Groepen doen te weinig beroep op ons. (…) Ze kennen te weinig het belang en het nut 
van hun eigen organisatie. Dat vind ik een jammerlijke zaak.”22 
 

In het feestnummer van Toneelecho stelt Frans Konings, voorzitter van het in 1999 net 

75jarige NVKT, in zijn inleidend artikel:  

“Op de vraag of deze versnippering, historisch gegroeid op grond van filosofische en 
ideologische verschillen en tegenstellingen, heden ten dage nog zinvol en verdedigbaar 
blijft, wens ik in het bestek van deze bijdrage niet in te gaan. Wel kan ik voorspellen dat 
vroeg of laat daarover, ook op hoog niveau, discussies zullen worden gevoerd.” 
(Konings 1999: 3) 
 

In het decembernummer van Fakreant tenslotte, oppert FAKREA secretaris en 

stafmedewerker Bernard Soenens een aantal bedenkingen:  

“Waarom sluit een amateurtoneelgroep aan bij een toneelfederatie? Wat verwacht een 
toneelgroep van een federatie? Welke argumenten zijn er om te zeggen dat het bestaan 
van meerdere federaties een goede zaak is. Als het over toneelfederaties gaat, is vier dan 
een optimaal getal? Of is drie beter, of twee? Welke zijn de voor- en nadelen van een 
eenheidsfederatie? Als er gewerkt wordt aan een eenheidsfederatie, moet FAKREA daar 
onvoorwaardelijk aan meewerken? Gaan de aangesloten FAKREA-groepen daar zonder 
aarzelen in mee? Welke elementen van de FAKREA-werking moet Fakrea zeker en vast 
behouden? Aan welke sterke punten van de andere federaties, kunnen de FAKREA-
groepen hun voordeel doen. 
 
Er zijn plannen om dit decreet te wijzigen 
- De overheid stuurt aan op het samenbundelen van de krachten per discipline. Per 

discipline wordt nog slechts één organisatie erkend. Voor toneel wil dit zeggen dat 
FAKREA, KNTV, NVKT en FVST gaan samen zitten. Om wat te doen? Om een 
nieuwe structuur in het leven te roepen, die door de overheid erkend wordt en 
betoelaagd. 

- Betekent dit dat de nu bestaande federaties gaan fuseren? Betekent dit dat er nog 
slechts één secretariaat voor het amateurtoneel overblijft? Verdwijnen de namen 
FAKREA, FVST, en alle andere afkortingen? Behoudt FAKREA en anderen hun 
werking? 

- Dat moeten de bestaande toneelfederaties zelf uitmaken in onderlinge gesprekken. 
Die zijn gestart op woensdag 8 december.”23 

 

Over hun volgende stap, het vormen van een stuurgroep herstructurering binnen het  

                                                 
 
22 zie Toneelecho, jg 55, nr 5, september 1999: 19-20 
23 zie Fakreant, jg 13, nr 4, december 1999: 32-33 
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VCAT24  - waartoe, alweer door het FVST, werd opgeroepen in het laatste nummer van 

Gong uit 199925  – wordt ook door de voorzitters van KNTV en NVKT bericht in het 

eerste nummer van respectievelijk Rekwisiet en Toneelecho in 2000. Ze wijzen er 

beiden op dat er nog slechts één organisatie zal worden erkend. Samsom houdt het bij 

“samenwerking”, Konings wijst erop dat het méér zal moeten zijn dan samenwerken:  

“uiteindelijk één worden”. Opvallend is wel dat beide voorzitters hun federatie toch een 

vooruitgeschoven plaats in dit proces toekennen. 

 
Frans Konings: 
 “Een nieuwe decreetgeving inzake amateurkunsten staat immers op stapel. Der 
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, zoals vermeld in de voorbereidende 
ontwerptekst, zullen er hoe dan ook toe leiden dat per kunstdiscipline, dus ook voor de 
toneeldiscipline, nog slechts één organisatie zal worden aanvaard. Met andere woorden: 
de vier thans bestaande, erkende en gesubsidieerde toneelverbonden zullen niet gewoon 
maar moeten gaan samenwerken, maar uiteindelijk één worden. Het NVKT heeft zich 
alvast  voorgenomen, in een geest van gelijkwaardigheid ten aanzien van de 
partnerorganisaties, daarin het voortouw te nemen.”26 
 

Vic Samsom:  
“Aan die samenwerking onder de diverse federaties wordt nu volop gesleuteld en 
hebben hun vertegenwoordigers reeds een werkgroep gevormd om die samenwerking 
tot stand te kunnen brengen. Het zal nog heel wat vergaderingen eisen vooraleer men tot 
een vergelijk komt. Het komt er nu op aan ons te laten gelden en ons niet in een hoekje 
te laten wegdrummen. We hopen dat alles op een kameraadschappelijke wijze kan 
geregeld worden. Maar wij denken ongewild wat in Nederland gebeurd is. Daar was 
men indertijd ook tot een samenwerkingsverband  overgegaan, de bestaande federaties 
versmolten tot één organisatie met eigen kantoren en een massa personeel, het NCA. En 
wat is er gebeurd? Een paar jaar terug is de ganse zaak op de fles gegaan met het gevolg 
dat er in Nederland geen toneelorganisatie meer bestond.”27 
 

Vooraleer ons in het volgende onderdeel te concentreren op de gebeurtenissen uit 2000, 

verwijzen we nog naar het verslag van de eerste bijeenkomst van de VCAT Stuurgroep 

Herstructurering Amateurtheater dat een goede samenvatting geeft van enerzijds de 

stand van zaken m.b.t. het ontwerpdecreet, anderzijds van de standpunten die de 

federaties hieromtrent innemen. 

                                                 
 
24 zie 3.1.2 
25 “Het woord is duidelijk aan het werkveld, in ons geval de diverse toneelverbonden. (…) Wij hebben in het 
verleden al herhaaldelijk aangedrongen om binnen het VCAT deze besprekingen aan te vatten. Nu blijkt meer 
dan ooit dat uitstel niet meer aan de orde is!” Gong, jg 29, nr 4, oktober 1999: 3 
26 zie Toneelecho, jg 56, nr 1, januari 2000: 3  
27 zie Rekwisiet, jg 70, nr 1, januari 2000: 1-2 
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De interfederale stuurgroep van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCAT) 

wordt voorgezeten door Frans Konings, hier in zijn hoedanigheid van VCAT voorzitter 

– niet als voorzitter van het NVKT – en bestaat uit twee afgevaardigden van elke  

amateurtoneelfederatie, een bestuurslid en een stafmedewerker28, en de twee 

bestuursleden29 van de Vlaamse Vereniging voor Poppenspel (VVP) 

 

De stuurgroep definieert zijn opdracht als het voorbereiden van een gezamenlijke visie 

op een herstructurering van het amateurtheater in het licht van het op stapel staande 

nieuwe decreet op de amateurkunsten. In de toen ter beschikking zijnde ontwerptekst 

van dat nieuwe decreet wordt onomwonden geopteerd voor één enkele bovenstructuur, 

één erkende en subsidieerbare organisatie per kunstdiscipline. Van de stuurgroep wordt 

verwacht dat zij, ten behoeve van de bestuurlijke instanties van de bestaande federaties, 

haalbare voorstellen formuleert die moeten leiden tot een efficiënte nieuwe structuur 

voor het georganiseerde amateurtheater in Vlaanderen.30 

 

In de op dat moment gekende ontwerptekst voor een nieuw amateurkunstendecreet31 

wordt expliciet gesteld dat er per erkende kunstdiscipline32 slechts één organisatie zal 

kunnen worden erkend en gesubsidieerd. De stuurgroep ziet op deze basis voor het 

amateurtoneel vier mogelijke structuren denkbaar: 

 
a) één nieuwe toneelfederatie, waarbij alle subsidiebedragen terechtkomen en 

waaronder alle personeelsleden van de bestaande federaties ressorteren, maar 
waarnaast anderzijds de bestaande federaties afzonderlijk en naast mekaar blijven 
voortbestaan en werken; 

b) één nieuwe toneelfederatie, waarbij alle subsidiebedragen terechtkomen, waaronder 
alle personeelsleden van de bestaande federaties ressorteren en waarbij de 
toneelgroepen rechtstreeks aansluiten, hetgeen onmiddellijk een einde stelt aan het 
voortbestaan van de bestaande federaties en hun provinciale afdelingen. 

c) één nieuwe toneelfederatie, waarbij alle subsidiebedragen terechtkomen, waaronder 
alle personeelsleden van de bestaande federaties ressorteren en waarbij de 
toneelgroepen rechtstreeks aansluiten, hetgeen onmiddellijk een einde stelt aan het 

                                                 
28 FAKREA: Fons Vrolix en Bernard Soenens; FVST: Hubert Eüler en Stan Eüler; KNTV: Marc Handsaeme en 
Hedwig de Bois; NVKT: Rob van Genechten en Luc Vloeberghs 
29 Jo Horrie en Ronny Aelbrecht 
30 Verslag VCAT Stuurgroep van 8.12.1999: 1 
31 zie noot 16 
32 het voorontwerp onderscheidt (art.2, § 2): theater, instrumentalemuziek, vocale muziek, dans, beeldende 
kunsten en lichte muziek; in het definitieve decreet werd beeldende kunsten uitgebreid tot beeldcultuur en 
beeldende kunst, en werd een kunstdiscipline letteren toegevoegd, die evenwel nog volledig op te richten is (zie 
bespreking in het Vlaams Parlement) 
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voortbestaan van de bestaande federaties, doch niet van hun provinciale afdelingen 
die echter wel allemaal deel uitmaken van de ene nieuwe toneelfederatie; 

d) één nieuwe toneelfederatie, waarbij alle subsidiebedragen terechtkomen, waaronder 
alle personeelsleden van de bestaande federaties ressorteren en waarbij de 
toneelgroepen rechtstreeks aansluiten, hetgeen onmiddellijk een einde stelt aan het 
voortbestaan van de bestaande federaties en hun provinciale afdelingen die evenwel 
per provincie samen één nieuwe provinciale afdeling van de nieuwe federatie tot 
stand brengen, al dan niet verder onderverdeeld in gewesten, regio’s, kernen,…33 

 

De vier aanwezige afvaardigingen (de vertegenwoordigers van het poppenspel 

ontbraken34) stellen zich positief op ten aanzien van de geest van het op stapel staande 

decreet, inzonderheid wat betreft het streven naar één enkele bovenstructuur voor het 

georganiseerde amateurtheater. Ze zijn van mening dat in een geest van 

gelijkwaardigheid de discussie rond de concrete invulling ervan kan worden 

voortgezet.35 

 

5.2. Het moeizame interfederale overleg: ontzuiling versus verzuiling en het gevecht om 

de meubelen en de macht. 

 

Om de toch wel enorme bedrijvigheid in het jaar 2000 rond de totstandkoming van het 

nieuwe decreet in het algemeen en de evenementen in de sector van de amateuristische 

toneelbeoefening in het bijzonder toch enigszins systematisch te benaderen, maar 

tegelijk zoveel mogelijk de chronologie van de gebeurtenissen te respecteren,  hebben 

we ze opgedeeld in het verloop van het verbondenoverleg en in de opvolging van de 

politieke agenda. Uiteraard zijn er wisselwerkingen, zij het dan vooral van het tweede 

op het eerste.  

 

Beide invalshoeken culmineren in de maand december, wat ons dan ook zal toelaten, 

aan te sluiten met de oprichting van de eenheidsorganisatie Opendoek en af te sluiten 

met onze conclusies en verwachtingen voor de toekomst. 

 

 

 

 

                                                 
33 Verslag VCAT Stuurgroep van 8.12.1999: 1-2 
34 Verslag VCAT Stuurgroep van 8.12.1999: 1 
35 Verslag VCAT Stuurgroep van 8.12.1999: 3 
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5.2.1. Het verbondenoverleg 

 

De VCAT Stuurgroep hield tussen 12 januari en 27 november 2000 negen 

vergaderingen en een aantal bijkomende technische besprekingen die enkel onder staf- 

en secretariaatsmedewerkers plaatsvonden. 

 

In deze periode werden ‘missie, doelstellingen en structuur’ van de vzw36 

amateurtheater uitgeschreven en vonden twee incidenten plaats waarvan het tweede de 

fusieoperatie bijna fataal werd. 

 

Half januari 2000 zag de Stuurgroep zich plots voor een gewijzigde situatie geplaatst. 

Lobbywerk vanuit de muziek- en koorfederaties hadden wijzigingen in de 

ontwerpteksten tot gevolg gehad.37 De belangrijkste wijziging was dat er nu drie pistes 

voor de op te richten eenheidsfederaties werden voorzien: 

- een fusie van de thans erkende federaties per discipline 

- een totaal samenwerkingsverband 

- een beperkt samenwerkingsverband 

 

Hierdoor werd dus de mogelijkheid ingebouwd om een keuze te maken waarbij de 

bestaande federaties niet worden afgebouwd. Het lijkt wel of de implicaties hiervan niet 

meteen tot de afgevaardigden doordrongen op hun bijeenkomst van 12 januari, wanneer 

ze hun houding t.a.v. deze verandering bepalen38:  

- FAKREA ziet zich voor een nieuwe situatie gesteld en wenst zijn houding te 

bepalen na een nieuwe interne bespreking maar blijft loyaal meewerken aan de 

gesprekken binnen de Stuurgroep 

- FVST opteert voor fusie maar de samenwerking en/of fusie van de provinciale 

werkingen mag niet gebruuskeerd worden; het is wenselijk om voorlopig aparte 

provinciale werkingen te behouden om deze op termijn ook te fusioneren 

                                                 
36 overeenkomstig het (ontwerp)decreet dient de eenheidsorganisatie een vzw structuur te hebben (voorontwerp 
art.5, § 1, 2°; decreet art.6, § 1 2°) 
37 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 12.1.2000: 2; zie ook Gong, jg 30, nr 1, januari 2000:3: “Bepaalde 
belangengroepen verrichtten reeds het nodige lobbywerk om het decreet aan hun noden en wensen aan te passen. 
Sommigen wensen koste wat het kost hun bestuursfunctie te behouden. Dat dit verstrekkende gevolgen kan 
hebben, lijdt niet de minste twijfel.”; cf. interview met Gilbert van Houtven, bijlage 2: 131 
38cf. verslag VCAT Stuurgroep van 12.1.2000: 2 
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- KNTV opteert voor fusie en pleit ervoor ook werk te maken van het samengaan of 

werken van de provinciale werkingen 

- NVKT opteert voor fusie 

 

Zoals we verder zullen zien, zal het daarbij niet blijven. Het is mogelijk dat het 

uitblijven van uitgesproken reacties zijn verklaring heeft in de consensus die de 

onderhandelaars op dat moment blijkbaar gevonden hadden, zoals geformuleerd in punt 

7 van het verslag: “Vast staat dat er een nieuwe nationale structuur komt vanuit de 

nieuwe federaties. Het is de vraag of er en wanneer er in iedere provincie een 

gelijkaardige provinciale structuur, via samenwerkingsverband of fusie moet opgericht 

worden”.  

 

Onze hypothese wordt nog aannemelijker vermits op dat moment blijkbaar reeds twee 

meer doordachte voorstellen waren uitgewerkt voor een dergelijke nationale structuur: 

het voorstel van Marc Handsaeme (KNTV) en het voorstel van Rob van Genechten 

(NVKT) die onder resp. 8 en 9 van het verslag worden weergegeven. Beide voorstellen 

bevatten een eerste gooi naar een samenstelling van de bestuursorganen Algemene 

Vergadering en Raad van Beheer. Ze maken duidelijk dat de geest van 

“evenwaardigheid” omtrent de concrete invulling van de structuren – waarover men het 

eens was tijdens de vorige bijeenkomst – opgevat wordt als het evenredig omslaan van 

de orde van grootte van elke federatie in het aantal mandaten. Een tweede vaststelling is 

dat in het KNTV voorstel zelfs geen vertegenwoordiging van het poppenspel was 

voorzien. 

 

De volgende vergadering van 15 februari had een meer technische agenda omdat 

ondertussen door de staf- en secretariaatsmedewerkers een aantal gegevens m.b.t. de 

vier federaties waren bijeengebracht omtrent aantal aangesloten groepen, leden, 

boekhouding, verzekering, dossierbeheer en spreiding van provinciale werking.39 

 

Daarnaast kwamen toch ook een aantal principiële standpunten aan bod.  

 

                                                 
39 cf. verslag VCAT Stuurgroep “secretariaat” van 2.2.2000: 1-10 
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Fons Vrolix (FAKREA) had een nota opgesteld met volgende hoofdbedenkingen. Ten 

eerste: dat er wel veel over fusie werd gesproken, terwijl er steeds weer “geredeneerd 

wordt vanuit de bestaande federaties die gaan samenwerken”; ten tweede: dat er “teveel 

aandacht wordt besteed aan de bovenstructuur, terwijl er geen tijd wordt besteed  aan 

het beleid zelf”.40 

 

Naar aanleiding van zijn eerste bedenking overloopt men de houding die de federaties 

tot hiertoe tegenover “fusie” hebben aangenomen: drie federaties hebben zich tot nu toe 

uitgesproken voor fusie. Marc Handsaeme merkt op dat de optie van het KNTV nog niet 

helemaal duidelijk is. In FAKREA is een intern overleg eveneens nog aan de gang. De 

houding van FAKREA is ondermeer afhankelijk van de “beleidsvisies- en intenties” 

vanuit de Stuurgroep. M.b.t. dit aspect spreekt men af meer aandacht te besteden aan 

“het uittekenen van een mogelijk beleid”.41 

 

Hubert Eüler verduidelijkt de houding van de FVST : ten eerste: er moet een uniforme 

bovenstructuur komen, maar in een overgangsfase moeten de huidige provinciale 

werkingen blijven bestaan; ten tweede: bij het aanduiden van functies en mandaten moet 

niet voortdurend vertrokken worden van “de macht der getallen”, maar moet er gezocht 

worden naar valabele mensen; ten derde: voorzitter en ondervoorzitter moeten worden 

benoemd door de nieuwe beleidsorganen.De FVST koppelt aan deze bedenkingen  ook 

een voorstel42 van bovenstructuur, met eveneens een evenredige verdeling van de 

bestuursmandaten. 

 

Wat de problematiek van de provinciale structuren betreft, noteert de vergadering dat er 

“een consensus groeit ten aanzien van de integratie van de vandaag bestaande 

provinciale structuren in de nieuwe nationale structuren”. Men gaat ervan uit dat die 

integratie volledig moet zijn, maar voorziet een overgangsfase met twee pistes: 

1. er moet vrij snel een overlegplatform ontstaan op provinciaal vlak  

2. streefdoel is een fusie van de provinciale werkingen 

                                                 
40 Verslag VCAT Stuurgroep van 15.2.2000: 1 
41 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 15.2.2000: 1 
42 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 15.2.2000: 2 
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De keuze voor 1 of 2 hangt af van de bereidheid van de provinciale besturen om zich in 

te passen in de nieuwe situatie.43 

 

Het laatste belangrijke punt was de eerste ‘officiële’ aanwezigheid in de Stuurgroep van 

een vertegenwoordiger van de VVP.  

 

Het is dus de plaats om even stil te staan bij de bijzondere positie van het Vlaams 

Verbond voor Poppenspel dat welhaast letterlijk stilzwijgend – ze waren afwezig op de 

eerste twee stuurgroepvergaderingen – door de toneelfederaties werd ingelijfd om later 

al bijna even snel weer te worden opgeborgen met nog een kort optreden van bestuurslid 

Ronny Aelbrecht als stemopnemer bij de stichtingsvergadering van Opendoek. 

 

De toneelfederaties hadden er zich reeds bij hun eerste kennisname van het voorontwerp 

van decreet in 1999 rekenschap van gegeven dat zij, om aanspraak te kunnen maken op 

de qua subsidies meest lucratieve organisatievorm44, het poppenspel bij hun opzet 

dienden te betrekken. Omgekeerd hadden ook de poppenspelers zich gerealiseerd dat zij 

in de context van het voorontwerp nergens anders onderdak konden vinden.45 Dat het de 

Stuurgroep menens was, blijkt uit het nauwelijks verholen dreigement om een herhaalde 

afwezigheid van de VVP op hun derde bijeenkomst te zullen signaleren aan het 

Ministerie en aan het VCA46.  

 

Kort samengevat komt het erop neer dat de VVP een jonge vereniging is47, met een 

werking en aangesloten leden die niet te vergelijken zijn met die van de 

amateurtoneelfederaties. Het grootste onderscheid ligt in het verschil in 

opleidingskansen tussen toneel en figurentheater: er bestaat namelijk geen professionele 

opleiding voor figurentheater.48 De VVP heeft een vage grens tussen professionelen, 

                                                 
43 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 15.2.2000: 4 
44 zie voorontwerp art.5, 8, 14 en 15 
45 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 7.3.2000: 2 
46 zie verslag VCAT Stuurgroep van 12.1.2000: 5 
47 de beroepskracht van de VVP is pas sedert 1 januari in dienst en er is na de vergadering van de Stuurgroep op 
17 maart niet meer over de eventuele integratie ervan gesproken; slechts op de eerste effectieve vergadering van 
de Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie op 20.12.2000 wordt toegelicht dat deze medewerker vragende 
partij is voor een ¼ job, cf. verslag Raad van Bestuur Opendoek dd 20.12.2000: 1 
48 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 17.5.2000: 1 
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semi-professionelen en amateurs, bovendien is er beweging tussen deze drie statuten en 

wel in beide richtingen.49 

 

Wij hebben bij nazicht van alle verslagen van de Stuurgroep vastgesteld dat de VVP 

vertegenwoordigers – begrijpelijk allicht vanuit hun positie – weinig actief aan de 

besprekingen hebben deelgenomen, vrede namen met wat er aan constructies werd 

uitgedacht en zich bij stemming aansloten bij het meerderheidsstandpunt. In feite 

kwamen ze in het hele proces slechts aan bod als een noodzakelijke, kleine en 

zwijgzame, vijfde schakel. 

 

De Stuurgroepvergadering van 7 maart was het toneel van een eerste breuk in de 

gelederen van de federaties. 

 

De voorzitter van de Stuurgroep ontving een brief van het KNTV, waarin deze federatie 

meedeelt “te opteren voor een groot samenwerkingsverband, met behoud van de 

nationale en provinciale geledingen van het KNTV”. 

Dit standpunt verschilt van de houding-pro-fusie, die de vertegenwoordigers van het 

KNTV in de Stuurgroep tot nu aannamen. 

De drie andere toneelfederaties kwamen naar aanleiding van deze brief informeel 

bijeen. 

Op de vergadering van de Stuurgroep wordt aan de KNTV-vertegenwoordigers 

gevraagd het standpunt van KNTV toe te lichten. 

 

Uit de toelichting van Marc Handsaeme blijkt dat binnen KNTV een positieve sfeer 

aanwezig is richting samenwerking, maar dat de idee ‘het KNTV te moeten opgeven’ op 

weerstand stuit bij een meerderheid in de Raad van Beheer. 

 

Het is onduidelijk welke houding de Stuurgroep dient aan te nemen en wat het 

ontwerpdecreet in deze situatie voorziet: 

- wat gebeurt er als KNTV niet meestapt in een fusie van de andere federaties. Valt 

KNTV dan onder de 25% regel (jaarlijkse subsidievermindering van 25%) 

- kan de fusie een (groot) samenwerkingsverband aangaan met KNTV? 

                                                 
49 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 17.3.2000: 2 
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- valt de beslissing dan bij de Vlaamse Overheid? 

 

De houding, die de Stuurgroep t.a.v. het KNTV dient aan te nemen is eveneens 

onduidelijk. Er wordt enerzijds gepleit om rechtlijnig door te gaan in functie van de 

optie fusie. Anderzijds hebben de federaties er alle belang bij ‘het ganse werkveld’ te 

betrekken bij deze operatie en het tempo eventueel aan te passen. De nieuwe teksten van 

ontwerpdecreet voorzien trouwens in de mogelijkheid om jaarlijks de genomen keuze te 

herzien. (Concreet: om na een jaar totaal samenwerkingsverband over te stappen op 

fusie). 

 

Conclusie is dat de (nieuwe) houding van het KNTV de gesprekken op de Stuurgroep 

op dit moment niet echt hypothekeren. Vroeger is er reeds op gewezen dat het verschil 

tussen ‘fusie’ en ‘grote samenwerking’ vrij beperkt is (behalve financieel).50 

 

In die al bij al nog redelijk optimistische sfeer komt vervolgens de voorzitter van het 

VVP, Jo Horrie, aan het woord over de positie van de VVP in het fusieverhaal, waarop 

wij reeds ingingen bij onze toelichting over de VVP.  

 

Nadien beslist de vergadering dat Rob van Genechten (NVKT) en Bernard Soenens 

(FAKREA) die elk hun structuurontwerp hadden voorbereid, samen een nieuw voorstel 

zullen uitwerken. Tenslotte wordt kennis genomen van de nieuwste wijzigingen in de 

ontwerptekst van het decreet: 

- een bijkomende kunstdiscipline wordt aan de lijst toegevoegd: letteren 

- federaties die samengaan in een fusie-vzw dienen ten laatste achttien maand na de 

publicatie van de oprichting van de nieuwe vzw in het Staatsblad overgaan tot de 

ontbinding als juridische entiteiten 

- de keuze voor een gedeeltelijk samenwerkingsverband blijft slechts voor vijf jaar 

mogelijk 

- de overgang van een totaal samenwerkingsveband naar een fusie kan jaarlijks  

- bij projectsubsidies is het overleg met het VCA niet meer verplicht 

 

                                                 
50 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 7.3.2000: 1-2 
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Op de vergadering van 3 april blijkt dat het KNTV, bij brief aan de voorzitter van de 

Stuurgroep, terugkomt op de eerder genomen beslissing om te kiezen voor een totaal 

samenwerkingsverband en nu ook opteert voor de fusie, maar wel pleit om de 

autonomie van de provinciale verbonden voorlopig te behouden.  

 

Onze interpretatie van dit gewijzigd standpunt van het KNTV is dat het te maken zou 

kunnen hebben met het besef dat indien de andere vier partners wél bij hun intentie om 

te fusioneren zouden blijven, het KNTV krachtens artikel 17 §2 van het voorontwerp 

wel eens definitief uit de boot zou kunnen vallen. Dit artikel – dat in het uiteindelijke 

decreet onder dezelfde nummering bewaard is gebleven – voorziet namelijk: “indien 

verenigingen en/of federaties uit de vermelde kunstdisciplines er niet in slagen om per 

kunstdiscipline tot één organisatie voor amateurkunsten te komen, beslist de Vlaamse 

Regering, op verzoek van één of meerder federaties of verenigingen met landelijk 

karakter, binnen drie maanden na de aanvraag voor erkenning, en nadat de bevoegde 

minister alle partijen in kwestie die daartoe bereid zijn gehoord heeft, over de 

erkenning.” Krachtens artikel 16 §651 verliest een federatie die niet tot een 

samenwerking is gekomen jaarlijks 25% subsidies. Wellicht vond het KNTV het risico 

dat hieraan verbonden was te groot. 

 

Vanaf dat moment wordt een groeiende bitterheid merkbaar in de editorialen van KNTV 

voorzitter Samsom, wat ons vermoeden sterkt.52 

 

De verbonden – nu terug op één lijn voor wat betreft de toekomstige verenigingsvorm – 

beraadden zich nadien verder over deze vorm naar aanleiding van een document 

                                                 
51 §3 in het definitieve decreet  
52 “Men verplicht de heden bestaande organisaties tot een fusie of samenwerkingsverband. Dat dit niet van de 
ene dag op de andere kan verwezenlijkt worden ligt voor de hand. Er zal nog heel wat water door de zee lopen” 
Rekwisiet jg 70, nr 3, mei 2000: 2; “De bedoeling is met dit nieuwe decreet, door samenwerking per discipline te 
organiseren, de sector van de amateurkunsten te ontzuilen. Die samenwerking kan er komen via een gedeeltelijk 
samenwerkingsverband, een totaal samenwerkingsverband of een fusie. Voor deze laatste mogelijkheid wordt 
geopteerd door de meeste toneelfederaties. (…) Men wil dus komen tot één pluralistische organisatie. 
Momenteel bestaat er één, de onze. Wie evenwel van het standpunt zou uitgaan dat de andere federaties bij ons 
gewoon zouden aansluiten heeft het mis voor. (…) De structuur van een nieuwe organisatie, waarvan de naam 
nog niet bekend is, en waarvan alle toneelfederaties deel zullen uitmaken, moet nog uitgewerkt worden, al heeft 
men momenteel een eerste schema op papier. Er zal evenwel nog heel wat water door de Schelde stromen 
vooraleer men tot een volledige eensgezindheid komt. Er zijn inderdaad heel wat knelpunten, zo o.m. de 
verdeling van de mandaten, waar wordt het personeel te werk gesteld en wat met de huidige adminstratieve 
centra. Zal het grootste verbond ook de macht grijpen? Hoe worden de mandaten verdeeld? Zullen de beheerders 
van de nieuwe organisatie denken en werken in functie van deze nieuwe organistie of zal het hemdje nader bij de 
rok hangen?” Rekwisiet, jg 70, nr 4, spetember 2000: 1-2 
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“Voorstel van missie, doelstellingen en structuur” dat, zoals eerder afgesproken, gestalte 

was gegeven door Van Genechten en Soenens. 

 

Hun doorwrocht werkstuk53 formuleert in de geëigende managementterminologie54 

missie, strategische doelstellingen en uitdagingen van de nieuwe organisatie en 

verwerkt daarin de opdrachten die door het ontwerpdecreet aan een eenheidsorganisatie 

worden gesteld. 

Vervolgens wordt – onderverdeeld in een startfase (2001-2002) en een periode na de 

startfase (na 2002) – ingegaan op de landelijke, provinciale en regionale structuren. We 

bespreken ze achtereenvolgens. 

 

De landelijke structuur. 

 

In de startfase wordt de Algemene Vergadering, in een evenredige vertegenwoordiging, 

samengesteld uit leden aangeduid door de federaties die erkend zijn volgens het decreet 

1991. Voorzitter en ondervoorzitter, in de startfase voorgedragen door de Stuurgroep en 

op de eerste Algemene Vergadering bevestigd of niet, maken eveneens met stemrecht 

deel uit van de Algemene Vergadering. 

 

De Raad van Bestuur wordt in de startfase eveneens samengesteld door leden, 

aangeduid door federaties decreet 1991 in een evenredige vertegenwoordiging. 

Voorzitter en ondervoorzitter maken eveneens met stemrecht deel uit van de Raad van 

Bestuur. 

 

Voor de Algemene Vergadering gaf dit volgende verdeling van de effectieve leden (dus 

zonder voorzitter en ondervoorzitter): NVKT 20, KNTV 10, FAKREA 6, FVST 4, VVP 

2; totaal: 42, waarmee alle afgevaardigden het eens zijn. 

 

Wij stellen vast dat de proportionele vertegenwoordiging zeer nauwgezet doorgedreven 

was in het voorstel. Oorspronkelijk bevatte het voor zowel de Algemene Vergadering 

                                                 
53 tekst in ons bezit en later in een wat aangepaste vorm dd 23.05.2000 door voorzitter Frans Konings 
gepubliceerd in Toneelecho, jg 56, nr 4, juli 2000: 33-35 
54 cf. Cuyvers  1995: 14-32 
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als voor de Raad van Bestuur ook het preciese aantal afgevaardigden dat per federatie 

per provincie mocht worden aangeduid in functie van het aantal aangesloten groepen. 

Deze getallen werden evenwel nadien verwijderd bij de bespreking: “De cijfers in de 

tabellen van AV en RvB die betrekking hebben op de provinciale verdeling van de 

mandaten worden geschrapt. In de verklaring wordt wel de raad gegeven om per 

federatie te zoeken naar een evenredige spreiding, eventueel op basis van het aantal 

groepen.”55 In de teksten die ons ter beschikking werden gesteld, waren deze gegevens 

dus niet meer aanwezig. Alles wijst er evenwel op dat hier met de spreekwoordelijke 

apothekersbalans werd gewerkt. FAKREA stafmedewerker Soenens zei ons hierover in 

het interview: “We zijn de gesprekken gestart vanuit gelijkwaardigheid. Elk van de 

federaties gelijkwaardig tot en met een koppenspeld.”56 

 

Voor het Bureau, de term die de verbonden gebruiken om het Dagelijks Bestuur aan te 

duiden, werd in dit stadium van de besprekingen het volgende voorgesteld: 

Het bureau bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, 3 stafmedewerkers (directeur, 

secretaris, penningmeester) en 5 leden, die in de startfase aangeduid worden door de 

federaties decreet 1991, op basis van 1 vertegenwoordiger per federatie. 

Het Bureau duidt maximaal 5 adviseurs aan die zonder stemrecht deelnemen aan de 

vergaderingen van Raad van Bestuur. Bij de oprichting van de nieuwe vzw’s wordt 

daarbij gedacht aan mandatarissen landelijk niveau van de federaties decreet 1991. 

 

Provinciale en regionale structuur. 

 

Wat deze niveaus betreft, wordt in het voorstel het begrip “regio” geïntroduceerd:  de 

regionale structuur wordt een belangrijke tussenstructuur, omdat de fusiefederatie een 

groot aantal toneelgroepen moet opvolgen en begeleiden. Uiteraard is het opzet dat er 

gestuurd wordt in de richting van een samenwerking tussen de federaties decreet 1991. 

Het is wenselijk hiervoor de tijd te nemen die nodig is. In de later gepubliceerde 

tekstvan het voorstel wordt het zelfs: “de regio is de belangrijkste tussenstructuur tussen 

de groepen en het nationale niveau van de nieuwe federatie” .57  Ze zullen bestaan uit 

een dertigtal verenigingen zodat er dus ook een dertigtal regio’s over heel Vlaanderen 

                                                 
55 Verslag VCAT Stuurgroep van 3.4.2000: 2 
56 bijlage 2: 50 
57 zie Toneelecho, jg 56, nr 4, juli 2000: 35; zie ook noot 49 
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ontstaat. Daarnaast worden er provinciale overlegraden (POR) voorzien die na de 

startfase “de nieuwe en enig erkende structuur van de nieuwe federatie op provinciaal 

vlak” zullen zijn.58 

 

Verder voorziet het voorstel een overgangsfase en een vervolgfase die enkele 

ingewikkelde kenmerken vertonen.  

 

Eerst zouden de stafmedewerkers, die elk een provincie onder hun hoede krijgen, 

trachten een provinciaal platform uit te bouwen op basis van de bestaande provinciale 

besturen en vrijwilligers recruteren die bereid zijn de regionale structuur vorm te geven. 

De bestaande provinciale verbonden of andere bestaande provinciale structuren worden 

ertoe aangezet, spoedig maar volgens een eigen en in gemeen overleg vastgesteld tempo 

een voorlopig provinciaal overlegplatform te organiseren. 

Na verloop van tijd gaat elk voorlopig provinciaal overlegplatform over tot de 

oprichting van een Provinciale Overlegraad (POR) door de fusie van de inmiddels in 

afbouw gestelde provinciale structuren van de bestaande federaties. 

Elke Provinciale Overlegraad bepaalt zelf zijn eigen bestuurlijke structuur en stelt zelf 

de procedure van aanstelling van zijn voorzitter vast.59 

 

Na de opstartfase zou de Algemene Vergadering (en dus ook de Raad van Bestuur en 

het Bureau) rechtstreeks worden samengesteld uit de regio’s die elk vertegenwoordigers 

in de Algemene Vergadering zouden hebben. Mocht dit evenwel bij ontstentenis van de 

regionale structuur nog niet mogelijk zijn, dan zouden leden van het voorlopig 

Provinciaal Overlegplatform uit de startperiode de POR vormen en de 

vertegenwoordigers voor de AlgemeneVergadering leveren. 

 

 

Het hiernavolgende schema van de Stuurgroep tracht deze ingewikkelde constructie in 

beeld te brengen. 

                                                 
58 zie Toneelecho, jg 56, nr 4, juli 2000: 35 
59 zie Toneelecho, jg 56, nr 4, juli 2000: 34 
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We noteren uit het bovenstaande ook de intentie om de voorzitters van de huidige 

federaties als adviseurs op te vangen en de oproep tot behoedzaamheid bij het tot stand 

brengen van een samenwerking tussen de federaties decreet 1991, zowel op regionaal 

als op provinciaal vlak.  

 

De lente en zomerperiode van 2000 vormen vervolgens de achtergrond waartegen het 

meest verstrekkende incident uit het interfederaal overleg zich situeert.  

 

Toevalligerwijze vielen hierin ook de reeds afgesproken data voor onze individuele 

interviews en voor de focusgroep. Bernard Soenens constateert in dit verband tijdens het 

gesprek op 5 juni 2000: “dit gesprek had niet beter kunnen gepland worden. Het is qua 

timing een schot in de roos omdat ik nu anders moet antwoorden dan enkele weken 

terug”60. 

 

De FVST delegatie zag omwille van het incident af van haar deelname aan de 

focusgroep op 14 juni, omdat haar Raad van Bestuur op 27 juni opnieuw zijn houding 

t.a.v. de Stuurgroepgesprekken wenste te bepalen. FVST had in afwachting hiervan zijn 

deelname aan de Stuurgroep afgezegd.61 Men achtte het bijgevolg niet opportuun om 

samen met de andere federaties aan de focusgroep deel te nemen. 

 

We reconstrueren het incident en zijn afwikkeling op basis van de Stuurgroepverslagen 

dd. 17 mei, 6 juni, 30 augustus en 28 september, en van sommige uitspraken in de 

interviews en in de focusgroep.62 

 

Op de vergadering van 17 mei werd de aangevulde en herwerkte nota “missie, 

doelstellingen, opdrachten” verder besproken.63 Bij de toegevoegde discussiepunten, 

o.m. de functieomschrijvingen van voorzitter, ondervoorzitter, directeur en 

stafmedewerkers, de wenselijkheid om het Bureau te beperken, werd ook de 

wenselijkheid en de haalbaarheid om vanuit de Stuurgroep met consensus een 

kandidaatvoorzitter voor te dragen opgenomen. Tijdens de uitgebreide bespreking rond 

                                                 
60 bijlage 2: 48 
61 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 6.6.2000: 1 
62 zie ook hoofdstuk 7 
63 deze nota werd als een geheel van nog niet goedgekeurde voorstellen in juli gepubliceerd in het tijdschrift van 
het NVKT; zie ook noot 54 
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dit laatste punt stelde Marc Handsaeme zich kandidaat als ondervoorzitter en Rob van 

Genechten als voorzitter.Verder vermeldt het verslag nog slechts: knelpunt is of we 

werken met open kandidaatstelling of consensus. Volgende vergadering behandelen we 

dit verder.”64 

 

Tijdens de volgende bijeenkomst op 6 juni wordt meteen in een ordemotie door de 

bestuursafgevaardigde van de FVST, Hubert Eüler, gesteld dat “zij niet akkoord gaan 

met bepaalde werkwijzen van leden van de stuurgroep. De federatie gaat niet akkoord 

met het feit dat aan een eventuele kandidaatstelling voorzitter/ondervoorzitter 

voorwaarden worden gekoppeld en dat tussen de vergaderingen van de stuurgroep 

nota’s besproken en uitgewisseld worden tussen leden onderling. FVST wenst op de 

Raad van Beheer van 27.06 hun houding ten aanzien van de stuurgroepgesprekken 

opnieuw te bepalen. Tot zolang neemt FVST niet langer deel aan de gesprekken van de 

stuurgroep.”65 

 

De interviews verschaffen de nodige achtergrondinformatie om de draagwijdte van het 

incident beter in te schatten. Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 7. 

 

Op de vergadering van 30 augustus, die wij als waarnemer konden bijwonen, werd het 

antwoord, dat de FVST n.a.v. het incident van de overige leden van de Stuurgroep 

gekregen had, punt voor punt besproken tot er uiteindelijk nog twee knelpunten 

overbleven waarover FVST de stellingname of besluiten van de Stuurgroep niet als 

verworven beschouwt66:  

- de samenstelling van het Bestuur en het Bureau 
 
- de noodzaak om iedere federatie, ook de FVST, een functie toe te bedelen in het 

Bureau 
 

Na een lange discussie waarin de begrippen evenwaardigheid, gelijkwaardigheid en 

gelijkheid centraal stonden, raakt men het eens over een nieuwe samenstelling van het 

Bureau: één afgevaardigde per federatie, uit deze vijf afgevaardigden worden voorzitter 

en ondervoorzitter gekozen. 

                                                 
 
64 cf.verslag VCAT Stuurgroep van 17.5.2000: 2 
65 zie verslag VCAT Stuurgroep van 6.6.2000: 1 
66 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 30.8.2000: 2 
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Voor de samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur kwam er 

een ingewikkeld voorstel met twee opties uit de bus:  

ofwel: de Algemene Vergadering telt 42 leden en de Raad van Bestuur 21, exclusief 
voorzitter en ondervoorzitter; in dat geval verloopt de verkiezing van voorzitter en 
ondervoorzitter volgens een procedure waarbij elke federatie kandidaten kan 
voordragen,  
 
ofwel: de Algemene Vergadering telt 42 leden en de Raad van Bestuur 21, inclusief 
voorzitter en ondervoorzitter; in dat geval wordt het recht om een kandidaat-voorzitter 
en -ondervoorzitter aan te duiden toegewezen aan respectievelijk het NVKT en het 
KNTV, hun uiteindelijke verkiezing gebeurt op de Algemene Vergadering. 
 

Na de afgesproken terugkoppeling met de diverse Raden van Beheer, werd het voorstel 

opnieuw besproken op de Stuurgroep van 28 september. Ondanks wat bijkomende 

‘achterhoedediscussies’ kon men het uiteindelijk eens worden over volgende regeling: 

 

- de Algemene Vergadering van de nieuwe organisatie bestaat uit: 20 leden aangeduid 
door NVKT, waaronder de kandidaat-voorzitter, 10 leden aangeduid door KNTV, 
waaronder de kandidaat-ondervoorzitter, 6 leden aangeduid door FAKREA, 4 leden 
aangeduid door FVST, 2 leden aangeduid door VVP 
 
-het Bestuur van de nieuwe organisatie bestaat uit: 10 leden aangeduid door NVKT, 5 
leden aangeduid door KNTV, 3 leden aangeduid door FVST, 1 lid aangeduid door VVP 
 
- het Bureau bestaat uit 3 stafmedewerkers en 5 leden aangeduid door de federaties, a 
rato van 1 lid per federatie 

 
- de kandidaat-voorzitter en ondervoorzitter worden in hun functie bekrachtigd door de 
Algemene Vergadering en nemen vanaf dat moment ontslag uit hun nationale en 
provinciale functies. De andere bureauleden werken evenzeer in functie van de nieuwe 
organisatie en zijn in het Bureau geen afgevaardigde van hun federatie 

 
- de Stuurgroep gaat akkoord met de kandidatuur van Rob van Genechten, als voorzitter 
voorgedragen door NVKT en van Marc Handsaeme, voorgedragen door KNTV als 
ondervoorzitter. 67 
 

Verder werd nog op basis van een nota van voorzitter Konings de procedure en timing 

voor de oprichting van de vzw besproken.68 

 

Op de stichting van de vzw en de afwikkelingsfase van de Stuurgroep komen we terug 

in het volgende onderdeel. Ondertussen bekijken we, zoals boven gesteld, eerst de 

                                                 
67 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 28.9.2000: 2-3 
68 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 28.9.2000: 3 
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gebeurtenissen die zich m.b.t. de opvolging van het voorontwerp van decreet 

betreffende de amateurkunsten op het politieke echelon afspeelden in het jaar 2000.    

 

5.2.2. Het wetgevende werk 

 

Het wetgevende werk m.b.t. het decreet betreffende de amateurkunsten69 verliep in 2000 

als volgt:  

 

- de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding beslist medio januari een 
positief advies over het voorontwerp van decreet aan de minster van cultuur over te 
maken 

- op 16 juni wordt het voorontwerp besproken en goedgekeurd door de ministerraad 
van de Vlaamse Regering en door de minister van Cultuur op 29 juni voor advies 
overgemaakt aan de Raad van State 

- het advies wordt door de Raad van State, afdeling wetgeving, eerste vakantiekamer,  
gegeven op 7 september 

- op 10 november werd het ontwerp goedgekeurd door de Vlaamse Regering om 
vervolgens op 16 november ter bespreking en goedkeuring te worden ingediend bij 
het Vlaams Parlement 

- op 30 november vond de hoorzitting plaats van de commissie cultuur, media en 
sport van het Vlaams Parlement 

- op 6 en 15 december volgde de bespreking  in de commissie cultuur, media en sport 
- op 21 december had de eindstemming over het decreet in het Vlaams Parlement 

plaats, waarbij in plenaire zitting ook nog twee amendementen werden ingediend, 
besproken en goedgekeurd 

- op 22 december tenslotte werd ‘het ontwerp van decreet betreffende de 
amateurkunsten’ bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering 

 
De belangrijkste wijzigingen die het voorontwerp uit 1999 in 2000 onderging70, waren 

de volgende: 

 

- schrapping van het artikel 14, § 3 dat bij niet-realisering van de 
erkenningsvoorwaarde door een kunstdiscipline de voorziene subsisies aan het VCA 
toekent om de nodige initiatieven ter zake te nemen 

- schrapping van artikel 8, § 4 dat betrekking had op het besteden van ten minste 50% 
van de subsidies aan personeelskosten 

- het invoeren van een aantal paragrafen in artikel 9, die de toepassing van de 
principes van de integrale kwaliteitszorg71 expliciteren (art. 9, § 3) en 
verduidelijking geven over het beleidsplan van de organisatie en de wijze waarop de 
administratie dit dient op te volgen ( art. 9, § 2 en § 6) 

                                                 
69 zie o.m.Vlaams Parlement (2000-2001), Stuk 482, nr 1+ erratum, Stuk 482, nr 2, nr 3, nr 4 en nr 5, evenals de 
Handelingen van de Plenaire Vergadering nr 20 van 21 december 2000 
70 wij beschikken over de versies van oktober 1999, oktober, november en december 2000 
71 deze bekende verreiste uit het managmentdenken was van meet af aan opgenomen (zie artikel 8, § 2, 1° van 
het voorontwerp uit oktober 1999; voor integrale kwaliteitszorg zie o.m. Cuyvers 1995: 155-189 
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- introductie van de artikelen (art. 5, § 1, art. 9, § 4 en 7, art. 19, § 1, 2 en 3 van het 
decreet) die drie associatievormen voor de ene erkende organisatie voorziet: de 
fusie, het totaal samenwerkingsverband en het gedeeltelijk samenwerkingsverband, 
met de mogelijkheid om van gedeeltelijk of totaal samenwerkingsverband te allen 
tijde over te gaan tot de ‘hogere’ integratievorm 

- het niet bewaren van de verplichting dat projectaanvragen in overleg met het VCA 
dienen te gebeuren 

- de introductie voor de organisatie om in haar erkennigsaanvraag aan te tonen hoe zij 
een open documentatiecentrum zal realiseren in relatie tot de verzamelfunctie van 
het steunpunt VCA ( art. 6, § 2, 3°, a) en in samenwerking met het steunpunt 
overleg zal plegen en afspraken zal maken met de belendende sectoren (art. 6, § 2, 
3°, d) 

- de introductie van een bijkomende kunstdiscipline letteren 
 
en, op advies van de Raad van State:  
 
- de toevoeging in art. 5, § 3 van de verplichting voor de organisatie om te werken 

“zonder onderscheid op grond van ideologisch of filosofische levensbeschouwing” 
- de schrapping van de verplichting voor de federaties die een fusie aangaan om, 

binnen de achttien maand na de oprichting van de nieuwe organisatie, over te gaan 
tot ontbinding als juridische entiteiten ( art. 6, § 3 van het voorontwerp) 

- het wegvallen van onderling verschillende bijkomende of startsubsidies per – soms 
nog op te richten – kunstdiscipline; in de plaats daarvan werd een extra subsidie 
voorzien in functie van de samenwerkingsvorm van de organisatie (art. 19, § 1 t.e.m. 
4) 

 
 

Bij de bespreking in de commissie en in de plenaire vergadering kwamen nog enkele 

wijzigingen tot stand waarop we dadelijk terugkomen. 

 

De toevoegingen, schrappingen en wijzigingen, die niet het gevolg waren van het 

rekening houden met het advies van de Raad van State, kwamen, zoals we eerder zagen, 

tot stand door inspraak en lobbywerk van de sector. Voor wat we hierover terugvonden 

in de geciteerde en gepubliceerde bronnen en ons steunend op het interview met Gilbert 

van Houtven en op de focusgroep, was dit niet het werk van de amateurtoneelfederaties 

maar in hoofdzaak van de muziekfederaties. 

 

De evolutie van de eerste ontwerpteksten tot het meer definitieve voorontwerp is 

duidelijk een beweging in de richting van een grotere deregulering en vereenvoudiging: 

een aantal verplichtingen vielen weg en een paar opties werden toegevoegd; de 

aanvankelijke relatie tussen aard van de kunstdiscipline  en extra subsidiëring vervielen. 
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In de hoorzitting van 30 november gaven op uitnodiging van de Commissie van 

Cultuur, Media en Sport van het Vlaamse Parlement een aantal deskundigen72 

toelichting over het ontwerp van decreet. 

 

Op vraag van commissievoorzitter Jos Stassen (Agalev) schetst VCA directeur Luk 

Verschueren het ontstaan van het nieuwe decreet. Wij citeren zijn tussenkomst vrijwel 

integraal omdat zij het enige meer officiële en gepubliceerde73 relaas is over de concrete  

ontstaansgeschiedenis van het decreet en in dit opzicht bevestiging biedt voor wat wij 

hierover eerder via diverse wegen en kanalen hebben gereconstrueerd:  

“ eind 1997 besloten de federaties van amateurkunsten om in de schoot van de VAKV 
een gesprek te organiseren met het kabinet van toenmalig minister Martens om een 
verhoging van de middelen en een aanpassing en versoepeling van het bestaande decreet 
te vragen. In 1998 organiseerde de VAKV een hoorzitting met een medewerker van het 
kabinet, die daar drie belangrijke uitspraken deed. Ten eerste zouden de middelen 
beperkt worden verhoogd, wat resulteerde in een verhoging in 1999 van 80 naar 100 
miljoen frank. 
Ten  tweede behoorde een wijziging van het decreet niet tot de mogelijkheden, enkel 
enkele artikels van het uitvoeringsbesluit werden in 1999 aangepast. 
Ten derde was er geen sprake van een substantiële verhoging van de middelen zonder 
een nieuw decreet dat voor een samenwerking en coherentie in de sector zou zorgen. De 
sector werd uitgedaagd om voorstellen te formuleren voor een nieuw decreet. 
Sommigen meenden dat het toenmalig kabinet de boodschap meegaf dat het nieuwe 
decreet voor een volgende legislatuur zou zijn, omdat de nodige middelen toen 
ontbraken. 
De sector heeft vervolgens een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van 
het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, de VAKV en de Vlaams-Culturele koepel 
waarvan de meeste federaties immers deel uitmaken. De directeur van deze koepel, de 
heer Rob Eykens, heeft hier trouwens een grote bijdrage aan geleverd. Ik vernoem hem 
even omdat hij zondag na een slepende ziekte is overleden. Eind 1998, begin 1999 legde 
deze werkgroep de grote lijnen van een nieuw decreet vast. Door de verkiezingen lag 
alles stil vanaf mei 1999. 
Eind augustus 1999 werd een eerste werktekst als ontwerp van decreet uitgeschreven, 
onder leiding van en met de afdeling Volksontwikkelingen Bibliotheken, de voorzitter 
van de Commissie voor Amateurkunsten, de heer Eddy Frans, en ikzelf als 
verantwoordelijke voor het steunpunt. Deze tekst werd voorgelegd aan het kabinet, dat 
zeer enthousiast reageerde en zich engageerde voor de totstandkoming van een nieuw 
decreet. In het najaar van 1999 en het voorjaar van 2000 vonden dan nog tal van 
gesprekken plaats tussen de VAKV, het steunpunt, de administratie, de federaties en het 
kabinet. 

                                                 
72 de sprekerslijst vermeld: Dirk d’Hoe, voorzitter VAKV; Koenraad de Meulder, voorzitter Commissie 
Amateurkunsten van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding; Luk Verschueren, directeur VCA; 
Bernard Soenens, directeur FAKREA; Jozef Alpaert, directeur FEDEKAM; Freddy van Vlaenderen, voorzitter 
Vlaamse foto- en filmkringen; Luc Nowé, algemeen coördinator Poppunt Vlaanderen; Herman de Wit, directeur 
Volksmuziekfederatie 
73 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3, 22-23 
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Het eindresultaat van dit alles wordt gedragen door een ruime meerderheid in de sector. 
Natuurlijk zou iedereen het hier en daar wel wat willen bijschaven, maar de 
eensgezindheid is vrij groot. De vragen die momenteel rijzen, hebben vooral betrekking 
op de overgangsperiode, de uitvoeringsbesluiten, de manier waarop de voorschotten 
zullen worden uitbetaald en de vorm van het beleidsplan. Het is immers normaal dat 
verandering en vernieuwing voor extra druk, werk, onzekerheid en zelfs verlies van 
functies leidt. (…) 
De houding van het VCA is steeds consequent geweest, en kan als volgt worden 
verwoord: elk nieuw decreet heeft nadelen en bijwerkingen, maar dit ontwerp van 
decreet biedt de sector een unieke kans om een volwassen plaats in te nemen in het 
sociaal-cultureel werkveld. We hopen dan ook dat het Vlaams Parlement dit ontwerp zal 
goedkeuren, zodat het vanaf 1 januari 2001 in werking kan treden. Zo kunnen we 
beginnen aan de vernieuwde uitbouw van de sector. 
Het standpunt van het steunpunt is trouwens ook niet zo belangrijk.We zijn noch 
belangenverdediger, noch overheid. We willen enkel een brug slaan tussen sector en 
overheid, beleid en amateurkunstenaar. Het steunpunt wil de sector begeleiden om zo 
tot een meer creatieve en democratische samenleving te komen.” 
 
We hebben de teksten van de memorie van toelichting, van het advies van de Raad van 

State, van de hoorzitting met de deskundigen en van de debatten in de comissie en in de 

plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement grondig doorgenomen met aandacht 

voor zowel toelichting en antwoorden van de minister, als voor de tussenkomsten en 

vragen van de parlementsleden. In het omvangrijke geheel van deze stukken en debatten 

zijn een aantal grote kernen te onderscheiden, die we achtereenvolgens behandelen. 

 

Het beklemtonen door de minister van de merites van het decreetontwerp die door de 

commisssieleden74 van SP, AGALEV, VLD en ook CVP grotendeels onderschreven 

werden: schaalvergroting, ruimere financiële ondersteuning, kwalitatieve i.p.v. 

kwantitatieve normen, enveloppefinanciering, subsidiëring op basis van drie pijlers, nl. 

de organisaties, de projecten en het op te richten steunpunt. Ook de commentaren van de 

deskundigen uit de sector tijdens de hoorzitting zaten hiermee op één lijn. 

 

De politieke redenering achter de grote beleidsoptie van het decreet is de volgende. 

 

Er wordt vertrokken van een efficiëntieredenering, die ingaat tegen de versnippering, 

tegen het meerdere malen met weinig middelen aanbieden van min of meer hetzelfde, 

en van daaruit een bundeling van de krachten voorstaat. Hieruit leidt het beleid de 

noodzaak af van het onder één ‘koepel’ bijeenbrengen van de verschillende landelijke 

                                                 
74 het enige VU-ID commissielid, Margriet Hermans, nam niet deel aan de bespreking, haar plaatsvervanger, 
Herman Lauwers, kwam slechts eenmaal tussen door zich aan te sluiten bij andere commissieleden 
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verenigingen per kunstdiscipline om op die wijze middelen en krachten te groeperen. Zo 

komt men in de visie van de minister tot overkoepelende organisaties die erkend dienen 

te worden om ze te kunnen subsidiëren en enkel maar pluralistisch kunnen zijn, maar 

dan eerder als een soort bijeffect, of onvermijdelijke consequentie, van de vereiste tot 

samenvoeging. Hieruit wordt dan verder geredeneerd en aangevoerd dat ontzuiling 

hierbij geen doel op zich is, geen ontzuiling om de ontzuiling. 

 

In de hoorzitting wordt nogal gratuit beweerd dat het filosofisch-maatschappelijk-

ideologisch onderbouwd zijn van lokale groepen minder speelt en dat de sector niet zo 

verzuild is als men wel denkt. In tegenspraak met deze verklaringen wordt op andere 

plaatsen dan weer wel toegegeven dat er nog verzuiling aanwezig is. 

 

Hiermee hebben we het terrein van de tegenstrijdigheden voorgoed betreden. Niet alleen 

wordt in de Beleidsnota Cultuur wel degelijk tot ontzuiling opgeroepen met argumenten 

die de minister in deze besprekingen achterwege laat en zelfs vervangt door omgekeerde 

redeneringen. De tegenstrijdigheden hopen zich echter op wanneer het advies van de 

Raad van State ter sprake komt, waarmee slechts node en in geringe mate door de 

minister was en werd rekening gehouden.  

 

De Raad van State had heel wat bedenkingen bij het voorontwerp. 

 

Niet alleen merkt de Raad onomwonden op dat het “de bedoeling van de stellers van het 

ontwerp is om binnen de sector van de amateurkuntsen aan schaalvergroting te doen en 

om de sector te ontzuilen”, waardoor er “nog slechts één pluralistische organisatie per 

kunstdiscipline of per deeldiscipline ervan zal worden erkend en gesubsidieerd”75 maar 

is hij ook nog van mening dat de verplichtingen, meer bepaald de “associatiedwang”, 

die door het ontwerp wordt opgelegd aan de verenigingen, zullen moeten worden 

afgewogen tegen het grondwettelijk recht van vereniging, waarvan ook verenigingen 

zelf genieten.76 

 

Daarnaast stelt de Raad ook dat vanuit het in de Grondwet gewaarborgd 

gelijkheidsbeginsel moet worden uitgelegd of het verschil in behandeling tussen 

                                                 
75 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 29 
76 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 32 
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verenigingen die opgaan in de ene organisatie, en aparte verenigingen amateurkunsten 

met landelijke werking, op een objectief criterium berust en in redelijkheid verantwoord 

is.77 

 

Tenslotte, en niet het minst, toetst  de Raad de ontworpen regeling aan de wet van 16 

juli 1973, art.278 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 

strekkingen gewaarborgd wordt. De Raad constateert dat het ontwerp bepaalt dat alle 

federaties en verenigingen met landelijk karakter toegang moeten hebben tot de fusie of 

het samenwerkingsverband (art.6, § 1, 2° van het ontwerp), maar dat het geen enkele 

waarborg bevat dat de dienstverlening door de organisatie geen enkele discriminatie zal 

inhouden van de amateurkunstbeoefenaars (individueel of als vereniging) op grond van 

levensbeschouwing e.d.m.79 

 

Verder trof de Raad van State nog wel wat inconsequenties en onduidelijkheden aan in 

de ontwerptekst. De hoofdbezwaren echter waren CVP commissielid Mieke van Hecke 

niet ontgaan, die de minister er nadrukkelijk mee confronteert in de commissiezitting: 

“Mevrouw Mieke van Hecke heeft geen enkel probleem met elke reorganisatie die erop 

gericht is bestaande organisaties optimaal af te stemmen op een veranderende 

samenleving, zelfs als het organisaties betreft met een waardegebonden oorsprong. Ze 

verzet zich echter tegen elke reorganisatie die als enig principe heeft om 

waardegebonden organisaties kost wat kost naar een pluralistisch model te laten 

evolueren.”80  

 

Terwijl zowel in de Beleidsnota Cultuur, als in de memorie van toelichting de accenten 

toch wel anders werden gelegd, lezen wij met verbazing hoe de minister zich nu haast 

om te repliceren dat aan de waarden van de locale groepen niet wordt geraakt en dat de 

waardegebondenheid er mag blijven spelen: “De minister stelt dat het niet de bedoeling 

is dat dit een symbooldossier in verband met de verzuiling wordt. Muzieknoten of een 

                                                 
 
77 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 33 
78 dit is de Cultuurpactwet, het bedoelde artikel werd vervangen door de opsomming opgenomen in art.4 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
79 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 34 
80 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 8 
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theatertekst81 zijn op zich niet levensbeschouwelijk. Hij deelt wel de bekommernis van 

mevrouw Mieke van Hecke over de waardegebondenheid van een project of een 

organisatie. Hij is dan ook niet van plan om hetzelfde principe toe te passen op het 

locale verenigingsleven, de sociaal-culturele verenigingen of het jeugdwerk, waar de 

waardegebonden organisaties nog steeds als een verrijking worden ervaren. Het is 

absoluut niet de bedoeling om dat overboord te gooien. Men mag niet uit het oog 

verliezen dat de grote doelstellingen van het cultuurbeleid erin bestaan om de cultuur 

aan de basis te versterken. Pluralisme betekent het actief waarderen van 

verscheidenheid. Dat is een absolute troef die niets te maken heeft met het verhaal van 

de verzuiling dat gaat over macht en machtsmisbruik.”82 

 

Tijdens de vinnige discussie83 die hierop volgde, stelt zij dat ze het eens is “met de 

minister dat pluralisme niet gelijk staat met neutraliteit. Ze meent echter dat de minister 

op de opmerking van de Raad van State over artikel 5 heeft geantwoord als een handige 

examinandus, namelijk met stellingen die niet betwist worden. De aanpassing heeft 

namelijk geen betrekking op artikel 5, paragraaf 3. Waar het eigenlijk om gaat is dat er 

voor iedere vermelde kunstdiscipline slechts één organisatie voor amateurkunsten 

erkend wordt. (…) de verduidelijking van de minister heeft echter te maken met punt 

3.1 van de algemene opmerkingen betreffende de discriminatie om ideologische en 

filosofische redenen.”84  

 

De commissievoorzitter besluit “ dat de minister en mevrouw Mieke van Hecke blijven 

verschillen van mening over het feit of de minister al dan niet is tegemoetgekomen aan 

de gevraagde motivering van de Raad van State”.85 

 

                                                 
81 hierin kunnen we de minister niet volgen: indien hij letterlijk de muzieknoten bedoelt, dan zou het hier ook om 
letters moeten gaan, maar dan wordt de hele bewering gratuit omdat losstaande noten en letters uiteraard niets 
betekenen, dus ook niets levensbeschouwelijks. Indien, wat logischer zou zijn, muziekstuk of theatertekst wordt 
bedoeld, dan moeten we de minister tegenspreken want deze kunstuitingen kunnen wel degelijk drager zijn van 
een levensbeschouwelijke inhoud 
82 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 8 
83 de bespreking i.v.m. de opmerkingen van de Raad van State werd geenszins gediend door het opnemen van 
een verkeerde versie van voorontwerp bij het indienen van het voorstel. De minister verontschuldigde zich voor 
deze “technische vergissing” en kondigde de publicatie aan van een erratum, cf. Vlaams Parlement 2000-2001, 
stuk 482, nr 3: 10 
84 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 9 
85ibidem 
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Na indiening van het verslag van de commissie werden er nog door de commissieleden, 

SP, CVP, VLD, AGALEV en VU/ID twee amendementen voorgesteld die in de 

plenaire vergadering van 21 december ter zitting werden goedgekeurd. 

 

Het eerste amendement heeft opnieuw te maken met het kwestieuze artikel 5 waaraan 

na advies van de Raad van State het tussenzinnetje “en dit zonder onderscheid op grond 

van ideologische of filosofische levensbeschouwing” was toegevoegd, waarmee het 

artikel in commissie was aangenomen.86 

 

Het amendement licht dit zinnetje er weer uit en voegt in de plaats achter “kan slechts 

één organisatie voor amateurkunsten erkend worden” toe “die representatief is voor de 

desbetreffende kunstdiscipline of deeldiscipline.”87 Het is ons niet duidelijk waarom aan 

dit amendement dat, volgens zijn verklaring in de plenaire vergadering ook de 

instemming van de minister wegdroeg88, de voorkeur werd gegeven. Ons komt het voor 

dat op levensbeschouwelijk vlak een expliciete verwijzing naar de Cultuurpactwet te 

verkiezen is. 

 

De houding van de minister hierin verbaast ons niet. In zijn Beleidsnota Cultuur wordt 

immers vrij kritisch over het Cultuurpact gesproken en een link gelegd naar de 

verzuiling: “Maar het Cultuurpact heeft ook kwalijke kanten: het is verworden tot een 

strak administratief keurslijf en het wordt politiek misbruikt door sommige betrokkenen, 

het heeft de verzuiling versterkt en doet alle betrokkenen – ook tegen hun zin – ‘kleur’ 

bekennen.” Verder geeft de Beleidsnota ook de indruk te betreuren dat “sleutelen aan 

dat pact echter niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behoort. Het 

Cultuurpact is een wet, en derhalve federale materie.” 89 

 

Het tweede amendement betreft artikel 9, § 8 waarbij de Raad van State had opgemerkt: 

“De toelichting bij de ontworpen paragraaf 4 lijkt echter te wijzen op een overleg tussen 

de erkende organisatie en de Vlaamse regering omtrent de invulling van het beleidsplan 

dat krachtens artikel 9, § 2, door deze organisatie dient te worden opgesteld. Indien het 

                                                 
 
86 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 11 
87 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 4: 2 
88 cf. Vlaams Parlement, Plenaire Vergadering, nr 20, 21 december 2000: 6 
89 zie Vlaams Parlement 1999-2000, Beleidsnota Cultuur, stuk 149, nr 1: 48 
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effectief de bedoeling is van de stellers van het ontwerp een dergelijk overleg te 

institutionaliseren, verdient het aanbeveling artikel 9, § 2, van het ontwerp in die zin aan 

te vullen”.90  

 

Door de toevoeging in het amendement van “het prioriteitenbeleid zoals vermeld in § 7” 

wordt hierop duidelijk een bevestigend antwoord gegeven. 

 

5.3. De oprichting van de eenheidsorganisatie “Opendoek vzw Amateurtheater 

Vlaanderen” op 4 december 2000 

 

Nadat de federaties de plooien hadden gladgestreken door het afsluiten van hun ‘deal’ 

(zie 5.2.1.) waarbij elke federatie verzekerd was van een zitje in het vijfkoppige 

dagelijks bestuur van de vzw, besliste de Stuurgroep werk te maken van de oprichting 

van de vzw.91 

 

De oprichting en de stichting van Opendoek was een wat vreemd gebeuren dat echter 

wel duidelijk maakte waarom de samenstelling van het bureau in de onderhandelingen 

van de Stuurgroep zo belangrijk was. De leden van het bureau zouden namelijk volgens 

de aldaar gemaakte afspraak de stichtende leden zijn van de vzw. Die beslissing werd 

blijkbaar in onderling overleg waarvan we niets in de verslagen terugvonden, nog 

geamendeerd, want uiteindelijk zal ook Stuurgroepvoorzitter Frans Konings deel  

uitmaken van de stichters. 92 

 

De oprichting zelf werd gekenmerkt door een aantal spitsvondigheden. Net voor de 

bijeenkomst van de afgevaardigden van de verschillende federaties in het Provinciaal 

Centrum Arenberg te Antwerpen, had de stichtingsvergadering van de vzw Opendoek 

reeds plaatsgevonden. Volgens de statuten93 zijn de stichters de vijf vertegenwoordigers 

van de federaties én de voorzitter van de Stuurgroep. Samen vormen zij de eerste 

werkende leden en de Algemene Vergadering (art. 3 en 4 van de statuten). In de notulen 

                                                 
90 zie Vlaams Parlement, 2000-2001, stuk 482, nr 1: 39; de nummering die de Raad van State gebruikt, verwijst 
naar het voorontwerp 
91 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 28.9.2000: 3; er werd ook nog op 27.11.2000 een vergadering gehouden die 
met de practische organisatie ervan te maken had 
92 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 29.09.2000: 3 
93 zie Belgisch Staatsblad, 22 maart 2001: 3193-3194 
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van de oprichtingsvergadering94 wordt onder punt 4 vermeld: “Op grond van afspraken 

onder de in punt 2 hierboven vermelde vzw’s wordt de algemene vergadering van 

Opendoek, vzw, als volgt samengesteld”. Daarna volgt een lijst met 42 namen, netjes 

verdeeld over de verbonden volgens de in de Stuurgroep moeizaam tot stand gekomen 

verdeelsleutel. Deze mensen waren evenwel niet aanwezig en worden evenmin vermeld 

in de publicatie in het Staatsblad. Ons komt het voor dat hier toch een enigszins 

betwistbare piste werd gevolgd. Hetzelfde geldt voor de aansluitende ‘Algemene 

Vergadering” waar van de 42 vertegenwoordigers er 37 fysiek aanwezig waren en 5 

volmacht hadden verleend. Wij konden de vergadering als waarnemer bijwonen. 

 

In het verslag van deze vergadering worden onder punt 6  de 21 bestuurders van de 

vereniging benoemd: “Op grond van de afspraken onder de bestaande 

theaterfederaties”. Vervolgens worden de leden van het bureau “voorgesteld” (punt 7): 

“De voorzitter deelt de namen mee van de leden van het bureau, aangeduid volgens de 

afspraken, die in de Stuurgroep zijn gemaakt: Rob van Genechten, Marc Handsaeme, 

Fons Vrolix, Jo Horrie, Huber Eüler. De voorzitter wijst op de bevoegdheden van het 

bureau, die er in bestaan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur voor te bereiden 

en te waken over de uitvoering van de genomen beslissingen.” Deze invulling en 

verdeling van de mandaten stemt dan weer wel overeen met wat de Stuurgroep 

onderhandeld had. De term “voorgesteld” is goed gekozen, want de leden van het 

bureau zijn op geen enkele wijze voorgedragen en verkozen, noch in de 

stichtingsvergadering, die eigenlijk de eerste Algemene Vergadering was, noch in deze 

‘tweede’ Algemene Vergadering. 

 

Aansluitend werden bij geheime stemming de bij consensus voorgestelde kandidaten 

voor het voorzitterschap, Van Genechten,  en ondervoorzitterschap, Handsaeme, 

verkozen door de 42 aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden. Beide 

kandidaten hadden zich voor de stemming kort voorgesteld. Na zijn verkiezing hield de 

voorzitter een toespraak waarop we in het volgend onderdeel nog terugkomen. 

 

In het Belgisch Staatsblad werd behalve de statuten ook nog afzonderlijk, als een 

bestuurshandeling van de Algemene Vergadering van de vzw, de namen van de 21 

                                                 
94 exemplaar in ons bezit 
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“benoemde” bestuursleden gepubliceerd en die van de “verkozen” voorzitter en 

ondervoorzitter. 

 

Wij blijven het betwistbaar vinden dat de algemene vergadering in deze constructie een 

soort virtueel bestaan leidt, vermits de namen van de leden niet in het Staatsblad werden 

gepubliceerd, evenmin als ‘de beslissing’ van de stichters om de algemene vergadering, 

die ze zelf als eerste werkende leden vormden, uit te breiden met anderen, wat toch 

neerkomt op het aannemen van nieuwe leden, waarvoor de procedure vastligt in de 

statuten van Opendoek. 

 

Op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van Opendoek op 20 december stond 

o.m. het peroneelsbeleid op de agenda en werd Bernard Soenens, de voormalige 

stafmedewerker van FAKREA, bij geheime stemming tot directeur benoemd. Verder 

kwamen nog het in te dienen beleidsplan en de provinciale werkingen aan bod.  

 

Volledigheidshalve sluiten we dit onderdeel af met de verwijzing naar de laatste 

bijeenkomst van de Stuurgroep VCAT op 9 januari 200195 waarin men vaststelt dat na 

de stichting van de vzw op 4 december en de goedkeuring van het decreet op 21 

december de werkzaamheden van de Stuurgroep afgerond zijn en bijgevolg beslist de 

Stuurgroep te ontbinden. 

 

Het VCAT zelf vergaderde dezelfde dag een uur later96 en beslist dat – gelet op de 

oprichting van Opendoek als enige vertegenwoordiger van het amateurtoneel in 

Vlaanderen – aan de VAKV zal worden meegedeeld dat het VCAT ontbonden wordt. 

Na vereffening van de kosten zal het batig saldo van de middelen aan Opendoek worden 

overgemaakt. 

 

Daarop besliste het bestuur van het VCAT, dat functioneerde als werkgroep toneel 

binnen de VAKV, te ontbinden, als gevolg van de voltrokken herstructurering van het 

amateurtoneel. 

 

 

                                                 
95 verslag in ons bezit 
96 verslag in ons bezit 
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5.4. Conclusies en toekomstverwachtingen 

 

We ronden onze beschouwingen bij de gebeurtenissen uit het ‘wonderjaar’ 2000 af met  

een aantal conclusies en enkele overwegingen omtrent de mogelijke ontwikkelingen in 

de toekomst. 

 

Het subsidiariteitsprincipe, volgens hetwelke op de basis van de vorige decreten 

organisaties gesubsidieerd werden97,  wordt grotendeels losgelaten.  

 

Het subsidiariteitsprincipe heeft te maken met de spanning tussen vrijheid en orde, 

tussen individu en structuur. Hierbij gaat het in het algemeen om de spanning tussen de 

behoefte aan een ordening (aan de zijde van de overheid) en aan de vrijheid van 

handelen (aan de zijde van de organisaties).98 De culturele overheid en haar 

administratie beriepen zich daarvoor op het subsidiariteitsprincipe dat inhoudt dat zaken 

die door een lager orgaan kunnen worden verricht niet door een hoger ter hand behoren 

te worden genomen. Eens de overheid van mening is dat de zaken door het lagere 

niveau – hier dus de amateurtoneelfederaties – niet meer goed en zinvol worden gedaan, 

kan ze wel optreden. In decreet 2000 is dit duidelijk het geval. 

 

In zijn bijdrage uit 1996 verwees Eddy Frans reeds naar de denkpiste op lange termijn, 

die door de toenmalige secretaris van de VAKV was gelanceerd om tot een 

herstructurering van de sector te komen, met per kunstdiscipline nog slechts één 

vereniging en één vormingsinstelling voor cursuswerk, met het CVA als ‘dienst’ voor 

de sector. Frans knoopte daar echter onmiddellijk de bendenking aan vast: “Of er, zelfs 

op termijn, bereidheid zal zijn om het subsidiariteitsprincipe te laten vallen, is evenwel 

zeer de vraag”. (Frans 1996: 72) Vermits hij, zoals we in 5.2 gezien hebben, één van de 

auteurs van decreet 2000 is, hebben we hier misschien toch even een blik in de ‘black 

box’ kunnen werpen. 

 

                                                 
97 Bert Anciaux, “Feestboodschap van de minister van cultuur”, in: Toneelecho 25 september 1999: 2 
“Subsidiëren, op basis van het KB 1967, bleek algauw niet werkdadig meer, zodat decreten werden uitgedokterd, 
waarbij ernaar gestreefd werd dynamisch volksontwikkelingswerk te stimuleren via een aangepaste wettelijke 
regeling en ruimere budgettaire middelen, volgens het subsidiariteitsprincipe.” 
98 cf. Blokland 1995: 340-341 en Vermeulen 1985:12; 304-305 
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De discussie in de Commissie Cultuur naar aanleiding van het advies van de Raad van 

State en het advies zelf tonen een vorm van overheidstussenkomst aan. Er is o.i. een 

bepaalde associatiedwang in decreet 2000 aanwezig. De minister en een aantal 

commissieleden probeerden dit wel weg te redeneren door op te werpen dat er geen 

echte verplichtingen worden opgelegd en dat men vrij is – zowel de federaties als de 

groepen – te kiezen om zich te verenigen of niet. Daartegenover staat dat de subsidies 

van de federaties, die geen associatie aangaan, met 25% per jaar worden afgebouwd 

terwijl het decreet  een enorme financiële  aanmoediging geeft, zogezegd om de 

decretale verplichtingen te kunnen nakomen99, maar eigenlijk om de  hogere 

integratievormen te stimuleren, zoals in de memorie van toelichting staat100 en ook wel 

door de minister werd toegegeven tijdens de commissiezitting. Deze mentale of 

financiële associatiedwang kan bijgevolg moeilijk worden ontkend. 

 

De beleidsaanpak is dus in vergelijking met het verleden wat minder incrementeel 

geworden: er zit een bepaalde – zij het contesteerbare – toekomstvisie achter. Het 

synoptisch element blijft nochtans zwak vermits de beleidsplannen van de toekomstige 

organisaties in de decreettekst slechts op een zo vage manier aan het prioriteitenbeleid 

van de regering gerelateerd worden, dat de Raad van State zich afvroeg of het wel de 

bedoeling van de stellers was om een dergelijk overleg te institutionaliseren. Het valt 

ons eveneens op dat nergens sprake is van een resultaatverbintenis. 

 

Het beleid zit hoe dan ook gewrongen met de al dan niet intentionele ontzuiling die 

inherent is aan het decreet. Politiek vertaalde dit zich in de debatten, vooral met de 

oppositie. Wij maken hierbij de bedenking dat dit decreet wellicht enkel door een 

minister van een partij zonder eigen zuil101 met succes kon worden ingediend en door 

het parlement geloodst. De vraag of de vorige minister, de CVP-er Luc Martens, die 

volgens sommigen reeds in die richting dacht, maar voor wie het politiek niet haalbaar 

was, tot een decreet zou zijn gekomen en hoe dit er dan zou hebben uitgezien, blijft 

natuurlijk hypothetisch. In het krantenartikel “Amateurkunsten: ontzuilen in ruil voor 

                                                 
99 Omdat het decreet verplichtingen inhoudt tav de huidige organisaties, worden er ook extra middelen voorzien 
naargelang de samenwerkingsvorm: voor een gedeeltelijk samenwerkingsverband is dit de huidige subsidie + 
10% . Voor een totaal samenwerkingsverband: de huidige subsidie + 10% + 3.000.000 frank. Voor een fusie: de 
huidige subsidie + 10% + 5.000.000 frank; zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 5 
100 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1: 5 
101 zie 1.2.1 
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meer geld”, dat n.a.v. het begin van de commissiezitting verscheen102,  zei Martens 

alleszins: “De minister creëert nu monopolieposities, waardoor de kwalen van het 

verzuilde verleden kunnen blijven bestaan. Bovendien kan dit gebrek aan diversiteit 

lijden tot een verschraling van het landschap” 

 

Inhoudelijk bevindt het decreet zich op dit punt op de rand van wat grondwettelijk kan. 

Met het advies van de Raad van State wordt wat betreft het gelijkheidsbeginsel, de 

vrijheid van vereniging en het respecteren van de Cultuurpactwet, naar ons gevoel 

slechts in geringe mate of onvoldoende rekening gehouden, zowel in de decreettekst als 

in de motivering.  

Bij het overlopen van de weg van het decreet kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen 

dat de politieke agenda wel wat onder druk stond om het decreet toch maar tijdig 

gestemd te krijgen. Misschien was het voor de minister voor wie dit, om zijn eigen 

woorden in de plenaire vergadering te gebruiken, “het eerste grote ontwerp van decreet” 

is dat hij aan het parlement voorlegt, ook nog bijkomend van belang omwille van de 

ernstige interne moeilijkheden die binnen zijn eigen partij heersten.  

 

Het verbondenoverleg 

 

De inzet van de twee incidenten tijdens dit overleg waren duidelijk de macht103  en de 

machtsverhoudingen, die – hoe men het ook draait of  keert – te maken hebben met het 

willen behouden van de veelbesproken '‘eigenheid' die als een middel dat zijn doel in 

zich draagt  - of omgekeerd – wordt uitgespeeld. De constructie m.b.t. de 

bestuursorganen die uiteindelijk uit de bus kwam, heeft dan ook alles van een 

compromis bereikt door negociatie.  

 

De aanvankelijke reserves van KNTV om tot een fusie toe te treden hadden ermee te  

maken en de hele zware discussie over de samenstelling van de bestuursorganen waarbij  

de FVST niet geminoriseerd wenste te worden en een plaats opeiste in het Dagelijks 

Bestuur van de nieuwe vereniging. Uit beide incidenten, maar ook uit de constructie van 

                                                 
102 zie De Morgen, 29.11.2000: 25 
103 het begrip macht kunnen we met Bachrach en Baratz omschrijven als een relatie tussen actoren, waarin een 
welbepaald conflict bestaat en één van de actoren zich plooit naar de wensen van de anderen, omdat die hem 
bepaalde waarden of goederen dreigt te ontzeggen, cf. Bachrach en Baratz 1970: 24-27 



 182 

de nieuwe vereniging, blijkt dat de latente spanning fusie – samenwerkingsverband, op 

een dubbele manier constant aanwezig is.  

 

Enerzijds ligt ze uiteraard in de machtsstrijd zelf, in het concrete verdelen van de zitjes, 

waarbij duidelijk werd dat elke toneelfederatie het laken naar haar kant probeert te 

trekken en zoveel mogelijk invloed wil veroveren in de vorm van een zo groot mogelijk 

aantal mandaten én in het bekleden van sleutelposities (voorzitter en ondervoorzitter 

van de vereniging, directeur van de stafmedewerkers).  

 

Anderzijds komt deze spanning ook in de constructie zelf naar voren door de aanpak 

van het provinciale niveau, waarmee veeleer wordt afgerekend dan het in een  

pluralistisch gerichte fusieoperatie te integreren. Blijkbaar waren de ‘founding fathers’ 

zich bewust van de mogelijk onoverbrugbare tegenstellingen op dit niveau, zodat zij er 

de voorkeur aan gaven een structuur op te zetten waarin dit niveau buitenspel werd 

geplaatst en zelfs uitgenodigd “zichzelf op te heffen”. 

 

Wij hebben in hoofdstuk 2 gezien dat de oudste drie toneelfederaties een autonome 

provinciale werking hebben in de vorm van provinciale verbonden, die historisch 

gegroeid zijn en soms zelf een eigen juridische structuur hebben. Bij de FVST werd 

eerst een federatie opgericht en nadien de provinciale afdelingen. Bij KNTV en vooral 

NVKT zijn de landelijke federaties later – en wat moeizaam – ontstaan uit de 

provinciale structuren, waarbij voor het NVKT dan nog een heroprichting volgde na de 

Tweede Wereldoorlog. FAKREA heeft als jongste federatie “provinciale 

contactgroepen” die min of meer gelijklopen met de KWB-structuren. De autonomie 

van de provinciale verbonden stond en staat dus buiten kijf. 

 

De overheid had reeds eerder ernstige bedenkingen bij de provinciale tussenstructuur 

geuit: “Vanuit het subsidiëringskader kan dan ook de provinciale tussenstructuur in 

vraag worden gesteld”104, de administratie aan haar kant maakte er bezwaar tegen om 

                                                 
104 cf. Samenvatting van de lezing betreffende een evaluatie van de decreten voor het sociaal-cultureel werk voor 
volwassenen door de heer G. van Houtven, adviseur-hoofd van dienst bij de administratie voor onderwijs en 
permamente vorming, ter gelegenheid van de algemene vergadering van de Limburgse Raad voor Cultuurbeleid, 
op 30 maart 1988 in de bovenzaal van het kasteel van Bokrijk. s.d., s.e.: 1 
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“administratief-technische redenen”, wat neerkwam op een streven naar het beperken 

van de papierstroom door centralistatie.105  

 

De toekenning van de subsidies, die onder het decreet uit 1980 nog via de provinciale 

structuren gebeurde, verliep na het decreet uit 1991 nog enkel via de landelijke 

organisaties zoals we zagen in 3.2.3.2. Met decreet 2000 wordt nog een stap verder 

gezet door per kunstdiscipline nog slechts één landelijke organisatie te erkennen en te 

subsidiëren.  

 

Het gesprek dat wij op 23 juni 2000 met Van Houtven hadden106, bevestigt dat de 

administratie zich bij de totstandkoming van decreet 2000 zeer nadrukkelijk heeft 

geweerd om te vermijden dat het provinciaal niveau ditmaal nog op de een of andere 

wijze gedeeltelijk zou worden gerecupereerd: “Wij gaan in ieder geval binnen onze 

structuur zorgen dat dat niet kan, dat die link niet kan. Want anders zijn we dus terug 

vertrokken.”107 Dit is blijkbaar met succes door hem naar de amateurfederaties 

gecommuniceerd108 want in de structuur die zij voor hun nieuwe organisatie hebben 

opgezet, is voor het ‘oude’ provinciale niveau geen plaats meer voorzien.. 

 

Wij zijn van mening dat de problematiek van de provinciale verbonden essentieel is. 

Door hun grote autonomie vormen zij een soort hinderpaal voor de grootste en de 

tweede grootste landelijke federatie. We zagen dat de nieuwe organisatiestructuur dit 

drastisch ‘oplost’ door de op te richten regio’s aan de basis van de toekomstige 

Algemene Vergadering te leggen, wat op vrij korte termijn de oude provinciale 

structuren uitschakelt. We stellen ook vast dat de huidige provinciale niveaus vrijwel 

niet bij de besluitvorming rond de reorganisatie betrokken zijn geweest. Ze werden 

hoogstens achteraf geïnformeerd over het werk van de Stuurgroep. Wel werd – zeker 

door het NVKT109 - bij dit ‘informeren’ nogal fel geschermd met de plicht om zich te 

profileren – het eigenheidsaspect – tegenover de anderen (voorzitter leveren en grootste 

vertegenwoordiging vormen in de Algemene Vergadering) om zo instemming met de 

voorstellen te verkrijgen.De ingewikkeldheid van de structuur zal de leden van de 

                                                 
105 idem, 1 en 3 
106 zie bijlage 2: 124-135 
107 zie bijlage 2: 127 
108 zie bijlage 2: 127-128 
109 cf. Kort bestuurlijk verslag 2000. In: Toneelecho, jg 57, nr 2, maart 2001: 34 
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provinciale besturen bovendien ook wel wat zand in de ogen hebben gestrooid. 

Omgekeerd werd dan weer in het overleg naar de andere federaties toe het belang van 

de achterban ingeroepen om precies die voorgestelde verdeling te verdedigen. De 

onderhandelaars gedroegen zich in dit opzicht als leden van een zuilelite.110 

 

We zijn dus zo goed als zeker dat het invullen van de nieuwe organisatiestructuur 

problemen gaat geven, zowel wat betreft het oprichten van de regio’s, als het vanuit die 

regio’s creëren van de nieuwe provinciale tussenstructuren (POR) van Opendoek. Niet 

het minst omdat op een niet al te duidelijke manier de bestaande provinciale geledingen 

hierin een aandeel zouden moeten hebben. Ze worden op die wijze eigenlijk 

uitgenodigd om hun eigen afbouw te bewerkstelligen, een operatie die allicht niet vlot 

zal verlopen. 

 

Bij de geplande herinrichting vanuit de regio’s kan ook nog een belangrijke tactische 

bedenking worden gemaakt. Hoe meer regio’s men opricht vanuit kringen die behoren 

tot één - voormalige – federatie, hoe meer macht men verwerft, later in de nieuwe 

algemene vergadering en de daaruit afgeleide bestuursorganen. Het is zeer de vraag of 

de vertegenwoordigers zich daarbij zullen opstellen als de leden van Opendoek, die ze 

de facto zijn, of als vertegenwoordigers van de voormalige federaties. De bedenking die 

zich hierbij opdringt is of de Stuurgroep Herstructurering dit met enige voorbedachtheid 

in deze zin heeft voorzien, want wie vanuit zijn oude federatie de meeste regio’s opricht 

en domineert, beschikt over de mogelijkheid om in 2002 de toon te zetten in het nieuwe 

bestuur. Het hoeft geen betoog dat een dergelijk systeem in de kaart speelt van de 

grootste katholieke federatie.  

 

Naast de problematiek van het provinciale niveau en het oprichten van de regio’s zien 

wij nog een aantal knelpunten voor de nieuwe organisatie Opendoek, die we ter 

afronding van dit hoofdstuk behandelen. 

 

Het decreet 2000 legt op  inhoudelijk vlak geen concrete verplichtingen op aangaande 

de invulling van de opdrachten van de organisates. Deze dienen hieraan zelf met de 

                                                 
110 “Voor het essentiële wordt de leiding van de zuil overgelaten aan de zgn. elites die moeten onderhandelen 
met de elites uit andere zuilen en partijen. (…) Conflictbeheersing in de eigen schoot (de zuil) en naar buiten is 
de belangrijkste functie van deze elites.” (Witte en Craeybeckx 1985: 319-320) 



 185 

subsidies die ze hiervoor ter beschikking krijgen, via beleidsplannen invulling te geven, 

waarbij ze ook vrij beslissen over de verhoudingen en de spreiding in de tijd. Dit kan 

uiteraard wrijvingen veroorzaken met het veld dat van oordeel zou kunnen zijn dat 

bijvoorbeeld middelen voor huisvesting en infrastructuur ‘voor hen verloren zijn’ en 

beter zouden kunnen worden aangewend. 

 

Rond het organiseren van opleidingen zien wij een conflict aankomen omtrent de positie 

van het ICVA, waarin – zoals we in hoofdtuk 3.1.2 zagen – nog twee van de drie 

stichtende federaties aanwezig zijn. Bovendien wordt het ICVA via het 

samenwerkingsverband TOV, waarvan het nu een onderdeel is, gesubsidieerd volgens 

een ander decreet (het instellingendecreet van 1995) waarvan de toekomst evenmin 

duidelijk is. Indien Opendoek zou gaan samenwerken met het ICVA, dan ligt dit 

moeilijk voor het NVKT dat in 1982 uit het ICVA was getreden. Indien Opendoek 

eigen opleiding zou overwegen te organiseren, dan brengt dit KNTV en FVST in een 

moeilijk parket, omdat zij eigenlijk het ICVA uitmaken. Een integratie van ICVA in 

Opendoek zal dan weer moeilijk liggen bij de ICVA verantwoordelijken. Het feit dat de 

directrice van het ICVA via haar federatie FVST deel uitmaakt van de Raad van Bestuur 

van Opendoek vergemakkelijkt de zaken geenszins. Over deze ICVA problematiek 

werd vreemd genoeg slechts eenmaal gesproken in de Stuurgroep, op 17 januari 2000. 

 

Rond de derde subsidiepeiler die het decreet voorziet, het projectmatig werken, zullen 

ongetwijfeld ook moeilijkheden oprijzen, vermits de beide andere peilers, de organisties 

én het steunpunt VCA, ook zelf projecten mogen indienen. Op zich hoeft dit niet 

problematisch te zijn, ware het niet dat in de door de uitvoeringsbesluiten van het 

decreet111 (artikel 11 § 2) voorziene, door de minister ingestelde adviescommissie, de 

directeur van het VCA als waarnemer zetelt.112 Wij vermoeden dat de 

verantwoordelijken van Opendoek hierin een bepaalde belangenvermenging zouden 

kunnen vrezen. 

 

Bij de hele samenwerking met het VCA wordt trouwens veel voorbehoud gemaakt. We 

komen hierop ook nog terug in hoofdstuk 6. De Stuurgroep VCAT heeft er op vier 

                                                 
111 zie Belgisch Staatsblad 14.3.2000: 8116-8119 
112 cf. VAKV Nieuwsbrief, jg 2 nr 2 : 2 
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vergaderingen113 aandacht aan besteed. Samenvattend kunnen we stellen dat het voor de 

leden van de Stuurgroep niet erg duidelijk was welke opdracht het VCA uiteindelijk 

volgens het decreet zou krijgen en beducht was voor inmenging. Nadat  deze vrees 

enigszins was weggenomen door de schrapping van het aanvankelijk verplichte overleg 

met het VCA over projectsubsidies, blijven er wel nog heel wat vragen over de 

invulling die het VCA aan zijn opdracht gaat geven en of het VCA een aantal 

activiteiten die het nu noch uitoefent – en die Opendoek tot zijn terrein rekent – zal 

afstoten. 

 

Een ander pijnpunt is de plaats van de VAKV, zie ook hoofdtuk 3.1.2, die als belangen 

behartigende organisatie ondersteund wordt door het CVA, nu het VCA. Decreet 2000 

bracht in deze toch wel aanvechtbbare situatie geen verandering. 

 

Naargelang hoe de relatie Opendoek – VCA evolueert kunnen hieruit wrijvingen 

ontstaan. Zeker nu de VCAT werkgroep van de VAKV zich zoals we gezien hebben, 

ontbonden heeft na de oprichting van Opendoek. De minister werd hierover ook even 

aangepakt tijdens de commissiezitting, waarbij hij geconfronteerd werd met ”een 

principieel bezwaar tegen het samenbrengen in één organisatie van een steunpunt voor 

de sector én de belangenbehartiging. Naast het steunpunt moet de Vlaamse Regering 

ook de belangenbehartiging als apart instrument erkennen, omdat elke actor belangrijk 

is.”114 De minister gaf hierop toe dat hij het eens was met het onderscheid tussen de 

belangenbehartiger en het steunpunt, maar voegde eraan toe dat “aangezien hij een 

tegenstander is van directe financiële subsidiëring van de belangenbehartiging, bleven 

echter slechts twee mogelijkheden over: helemaal geen subsidiëring ofwel een 

alternatieve regeling van de ondersteuning.”115 Het antwoord van de minister kon het 

commissielid omwille van het gebrek aan transparantie van een getrapte dubbele 

beheersovereenkomst niet bevredigen en er werd zelfs nog even op teruggekomen in de 

plenaire vergadering van 21 december 2000. 

 

Opendoek zal ook een aantal meer praktische problemen moeten oplossen als het al dan 

niet tot stand brengen van één documentatiecentrum (inclusief bibliotheek?) “In relatie 

                                                 
113 17.1.2000, 6.6.2000, 30.8.2000 en 28.9.2000 
114 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 12 
115 ibidem 
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tot de verzamelfunctie van het steunpunt” (art 6, § 2, 3°, a), niet meteen de meest 

heldere bepaling in het decreet. 

 

In het verlengde hiervan ligt het realiseren van één publicatie. Hiervoor werd slechts op 

de tweede vergadering van Opendoek op 24 januari 2001 een werkgroep Tijdschrift 

opgericht, samen met één voor Communicatie. 

 

Een aparte toelichting omtrent de communicatie, of beter het gebrek eraan, is hier dan 

ook op haar plaats als afronding van het hoofdstuk over het wonderjaar 2000. 

 

We stelden reeds vast dat rond de voorbereidende werkzaamheden i.v.m. decreet 2000 

niets werd gepubliceerd in de Nieuwsflash van de administratie Volksontwikkeling en 

Bibliotheken en dat in CVA Nieuws116 en in de Nieuwsbrief VAKV slechts een eerste 

vermelding opdook in het nummer van  januari 2000. Zowel de overheid, het steunpunt 

als de belangenbehartigende organisatie  hebben dus wel erg weinig communicatie naar 

de sector gevoerd via hun periodieken. We kunnen enkel maar gissen naar de reden 

hiervoor. Misschien wou men het veld niet verontrusten, maar onzekerheid en 

onduidelijkheid bij de amateurtoneelkringen werden hierdoor zeker niet vermeden. De 

summiere communicatie van de federaties zelf werkte dit nog in de hand. 

 

Hoewel de vertegenwoordigers en de medewerkers van de federaties in de interviews 

die we afnamen allen het belang van goede en tijdige communicatie onderschrijven 

stelden we vast dat het ook bij hen lang duurde vooraleer er in hun tijdschriften 

berichtgeving verscheen over het nieuwe decreet en de werkzaamheden van de 

Stuurgroep VCAT. Slechts na de oprichting van Opendoek werd een eerste bescheiden 

poging ondernomen tot het gemeenschappelijk informeren van de kringen en de leden. 

De toespraak van Opendoek-voorzitter Van Genechten werd, conform de afspraak in de 

Stuurgroep van 27 november 2000, gepubliceerd in Fakreant, Toneelecho en Gong.117  

De KNTV publicatie Rekwisiet daarentegen hield het bij een informatieve bijdrage door 

                                                 
 
116 dit was tevens het laatste nummer van deze publicatie die - gelet op de naams- en functie-aanpassing  tot 
VCA - werd  opgevolgd door A Magazine 
117 “Er wordt afgesproken dat in de tijdschriften een artikel wordt gepubliceerd rond oprichting van 
OPENDOEK, zo mogelijk met publicatie van de herwerkte toespraak” Verslag VCAT Stuurgroep van  
27.11.2000: 1; De toespraak verscheen effectief in min of meer aangepaste vorm  in Fakreant, jg14, nr 4, 
december 2000: 14; Toneelecho, jg 57, nr 1, januari 2001: 31-33 en Gong ,jg 31, nr 1, februari 2001: 21-25 
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stafmedewerkster Hedwig de Bois waarin de samenstelling van de Raad van Bestuur 

werd vermeld en een achttiental regeltjes uit de ‘voorstelling’ die ondervoorzitter en 

KNTV secretaris  Marc Handsaeme van zichzelf gaf bij zijn kandidatuurstelling op de 

bijeenkomst van 4 december.118 In het volgende nummer van Rekwisiet werd een 

vraaggesprek met Handsaeme afgedrukt waarin bezorgdheid om het provinciale niveau 

doorklinkt en wordt gesteld dat “samenwerken betekent dat men een deel van zijn 

eigenheid zal moeten afstaan”.119 

 

Uit de toespraak van Van Genechten, die hoofdzakelijk uit de bij deze gelegenheden 

gebruikelijke bedankingen en peptalk bestaat, noteren we de haast terloopse oproep om 

de structuren van vandaag zo vlug mogelijk te vergeten en de collega’s van de andere 

federaties de hand te reiken, alsook de noodzaak  van een communicatieplan dat verder 

niet wordt toegelicht. Twee maand later stond men, zoals we gezien hebben, nog niet 

veel verder dan de intentie om een gezamenlijk blad uit te geven en een werkgroep 

communicatie in het leven te roepen.  

            

                                                 
118 cf. Rekwisiet, jg 71, nr 1, januari 2001: 11 
119 cf. Rekwisiet, jg 71, nr 2, maart 2001: 3-5 
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HOOFDSTUK 6 

Het kwantitatieve onderzoek: opzet, verloop en conclusies. 

 

6.1. Opzet en werkwijze 

 

6.1.1. Ontwerpen enquête: doelstelling en populatie. 

 

De doelstelling van de enquête1 was het bevragen via een steekproef2 van het volledige 

veld van het georganiseerd amateurtoneel in Vlaanderen met het doel er al dan niet 

tendensen van verzuiling in te herkennen. Voor de omschrijving van wat onder 

“verzuiling” wordt verstaan, verwijzen we naar hoofdstuk 1.  

 

Ledenaantal NVKT FAKREA KNTV FVST 

Totaal 18.965 2.350 9.400 3  1.100 

Bron: VCAT Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater, verslag d.d. 2.2.2000, blz.1 

 

Zoals in de tabel aangegeven bedroeg de te onderzoeken populatie4 de bijna 32.000 in 

Vlaanderen bij het amateurtoneel in diverse hoedanigheden actieve individuen (acteren, 

regisseren, besturen, praktisch werk verrichten enz.). Voor de omschrijving van wat 

onder “amateurtoneel” wordt verstaan, verwijzen we naar hoofdstuk 2. We hebben deze 

populatie onderzocht aan de hand van een steekproef d.m.v. een schriftelijke enquête 

met voldoende ingebouwd testmateriaal. Naast deze ingebouwde redundantie om de 

individuele vragen te evalueren, werd gekozen voor overwegend gesloten vragen, 

waarbij de open vragen hoofdzakelijk in uitbreiding van de gesloten vragen werden 

aangewend. 

 

Bij het opstellen van de vragenlijst5 stond volgend principe voorop: peilen naar de 

levensbeschouwelijk-ideologische visie van de respondent teneinde daar verschillende 

                                                 
1 cf. Swanborn 1981: 92-94 en Janssens 1998: 78-81 
2 cf. Van der Zee 1983: 135, Swanborn 1981: 98-103 en Janssens 1998: 62-68 
3 Het KNTV sluit enkel toneelgroepen aan geen individuele leden; om dit te ramen zijn we vertrokken van het 
aantal aangesloten groepen (zie 2.2) die voor KNTV 251 en voor NVKT 505 bedragen, we hebben het aantal 
leden van het KNTV bijgevolge geraamd op 50% van dat van het NVKT 
4 cf. Swanborn 1981: 95-98 en Janssens 1998: 57-62 
5 cf. Swanborn 1981: 106-115 en Janssens 1998: 81-104 
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dimensies in te onderkennen aan de hand van indicatoren6 van zuilintegratie. De vragen 

werden zonder beïnvloeding en zo neutraal mogelijk geformuleerd. 

 

Wat de na te streven representativiteit van de steekproef betreft, werd uitgegaan van het 

maximum aantal vragenlijsten dat we in een eenmansonderneming konden produceren, 

versturen en verwerken, m.n. 1.000. Dit sloot bovendien uitstekend aan bij het aantal 

Vlaamse amateurgezelschappen dat ongeveer duizend bedraagt. Deze aanpak, waarop 

verder nog wordt teruggekomen bij het draaiboek van het onderzoek, impliceert dus dat 

van elke Vlaamse amateurkring één lukraak gekozen medewerker werd aangeschreven.  

 

6.1.2. Indicatoren m.b.t. zuilintegratie 

 

Voortbouwend op onze vaststellingen in hoofdstuk 1.2 werd een lijst met indicatoren 

van zuilintegratie7 opgesteld, om in de ontwerpvragenlijsten te worden verwerkt: 

mutualisme, syndicalisme, stemgewoonte, stemintentie, reden lidmaatschap toneelkring, 

belang van het levensbeschouwelijk-ideologisch element bij bepalen programmatie van 

de kring, connecties van de kring met zuilgebonden organisaties (school, vakbond, 

partij, parochie), aard van deze connecties, belang van levensbeschouwlijk-ideologische 

eigenheid voor de respondent, houding van de respondent tegenover de fusie van de 

toneelfederaties, betrokkenheid van de respondent bij andere zuilgebonden 

organisatie(s), schoolkeuze voor kinderen respondent. 

 

6.1.3. Keuze statistische software. 

 

Om de antwoorden op de enquête statistisch te verwerken in frequentie- en kruis-

tabellen8 werd gekozen voor SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), meer 

bepaald het softwarepakket SPSS Base 9.0 voor Windows, in combinatie met Excell 

voor de gegevensinvoer. Voor het ter beschikking stellen van deze software, met de 

SPSS licentiecode, en voor het aanmaken van de Excel en SPSS databanken voor de 

verwerking van de ingewonnen gegevens, een operatie die buiten onze competentie valt, 

hebben we een beroep gedaan op het jonge eenmansbedrijf Chi kwadraat, dat zich 

                                                 
6 cf. Janssens 1998: 82-83 
7 cf. Hooghe 1999: 395-400, 419 en Hooghe 2000a: 139-141 
8 cf. Swanborn 1981: 157-196, 220-256 
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vooral toelegt op (semi-) commercieel marktonderzoek in de culturele en sociale sector 

d.m.v. touch screen units, maar niet speciaal beslagen is in wetenschappelijke enquêtes. 

Dit laatste vormde geen probleem vermits we hun competentie op één welbepaald 

terrein hebben ingeroepen, m.n. het ter beschikking stellen en naar onze instructies 

hanteren van de statistische software. 

 

6.1.4. Van pilootsteekproef naar definitief enquêteformulier. 

 

Om tot een definitieve vragenlijst en codeboek te komen werd eerst een 

pilootsteekproef9 gehouden onder twaalf proefpersonen, vrij lukraak gekozen uit onze 

beschikbare kennissenkring in de wereld van de vier verschillende Vlaamse 

amateurtoneelfederaties, zij worden vermeld in het woord vooraf van dit proefschrift. 

De procedure verliep in twee fasen. 

 

6.1.4.1. Ontwerpvragenlijsten. 

 

In een eerste fase werden aan de proefpersonen twee rudimentaire ontwerpvragenlijsten 

voorgelegd, één gericht tot de leden van de kringen en één gericht tot de 

verantwoordelijken  van de kringen. 

 

6.1.4.1.1. Ontwerpvragenlijst Leden 
 

Heeft uw kring specifieke eigen tradities die levensbeschouwelijk getint zijn? 

Welke percentage van de leden neemt er aan deel? 
Bent u lid van een kring? 
Actief, spelend, meewerkend lid? 
Bestuurslid? 
Sympathisant? 
 
Zo u bestuurslid bent, is dit op het niveau 
Lokale kring 
Provinciale kring 
Federatie niveau 
 
Is uw kring  
Ruraal? 
Stedelijk? 
 
Geografische ligging? 
 

                                                 
9 cf. Swanborn 1981: 119 
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Speelt uw kring voor een volwassen publiek? 
Zijn er leeftijdsgrenzen? 
 
Profiel van het individuele lid: 
Geslacht 
Leeftijd 
Gezinstoestand 
Dagelijkse activiteit 
Ontwikkelingsniveau/scholingsgraad 
Leesgedrag 
Vrijetijdsbesteding 
Participatiegraad aan allerlei activiteiten 
-welke? 
-levensbeschouwelijk gericht? 
 
Heeft uw kring een levensbeschouwing? 
Zo ja, welke? 
 
Leunt uw individuele levensbeschouwing aan bij die van uw kring? 
Is dit voor u belangrijk? 
 
Vindt u dat uw kring in de programmatie rekening houdt met een levensbeschouwelijke opstelling? 
Ja? 
Neen? Zo neen, vindt u dat dit zou moeten gebeuren? 
 
Bent u al van kring veranderd? 
Zo ja, om welke reden (en)? 
Zijn er levensbeschouwelijke bij? 
 
Richt uw kring bepaalde nevenactiviteiten in? 
Zo ja, zijn er levensbeschouwelijke bij? 
Zo ja, neemt u er aan deel? 
 
Heeft uw kring een orgaan, contactblad, ledenblad? 
Krijgt u het? 
Leest u het? 
 
Neemt uw kring deel aan georganiseerde manifestaties? 
Ijzerbedevaart 
Algemeen Nederlands Zangfeest 
1-mei 
Rerum Novarum 
Feest Vrijzinnige Jeugd 
H. Communieviering 
Andere? 
 
Neemt u deel aan georganiseerde manifestaties? 
Ijzerbedevaart 
Algemeen Nederlands Zangfeest 
1-mei 
Rerum Novarum 
Feest Vrijzinnige Jeugd 
H. Communieviering 
Andere? 
 
Bent u gedoopt? 
Is uw partner gedoopt? 
Zijn uw kinderen gedoopt? 
Geen, allemaal enkele? 
 



 193 

Beschouwt u zich als  
Gelovig? 
Vrijzinnig? 
 
Pratikeert u een geloof? 
 
Beschouwt u uw partner als  
Gelovig? 
Vrijzinnig? 
 
Pratikeert uw partner een geloof? 
 
Indien u gehuwd bent, gebeurde dit volgens een bepaalde ritus? 
Zo ja, welke? 
 
Voedt u uw kinderen op volgens een bepaalde levensbeschouwing? 
 
Weerspiegelt dit zich in de schoolkeuze die u voor uw kinderen maakte? 
 
Mutualisme – syndicalisme. 
Overgeërfd van uw ouders? 
Eigen keuze? 
 
Welke krant(en) leest u? 
 
Was/is u lid van een jeugdvereniging? 
Zo ja, is deze levensbeschouwelijk gericht? 
 
Zijn uw kinderen lid van een jeugdvereniging? 
Zo ja, is deze levensbeschouwelijk gericht? 
 
Stemgedrag: 
Stemt u op een persoon? 
Stemt u op een lijst, zo ja, welke? 
 
Kent u de problematiek van het nieuwe AKB decreet? 

 -hoe, via welk kanaal? 
-Vindt u het goed dat volgens dit ontwerp de verbonden dienen op te gaan in één 
totaalsamenwerkingsverband met vzw-vorm om verder gesubsidieerd te blijven en subsidieverhoging 
te bekomen? 
-Vindt u het aanvaardbaar dat dit ontwerpdecreet daarnaast geen subsidiëring meer voorziet? 

 
Indien het verbond waarbij uw kring is aangesloten opgaat in zo’n totaalsamenwerkingsverband met 
andere verbonden 
Vindt u dat positief? 
Keurt u dit af? 
Maakt het u niet uit? 
 

Vindt u dat dit dan met alle andere verbonden moet gebeuren of vindt u dat het selectief mag/moet 
gebeuren. 
 

6.1.4.1.2. Ontwerpvragenlijst Kringen 
 
Oprichtingsdatum 
 
Ligging? 
Ruraal? 
Stedelijk? 
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Geografisch bereik? 
 
Bevatten de statuten van de kring een  of meer levensbeschouwelijke elementen? 
 
Refereert de naam van uw kring aan iets bepaalds? 
 
Aantal leden? 
Profiel van uw leden? 
 
Speelt uw kring voor een volwassen publiek? 
Zijn er leeftijdsgrenzen? 
 
Is de kring aangesloten bij een verbond? 
Zo ja, welk en waarom? 
 
Zijn er personen met maatschappelijke representativiteit vertegenwoordigd in uw kring? 
Zo ja, in welke hoedanigheid? 
 
Weerspiegelt de programmatie van uw kring een bepaalde levensbeschouwing? 
Vroeger? 
Nu? 
Zo ja, waarom? 
 
Veruitwendiging van het kringleven: 
 
Welke zalen en lokalen worden gebruikt? 

 -eigen? 
 -andere, zo ja, behorend tot een levensbeschouwelijk getinte zuil, ja of neen? 

 
Eigen organen en publicaties: 

 -sponsors? 
 -adverteerders? 
 -valt daarin een levensbeschouwelijke tendens waar te nemen? 

 
Deelname aan georganiseerde manifestaties: 

 -wedstrijden en tornooien? 
 -activiteiten die tot het domein van de georganiseerde zuilen behoren:  

Algemeen Nederlands Zangfeest 
1-mei 
Ijzerbedevaart 
Religieuze manifestaties 
Andere 
 
 
Is uw kring ooit gesplitst of gefusioneerd? 
Zo ja, waarom? 
 
Keuze van uw verzekeraar? 
 
Kent uw kring de problematiek van het nieuwe AKB decreet? 

 -hoe, via welk kanaal? 
-Vindt u het goed dat volgens dit ontwerp de verbonden dienen op te gaan in één 
totaalsamenwerkingsverband met vzw-vorm om verder gesubsidieerd te blijven en subsidieverhoging 
te bekomen? 
-Vindt u het aanvaardbaar dat dit ontwerpdecreet daarnaast geen subsidiëring meer voorziet? 

 
Indien het verbond waarbij uw kring is aangesloten opgaat in zo’n totaalsamenwerkingsverband met 
andere verbonden 
Vindt u dat positief? 
Keurt u dit af? 
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Maakt het u niet uit? 
 
Vindt u dat dit dan met alle andere verbonden moet gebeuren of vindt u dat het selectief mag/moet 
gebeuren. 
 
 

Op basis van individuele gesprekken met de proefpersonen werd beslist geen apart 

enquêteformulier op te stellen voor leden én voor kringen, maar beide te integreren in 

één vragenlijst. Het bleek voor de proefpersonen namelijk niet zo evident om zich 

spontaan met het bestuur van een kring te identificeren omdat ze van mening waren dat 

enkel bestuursleden daarover  uitspraken mochten doen. Dit laatste nam natuurlijk niet 

weg, zo bleek uit de gesprekken, dat ze wel in staat waren om dit te doen. Wel werd 

duidelijk dat ze zich, wanneer er twee lijsten werden aangeboden, niet erg aangesproken 

voelden om de vragen gericht tot een kring te beantwoorden, omdat ze zich daartoe niet 

gerechtigd achtten. 

 

Via één vragenlijst, gericht tot het individuele lid, werden vragen over de kring of de 

federatie er daarentegen wel makkelijk bijgenomen. Door de eerste fase van de 

pilootsteekproef werd dus ook onze optie bevestigd om de verbonden te bevragen via 

een individueel interview of een focusgroep.10  

 

6.1.4.2. Uitwerking definitieve vragenlijst. 

 

In een tweede fase van de pilootsteekproef werd een eerste versie van de nu 

geïntegreerde vragenlijst (individueel lid  plus kring) andermaal met de proefpersonen 

individueel doorgenomen met bijzondere aandacht voor leesbaarheid en 

verstaanbaarheid in voor de respondent begrijpelijke bewoordingen.  

 

Er werd op de vragenlijst een variabele nummering aangebracht die het later mogelijk 

zou maken het codeboek11 samen te stellen met het oog op de statistische verwerking. 

Makkelijkheidshalve vermelden we in wat volgt reeds de verwijzingen naar het 

codeboek (zie verder 6.1.5.7.) 

In deze fase werd ook werk gemaakt van het inbouwen van enkele controlevragen op 

interne consistentie en consequentie van de antwoorden met de bedoeling inconsequente 

                                                 
10 zie volgend hoofdstuk 
11 cf. Janssens 1998: 169-173 
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respondenten te kunnen weren. Ook werd door het aanbieden van steeds evoluerende 

versies van de proefenquête voor elke vraag definitief bepaald of één of meer 

antwoordcategorieën  mochten worden opgegeven en werden de indicatoren zoveel 

mogelijk gediversifieerd en aangescherpt.  

 

Vermits op basis van de antwoorden van de respondenten zowel de frequentietabellen 

alsook een groot aantal kruistabellen zou worden opgesteld met als doel een aantal 

conclusies te kunnen trekken m.b.t. de mate van zuilgebondenheid of 

zuilonafhankelijkheid van de respondenten, werden vier groepen indicatoren vastgelegd 

om te peilen naar de levensbeschouwelijk-ideologische visie van de respondent: 

 

- de levensbeschouwelijke achtergrond van de respondent 

- de levensbeschouwelijke achtergrond van de kring/federatie 

- de perceptie van de levensbeschouwelijke achtergrond door de respondent 

- de perceptie van de levensbeschouwelijke toekomst door de respondent 

 

6.1.4.2.1. De levensbeschouwelijke achtergrond van de respondent: 

 
Vraag 28. Bij welk ziekenfonds bent u aangesloten? (Q43) 

-Christelijke Mutualiteiten 
-Socialistische Mutualiteiten 
-Liberale Mutualiteiten 
-Onafhankelijke Mutualiteiten 
-Neutrale Mutualiteiten 
-Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  
-andere 
 

Vraag 29. Bij welke vakbond bent u aangesloten? (Q45) 
-ABVV 
-ACLVB 
-ACV 
-andere 
-ik ben niet aangesloten bij een vakbond 
 

Vraag 30. Stemt u bij verkiezingen altijd op dezelfde partij? (Q47) 
-ja 
-neen 
-ik ben niet stemgerechtigd 
 

Vraag 31. Op welke partij denkt u in oktober te stemmen (gemeenteraadsverkiezingen)? (Q48) 
-Agalev 
-CVP 
-SP 
-Vlaams Blok 
-VLD 
-VU 
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-andere 
-ik weet het nog niet 
 

Vraag 32. Bent u actief lid van een andere organisatie die een politiek/levensbeschouwelijke kleur heeft? 
(Q50) 

-ja 
-neen 
 

Vraag 37. U bent… (Q55) 
-vrijzinnig/atheïst 
-ongelovig/onverschillig 
-niet pratikerend gelovige (vervult geen of nauwelijks godsdienstige plichten) 
-pratikerend gelovige ( vervult vrijwel alle godsdienstige plichten) 
 

 
6.1.4.2.2. De levensbeschouwelijke achtergrond van de kring/federatie: 

 
Vraag 8. Wordt er bij de programmatie rekening gehouden met de politieke kleur of 
levensbeschouwelijke strekking van uw kring? (Q13) 

-ja, altijd 
-soms 
-neen, nooit 
 

Vraag 14. Heeft uw kring connecties met een vakbond? (Q24) 
-ja 
-neen 

Zo ja, wat houdt deze connectie in? (Q23A1 t.e.m. Q23A8) 
-financiële steun 
-materiaal en logistieke steun 
-stellen mensen ter beschikking 
-stellen zaal ter beschikking 
-maken publiciteit voor ons 
-maken publiciteit voor hen 
-gelijkgezindheid/zelfde gedachtegoed 
-spelen voor hen 
 

Vraag 15. Heeft uw kring connecties met een partij? (Q26) 
-ja 
-neen 

Zo ja, wat houdt deze connectie in? (Q27A1 t.e.m. Q27A8) 
-financiële steun 
-materiaal en logistieke steun 
-stellen mensen ter beschikking 
-stellen zaal ter beschikking 
-maken publiciteit voor ons 
-maken publiciteit voor hen 
-gelijkgezindheid/zelfde gedachtegoed 
-spelen voor hen 
 

Vraag 16. Heeft uw kring connecties met een parochie? (Q28) 
-ja 
-neen 

Zo ja, wat houdt deze connectie in? (Q29A1 t.e.m. Q29A8) 
-financiële steun 
-materiaal en logistieke steun 
-stellen mensen ter beschikking 
-stellen zaal ter beschikking 
-maken publiciteit voor ons 
-maken publiciteit voor hen 
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-gelijkgezindheid/zelfde gedachtegoed 
-spelen voor hen 
 

Vraag 21. Bij welke (federatie) verbond is uw kring aangesloten? (Q36A1 t.e.m. Q36A5; later 
gehercodeerd in Q65) 

-NVKT (Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond) 
-FAKREA (Federatie voor Amateurkunsten en Kreativiteit) 
-KNTV (Koninklijk Nationaal Toneelverbond) 
-FVST (Federatie van Sociaal-progressieve Toneelverenigingen) 
-Ik weet het niet 
 

 
6.1.4.2.3. De perceptie van de levensbeschouwelijke achtergrond door de respondent: 

 
Vraag 4. Waarom aangesloten bij uw huidige kring? (Q7) 

-omdat het een katholieke vereniging is 
-omdat het een liberale vereniging is 
-omdat het een socialistische vereniging is 
-omdat het een neutrale vereniging is 
-omdat het een vrijzinnige vereniging is 
-de politieke kleur had hier niets mee te maken 

 

6.1.4.2.4. De perceptie van de levensbeschouwelijke toekomst door de respondent: 

 
Vraag 25. De fusie van de vier federaties is…? (Q40) 

-een goede zaak 
-een slechte zaak 
-ik weet het niet 
 

Vraag 26. Door de fusie zal de eigenheid (politieke kleur, geloof, levensbeschouwing) die verbonden is 
aan de federatie verdwijnen? (Q41) 

-dit is goed 
-dit is spijtig 
 

Vraag 27. Zal de fusie een invloed hebben op de dagdagelijkse werking van uw kring? (Q42) 
-ja, vast en zeker 
-ik denk het wel 
-ik denk het niet 
-neen, zeker niet 

 

Tenslotte werd zo tot een definitief enquêteformulier gekomen met volgende structuur  

en ingebouwde controlemechanismen: 

 
6.1.4.2.5. Structuur van de vragenlijst:  

 

de definitieve vragenlijst12 bestaat uit vijf delen: 

- in het eerste deel (vragen 1 t.e.m. 9) wordt gepeild naar diverse aspecten die met het 

kringlidmaatschap te maken hebben, hierbij wordt meteen een belangrijke vraag 

                                                 
12 cf. Janssens 1998: 81-104 
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m.b.t. programmatie en levensbeschouwelijke strekking gesteld (vraag 8) en een 

controlevraag ingebouwd (vraag 9) 

- in het tweede deel ( vragen 10 t.e.m.16) worden diverse vragen gesteld naar de 

connecties van de kring met andere maatschappelijke structuren teneinde aspecten 

van zuilgebondenheid te detecteren 

- in deel 3  (vragen 17 t.e.m.27) zijn een aantal vragen opgenomen naar de adhesie van 

de kring bij de verzuilde amateurtoneelfederaties en worden tevens een aantal 

vragen gesteld over de impact die de respondent toekent aan een eventueel fuseren 

van deze federaties 

- in deel 4 (vragen 28 t.e.m. 32) wordt gepeild naar de politiek-levensbeschouwelijke 

achtergrond van de respondent 

- in het vijfde deel (vragen 33 t.e.m. 39) zijn de vragen opgenomen m.b.t. het algemeen 

profiel van de respondent en werden tegelijk twee vragen verwerkt die ook als 

indicatoren zullen dienen voor levensbeschouwelijke achtergrond en 

zuilgebondenheid (vragen 37 en 39) 

 

6.1.4.2.6. Controlemechanismen. 

 

Controlevragen :  

Vraag 9 (Q14) is een controlevraag in relatie tot vraag 21 (Q36) in die zin dat de 

afwezigheid van elke correlatie tussen de antwoorden een verwittiging inhoudt om 

verder na te gaan of de respondent zich niet heeft vergist dan wel onbetrouwbaar is. 

Vraag  7 (Q11) is een controlevraag in relatie tot vraag 18 (Q32) in die zin dat indien 

één van beide vragen positief wordt beantwoord dit redelijkerwijze ook het geval moet 

zijn voor de andere. 

 

Andere controlemechanismen :  

bij het ordenen van bepaalde onderdelen van de vragenlijst werd bewust een structurele 

moeilijkheidsgraad ingebouwd om de respondent op de proef te stellen. De interne 

volgorde waarin levensbeschouwelijk of politiek gekleurde categorieën als 

keuzemogelijkheid werden aangeboden, is bijgevolg met opzet willekeurig gehouden in 

de vragen 4 (Q7), 21 (Q36), 28 (Q43), 29 (Q45) en 31 (Q48). 

Analoog werd de volgorde van de keuzemogelijkheden in de controlevraag 9 (Q14) 

bewust afwijkend gemaakt van die in vraag 21 (Q36). 
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6.1.4.2.7. Vragenlijst :   

 
Graag de vragenlijst volledig invullen.   Zij is zeer persoonlijk en daarom ook anoniem.   Met dank voor uw medewerking. 
De ingevulde vragenlijst voor 6 mei terugzenden in de bijgevoegde voorgefrankeerde omslag aub. 

    
1 Wat is de naam van uw kring?   
    

2 Hoeveel jaar bent u al lid van uw kring?   
    

3 Wat is uw functie in de kring?  acteren 
   regisseren 
   ledenwerving 
   sponsorwerving 
   administratie 
   bestuurslid 
   andere ……………………………………………………… 
    

4 Waarom aangesloten bij uw huidige kring?  omdat het een katholieke vereniging is 
   omdat het een liberale vereniging is 
   omdat het een socialistische vereniging is 
   omdat het een neutrale vereniging is 
   omdat het een vrijzinnige vereniging is 
   de politieke kleur had hier niets mee te maken 
    

5 Hoeveel leden telt uw kring?   
    

6 Bent u al eens van kring veranderd?  ja 
   neen 
    
          Zo ja, bent u daarbij ook van verbond (federatie) 

veranderd? 
 ja 

   neen 
    

7 Werkt u ook met andere kringen samen?  ja 
   neen 
    
          Zo ja, van het zelfde verbond (federatie)?  ja 
   neen 
    

8 Wordt er bij de programmatie rekening gehouden met de 
pol. 

 ja, altijd 

 kleur of levensbeschouwelijke strekking van uw kring?  soms 
   neen, nooit 
    

9 Welke toneelpublicaties leest u?  Fakreant 
   Gong 
   Rekwisiet 
   Toneelecho 
   andere ……………………………………………………… 
    

10 Heeft uw kring connecties met andere gezelschappen?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

11 Heeft / had uw kring connecties met andere verenigingen?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
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   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

12 Heeft uw kring connecties met een school?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

13 Heeft uw kring connecties met een bedrijf?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

14 Heeft uw kring connecties met een vakbond?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

15 Heeft uw kring connecties met een partij?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

16 Heeft uw kring connecties met een parochie?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

17 Welke problemen kent uw toneelkring?  te weinig leden 
   te weinig actieve leden 
   verloop van medewerkers 
   te weinig publiek 
   artistieke meningsverschillen 
   levenbeschouwelijke meningsverschillen 
   politieke meningsverschillen 
   andere ……………………………………………………… 
    

18 Zou u willen samenwerken met andere kringen uit uw 
regio? 

 ja 

   neen 
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19 Zou u willen samensmelten met een andere kring uit uw 

regio? 
 ja 

   neen 
   dit is een interessante gedachte om te onderzoeken 
    

20 Aan welke manifestaties neemt u of uw kring deel?  IJzerbedevaart 
   Vlaams Nationaal Zangfeest 
   1-mei 
   Rerum Novarum 
   Feest Vrijzinnige Jeugd 
   H. Communieviering / communiefeest 
   andere ……………………………………………………… 
    

21 Bij welke (federatie) verbond is uw kring aangesloten?  NVKT (Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond) 
   FAKREA (Fed. van Arb. voor Am. Kunstbeoefening en Kreativiteit) 
   KNVT (Koninklijk Nationaal Toneelverbond) 
   FVST (Fed. van Vl. Soc. en Soc. en Soc.-progr. Toneelver.) 
   ik weet het niet 
    

22 Weet u dat de 4 federaties gaan fusioneren?  ja 
   neen 
    

23 Via welk kanaal heeft u dit vernomen?  via een vergadering 
   via een publicatie van een kring of verbond 
   via mond tot mond 
   algemene media 
    

24 Waarom fusioneren de 4 federaties?   
    

25 De fusie van de 4 federaties is ...  een goede zaak 
   een slechte zaak 
   ik weet het niet 
    

26 Door de fusie zal de eigenheid (pol. kleur, 
levensbeschouwing) 

 dit is goed 

 die verbonden is aan de federatie verdwijnen?  dit is spijtig 
    

27 Zal de fusie een invloed hebben op de dagdagelijkse   ja, vast en zeker 
 werking van uw kring?  ik denk het wel 
   ik denk het niet 
   neen, zeker niet 
    

28 Bij welk ziekenfonds bent u aangesloten?  Christelijke Mutualiteiten 
   Socialistische Mutualiteiten 
   Liberale Mutualiteiten 
   Onafhankelijke Mutualiteiten 
   Neutrale Mutualiteiten 
   Hulpkas Ziekte en Invaliditeitsverzekering 
   andere ……………………………………………………… 
    

29 Bij welke vakbond bent u aangesloten?  ABVV 
   ACLVB 
   ACV 
   andere ……………………………………………………… 
   ik ben niet aangesloten bij een vakbond 
    

30 Stemt u bij verkiezingen altijd op zelfde partij?  ja 
   neen 
   ik ben niet stemgerechtigd 
    

31 Op welke partij gaat u in oktober stemmen  Agalev 
  (gemeenteraadsverkiezingen)?  CVP 
   SP 
   Vlaams Blok 
   VLD 
   VU 
   andere ……………………………………………………… 
   ik weet het nog niet 
    

32 Bent u actief lid van een andere organisatie die een   ja 
 politieke / levensbeschouwelijke kleur heeft?  neen 
    

33 U bent ...  een man 
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   een vrouw 
    

34 U bent ...  jonger dan 21 jaar 
   tussen 21 en 30 jaar 
   tussen 31 en 40 jaar 
   tussen 41 en 50 jaar 
   tussen 51 en 60 jaar 
   ouder dan 60 jaar 
    

35 Wat is uw beroep?  hoger kader / vrij beroep 
   zelfstandige 
   bediende / middenkader 
   arbeider 
   gepensioneerd 
   student 
   momenteel zonder werk 
    

36 Wat is het hoogste diploma dat u behaald heeft?  lagere school 
   lager middelbaar 
   lager technisch 
   hoger technisch 
   hoger middelbaar (A2) 
   hoger niet-universitair (A1) 
   universitair 
    

37 U bent ...  vrijzinnig / atheïst 
   ongelovig / onverschillig 
   niet pratikerend gelovige (vervult geen of nauwelijks godsd. 

plichten) 
   pratikerend gelovige (vervult vrijwel alle godsdienstige plichten) 
    

38 U bent ...  ongehuwd met ouders 
   ongehuwd met partner 
   ongehuwd alleen 
   gehuwd / 0 kinderen 
   gehuwd / 1 kind 
   gehuwd / meer dan 2 kinderen 
   gescheiden 
   weduwe / weduwenaar 
    

39 Welke schoolkeuze maakt u voor uw kinderen?  officieel onderwijs 
   vrij onderwijs 
   andere ……………………………………………………… 
   ik heb geen kinderen 
    

40 Wat is de postcode van uw woonplaats?   
    

 

 

6.1.5. Draaiboek onderzoek. 

 

6.1.5.1. Eerste georganiseerd contact. 

 

Op 3 april 2000 werd op een gezamenlijke vergadering van de bestuurders van de vier 

amateurtoneelfederaties (NVKT, FAKREA, KNTV, FVST) en het Vlaams Verbond 

voor Poppenspel het onderzoek voorgesteld en het doel ervan uiteen gezet met de 

bedoeling de medewerking van de amateurtoneelfederaties te vragen voor het trekken 

van de steekproef. 
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Er werd hierbij nadrukkelijk verzekerd dat de enquête anoniem en vertrouwelijk zal 

verlopen. Aan het Vlaams Verbond voor Poppenspel werd uitgelegd waarom hun leden 

niet in de enquête konden worden opgenomen. 

 

De vier verbonden stemden erin toe hun medewerking te verlenen door hun 

secretariaten opdracht te geven adreslabels van hun leden ter beschikking te stellen, 

lukraak getrokken volgens onze instructies. 

 

6.1.5.2. De begeleidende brieven 

 

De vier voorzitters gingen ook akkoord een door ons in hun naam opgestelde 

begeleidende brief13 op briefpapier van hun respectieve federatie te vermenigvuldigen 

en te ondertekenen. 

De begeleidende brieven werden opgenomen in bijlage achterin deze band en leggen de 

nadruk op het belang van het onderzoek voor de verenigingen en dus indirect ook voor 

de respondent, en op de betrokkenheid en de instemming van de 

federatiebesturen.Tevens wordt expliciet gewezen op de wetenschappelijke aard van het 

onderzoek en op het anonieme en vertrouwelijke karakter van de enquête. 

 

6.1.5.3. Trekken van de steekproef 

 

Het totaal aantal bij de vier federaties aangesloten Vlaamse amateurgroepen bedraagt 

ongeveer duizend. Dit aantal schommelt constant heel lichtjes omdat er geregeld wel 

een kring verdwijnt of inslaapt en een andere ontstaat of weer actief wordt. 

 

Hoewel het uitsturen, met alles wat dit impliceert, van duizend enquêteformulieren aan 

de limiet lag van wat tot onze praktische mogelijkheden behoorde, werd er toch voor 

geopteerd één lukraak14 gekozen medewerker van elke kring aan te schrijven, waardoor 

de geografische spreiding en de complete dekking van het gehele veld verzekerd waren 

voor wat betreft de uitgestuurde enquête. 

 

                                                 
13 cf. Swanborn 1981: 105-106 
14 cf. Van der Zee 1983: 135 en Swanborn 1981: 98-103 
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Voor het grootste verbond, het NVKT, werd uit het geautomatiseerde ledenbestand voor 

elke aangesloten kring aan de hand van een klein speciaal ontwikkeld ad random 

programma één lid getrokken en op adreslabel afgedrukt. Voor de drie andere 

verbonden werd in de geautomatiseerde ledenbestanden van de federatiesecretariaten 

systematisch onsystematisch één lid van elke kring getrokken. Dit gebeurde door uit de 

ledenlijsten15 van de kringen per kring respectievelijk het eerste, tweede, derde enz. lid 

te kiezen en opnieuw met het eerste lid van de volgende kring te beginnen wanneer men 

bij een bepaalde kring aan het laatste lid van het ledenbestand was gekomen. Hierbij 

kan nog worden opgemerkt  dat de volgorde waarin de ledenlijsten door de 

verschillende nationale secretariaten van de federaties worden bijgehouden in hun 

bestanden vrij willekeurig is: soms alfabetisch op naam, soms gerangschikt per 

provincie of  per gemeente. Ook in dit opzicht was het aselecte karakter van het door 

ons gehanteerde principe gewaarborgd. 

 

Vervolgens werden de naam en adresgegevens van aldus getrokken leden op adreslabels 

uitgeprint. De labels van de vier federaties waren alle in ons bezit op 13 april 2000.  

 

Telling leerde hun precieze aantal en de spreiding per federatie, als volgt: 

 

NVKT:      505 

KNTV:      269 

FAKREA: 150 

FVST:         66 

Totaal:       990. 

 

Hierbij werden nog 10 lukraak gekozen namen gevoegd uit ons eigen, meer bescheiden 

privé-adressenbestand van amateurtoneelspelers. Dit bracht het aantal voor het NVKT 

op 514, voor FVST op 67, en het totaal aantal op 1000. Deze laatste ingreep was ook 

mee ingegeven door de overweging dat vanaf 1000 exemplaren De Post gunstiger 

verzendingstarieven hanteert. 

 

                                                 
15 we merkten in 1.1 reeds op dat het KNTV geen ledenlijsten als zodanig heeft; er kon echter gebruik worden 
gemaakt van een specifieke verzendingslijst voor het KNTV-tijdschrift Rekwisiet: alle bij het KNTV aangesloten 
groepen mogen namelijk een vrij te kiezen persoon opgeven die recht heeft op een gratis abonnement 
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6.1.5.4. Verzending 

 

In het weekeind van 15 op 16 april 2000 werden 1000 brieven verzendingsklaar 

gemaakt. Elke zending bestond uit:  

- de begeleidende brief van de betreffende federatievoorzitter 

- het enquêteformulier met waarborg van anonimiteit en verzoek vóór 6 mei te  

  willen antwoorden 

- een aan onszelf geadresseerde voorgefrankeerde terugzendenveloppe . 

 

Deze 1000 zendingen werden op 17 april 2000 gepost. 

 

6.1.5.5. Respons 

 

Tussen 21 april en 23 mei werden 391 omslagen teruggezonden plus 13 door de post als 

onbestelbaar geretourneerde zendingen (deze laatste als volgt gespreid over de 4 

federaties: NVKT 8, KNTV 2, FVST 2, FAKREA 1,  wat tussen haakjes op zich al 

enigszins in de richting zat van de getalsterkte van de verbonden en als een 

bemoedigend teken mocht worden beschouwd).  

 

De 391 door de respondenten teruggezonden omslagen bevatten 390 ingevulde 

enquêteformulieren en één gemotiveerde weigering om mee te werken. De respons 

bedroeg dus 390 op 1000 of precies 39%, wat als bijzonder succesvol mag worden 

beschouwd.16 Naar wetenschappelijke maatstaven is dit een zeer goede respons voor een 

schriftelijke enquête, inz. wanneer we er ook rekening mee houden dat we niet over de 

middelen beschikten om na verloop van drie weken een rappel te versturen of de 

aangeschreven personen op te bellen. Wellicht is dit succes te verklaren door de 

motiverende begeleidende brief en door de ingesloten voorgefrankeerde 

terugzendomslag. Het feit dat de problematiek van de fusie van de bestaande 

amateurtoneelfederaties op dat moment in de tijd steeds meer acuut werd, kan ook bij 

een aantal respondenten een rol hebben gespeeld, omdat een aantal vragen op dit 

fusiefenomeen betrekking hadden. 

 

                                                 
16 de non-respons bij postenquêtes kan gemakkelijk 70 tot 80% bedragen, cf. Billiet 1992: 212 en Swanborn 
1981: 103-106 
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Bij het binnenkomen werden alle ontvangen enquêteformulieren doorlopend 

genummerd met het oog op de verwerking ervan. Volledigheidshalve weze  i.v.m. de 

respons nog vermeld  dat nog slechts drie enquêteformulieren na het opstarten van de 

verwerking  werden teruggezonden  en dus buiten beschouwing bleven. 

 

6.1.5.6. Verwerking 

 

Met het oog op de verwerking17 werden de nu van een volgnummer voorziene 

enquêteformulieren stuk per stuk nagekeken. 

 

Hierbij werden bepaalde evidente gegevens  in de antwoorden consequent en/of correct 

gemaakt inz. de formulering van de naam van de kring en het toewijzen aan de correcte 

categorie van sommige antwoorden, vooral i.v.m. mutualiteits- en 

vakbondslidmaatschap.  

 

Tevens werden de controles op consistentie en consequentie van de respondent 

uitgevoerd via de zuivere controlevragen en via de controle op de consistentie van 

bepaalde gerelateerde antwoorden. Op deze wijze werd één respondent, volgnummer 

170, gedetecteerd die niet voldeed. 

 

In totaal kwamen dus 389 enquêteformulieren in aanmerking voor verwerking en 

analyse. Hiervan werden eerst voor de rechte tellingen de gegevens m.b.t. 

federatielidmaatschap en woonplaats van de respondent genoteerd. Vervolgens werden 

in het weekeind van 27 op 28 mei 2000 de 389 enquêteformulieren met hun drie 

bladzijden informatie in de computer ingetikt in een Excel programma opgesteld in 

functie van het codeboek, en geschikt om én frequentietabellen te produceren én nadien 

in SPSS te worden gecodeerd voor de verdere statistische verwerking d.m.v. 

kruistabellen van variabelen.  

 

In deze fase van de verwerking van de gegevens werd beslist om, met het oog op het 

aanmaken van de kruistabellen, een aantal vragen te hercoderen.  

 

                                                 
17 cf. Janssens 1998: 173-181 
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Als Q60 werd een categorie “provincie” ingevoerd op basis van de antwoorden op Q59  

(vraag 40) naar de postcode van de woonplaats van de respondent. 

 

Als Q61 werd een categorie “politieke kleur van de respondent” ingevoerd door naast 

de antwoorden over partijvoorkeur op Q48 (vraag 31) ook drie categorieën te 

introduceren op basis van een combinatie van de antwoorden over lidmaatschap van een 

ziekenfonds via Q43 (vraag 28) en van een vakbond via Q45 (vraag 29): 

- socialistisch:  Q43 = 2 en Q45 = 1 

- liberaal:          Q43 = 3 en Q45 = 2 

- katholiek        Q43 = 1 en Q45 = 3 

 

Als Q62 werd een categorie “hoeveel jaar lid van uw kring” samengesteld op basis van 

de gemiddelde duur van het lidmaatschap Q4 (vraag 2), namelijk 12 jaar. Onder dit 

gemiddelde wordt beschouwd als een kort, en erboven als een lang lidmaatschap. 

 

Als Q63 werd uit de antwoorden op Q7 (vraag 4) “waarom aangesloten bij uw huidige 

kring” een nieuwe dichotome categorie samengesteld als:  

“past bij politiek-levensbeschouwelijke overtuiging” Q7 = 1,2,3,4,5  

“politiek-levensbeschouwelijke overtuiging had er niets mee te maken” 

 

Als Q64 werd een categorie “hoeveel leden telt uw kring” samengesteld op basis van 

het gemiddeld aantal leden via Q8 (vraag 5), namelijk 30 leden. Onder dit gemiddelde 

wordt beschouwd als een kleine kring, erboven als een grote. 

 

Als Q65 werd Q36 (vraag 21) “bij welke (federatie) verbond is uw kring aangesloten” 

uitgebreid met de categorieën “combinatie van federaties” en “ weet het niet”. 

 

Na deze hercoderingen kon het definitieve codeboek worden samengesteld. 

 

6.1.5.7. Codeboek. 

 

Het codeboek werd achterin deze band opgenomen en staat eveneens op de CD Rom in 

bijlage. 
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6.2. Onderzoeksresultaten 

 

De volledige onderzoeksresultaten werden opgenomen in  bijlage 1 op de afzonderlijke 

CD Rom. 

De databank met de gegevens van de enquête en de verwerkte statistische gegevens,  

werden eveneens op de CD Rom opgenomen als bijlage 4. 

 

6.3. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 

         6.3.1. Aantal respondenten 

 

Het aantal geldige respondenten bedroeg zoals gezegd 389. De rechte tellingen van de 

via de enquêteformulieren ingewonnen gegevens m.b.t. woonplaats (gemeente) en 

lidmaatschap van een of meerdere amateurtoneelfederaties, leverden meteen een eerste 

tabel op van de geografische spreiding over de vijf provincies van de respondenten per 

verbond. 

 

6.3.2.Geografische spreiding van respondenten 

 

De spreiding van het aantal bij de vier amateurtoneelfederaties aangesloten groepen – 

op het ogenblik dat de enquête werd uitgevoerd  - nationaal en over de vijf Vlaamse 

provincies was de volgende: 

 

    Aangesloten groepen          NVKT        FAKREA          KNTV            FVST 

                       nationaal  505  151  251  70 

                    Antwerpen  102   69    52  30 

            Vlaams Brabant    64   20  104    6 

           Oost-Vlaanderen  101   30    56  26 

          West-Vlaanderen  137   22    35    7 

                        Limburg  101   10      4    1  

Bron: VCAT Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater, verslag dd. 2.2.2000, blz. 1 
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Wanneer we hier de tabel naastleggen, samengesteld op basis van de rechte tellingen 

met betrekking tot de geografische spreiding nationaal en over de vijf Vlaamse 

provincies van de respondenten, dan geeft die volgend resultaat:   

 
390 respon- 
       denten 

Nvkt Fakrea kntv fvst Weet 
niet ? 

Nvkt 
+ ? 

fakrea 
+kntv 

 

nvkt+ 
kntv 

nvkt+ 
fakrea 

geen 
feder. 

onbe-
trouw-
baar 

Totaal 154 45 130 29 9 [2] 5 10 6 1 1 

Antw.. 34 26 29 10 1 0 3 3 2 0 0 

Vl.Br. 23 3 44 3 1 0 2 3 1 0 1 

O.-Vl. 33 9 29 11 4 0 0 0 0 1 0 

W.-Vl. 43+2= 
45 

4 16 5 2 [2] 0 1 1 0 0 

Limb. 19 3 12 0 1 0 0 3 2 0 0 

 

 

Dit leert ons dat de spreiding van respondenten vrij goed aansluit bij de relatieve 

getalsterkte  (aantal  aangesloten groepen) van de vier federaties, met een lichte 

oververtegenwoordiging voor wat betreft KNTV, waarop we verder nog zullen 

terugkomen. Deze tendens wordt ook op het niveau van de provinciale spreiding 

doorgezet. Het NVKT komt overal als de grootste federatie naar voren, gevolgd door de 

tweede grootste federatie, het wat kleinere KNTV – zoals gezegd dus wat 

oververtegenwoordigd in de cijfers – en dan gevolgd door de twee kleine federaties, met 

als grootste FAKREA en als kleinste FVST.  

 

Hieruit kan dus worden geconcludeerd dat de repons representatief is voor de 

verhoudingen in ledenaantal tussen de vier federaties, zowel op nationaal als op 

provinciaal niveau.  

 

Op basis van de antwoorden op de vraag naar de woonplaats (gemeente) van de 

respondenten kan de geomap van Vlaanderen worden ingevuld. Een geomap is een 

landkaart met opgave van het aantal respondenten per gemeente, ingekleurd met zeven 

kleuren die het aantal respondenten per gemeente vermeldt zoals opgegeven in de 

legende.  
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Hierbij valt overduidelijk op dat de geografische dekking van quasi heel Vlaanderen 

werd gerealiseerd en dat ook de concentratie van de antwoorden aansluit bij de 

getalsterkte van de federaties per provincie en per lokaliteit, met aan kop de meeste 

verstedelijkte gebieden met de meeste amateurtoneelkringen in de provincies 

Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.  

 

Hieruit kunnen we alvast besluiten dat de spreiding van het totaal aantal ontvangen 

vragenlijsten op een dubbele wijze een representatief beeld geeft van de beoogde 

populatie: heel Vlaanderen werd bestreken en de geografische densiteit van de groepen 

kwam eveneens uit de spreiding van de respondenten naar voren. 
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6.3.3. Profiel van de respondent. 

 

Uit de frequentietabellen en grafieken kunnen m.b.t. het profiel van de respondenten 

volgende conclusies worden getrokken: 
 

Geslacht Q51  (zie bijlage 1 op de CD Rom, deel 1, tabel 44) 

De opdeling naar geslacht van 388 respondenten die op deze vraag antwoordden, is: 

57.7% mannen 
42.3% vrouwen 
 

een vrouw

een man

 
 

 

Leeftijd Q 52  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 45) 

De spreiding naar leeftijd van 385 respondenten ligt als volgt: 

34.5%: tussen 41 en 50  
21.3%: tussen 51 en 60 
19% tussen 31 en 40 
10.9% ouder dan 60 
9.4% tussen 21 en 30 
4.9% jonger dan 21 
 
Het merendeel der respondenten is dus tussen 41 en 50 jaar oud (34.5%) gevolgd door  - 
dicht bij elkaar – de leeftijdsgroepen tussen 51 en 60 (21.3%) en tussen 31 en 40 (19%) 
en de leeftijdsgroepen ouder dan 60 (10.9%) en tussen 21 en 30 (9.4%); de groep jonger 
dan 21 is het minst vertegenwoordigd met 4.9% 
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ouder dan 60 jaar
tussen 51 en 60 jaar

tussen 41 en 50 jaar
tussen 31 en 40 jaar

tussen 21 en 30 jaar
jonger dan 21 jaar

Pe
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40

30

20

10

0

 
 

 

Beroep Q 53 (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 46) 

De spreiding naar beroep van 377 respondenten ligt als volgt: 

49.9% bediende/middenkader 
14.6% gepensioneerd 
9.8% hoger kader/vrij beroep 
8.2% arbeider 
6.6% zelfstandige 
5.8% momenteel zonder werk 
5.0% student 

De helft van deze respondenten behoort tot de groep bediende/middenkader: 49.9%; de 
groep gepensioneerden bedraagt 14.6% en alle anderen minder dan 10%: hoger kader/ 
vrij beroep 9.8%; arbeider 8.2%; zelfstandige 6.6%; momenteel zonder werk 5.8% en 
student 5.0%. 

 
 

 

momenteel zonder wer

student

gepensioneerd

arbeider

bediende / middenkad

zelfstandige

hoger kader / vrij b
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Opleidingsniveau Q54  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 47) 

Het opleidingsniveau van 387 respondenten is het volgende: 

32.8% hoger niet universitair 
28.7% hoger middelbaar 
11.6% lager middelbaar 
11.1% universitair 
7.8% hoger technisch 
4.9% lager technisch 
3.1% lager onderwijs 

Het opleidingsniveau van de respondenten is hoog : 

De groepen van de hoger niet universitair en van de hoger middelbaar geschoolden 
overwegen met resp. 32.8% en 28.7%. Lager middelbaar en universitair onderwijs 
liggen nagenoeg gelijk met 11.6% en 11.1%. Tenslotte volgen hoger technisch 7.8%, 
lager technisch 4.9% en lager onderwijs 3.1%. 
 

universitair
hoger niet-universit

hoger middelbaar (A2
hoger technisch

lager technisch
lager middelbaar

lagere school
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Gezinsstructuur Q56  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 49) 

De gezinsstructuur van 388 respondenten is de volgende: 

35.3%: gezin met meer dan 2 kinderen 
16.5% gezin met 1 kind 
12.4% gezin met 2 kinderen 
8.0% ongehuwd met ouders 
7.0% ongehuwd met partner 
7.0% gescheiden 
6.4% gehuwd zonder kinderen 
5.4% ongehuwd alleen 
2.1% weduwe/weduwnaar 

Bij deze respondenten overweegt de gezinsstructuur met kinderen: 

zowat 1/3 is gehuwd met meer dan 2 kinderen: 35.3%; 16.5% is gehuwd met 1 kind; 
12.4% is gehuwd met 2 kinderen, wat samengeteld 64.2% geeft. De andere categorieën 
zijn zowat gelijk verdeeld, als men er rekening mee houdt dat gelet op de leeftijd de 
categorie weduwe/weduwnaar minder vertegenwoordigd is. 
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weduwe / weduwenaar

gescheiden

gehuwd / met meer da

gehuwd / met 2 kinde

gehuwd / 1 kind

gehuwd / 0 kinderen

ongehuwd alleen

ongehuwd met partner

ongehuwd met ouders
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20

10

0

 
 
 

Duur lidmaatschap Q62  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 52) 

Het volledig aantal respondenten, 390, is vrijwel precies verdeeld over kort en lang 

lidmaatschap (met als norm 12 jaar) : 

48.2% kort 
51.8% lang 
 

 

lang lidmaatschap

kort lidmaatschap

 
 
 

Grootte kring Q64  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 54) 

Het totaal aantal respondenten, 390, is bijna 3/5 – 2/5 verdeeld tussen lidmaatschap van 

een grote of een kleine kring (met als norm 30 leden) : 

56.7% grote kring 
43.3 kleine kring 
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grote kring

kleine kring

 
 

6.3.4. Frequentietabellen en kruistabellen 

 

Om de via de enquête ingewonnen antwoorden te analyseren en te interpreteren werd 

een groot aantal kruistabellen opgesteld via het statistische programma SPSS Base 9.0 

voor Windows. Naast de frequentietabellen met grafiek van alle vragen (zie bijlage 1, 

deel 1 op de CD Rom), waarvan we boven reeds die m.b.t. het profiel van de respondent 

bespraken, werden volgende grote groepen kruistabellen aangemaakt: 

  

- Kruistabellen van alle gesloten vragen met de variabelen. (zie bijlage 1 op de  CD 

Rom, deel 2) 

1. hoeveel jaar lid van uw kring 
2. waarom aangesloten bij uw huidige kring 
3. hoeveel leden telt uw kring 
4. bij welk verbond is uw kring aangesloten 
 

- Kruistabellen met multiple answers met de variabelen. (zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 3) 

1. politieke kleur 
2. hoeveel jaar lid van uw kring 
3. waarom aangesloten bij uw huidige kring 
4. hoeveel leden telt uw kring 
5. bij welk verbond is uw kring aangesloten 
 

- Kruistabellen van de vier groepen levensbeschouwelijke indicatoren, onderverdeeld 

als (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 4): 

- levensbeschouwelijke achtergrond van respondent: Q43,Q45,Q47,Q48,Q50 en Q55 
- levensbeschouwelijke achtergrond van de kring/federatie: Q13,Q24,Q26,Q28 en Q65 
- perceptie van de levensbeschouwelijke achtergrond door de respondent: Q7 
- perceptie van de levensbeschouwelijke toekomst door de respondent: Q40,Q41en Q42 
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- Kruistabellen van alle gesloten vragen met variabelen (zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 5) 

1. geslacht 
2. leeftijd 
3. beroep 
4. diploma 
5. provincie 
 

- Kruistabellen met multiple answers met de variabelen (zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 6) 

1. geslacht 
2. leeftijd 
3. beroep 
4. diploma 
5. provincie 
 

- Kruistabellen van alle gesloten vragen met de variabele (zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 7) 

-bestuurslid 

-geen bestuurslid 

 
 

6.3.4.1. Analyse van de frequentietabellen 

 

Gemiddeld lidmaatschap (Q4: zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 2 en 3) 

 
 

 

Hoeveel jaar bent u al lid van uw kring?
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Van het totaal aantal respondenten  is een lid gemiddeld 12 jaar aangesloten bij een 

kring 
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Functie (Q5: zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 4) 

De functie in de kring is bij het totaal aantal respondenten als volgt gespreid: 

Acteren : 30,1% 
Bestuurslid : 25% 
Andere functies18: 13,7% 
Administratie : 12,1%  
Regisseren : 8,7% 
Sponsorwerving : 5,3% 
Ledenwerving : 5,1% 
 

 

Reden lidmaatschap (Q7 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 5) 
 

de politieke kleur h

omdat het een vrijzi

omdat het een neutra

omdat het een social

omdat het een libera

omdat het een kathol

 
 
 

Van de 386 respondenten die deze vraag beantwoordden, zegt meer dan ¾ (76.7%) dat 

de reden waarom ze aangesloten zijn bij hun kring niets met de politiek 

levensbeschouwelijke overtuiging te maken had. 

Deze tendens naar ontzuiling wordt bevestigd door de volgende – veel kleinere – groep 

van 12.4% die aangesloten is bij  een kring omdat die neutraal is. 

Bij de respondenten die wel om politiek levensbeschouwelijke redenen bij een kring 

aangesloten zijn, behoort het merendeel manifest tot de katholieke zuil 8.3%. 

Bijna geheel te verwaarlozen zijn socialistisch en vrijzinnig die beide elk precies 1% 

bedragen en liberaal dat nauwelijks 0.5% haalt.  

 

Zie ook verder: belang politiek-levensbeschouwelijk element voor lidmaatschap kring  

(Q63)  
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Gemiddeld aantal leden kring (Q8 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 6 en 7) 
 

De kringen waartoe de 390 respondenten behoren tellen gemiddeld 30 leden. 

 

Trouw aan de kring (Q9 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 8) 

neen

ja

 
 

Het overgrote deel van respondenten blijkt trouw te zijn aan hun kring: 83.8%. 

 

Slechts 16.2% is al eens van kring veranderd. 388 van de 390 respondenten 

beantwoordden deze vraag. 

 

 

Trouw aan de federatie (Q10 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 9) 
 

neen

ja

 
Wanneer we de respondenten bijkomend vragen of ze daarbij ook van verbond/federatie 

zijn veranderd, blijkt dit voor 29% op te gaan, tegenover 71% die ook hun 

verbond/federatie trouw bleven. 

                                                                                                                                                         
18 inz. decor, techniek, tekstcontrole, werk achter de schermen 
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Het belang van deze cijfers moet nochtans gerelativeerd worden want slechts 62 van de 

390 respondenten gaf een antwoord op deze vraag. 

 

 

Graad van samenwerking (Q11 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 10) 
 

neen

ja

 
 
 

58.7% van de 383 respondenten die deze vraag beantwoordden, werkt niet met andere 

kringen samen, de overige 41.3% wel. 

 

 

Aard van samenwerking (Q12 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 11) 
 

neen

ja

 
 
 

Op de vraag of dit om samenwerking met kringen van hetzelfde verbond gaat, 

antwoord 56.3% ja en 43.7% neen. 
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Vermits op deze vraag toch door 255 van de 390 respondenten werd geantwoord, 

kunnen we concluderen dat het al dan niet samenwerken spiegelbeeld is van de 

samenwerking met de kringen uit een ander verbond. 

 

 

Impact op programmatie van politiek-levensbeschouwelijke overtuiging (Q13 : zie 

bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 12) 
 

neen, nooit

soms

ja, altijd

 
 
 

 
 

Van de 384 respondenten die de vraag beantwoordden, geeft meer dan 4/5  (84.1%) te 

kennen dat er bij hun programmatie nooit rekening wordt gehouden met de politieke 

kleur of de levensbeschouwelijke strekking van hun kring. Bij 13.3% is dat soms het 

geval en slechts bij 2.3 % altijd. 

 

 

Spreiding  lectuur federatiepublicaties  (Q14 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 

13) 

 

Veel respondenten lezen meer dan 1 toneelpublicatie. De spreiding van  352 

respondenten per federatie ligt als volgt: 

 

NVKT Toneelecho christelijk: 33.8% 

KNTV Rekwisiet neutraal: 28.3% 

FAKREA Fakreant christelijk: 13.1% 

FVST Gong socialistisch: 7% 
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Aan te stippen valt dat publicaties van buiten de federaties goed zijn voor 17.9%. 

 

 
Connecties met andere gezelschapppen  + duiding ervan  (Q16 en Q17 : zie bijlage 1 op 
de  CD Rom, deel 1, tabel 14 en 15) 

 

neen

ja

 
 

Meer dan 2/3 van 385 respondenten geeft aan dat hun kring connecties heeft met 

andere gezelschappen: 69.1%. 

Bij 30.9% is dit evenwel niet het geval. 

 
Deze connecties bestaan in (Q17):  
 
Materiaal en logistieke steun: 28.7% 
Ter beschikking stellen van mensen: 24% 
Spelen voor het andere gezelschap: 12.2% 
Publiciteit maken voor het andere gezelschap: 11% 
Publiciteit maken voor de eigen kring: 10.4% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 8.7% 
Ter beschikking stellen zaal: 4.3% 
Financiële steun: 0.6% 
 

Het delen van eenzelfde gedachtegoed is bij de 257 respondenten veeleer een beperkte 

factor: 8.7% 

 

Connecties met andere verenigingen + duiding ervan  (Q18 en Q19 : zie afzonderlijke 
bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 16 en 17) 



 223 

neen

ja

 
 

Van 369 respondenten geeft 58% aan dat hun kring connecties heeft met andere 

verenigingen. 

Bij 42% is dit niet het geval. 

 

Deze connecties bestaan in (Q19): 
 
Materiaal en logistieke steun: 24.6% 
Ter beschikking stellen van mensen: 18.9% 
Spelen voor die verenigingen: 17.7% 
Publiciteit maken voor de kring: 12.7% 
Publiciteit maken voor die verenigingen: 8.5% 
Ter beschikking stellen zaal: 7.2% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 6.7% 
Financiële steun: 3.7% 
 
Het delen van eenzelfde gedachtegoed is bij de 206 respondenten een eerder beperkte 
factor: 6.7% 
 
Connecties met een school  + duiding ervan  (Q20 en Q21 : zie bijlage 1 op de  CD 
Rom, deel 1, tabel 18 en 19) 

neen

ja

 
Van 383 respondenten geeft meer dan 2/3 (72.3%) aan dat hun kring geen connecties 

heeft met een school. 
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Bij meer dan ¼ (27.7%) is dit wel het geval. 

 

Deze connecties bestaan in (Q21): 
 
Ter beschikking stellen zaal: 32.4% 
Materiaal en logistieke steun: 20.6% 
Spelen voor de school: 15.3% 
Ter beschikking stellen van mensen: 12.4% 
Publiciteit maken voor de kring: 10% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 4.7% 
Publiciteit maken voor de scholen: 2.4% 
Financiële steun: 2.4% 

 

Het delen van eenzelfde gedachtegoed is bij de 103 respondenten gereduceerd tot 4.7% 

 

Connecties met een bedrijf + duiding ervan  (Q22 en Q23 : zie bijlage 1 op de  CD 
Rom, deel 1, tabel 20 en 21) 
 

neen

ja

 
 

 

Van 381 respondenten geeft 3/4 (76%) aan dat hun kring geen connecties heeft met een 

bedrijf. 

Voor haast 1/4 (23.9%) is dit wel het geval. 

 

Deze connecties bestaan in (Q23): 
 
Financiële steun: 35.5% 
Publiciteit maken voor het bedrijf: 20.3% 
Publiciteit maken voor de kring: 15.1% 
Materiaal en logistieke steun: 16.9% 
Spelen voor het bedrijf: 5.8% 
Ter beschikking stellen zaal: 3.5% 
Ter beschikking stellen van mensen: 2.3% 
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Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 0.6% 

 

Het delen van eenzelfde gedachtegoed speelt bij de 90 respondenten dus zo goed als 

geen rol. 

 

Connecties met een vakbond + duiding ervan  (Q24 en Q25 : zie bijlage 1 op de  CD 
Rom, deel 1, tabel 22 en 23) 

neen

ja

 
 
 
 

Van 379 respondenten geeft bijna iedereen (98.7%) aan dat hun kring geen connecties 

heeft met een vakbond. 

Voor amper 1.3% is dit wel het geval. 

 

Deze connecties bestaan in (Q25): 

Ter beschikking stellen zaal: 33.3% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 33.3% 
Spelen voor de vakbond: 33.3% 
 

Vermits het hier maar om 3 respondenten gaat kunnen uit deze cijfers geen conclusies 

worden getrokken. 

 

Connecties met een partij + duiding ervan  (Q26 en Q27 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, 
deel 1, tabel 24 en 25) 

 



 226 

neen

ja

 
Van 378 respondenten geeft bijna iedereen (95.5%) aan dat hun kring geen connecties 

heeft met een partij. 

Voor 4.5% is dit wel het geval. 

 

 

Deze connecties bestaan in (Q27): 
 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 37.8% 
Ter beschikking stellen zaal: 22.2% 
Publiciteit maken voor de kring: 16.7% 
Materiaal en logistieke steun: 11.1% 
Publiciteit maken voor de partij: 5.6% 
Spelen voor de partij: 5.6% 
Ter beschikking stellen van mensen: 5.6% 
Financiële steun: 5.6% 
 

Het delen van eenzelfde gedachtegoed is hier belangrijk bij meer dan 1/4 ( 27.8%), maar 

steunt slechts op 13 respondenten wat niet toelaat conclusies te trekken. 

 

Connecties met een parochie + duiding ervan  (Q28 en Q29 : zie bijlage 1 op de  CD 
Rom, deel 1, tabel 26 en 27) 

neen

ja
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Van 382 respondenten geeft bijna 2/3 (65.7%) aan dat hun kring geen connecties heeft 

met een parochie. 

Voor 1/3 (34.3%) is dit wel het geval. 

 

 
Deze connecties bestaan in (Q29): 
 
 
Ter beschikking stellen zaal: 44.8% 
Spelen voor de parochie: 14.3% 
Materiaal en logistieke steun: 13.3% 
Publiciteit maken voor de kring: 11.9% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 6.7% 
Ter beschikking stellen van mensen: 4.3% 
Financiële steun: 3.8% 
Publiciteit maken voor de parochie: 1% 
 
Met 126 respondenten valt op dat 6.7% het delen van eenzelfde gedachtegoed aanduidt. 

 

Problemen van de kring  (Q30 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 28) 

 

Als problemen waarmee de kring kampt geven 291 respondenten op:  

Te weinig actieve leden: 37.1% 
Andere problemen19: 18.9% 
Te weinig publiek:16% 
Te weinig leden:12.1% 
Verloop van medewerkers:7.9% 
Artistieke meningsverschillen: 7% 
Levensbeschouwelijke meningsverschillen: 0.7% 
Politieke meningsverschillen: 0.2% 
 
 
Aan te stippen valt dat levensbeschouwelijke en politieke meningsverschillen hier 

vrijwel te verwaarlozen zijn met resp. 0.7% en 0.2%. 

 

 
 
 
 

                                                 
19 zijn vrijwel alle van materiële aard: van gebrek aan infrastructuur tot gebrek aan acteurs van het geschikte 
geslacht                           
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Bereidheid tot samenwerking  (Q32 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 29) 

 

neen

ja

 
 
 

Van 371 respondenten is 70.4% voor samenwerking met andere kringen uit hun 

regio, 29.6% wenst dit niet. 

 

 

Bereidheid tot fuseren met een andere kring  (Q33 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 

1, tabel 30) 
 

dit is een interessa

neen

ja

 
 
 
 

Van 371 respondenten is 65.8 procent gekant tegen het samensmelten met een andere 

kring uit hun regio; 26.4% vindt dit een interessante gedachte om te onderzoeken en 

7.8% is voor. 
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Deelname aan manifestaties  (Q34 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 31) 

Door 108 respondenten wordt als manifestaties waaraan zij of hun kring deelnemen 

opgegeven: 

Andere20 : 72.9% 
H.Communie/Communiefeest: 11.9% 
Rerum Novarum: 6.8% 
1 Mei: 5.1% 
Vlaams Nationaal Zangfeest: 2.5% 
Feest Vrijzinnige Jeugd: 0.8 % 
 

Deze cijfers leren ons dat de traditionele zuilgebonden en levensbeschouwelijk 

georiënteerde manifestaties nauwelijks 10% halen, met op kop de H.Communie 11.9% 

gevolgd door Rerum Novarum 6.8% en 1 Mei 5.1%. 

 

Spreiding kringen respondenten over de federaties  (Q 65 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 1, tabel 32) 

 

weet het niet
combinatie van feder
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KNTV

FAKREA
NVKT
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De spreiding van de respondenten over de verschillende federaties ligt als volgt: 

NVKT (christelijk):           39.5% 
KNTV (neutraal):              33.9% 
FAKREA (christelijk):      11.6% 
FVST (socialistisch):           7.2% 
Combinatie van federaties:  5.4% 
Weet het niet:                      2.3% 
 

                                                 
20 de andere manifestaties, goed voor 72.9%, zijn vrijwel alle (socio-) culturele manifestaties en wedstrijden; 
door 5 respondenten wordt de 11 juliviering aangestipt 
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Bekendheid met fusie + kanalen  (Q37 en Q38 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, 

tabel 34 en 35) 

neen

ja

 
Van 386 respondenten was meer dan de helft 56% niet op de hoogte van de nakende 

fusie van de 4 federaties, 44% daarentegen wel. 

 

 

De kanalen via dewelke 167 respondenten dit hebben vernomen zijn (Q38): 

Via een publicatie van kring of verbond: 42.3% 

Via een vergadering: 24.5% 
Via mond tot mond: 20.4% 
Algemene media: 12.8% 
 

Appreciatie fusie federaties  (Q40 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 36) 

ik weet het niet
een slechte zaak

een goede zaak

 
 
 

Van 375 respondenten heeft bijna 2/3 (65.1%) geen mening of de fusie een goede of 

een slechte zaak is. Ongeveer 1/3 (32.3%) vindt de fusie een goede zaak en nauwelijks 

2.7% een slechte. 
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Impact fusie op eigenheid federatie  (Q41 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 

37) 

dit is spijtig

dit is goed

 
 
 

Van de 307 respondenten die antwoordden op de vraag dat met de fusie de eigenheid 

van de federatie zal verdwijnen, antwoordt 4/5 (79.5%) dat ze dit goed en 1/5 (20.5%) 

dat ze dit spijtig vinden. 

 

Impact fusie op werking eigen kring  (Q42 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 

38) 
 
 

neen, zeker niet

ik denk het niet

ik denk het wel

ja, vast en zeker

 
 

 

Van 357 respondenten die zich hierover uitspraken, antwoordde bijna de helft (48.5%) 

dat ze denken dat de fusie geen invloed zal hebben op de dagelijkse werking van de 

kring, 40.9% dat de fusie zeker geen invloed zal hebben en 10.4% dat ze denken dat 

de fusie wel invloed zal hebben. 
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Mutualisme  ( Q43 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 39) 

andere
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De indeling naar mutualisme van 372 respondenten is de volgende:  

Christelijke mutualiteiten: 62.9% 
Socialistische mutualiteiten: 11.6% 
Onafhankelijke mutualiteiten: 10.8% 
Neutrale mutualiteiten: 6.2% 
Liberale mutualiteiten: 6.2% 
Andere mutualiteiten: 2.4% 
 

Syndicalisme  (Q45 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 40) 

ik ben niet aangeslo
andere
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De indeling naar syndicalisme van 375 respondenten is de volgende: 

Niet gesyndiceerd:   57.3% 
ACV christelijk:      30.9% 
ABVV socialistisch: 8.5% 
ACLVB liberaal:      2.4% 
Andere vakbond:      0.8% 
 

Opvallend is dat meer dan de helft (57.3%) niet is gesyndiceerd. Als we deze groep 

buiten beschouwing laten, komt de opdeling enigszins overeen met die van het 
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mutualisme: de christelijke zuil is goed voor ruim 60%, ver gevolgd door de socialisten 

(ongeveer 14%) en de liberalen ( ongeveer 5.5%). 

 

Stemgedrag  (Q47 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 41) 

ik ben niet stemgere

neen

ja

 
 

Op de vraag naar hun stemgewoonten verklaart van 377 respondenten wat meer dan de 

helft (56.5%) dat ze niet steeds op dezelfde partij stemmen en 40.6% dat ze dit wel 

doen; de rest (2.9%) is niet stemgerechtigd. 

 

Stemintentie  (Q48 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 42) 
 

ik weet het nog niet
andere
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Op de vraag naar hun stemintentie voor de gemeenteraadsverkiezingen  van oktober 

2000 verklaart van 347 respondenten: 

De helft (50.7%) nog niet te weten op welke partij ze gaan stemmen. 
16.7% op de CVP te zullen stemmen 
11.2% op AGALEV 
7.8% op de VLD 
6.1% op de SP 
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3.5% op de VU 
2% op het Vlaams Blok 
2% op een andere partij 
 

Lidmaatschap politiek- levensbeschouwelijke organisatie  (Q50 : zie bijlage 1 op de  
CD Rom, deel 1, tabel 43) 

neen

ja

 

Gevraagd naar het actieve lidmaatschap van een politieke of een levensbeschouwelijke 

organisatie verklaart van de 378 respondenten die de vraag beantwoordden: 

4/5 (79.9%) dit niet te zijn 
1/5 (20.1%) dit wel te zijn 
 

Levensbeschouwing  (Q55 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 48) 

 

pratikerend gelovige

niet pratikerend gel

ongelovig / onversch

vrijzinnig / atheïst

 
 

 

Levensbeschouwelijk zijn 372 respondenten als volgt verdeeld: 

55.1% niet pratikerend  gelovig 
25.0% pratikerend gelovig 
12.1% ongelovig/onverschillig 
7.8% vrijzinnig/atheïst 
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De niet pratikerend gelovigen vormen ruim de helft met 55.1%; ¼ is pratikerend 

gelovig (25%); ongelovig/onverschillig vormen 12.1% en de vrijzinnig/atheïstische 

groep 7.8%. 

4/5 van de respondenten geeft dus aan gelovig te zijn. 
 
 
Schoolkeuze  (Q57 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 50) 

 

Van 362 respondenten die zich uitspraken over schoolkeuze voor hun kinderen, ligt de  

verdeling als volgt: 

 
De helft kiest voor het vrij onderwijs: 49.9%; een flink kwart voor het officieel 

onderwijs: 26.9%; 1/5 heeft geen kinderen: 20.6%. Andere schoolkeuzes zijn nagenoeg 

te verwaarlozen: 2.6% 

 

Politieke voorkeur  (Q61 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 51) 

 

Katholiek (vakb+ziek

Liberaal (vakb+zieke

Socialist (vakb+ziek
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Wanneer we de 229 respondenten die antwoordden op de vragen m.b.t. stemintentie, 

mutualisme en syndicalisme samen beschouwen, stellen we volgende verdeling naar 

politieke familie vast : 

CVP + katholiek : 25.3% + 22.7% = 48% 
AGALEV : 17% 
SP + socialistisch : 9.2% + 5.2% = 14.7% 
VLD + liberaal : 11.8% + 0.4% = 12.2% 
VU : 5.2% 
Vlaams Blok : 3.1% 
 

De katholieke zuil is hierbij bijna goed voor de helft  : 48%. 
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Agalev, de socialistische zuil en de liberale zuil situeren zich tussen 12 en 17, met resp. 

17%, 14.7% en 12.2%.  

VU en Vlaams Blok bereiken resp. 5.2% en 3.1%. 

 

Belang politiek-levensbeschouwelijk element voor keuze lidmaatschap kring  (Q63 : zie 
bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 53) 

 

politieke kleur niet

past bij politieke k

 
 

Wanneer we de 386 respondenten die aangaven waarom ze bij hun huidige kring 

aangesloten zijn, opdelen volgens het al dan niet aanwezig zijn van een politiek 

levensbeschouwelijk element, dan blijkt dit element voor iets meer dan ¾ (76.7%) niet 

en voor net geen ¼ (23.3%) wel een rol te spelen. 

 

Zie ook boven:  reden lidmaatschap kring  (Q7) 

 

6.3.4.2. Significantietoetsen 

 

Het vaststellen van een verband tussen twee variabelen of een vermeend effect van de 

ene variabele op de andere is op zich onvolledig en moet worden aangevuld met een 

analyse van de statische significantie van het geconstateerde verband. Bij het 

onderzoeken van de statistische significantie van een associatief verband in 

kruistabellen wordt gebruik gemaakt van de χ²-test.21 

Een belangrijke vaststelling is dat de Pierson Chi-Square test werd toegepast op de 

kruistabellen die als bijzonder relevante elementen in de conclusies naar voren kwamen 

en overal een significante relatie aan het licht bracht. 

                                                 
21 cf. De Pelsmacker 1994: 310 en 324-344 
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Deze toetsen werden volledig opgenomen in bijlage 1, deel 8 op de CD Rom. 

 

6.3.5. Analyse van de levensbeschouwelijk-ideologische indicatoren ondersteund door 

de meest relevante kruistabellen 

 

De meest relevante kruistabellen houden alle verband met indicatoren van zuilintegratie: 

levensbeschouwlijk-ideologische overtuiging, politieke overtuiging, stemintentie, 

lidmaatschap van vakbond en mutualiteit, lidmaatschap van toneelkring en –federatie, 

lidmaatschap van verzuilde organisaties, opvattingen omtrent belangen van eigenheid, 

beweegredenen om lidmaatschappen aan te gaan.   

 

De Q-code  verwijst naar het codeboek, de opgegeven pagina naar de eerste bladzijde 

van de kruistabel in deel 8 van bijlage 1 op de CD Rom.  

 

6.3.5.1. De levensbeschouwelijke achtergrond van de respondent.  

 

Vragen: Q 43, 45, 47, 48, 50, 55, 58, 61 

Kruistabellen: Q61x63 (p.25), Q48x65 (p.36), Q65x48 (p.39), Q50x65 (p.45), Q55x65 

(p.49), Q65x55 (p.51), Q55x41 (p.53), Q41x55 (p.55) 

 

Wat mutualisme en syndicalisme betreft, behoort ruim 60% van de respondenten tot de 

katholieke zuil, ongeveer 14% tot de socialistische en 5.5% tot de liberale. 

 

Stemgewoonte en stemintentie leren dat bijna 3/5 van de respondenten niet en 2/5 wel 

steeds op dezelfde partij stemt, de helft weet nog niet voor welke partij ze gaat stemmen 

bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000; de verdeling naar partijen van de 

andere helft is daardoor zeer weinig representatief. 

De indeling naar politieke familie daarentegen (door combinatie van de antwoorden 

m.b.t. stemintentie, mutualisme en syndicalisme) geeft de volgende verdeling : 

 
CVP + katholiek: 25.3% + 22.7% = 48% 

AGALEV: 17% 

SP + socialistisch: 9.2% + 5.2% = 14.7% 

VLD + liberaal: 11.8% + 0.4% = 12.2% 
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VU : 5.2% 

Vlaams Blok: 3.1% 

 

De katholieke zuil is hierbij bijna goed voor de helft: 48%. 

Agalev, de socialistische zuil en de liberale zuil situeren zich tussen 12 en 17, met resp. 

17%, 14.7% en 12.2%.  

VU en Vlaams Blok bereiken resp. 5.2% en 3.1%. 

 

Deze cijfers tonen aan dat de achterban toch min of meer tot de traditionele verzuilde 

families behoort : 

Voor de families die zuilen hebben opgericht (katholiek, socialistisch en liberaal) sluit 

de verdeling, die uit deze cijfers naar voren komt, aan bij de spreiding van het totaal 

aantal groepen over de 4 federaties waarbij de 2 christelijk geïnspireerde  federaties 

samen goed zijn voor 67.13% (NVKT 51.68% en FAKREA 15.45%) te relativeren met 

de vaststelling dat niet alle leden van deze federaties zich tot de katholieke zuil 

bekennen. 

Bij deze vaststelling wordt ook een bepaalde identificatie tussen het “neutrale” KNTV 

en de liberale zuil gehanteerd die blijkt uit de kruistabellen m.b.t. mutualisme Q43x65 

(p.109), syndicalisme Q45x65 (p.115) en politieke overtuiging Q61x65 (p.125). 

 

Levensbeschouwelijk zijn de respondenten als volgt verdeeld: 4/5 gelovig, 1/5 

onverschillig of atheïstisch. 

 

Wat de schoolkeuze betreft kiest ½ van de respondenten voor het vrij onderwijs en ¼ 

voor het officieel onderwijs; ¼ is kinderloos. 

 

1/5 van de respondenten is actief lid van een politieke of levensbeschouwelijke 

organisatie, 4/5 niet. 

 

6.3.5.2. De levensbeschouwelijke achtergrond van de kring / federatie.  

 

Vragen: Q13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36/65  
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Kruistabellen: Q65x7 (p.60), Q7x65 (p.63), Q13x65 (p.101), Q65x13 (p.104), Q26x65 

(p.106), Q65x26 (p.108), Q65x43 (p.112), Q65x45 (p.118), Q61x65 (p.125), Q65x61 

(p.128) 

 

Meer dan 4/5 van de respondenten geeft te kennen dat er bij hun programmatie nooit 

rekening wordt gehouden met de politieke kleur of de levensbeschouwelijke strekking 

van de kring; bij 13.3% is dit soms en bij 2.3% altijd het geval. 

 

Politiek levensbeschouwelijke connecties: 1.3% van de kringen heeft connecties met een 

vakbond, 4.5% met een partij en 1/3 met een parochie (deze laatste connectie bestaat 

hoofdzakelijk in het ter beschikking stellen van een zaal (44.8%), spelen voor de 

parochie (14.3%), materiaal en logistieke steun (13.3%) en publiciteit maken voor de 

kring (11.9%); gelijkgezindheid en het delen van hetzelfde gedachtegoed is nochtans 

ook voor 6.7% van deze respondenten belangrijk. 

 

Bij de connecties met andere gezelschappen, verenigingen, school en parochie valt aan 

te stippen dat gelijkgezindheid en het delen van hetzelfde gedachtegoed gemiddeld door 

6.7% van de respondenten belangrijk wordt geacht. Over de connecties met bedrijf, 

vakbond en partij zijn m.b.t. dit aspect te weinig gegevens beschikbaar om conclusies te 

trekken. 

 

De spreiding van de respondenten over de verschillende federaties ligt als volgt: 
 
NVKT (christelijk):           39.5% 

KNTV (neutraal):              33.9% 

FAKREA (christelijk):      11.6% 

FVST (socialistisch):           7.2% 

Combinatie van federaties:  5.4% 

Weet het niet:                      2.3% 

 
Deze cijfers sluiten aan bij de spreiding van de 977 Vlaamse groepen over de 4 

federaties (NVKT 51.68%, KNTV 25.69%, FAKREA 15.45% en FVST 7.16%) zeker 

als men er rekening mee houdt dat door de organisatorische structuur van het KNTV 

wellicht meer bestuursleden van bij het KNTV aangesloten groepen in de steekproef 

werden opgenomen en dat er zich nog een aantal NVKTleden situeren bij de 
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respondenten die een combinatie van federaties opgaven en allicht ook bij de categorie 

“ik weet het niet”. 

 

6.3.5.3. De perceptie van de levensbeschouwelijke achtergrond door de respondent.  

 

Vragen: Q 7, 63, 41 

Kruistabellen: Q63x65 (p.32), Q7x41 (p.71), Q41x7 (p.73) 

 

Iets meer dan ¾ (76.7%) van de respondenten stelt dat het lidmaatschap van hun kring 

niets met de politieke kleur te maken heeft. 

 

Voor net geen ¼ (23.3%) speelt de politiek-levensbeschouwelijke dimensie wel een rol, 

met een overwicht van de katholieke zuil (8.3%). 

 

De lectuur van toneelpublicaties bevestigt de trouw van de respondenten aan de 

federatie, hoewel ruim 1/6 ook publicaties van buiten de verbonden leest. 

 

6.3.5.4. De perceptie van de levensbeschouwelijke toekomst door de respondent.  

 

Vragen: Q 9, 10, 16, 18, 32, 33, 37, 40, 41, 42 

Kruistabellen: Q65x41 (p.66), Q41x65 (p.68) 

 

Uit de enquête blijkt een bepaalde behoudsgezindheid. De respondenten zijn 

overwegend trouw aan eigen kring (83.8%) en eigen federatie (71%).  

 

Hoewel meer dan 2/3 aangeeft dat hun kring connecties heeft met andere gezelschappen 

en meer dan de helft ook met andere verenigingen, is toch meer dan de helft van de 

respondenten niet gewonnen voor samenwerking met andere kringen. Wanneer er toch 

samenwerking plaatsvindt, dan is dit in meer dan de helft van de gevallen enkel met 

kringen van hetzelfde verbond. 

 

Gevraagd naar hun bereidheid tot coöperatie met andere kringen uit de regio is eveneens 

meer dan 2/3 voor samenwerking en is 2/3 tegen samensmelten. 
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Over de opportuniteit van de nakende fusie heeft bijna 2/3 van de respondenten geen 

mening en ongeveer 1/3 vindt ze een goede zaak. Hierbij valt wel op te merken dat meer 

dan de helft niet op de hoogte is van deze fusie. 

 

Geconfronteerd met de overweging dat door de fusie de eigenheid van hun federatie zal 

verdwijnen, vindt 1/5 van de respondenten dit een spijtige en 4/5 een goede evolutie. 

 

Over de impact van de fusie op de dagdagelijkse werking van hun kring denkt bijna  ½ 

van de respondenten dat ze geen invloed zal hebben en is 2/5 er zeker van dat dit niet 

het geval zal zijn. Iets meer dan 1/10 denkt dat de fusie wél een invloed zal hebben. 

 

6.4. Conclusies 

 

Het kwantitatief onderzoek mag – zoals we hebben aangetoond – als representatief 

worden beschouwd. 

 

De indeling van het zuillandschap aan de hand van de indicator stemintentie werd 

bemoeilijkt door enerzijds het verloop naar partijen die geen zuilen hebben opgericht 

(Volksunie, Agalev en Vlaams Blok) en anderzijds het nog niet prijsgeven van de 

stemintentie door ongeveer de helft van de respondenten.  

 

Ook het feit dat meer dan de helft van de respondenten (55%) niet gesyndiceerd zijn, 

bemoeilijkt het gebruik van de indicator syndicalisme. Dit fenomeen is allicht te 

verklaren uit het profiel van de respondent: overwegend hogere scholing en hogere 

beroepsklasse. Wat dit profiel betreft, kan eveneens de opvallend grote 

vertegenwoordiging van vrouwen worden vastgesteld (42,3%). 

 

Uit de analyse van de onderzoeksresultaten kunnen we besluiten dat de verzuiling bij de 

respondenten uit het Vlaamse amateurtoneel zeker niet is verdwenen. De filosofisch-

ideologische aspecten bestaan nog, zij het dat ze niet dominerend zijn. Het belang ervan 

voor de respondenten situeert zich – sterk veralgemenend – op een schaal tussen ¼ en 

½, met enig voorbehoud waar het om eerder kleine aantallen respondenten gaat. 
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De werking van het Vlaamse amateurtoneel is evenmin volledig losgekoppeld van het 

verzuilde verenigingsleven en de verzuilde organisaties, waarbij voor een minderheid 

van 6,7% gelijkgezindheid en het delen van hetzelfde gedachtegoed belangrijk is. 

 

De grootste zuilintegratie vinden we terug bij de respondenten die tot de 

toneelfederaties FAKREA en FVST behoren.  

 

Tegelijk wordt de dominante positie van de christelijke zuil bevestigd.  

 

Opvallend is ook dat niet te verwaarlozen percentages respondenten zeer trouw zijn aan 

hun eigen kring (83,8%) en federatie (71%), 2/3 tegen samensmelten met een andere 

kring is, en 1/5 het verlies van de eigenheid een slechte evolutie vindt. 

 

Zelfs een kleine minderheid onderscheidt soms (13,3%) of altijd (2,3%) een relatie 

tussen de programmatie van hun toneelkring en de levensbeschouwelijk-ideologische 

strekking ervan. 

 

Onze conclusies wijzen in dezelfde richting als die van de TOR 98 Survey, waarin, wat 

de micro-effecten betreft, eveneens een positief verband werd vastgesteld tussen een 

zekere mate van levensbeschouwelijke betrokkenheid bij relatief hooggeschoolden en 

een hoog participatieniveau en vrijwillige inzet in het verenigingsleven.22 

 

Het Vlaamse amateurtoneel draagt dus vanuit de mate van zuilintegratie die - zoals uit 

ons onderzoek bleek - er eigen aan is, zeker bij tot het behoud van sociaal kapitaal.23 

                                                 
22 cf. Hooghe 2000a: 136-138 
23 de onderzoekers van de TOR 98 Survey wijzen erop dat de invloedrijke zuilkritiek in de Vlaamse sociologie 
en filosofie zich dus vergist wat de micro-effecten van verzuiling betreft: “Op basis van die kritiek zou men 
kunnen verwachten dat participatie in zuilgebonden verenigingen zorgt voor een minder goede inburgering en 
bijdraagt tot onverdraagzaamheid, anti-politiek en gevoelens van politieke machteloosheid; verder ook het 
vertrouwen zou schaden en zou leiden tot een minder actief, meer apatisch burgerschap”. Zie TOR Rapport nr. 
2000/5: 22 
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HOOFDSTUK 7 

Het kwalitatieve onderzoek: opzet, verloop en conclusies. 

 

7.1. Opzet en werkwijze 

 

Het opzet van het kwalitatieve onderzoek was zowel met de vrijwilligers (bestuurders) 

als met de beroepskrachten (hoofdmedewerkers) van de vier Vlaamse 

amateurtoneelfederaties dieper in te gaan op een aantal aspecten van de in het ontwerp 

van AKB-decreet vervatte fusieoptie en op de manier waarop zij daar vanuit hun 

respectieve positie in de federatie tegenaan kijken. 

 

De onderliggende hoofdbedoeling bestond er uiteraard in vast te stellen of er daarbij al 

dan niet bepaalde aspecten van verzuiling bij aan bod kwamen en op die manier het 

kwantitatieve beeld van de schriftelijke enquête te verfijnen en zo mogelijk te 

onderbouwen.  

 

Vermits men in een schriftelijke enquête niet kan doorvragen en al evenmin de 

respondent kan verzoeken zijn antwoorden te verduidelijken of te illustreren1, werd in 

dit deel van het onderzoek gekozen voor een interactieve benadering via twee types 

interview om dieper en meer communicatief in te gaan op een aantal aspecten die in de 

schriftelijke enquête werden aangeraakt: het semi-gestructureerde individuele interview 

en de bevraging d.m.v. een focusgroep. In beide gevallen werd een vooraf vastgelegd 

interviewschema gehanteerd.  

 

7.2. Individuele interviews  

 

De techniek van het semi-gestructureerde interview en de kwalitatieve analyse ervan 

sluit bijzonder goed aan bij ons opzet : “semi-structured interviews and qualitative 

analysis are especially suitable where one is particularly interested in complexity or 

process or where an issue is controversial or personal.” (Smith 1995: 9-10) In het 

individuele semi-gestructureerde interview worden mondeling een aantal vragen gesteld 

aan één persoon. Deze vragen zijn wat volgorde en formulering betreft, vooraf 

                                                 
1 cf. Billiet 1992: 212-214 
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vastgelegd in een interviewschema. De onderzoeker wordt evenwel de mogelijkheid 

geboden van dit schema af te wijken om dieper op sommige aspecten in te gaan of om 

bijvragen te stellen. De eerste vraag ligt dus in principe vast, maar hoe verder wordt 

gegaan is min of meer flexibel en functie van het antwoord van de respondent waarop 

wordt ingespeeld vanuit het onderzoeksonderwerp. 

 

Het voordeel van de bevragingstechniek d.m.v. een individueel interview is dat de 

vragen kunnen worden afgestemd op de respondent, veel meer dan bij een  postenquête 

het geval is. 

Een ander voordeel van het semi-gestructureerde interview is de betrokkenheid van de 

respondent die een eigen verhaal kan vertellen of alleszins de indruk heeft dat hij dit kan 

doen. De onderzoeker aan de andere kant beschikt over de mogelijkheid om hierop in te 

spelen en via bijvragen inhoudelijk uit te diepen waar hij dit nodig acht. (Smith 1995: 

10-18) 

 

7.2.1. Populatie 

 

De beoogde populatie in dit deel van het onderzoek waren de voorzitters van de vier 

Vlaamse amateurtoneelfederaties:  Frans Konings (NVKT), Vic Samsom (KNTV), 

Peter Warson (FAKREA), Achille Gautier (FVST) enerzijds en de belangrijkste 

medewerker (beroepskracht) van de nationale secretariaten van deze federaties: Luc 

Vloeberghs (NVKT), Hedwig de Bois (KNTV), Bernard Soenens (FAKREA) en Stan 

Eüler (FVST) anderzijds. Het is evident dat als eerste betrokkenen bij het in werking 

treden van het nieuwe decreet de beschouwingen, aspiraties, verwachtingen en zorgen 

van deze actoren belangrijk zijn. 

 

De verschillende federaties met hun vrijwilligers die het bestuur vormen, en hun 

beroepskrachten die de secretariaten leiden, zijn evenwel niet de enige actoren in het 

veld van het Vlaamse amateurtoneel. Ook de overheid, in dit geval de Administratie 

Cultuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, is een belangrijke actor. Zij 

bepaalt immers de regelgeving en speelde een actieve rol bij het tot stand komen van de 

verschillende AKB-decreten over de verschillende legislaturen heen, die elk hun andere 

cultuurminister aandroegen. De visie van deze overheid  op een nieuw AKB-decreet, op 

het tot stand komen van het ontwerp-decreet en op de toekomstige implementatie ervan 
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is dus eveneens cruciaal. Om hierover gegevens te vergaren werd een individueel 

interview afgenomen van Gilbert van Houtven, afdelingshoofd bij de administratie 

cultuur en onder meer verantwoordelijk voor AKB. 

 

7.2.2. Respons 

 

Na telefonisch overleg om tot een plaats- en datumafspraak te komen waren alle 

bovengenoemde personen bereid tot het gesprek. 

 

De gesprekken hadden alle plaats tussen 30 mei en 23 juni 2000. Dit is niet zonder 

belang i.v.m. de belangrijke evoluties die zich in het jaar 2000 voordeden (zie hoofdstuk 

5). 

 

7.2.3. Structuur en schema van de individuele interviews 

 

7.2.3.1. Interviewstructuur interviews met federatievoorzitters en federatiemedewerkers 

 

De interviewstructuur van deze individuele interviews bevatte drie delen: 

 

- het eerste deel van het interview peilt naar de visie van  de respondent op de mogelijke 

impact dat het nieuwe ontwerp AKB-decreet in de toekomst zou kunnen hebben. 

Daarbij worden de volgende niveaus van betrokkenen onderscheiden: de 

professionelen, de vrijwilligers, de kringen. Aspecten die tevens worden behandeld 

zijn: inhoudelijke verwachtingen van de diverse actoren, dienstverlening en 

ondersteuning, kwaliteitsverbetering en professionalisering. Er kan ook worden 

ingegaan op het al dan niet bestaan van een tegenstelling volksontwikkeling versus 

(vrijblijvende) vrijetijdsbesteding. 

 

- in het tweede deel wordt aan de respondent de gelegenheid geboden om zijn 

persoonlijke evaluatie te geven over het nieuwe ontwerp AKB-decreet met als twee 

belangrijke, door de onderzoeker op het gepaste moment te induceren invalshoeken: het 

opheffen van de verzuiling en het besef van eigenheid bij de federaties en hun leden. In 
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dit deel wordt ook nog aan de respondent gevraagd om een evaluatie te geven van de 

situatie in Nederland2, het zogenaamd “Nederlands model”. 

 

- in het derde en laatste deel wordt aan de respondent gevraagd zijn of haar voorlopige           

evaluatie te geven van het verbondenoverleg in de Stuurgroep Herstructurering 

Amateurtheater.  

 

Het interviewschema voor deze individuele interviews werd uitgetest en bijgesteld in 

overleg met twee leden van het vrijwilligerspubliek dat zich ter beschikking had gesteld 

voor de proefenquête  (zie hoofdstuk 6) en kreeg uiteindelijk volgende vorm: 

 

7.2.3.2. Interviewschema federatievoorzitters en stafmedewerkers.  

 
Inleiding: 
 

          -  korte bedanking door de onderzoeker, Roger Rennenberg 
- bondige situering van het onderzoek en de plaats van dit interview daarin 
- herinneren aan de toestemming van de respondent, gegeven tijdens het voorafgaande 

telefonische onderhoud, om het gesprek op band op te nemen 
 
Structuur van het interview toelichten: 
 
- introductie: de respondent wordt gevraagd  zichzelf  kort te situeren 
- drie inhoudelijke delen: 

1. visie respondent op nieuw AKB-decreet  
      2. persoonlijke evaluatie van dit decreet door de respondent 
      3. voorlopige evaluatie door de respondent van het fuseringsproces 
- duur van het interview: ongeveer één uur. 
 
Deel 1: De impact van het nieuwe ontwerp AKB-decreet 
 
1.1 Wat is uw visie op de impact van het nieuwe AKB-decreet op de drie niveaus van de 

betrokkenen: 
-de professionelen (= stafmedewerkers van de federaties die nu zullen moeten samenwerken) 
-de vrijwilligers 
-het veld (= de kringen) 

1.2 Welke inhoudelijke verwachtingen heeft het veld volgens u ? 
1.3  Welke inhoudelijke verwachtingen heeft u zelf? 
1.4  Impact fusie op dienstverlening en ondersteuning? 
1.5 Mogelijke kwaliteitsverbetering en professionalisering van de sector? 
1.6 Quid volksopvoeding, -ontwikkeling versus (vrijblijvende) vrijetijdbesteding? 
 

                                                 
2 cf. Nijhof 2002: 349-350 voor een summier overzicht van wat sedert de jaren zestig in Nederland gebeurde op 
het vlak van de amateurtoneelorganisaties en Eüler 1998: 19-21 voor een meer gedetailleerd relaas van de 
ernstige moeilijkheden die de overkoepelende organisatie in deze periode ondervond m.b.t. decentralisatie, 
steunpuntfunctie, professionalisering en het verlies van het “veld” (=de verenigingingen) 
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Deel 2: Wat is uw evaluatie van het nieuwe AKB-decreet? 
 
2.1 Dit decreet heft de verzuiling op, maar legt voor het overige weinig op, behalve een 
financiële stok achter de deur, terwijl in het verleden de toenmalige wetgever zelf op het 
oprichten van verzuilde organisaties heeft aangedrongen om het socio-culturele leven te 
betoelagen. Wordt er daardoor niet aan de  eigenheid van de federatie geraakt? Hoe zou u die 
eigenheid omschrijven en in welke mate is ze volgens u al dan niet nog aanwezig binnen de 
federatie, op de drie daarnet vermelde niveaus? (in dit gespreksonderdeel brengt de onderzoeker 
de “oerdefinitie” van verzuiling van J.P. Kruijt in herinnering: “ zuilen ontstaan pas als we te 
maken hebben met vrijwillige organisaties op levensbeschouwelijke grondslag ter behartiging 
van wereldlijke zaken”.) 
2.2 Wordt het besef van eigenheid niet opnieuw aangewakkerd door het nieuwe decreet en het 
verbondenoverleg dat tot doel heeft tot een nieuwe overkoepelende vzw van alle federaties te 
komen? 
2.3 Wordt het er volgens u nu eenvoudiger of ingewikkelder op? 
2.4 Het Nederlands model: voorbeeld of te mijden? 
 
Deel 3:Wat is uw voorlopige evaluatie van het prille fusieproces? 
 
3.1 Uw visie op voorgeschiedenis en aanpak? 
3.2 Bestaat er volgens u een alternatieve aanpak die beter is? 
3.3 Denkt u dat de fusie zal lukken? 
 

7.2.3.3. Interviewstructuur interview met Gilbert van Houtven. 

 

De interviewstructuur van dit interview bevatte drie delen: 

 

- in het eerste deel werd aan de respondent die als ambtenaar voor de regelgevende 

overheid werkt, gevraagd onder welke impulsen volgens hem het nieuwe AKB-

decreet is ontstaan en wat er de belangrijkste doelstellingen van zijn. De 

problematiek van zuilgebondenheid en ontzuiling dient hierbij zeker aan bod te 

komen 

 

- in het tweede deel werd de respondent gevraagd  te formuleren op welke wijze de 

sector door de overheid bij de totstandkoming van het ontwerp AKB-decreet was 

betrokken. 

 

- in het derde en laatste deel werd via een aantal vragen gepeild naar de meningen van 

de respondent over het verloop van het overleg tussen de federaties met het oog op 

het tot stand brengen van een fusie. De invalshoek van de eigenheid van de 

federaties wordt in dit gespreksonderdeel eveneens gehanteerd. 
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7.2.3.4. Interviewschema Gilbert van Houtven, afdelingshoofd administratie Cultuur. 

 
Inleiding: 
- korte voorstelling van de onderzoeker, Roger Rennenberg 
- bondige situering van het onderzoek en de plaats van dit interview daarin 
- herinneren aan de toestemming van de respondent, gegeven tijdens het voorafgaande 

telefonische onderhoud, om het gesprek op band op te nemen 
 
Structuur van het interview toelichten: 
- introductie: de respondent wordt gevraagd zichzelf kort te situeren 
- drie inhoudelijke delen: 
1. ontstaan van het nieuwe ontwerp AKB-decreet 
2. relatie sector-overheid m.b.t. het totstandkomen van het ontwerp 
3. visie van de respondent op het verloop van het fusieproces 
- duur van het gesprek: ongeveer één uur 
 
Deel 1: Onder welke impulsen is het nieuwe AKB-decreet ontstaan? Wat zijn de belangrijkste 
doelstellingen ervan? 
 
1.1 Financieel? 
1.2 Efficiëntie? 
1.3 Ontzuilend uit principe? 
 
Deel 2: Hebben de amateurfederaties de visie en wensen van de sector kenbaar gemaakt aan de 
overheid? 
 
2.1 Via welke gesprekpartner? 
2.2 Hoe verlopen? 
2.3 Resultaat? 
 
Deel 3: Hoe denkt u dat het fusieproces zal verlopen of nu al verloopt? 
 
3.1 Wordt het gevoel van eigenheid niet aangescherpt door deze fuseringsoperatie? 
3.2 Behoudt men zijn eigenheid of geeft men ze op? 
3.3 Hoe gaat men daarmee om: dynamisch pluralisme, eenheidsworst of een onderhuids 
doorbestaan van de huidige federaties? 
3.4 Zou men de eigenheid eventueel kunnen recupereren op provinciaal vlak? Is dit   wenselijk? 
3.5 De VCA positie zoals voorzien in het decreet wordt door sommigen in het veld als 
problematisch ervaren. Graag uw visie en commentaar hierop. 
3.6 Het Nederlands model: voorbeeld of te mijden? 
 
 

7.2.4. Onderzoeksresultaten 

 

In bijlage 2 (Onderdeel individuele interviews) werden de zo letterlijk mogelijk3 

uitgetikte interviews opgenomen met de voorzitters en de hoofdmedewerkers van de 

vier federaties evenals het interview met Gilbert van Houtven. 

                                                 
3 verschillende auteurs benadrukken het belang van een zo volledig en zo letterlijk mogelijke transcriptie: Smith 
1995:18; Vaughn 1996: 102; Bloor 2001: 59 
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7.3. Focusgroep 

 

De methode die gebruikt werd bij dit deel van het onderzoek was de focusgroep. Een 

focusgroep is ruim te definiëren als een groepsinterview. (Vaughn 1996: 2-7; Bloor 

2001: 1-18) Het is een kwalitatieve techniek die erg geschikt is voor een 

communicatieve uitdieping van de opvattingen en aspiraties van de leidinggevende 

actoren van de amateurtoneelfederaties. De focusgroep heeft immers als groot pluspunt 

dat er – zoals de benaming suggereert – een groepsdynamiek in aanwezig is die er 

meestal toe leidt dat geformuleerde meningen door andere groepsleden binnen de groep 

worden becommentarieerd en vanuit diverse perspectieven bekeken. 

 

Aan de andere kant biedt het forum van de focusgroep ook de gelegenheid om over 

bepaalde onderwerpen met andere groepsleden ervaringen uit te wisselen. Het is dus een 

vrij intens communicatief proces dat er geenszins op gericht is een groepsconsensus te 

bereiken, maar de deelnemers stimuleert hun opvattingen te onderbouwen met 

argumenten, ervaringen en verwachtingen. Hoewel een eenduidige definitie van een 

focusgroep nog niet voorhanden is, kunnen we toch met Vaughn, Schumm en Sinagub 

uit de verschillende bestaande definities een aantal gemeenschappelijke kenmerken 

afleiden4:  

 

- The group is an informal assembly af target persons whose points of view are 

requested to address a selected topic. 

- The group is small, 6 to 12 members, and is relatively homogeneous. 

- A trained moderator with prepared questions and probes sets the stage and induces 

participants’ responses. 

- The goal is to elicit perceptions, feelings, attitudes, and ideas of participants about a 

selected topic. 

- Focus groups do not generate quantitative information that can be projected to a larger 

population. 

 

De boven beschreven werkwijze van het semi-gestructureerde interview (7.2) werd ook 

toegepast voor de focusgroep.  

                                                 
4 Vaughn 1996: 5; wij citeren 
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7.3.1. Populatie 

 

Het leek ons een zeer interessante benadering om de hoofdactoren uit het veld, de 

leidinggevende en de hoofdmedewerkers van de vier federaties, na de individuele 

interviews, die eerder en om praktische redenen wat gespreid in de tijd hadden plaats 

gevonden, samen te brengen in een focusgroep. Vermits de Stuurgroep Herstructurering 

Amateurtheater van het VCAT (zie 3.1.2) uit precies deze zelfde mensen bestaat, 

uitgebreid met één lid uit het bestuur van elke federatie, was het nog interessanter deze 

hele Stuurgroep uit te nodigen om deel te nemen aan de focusgroep. Deze extra mensen 

waren  Rob van Genechten (beheerder NVKT), Mark Handsaeme (secretaris KNTV),  

Fons Vrolix (beheerder FAKREA) en Hubert Eüler (beheerder FVST).  

 

In mindere mate speelde, met het oog op de respons, hierbij ook de overweging dat de 

uitnodiging voor een groepsgesprek met de leden van deze Stuurgroep meer 

aanvaardbaar zou overkomen en niet de indruk zou wekken van een soort collectieve 

herneming van het reeds afgenomen individuele interview. Het was echter vooral de 

bedoeling de interne dynamiek, reeds eigen aan elke focusgroep, nog te verhogen door 

het introduceren van enkele voor het onderzoek en voor de confrontatie binnen de groep 

belangrijke, betrokken, actoren om meer en mogelijk andere meningen omtrent de 

centrale themata van het onderzoek naar voren te doen komen door de leden, ongeveer 

zoals bij de individuele interviews, te bevragen over een aantal impactverwachtingen 

van het nieuwe AKB-decreet. 

 

Daarbij werden in de interviewstructuur uiteraard eveneens een aantal  vragen en 

bijvragen ingebouwd om verzuilingsaspecten en levensbeschouwelijke tegenstellingen, 

polariseringen of gevoelens van eigenheid te detecteren. 

 

7.3.2. Respons 

 

Na telefonisch overleg  waren alle vermelde aangezochte deelnemers aanvankelijk 

onmiddellijk bereid aan de focusgroep deel te nemen en kon na wat bijkomend 

telefonisch contact een datum worden bepaald die voor iedereen schikte. De plaats van 

bijeenkomst werd met opzet neutraal maar uitnodigend gekozen:  een lokaal dat geen 
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enkele link had met het amateurtoneel, maar toch affiniteiten vertoonde met het 

verenigingsleven5  

Zeven dagen voor de geplande focusgroep lieten de vertegenwoordigers van FVST 

echter telefonisch weten dat ze niet zouden deelnemen aan de bijeenkomst. De 

verklaring die hiervoor werd gegeven was dat het op de laatste bijeenkomst van de 

Stuurgroep Herstructurering tot een incident was gekomen en de vertegenwoordigers 

van FVST zonder beslissing van hun Raad van Bestuur geen verder stappen meer 

zetten. Vermits deze Raad van Bestuur slechts na de geplande datum zou plaatsvinden, 

waren zij de mening toegedaan dat ze in deze omstandigheden ook niet konden 

deelnemen aan de focusgroep. Een gelijkaardig bericht werd door hen de volgende dag 

aan de drie andere verbonden overgemaakt. Enig aandringen onzerzijds vermocht niet 

de FVST-afvaardiging op haar beslissing te doen terugkomen. Gelet op dit nieuwe feit 

hebben we aansluitend de vertegenwoordigers van de drie andere federaties 

gecontacteerd en geïnformeerd naar hun bereidheid om in deze gewijzigde situatie 

alsnog aan de focusgroep deel te nemen. Deze bereidheid bleek unaniem en bijgevolg 

werd beslist de focusgroep zoals gepland op 14 juni 2000 te laten plaatsvinden met de 

overige deelnemers6. 

 

Wij gingen ervan uit dat dit vrij spectaculaire nieuwe gegeven een dynamisch 

communicatie-element  kon zijn om de problematiek van interne meningsverschillen, 

krachtverhoudingen en strategieën te duiden in een opzicht dat verrijkend kon zijn voor 

het onderzoek en waardoor de principiële afwezigheid van twee participanten werd 

gecompenseerd. Hierbij speelde ook de overweging mee dat er wellicht een heel ander 

en meer open gesprek rond het gerezen conflict zou ontstaan in afwezigheid van de 

partij die omwille van dat conflict van haar deelname aan de focusgroep had menen te 

moeten afzien.  

 

Volledigheidshalve weze nog vermeld dat de tweede vertegenwoordiger van FAKREA, 

Fons Vrolix op de dag van de focusgroep om persoonlijke redenen verhinderd was, 

zonder enig verband met de afzegging van de FVST-delegatie. Uiteindelijk vond de 

focusgroep plaats met de overgebleven deelnemers en met mezelf als moderator. 

                                                 
5 en – mede gelet op het tijdstip van het jaar – ook enigszins gezellig en aantrekkelijk was gelegen én tegelijk 
makkelijk bereikbaar 
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7.3.3. Structuur en schema van de focusgroep. 

 

7.3.3.1. Interviewstructuur focusgroep Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater. 

 

De interviewstructuur van deze focusgroep bestond uit vijf delen: 

 

- in het eerste deel werden een reeks vragen gesteld over de evaluatie door de 

aanwezigen van het nieuwe ontwerp AKB-decreet.Daarbij worden aspecten 

aangekaart als verwachtingen, angsten,bezorgdheden 

 

- in het tweede deel werd gepeild naar de wijze waarop volgens de respondenten de 

visie en wensen van de sector kenbaar werden gemaakt aan de overheid en welk 

resultaat dat volgens hen heeft gehad 

 

- in het derde deel kregen de respondenten uitvoerig de gelegenheid om, terugblikkend 

op enkele maanden ervaring in de Stuurgroep, hun meningen te formuleren over hoe 

in de praktijk de levensbeschouwelijke schotten tussen de federaties zouden kunnen 

verdwijnen in uitvoering van het nieuwe decreet. Daarbij werden items aangekaart 

als eigenheid (verdwenen of aangescherpt door de fuseringsoperatie?), 

zuilgebondenheid, pluralisme, en gevoeligheden verbonden aan de concrete 

invulling van de nieuwe structuur 

 

- in het vierde deel werd aan de aanwezigen gevraagd hoe zij de problematiek van het 

totstandkomen van een  “schotloos” eenheidsverbond denken te communiceren naar 

de vrijwilligers en naar het veld (de kringen) 

 

- het vijfde deel tenslotte vraagt de respondenten naar hun meningen over de rol die 

door het nieuwe decreet wordt toegekend aan het VCA  

 

 

 

                                                                                                                                                         
6 het belang van de effectieve respons in verhouding tot de toegezegde respons is een aspect dat bij het toepassen 
van de focusgroep-methodologie al te vaak verwaarloosd wordt, cf. Vaughn 1996: 99 
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7.3.3.2.Interviewschema focusgroep Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater 

 

Inleiding 
 
- korte bedanking door de onderzoeker, Roger Rennenberg 
- bondige herhaling van het opzet van het onderzoek en de plaats van deze focusgroep 
- herinneren aan de toestemming van de aanwezigen, reeds eerder gegeven, om het gesprek op 

band op te nemen 
 
Structuur van het groepsgesprek toelichten: 
 

          - introductie: de respondenten wordt gevraagd zichzelf kort te situeren 
- vijf inhoudelijke delen: 

1. evaluatie van het nieuwe AKB-decreet 
2. communicatie visie/wensen van de sector naar de overheid 
3. verwachtingspatroon schotloos werken op basis van ervaringen in de Stuurgroep 
4. communicatieproblematiek eenheidsverbond naar de vrijwilligers en naar het veld 
5. visie op de positie van het VCA volgens het nieuwe decreet 

- duur van het gesprek: ongeveer anderhalf uur 
 
Deel 1: Hoe evalueren jullie het nieuwe AKB-decreet?  
 
1.1 Welke verwachtingen hebben jullie?  
1.2 Wat zijn jullie angsten en zorgen? 

 
Deel 2: Hebben jullie (en hoe?) geprobeerd de visie/wensen van de sector kenbaar te maken aan 
de overheid? 
 
2.1 Via welke gesprekspartner? 
2.2 Hoe verlopen? 
2.3 Resultaat? 
 
Deel 3: Het decreet heft de schotten tussen de bestaande federaties op: hoe zien jullie dit na 
enkele maanden ervaring in deze Stuurgroep in de praktijk functioneren? 
 
3.1 Behoudt men zijn eigenheid of geeft men ze op? 
3.2 Wordt het gevoel van eigenheid niet aangescherpt door deze fuseringsoperatie? 
3.3 Hoe gaat men daarmee om: dynamisch pluralisme, eenheidsworst of een onderhuids 
doorbestaan van de huidige federaties? 
3.4 Zou men de eigenheid eventueel kunnen recupereren op provinciaal vlak? Is dit wenselijk? 
3.5 De concrete invulling van de nieuwe structuur: welke gevoeligheden duiken hierbij op? 
3.6 Is het zuilgebondene nog aanwezig in het veld? 
 
Deel 4: Hoe denkt u de toch niet eenvoudige problematiek van een “eenheidsverbond” te 
communiceren naar de vrijwilligers en naar het veld? Wat zou daar de impact kunnen zijn? 
 
Deel 5: Hoe staan jullie tegenover de aanwezigheid van het VCA in het nieuwe decreet? 
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7.3.4. Onderzoeksresultaten  

 

In bijlage 2 (Onderdeel Focusgroep) werd de eveneens zo letterlijk mogelijk7 uitgetikte 

tekst opgenomen van de focusgroep Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater. 

 

7.4. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 

7.4.1.Methode 

 

De methode die we toepasten op de onderzoeksresultaten uit 6.3 en 7.3 is de 

interpretatief-fenomenologische analyse: “This involves the investigator engaging in an 

interpretive relationship with the transcript. While one is attempting to capture and do 

justice to the meanings of the respondent, to learn about his or her mental and social 

world, those meanings are not transparently available, they must be obtained through a 

sustained engagement with the text and a process of interpretation. This dual aspect of 

analysis is captured in the term ‘interpretative phenomenological analysis’, which I use 

to describe the way I work.” (Smith 1995: 18-19) 

 

We hanteerden de werkwijze zoals ze door J.A. Smith in zijn studie wordt beschreven 

voor de analyse van de interviews met maximaal zes personen.8 

 

De eerste fase bestaat uit een aantal stappen, waarbij de analyse reeds ligt in het 

interpretative werk dat de onderzoeker bij elke stap aan de dag legt9:  

 

1. herhaalde lectuur van de typoscripten waarbij in een van de marges nota wordt 

genomen van wat interessant lijkt in de uitspraken van de respondent(en) en ook in de 

mate van het mogelijke reeds samenvattingen, associaties, verbanden en eerste 

interpretaties door de onderzoeker worden genoteerd. 

 

                                                 
7 zie noot 2 
8 “The system outlined above works well with, for example, up to five or six participants” (Smith 1995: 21); in 
twee werken die expliciet aan focusgroepen zijn gewijd, wordt trouwens in  vrijwel identieke bewoordingen 
dezelfde inductief-analytische stap-voor-stap methode aanbevolen: Vaughn 1996:103-112 en Bloor 2001: 59 en 
62-72 
9 zie Smith 1995: 19-20 



 255 

2. in de andere marge worden de belangrijkste thema’s aan de hand van trefwoorden 

(“key words”) genoteerd. 

 

3. deze thema’s  worden nadien afzonderlijk genoteerd, waarbij eventuele clusters en 

hoofdthema’s (“master themes”) worden onderscheiden. 

 

4. vervolgens worden de overkoepelende thema’s – met desgevallend onderliggende 

subthema’s – die het best de opvattingen van de respondent(en) weergeven, op een 

hoofdlijst (“master list”) samenhangend geordend.  

 

5. in een afrondende stap wordt een verwijzingssysteem opgesteld om te refereren aan 

de vindplaats in de typoscripten van (geciteerde) passages, die de onder 4 vermelde 

(hoofd)thema’s illustreren.10 

 

In een volgende fase worden de resultaten van deze stapsgewijze analyse uitgeschreven. 

De lijsten met overkoepelende thema’s uit stap 4 vormen het stramien voor het rapport: 

“moving from the master themes (in the form, for example, of a table or a set of indexed 

files) to a write-up, (…) translating the themes into a narrative account. What are the 

interesting or essential things to tell our audience about this/these respondent(s)? (…). 

What you are doing here is using the table or index of themes as the basis for an account 

of the participants’ responses. Whichever level of analysis emerged, this section will 

take the form of your argument interspersed with verbatim extracts from the transcripts 

to support your case. Good qualitative work clearly distinguishes between what the 

respondent said and the analyst’s interpretation or account of it.” (Smith 1995: 23-24) 

 

7.4.2. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 

De onder 7.4.1. beschreven werkwijze stelde ons in staat in de individuele interviews en 

in de focusgroep, vier overkoepelende thema’s met een flink aantal subthema’s te 

onderkennen, die we achtereenvolgens behandelen. 

 

                                                 
10 wij verwijzen naar de bladzijde van de  bijlage 2 (CD Rom)  “Teksten interviews” en vermelden vervolgens de 
initialen van de respondent, voorafgegaan door een F wanneer het om de focusgroep gaat, en gevolgd door een 
getal dat aangeeft de hoeveelste repliek van deze respondent op de betreffende pagina wordt bedoeld 
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7.4.2.1. De impact van het ontwerpdecreet  

 

7.4.2.1.1. Impact op de stafmedewerkers 
 

Zullen een belangrijke rol gaan spelen wegens het accent dat het decreet legt op de professionalisering, ze 
zullen de taak van de vrijwilligers in grote mate overnemen LV1/4 
 
Stafmedewerkers hopen een beroep te kunnen doen op externen om hen in de 
professionaliseringsopdracht bij te staan LV1/4 
 
Grote bereidheid bij de stafmedewerkers om samen te werken LV5/3 
 
Het zal voor de nieuwe organisatie gemakkelijker zijn om de basis te bereiken omdat een groter aantal 
professionelen gemakkelijker naar de basis kunnen toewerken FK12/2 
 
Een herschikking van functies en taken in overleg met het nieuwe bestuur (werkgever) en de werknemers 
(de professionelen) die nu een nieuw secretariaat gaan vormen, is nodig FK12/1 
 
Bundeling van krachten en van mensen is positief HD20/4, 21/1 
 
Nu is kwaliteitbevordering bieden moeilijk wegens geen geld en geen tijd, hopelijk verandert dit HD23/7 
 
De huidige opdracht van de professionelen is wat onduidelijk BS 42/1, 2 
 
De huidige opdracht omvat zowat alles HD20/4, 21/1 
 
Er zullen meer nadrukkelijke verwachtingen aan de professionelen worden gesteld – omwille van de 
professionalisering – waardoor zij zwaarder zullen moeten wegen op het hele gebeuren, ook op het 
vertegenwoordigingsvlak BS42/2 
 
Met meer inhoudelijk en beleidsvoorbereidend werk BS42/2 
 
Er is nood aan uitbreiding van de professionelen met externe competentie (bv. dramaturgen) BS53/2 en 
ook technologische (burotica) BS42/2 
 
Een grotere pool van medewerkers ten gevolge van de schaalvergroting werkt wellicht 
kwaliteitsbevorderend naar professionele ondersteuning toe PW57/4 
 
De professionelen zullen meer afdelingen moeten begeleiden PW58/1 
 
Uit het terechtkomen in een grotere organisatie volgt dat men meer gespecialiseerd zal moeten gaan 
werken, opdelen om meer specifieke taken uit te voeren SE70/4 
 
Bepaalde taken zullen moeten worden afgestoten SE71/2 
 
Wensen voor de groepen te blijven werken, met aanspreekpunten SE71/2 
 
Niet beperken tot de kwalitatief goede groepen SE72/2 
 
Professionele staf is nodig om professioneel te werken AG83/1 
 
De stafmedewerkers zijn zo goed op de hoogte dat ze zo beslissend gaan werken t.o.v. de 
(bestuurs)vrijwilligers AG93/5, 94/1 
 
Welke vrijwilligers gaan voldoende tegengewicht vormen voor een professioneel secretariaat dat zo’n 
zware stempel zal drukken? Wie zal een voldoende inbreng hebben om daar een serieuze rol te spelen 
BS42/2, 43/1 
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7.4.2.1.2. Impact op de vrijwilligers ( zowel kadervrijwilligers als veldwerkers) 

 
Voor de vrijwilligers een probleem omdat hun taak door de professionelen zal worden overgenomen 
LV1/4 
 
De functie van de vrijwilligers zal opnieuw moeten worden ingevuld; proberen hen te motiveren voor 
contact met de groepen, bezoek aan de groepen LV9/1 
 
Men zal bestuurlijk deskundige bestuursvrijwilligers nodig hebben met de nodige disponibiliteit FK12/1 
 
Door de fusie zullen er vanzelfsprekend minder bestuursfuncties voor vrijwilligers nodig zijn, op de duur 
ook op het provinciaal niveau, maar de meesten zijn wel gediend met een aflossing van de wacht  FK12/1 
 
Ook voor AG mogen de jongeren gerust overnemen, ook al zal hij dan wel in het begin “een beetje 
ambetant lopen” AG94/4 
 
VS heeft moeite met terugtreden: het mes op de keel, met rug tegen de muur VS32/2 
 
In het begin had KNTV het niet begrepen op de idee van een fusie VS32/2 
 
Er leeft weinig belangstelling voor het nieuwe bestuur, misschien bij de jongeren van 50 jaar VS36/3 
 
De nieuwe organisatie ligt problematisch bij de vrijwilligers HD21/5, 6 
 
Omdat het decreet naar professionalisering streeft kunnen de vrijwilligers niet alles blijven doen HD27/5 
 
Veldvrijwilligers zouden kunnen afhaken omdat hun link met de federatie wegvalt BS44/2 
 
Vrijwilligers zijn erg nodig om een netwerk van contacten te onderhouden BS46/2 
 
Er zullen veel vrijwilligers afhaken omdat ze zich niet meer thuis voelen in de nieuwe structuur BS52/2 
 
Angst dat vrijwilligers bovenlokaal zullen afhaken omdat weinigen zich geroepen zullen voelen zich te 
gaan inzetten voor een nieuwe structuur, die niets betekent zonder naam BS52/3 
 
BS vindt het vreemd dat er van de vrijwilligers geen reactie komt op de aanwezigheid – voorzien in een 
ontwerpnota van de stuurgroep – van stafmedewerkers in de beleidsorganen BS55/4, 56/1 
 
Grotere afstandelijkheid tegenover beide soorten vrijwilligers wegens de schaalvergroting PW57/4, 58/1 
 
Men mag de vrijwilliger in het plaatje niet vergeten, zeker niet het middenkader PW58/1 
 
Vrijwilligers in de bestuursorganen hebben het moeilijk met de fusie voorzien in het decreet SE71/1 
 
De vrijwilligers zouden door de professionele staf in de hoek kunnen worden geduwd AG83/1 
 
De vrijwilligers zijn de mediatoren tussen de kringen en de staf van professionelen,  ze vormen de 
middenmoot als go-betweens AG83/3, 84/1 
 
Voor AG zijn de vrijwillgers ook de controleurs van de eigenheid en van de inhoudelijke aspecten 
tegenover de professionelen, de administratieve specialisten AG88/6. Wat PW hierover zegt, komt  -  
hoewel anders en vanuit een ander perspectief geformuleerd – vrijwel op hetzelfde neer PW58/1, 68/3 
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7.4.2.1.3. Impact op het veld (de kringen) 

 
Het veld is niet integraal in kwaliteitstoneel geïnteresseerd maar ook in het sociaal aspect LV2/2 
 
De kringen zijn geïnteressseerd in het krijgen van de service die ze nodig hebben LV4/1 
 
Fusie zal in de praktijk de eerste jaren moeilijk liggen bij de kringen LV5/1 
 
Het veld moet een aanbod krijgen dat voor alle mensen bereikbaar is; de belangrijkste taak is niet over de 
hoofden van het veld heen te praten LV7/2 
 
Het aanbod moet voldoende genuanceerd zijn LV10/2 
 
De basis vraagt steeds meer om kwalitatieve ondersteuning onder druk van het publiek LV4/1 
 
Volgens FK zullen de kringen in de dorpen, wijken, parochies en steden weinig of geen verschil merken 
FK12/2 
 
In het nieuwe decreet wordt het kwantitatieve (zoveel mogelijk groepen aansluiten) vervangen door een 
omgekeerde beweging naar kwaliteit waarmee de nieuwe federatie naar het hele veld moet gaan FK14/5, 
15/1 
 
Jan Modaal wil ook meer en meer kwaliteit FK15/3 
 
De groepen zullen de vruchten van de fusie plukken maar ze weten het nog niet; ze zijn wellicht ook niet 
zo in de kwaliteitszorg geïnteresseerd HD24/2 
 
Er moeten twee soorten groepen vrij kunnen bestaan: amusement en hogere aspiraties, en vrij kunnen 
kiezen of ze ondersteund willen worden of niet HD24/5, 6, 28/5, 6 
 
De afstand tot één grote federatie zou drempelverhogend kunnen werken HD24/7, 25/1 
 
Toneelverenigingen trekken zich weinig aan van een verbond, hebben het ook niet echt nodig VS33/1 
 
BS weet niet of de dienstverlening beter zal worden; je moet zo dicht mogelijk bij de verwachtingen 
aanleunen BS45/1 
 
De schaalvergroting houdt risico’s in om dingen uit te bouwen waar het veld geen boodschap aan heeft 
BS45/2 
 
BS onderscheidt twee soorten groepen: amusements- en semi-professionele BS45/2, 46/1 
 
PW heeft angst dat de zwakkere groepen bij een doorgedreven personalisering niet of minder aan de bak 
gaan komen PW59/2 
 
PW onderscheidt binnen het veld een sterke spanning tussen semi-professionele groepen en zeer 
amateuristische groepen PW59/1, 61/1 
 
Wat kan de meerwaarde van de nieuwe organisatie zijn voor diegenen die wel meekunnen, want zij 
hebben de weg al gevonden naar ondersteuning, opleiding enz. PW61/1 
 
Op het microniveau moet men rekening houden met een aantal particuliere gevoeligheden van de groepen 
en de individuen daarin PW65/2 
 
Volgens SE ligt het veld er niet wakker van SE70/4, 71/2 
 
Het veld is bezig met toneel of met amusement SE73/2 
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Volgens SE is de ontmoetingsfunctie belangrijk voor sommige groepen en moet het vormings- en sociaal-
cultureel werk daar blijven belang aan hechten SE72/1 
 
Volgens AG ligt voor de kringen het accent meer op dienstverlening AG82/3, 83/1 
 
Het al dan niet voorlopig behouden van de provinciale structuren van de huidige verbonden wordt door 
alle respondenten uit de amateurtoneelsector naar voren gebracht als een oplossing om het afhaken van 
vrijwilligers tegen te gaan FK12/2, HD29/1, VS33/1, BS52/4, 53/1, PW58/1, SE71/1, AG84/2 
 
Op het provinciaal niveau lagen de deputés dwars waardoor er weer een trend op gang is gekomen om de 
provinciale verbonden te laten bestaan, de administratie en het kabinet zien dat niet zitten en zullen ervoor 
zorgen dat dit binnen hun structuur onmogelijk is GvH127/1  
 
 
7.4.2.2. Evaluatie ontwerpdecreet in de focusgroep 

 
Angst voor de grootschaligheid en voor de moeilijkheidsgraad om er structuren voor te creëren F/BS95/1 
vandaar het belang van het contact met de lokale groepen F/MH95/1 en van de regionale en provinciale 
structuren F/FK96/1 
 

7.4.2.2.1. Zouden de federaties spontaan tot een vorm van samenwerking zijn gekomen? 

 
Er was blijkbaar toch overheidsinitiatief nodig F/BS99/1, F/MH99/1 
 
Niemand zou zijn nek uitsteken F/HD99/1 
 
Het zou langzamer gebeuren F/BS99/2 
 
Zonder decreet zou het nog vier tot vijf jaar duren F/RvG99/3 
 
Samenwerkingsverbanden misschien wel maar verbonden opheffen niet F/BS99/3, F/FK99/5 
 

7.4.2.2.2. Visie van de respondenten op de intenties van de overheid 

 
Niet in de eerste plaats ontzuiling, wel vergemakkelijken van overheidscontrole F/RvG96/2 
 
Initiatief mogelijk afkomstig van de administratie om haar werk te verlichten F/RvG97/1 
 
Wellicht vanuit de adminstratie afkomstig F/BS97/2 omdat er tijdens de vorige regering al over 
gesproken werd F/FK96/2, 98/1 
 
Omwille van het financieel aspect: zonder nieuw decreet zou de financiering van de huidige federaties op 
termein onbetaalbaar zijn F/LV97/1 
 
De overheid heeft volgens F/RvG97/2 nooit wakker gelegen van de kwaliteitsnorm zoals de federaties die 
zien 
 
Er zit een deel politiek opportunisme in van de huidige minister voor wie ontzuiling past in het profiel 
van VU, AGALEV, VLD F/BS100/1 en die zich niet kan veroorloven te mislukken F/FK100/1 
 
De overheidsadministratie is naar eigen zeggen verantwoordelijk voor de idee van een hervorming, die 
onder de vorige minister politiek niet haalbaar was, maar wel bij de huidige die de pluralistische toer wil 
opgaan en de verzuiling waar zij niet nuttig is zoveel als mogelijk wil terugdringen; daarbij kwam nog dat 
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de sector weinig geld kreeg en er nu meer middelen ter beschikking kwamen die het mogelijk maakten de 
hervorming te realiseren GvH124/2 
 
 

7.4.2.2.3. Volksopvoeding, cultuurspreiding, vrijetijdsbesteding of amusement 
 
Afgezien van de kleine nuances omtrent de precieze plaats die men het amateurtoneel als onderdeel van 
de amateurkunstbeoefening toedeelt (FK plaatst amateurtoneel bij cultuurspreiding FK15/2; PW58/3 ziet 
geen tweespalt volksontwikkeling- vrijetijdsbesteding meer, amusementstheater is ook 
volksontwikkeling) zijn alle respondenten het er in meer of mindere mate over eens dat amateurtoneel als 
amusement een plaats heeft naast het amateurtoneel met artistieke kwaliteitsaspiraties. Hieraan koppelt 
men de bedenking dat met het accent op kwaliteitsverbetering en professionalisering van de sector – zoals 
door het decreet opgelegd – zich hier problemen kunnen voordoen met betrekking tot het aanbod naar het 
veld. Het is van belang een aanbod te creëren dat aan de reële behoeften van het veld tegemoet komt en 
dat het veld tegelijk zo ruim mogelijk bestrijkt, dus zowel amusements- als kwaliteitstoneel kan 
aanspreken. FK15/1, 3 
 

7.4.2.3. Problematiek van verzuiling en eigenheid 

 
Volgens LV is er geen probleem van eigenheid bij de bestuurders maar van onbetaalde zitjes LV5/6 
 
Wat kan nog de eigenheid van de vier federaties zijn? Ze doen ongeveer hetzelfde en de historische 
levensbeschouwelijke grondslag is niet meer sterk aanwezig LV6/1, 2 
 
Eigenheid is vooral aanwezig op het niveau van de bestuurders LV4/1 
 
Er zijn in het verleden geen spontane stappen naar samenwerking gezet; dit heeft te maken met de 
leeftijdstructuur van de bestuurders die wel nog in de kastjes van de verzuiling zitten; dit vormt een 
probleem voor de eerstkomende jaren LV7/1 
 
Eigenheid is voor FK een moeilijk begrip. Wellicht belangrijk maar FK kan niet vatten wat ze vandaag de 
dag is FK13/2 
 
De federaties sluiten vandaag minder dan vroeger aan bij een verzuilde maatschappij FK13/2, 3 
 
De verschillende eigenheden zouden bevruchtend moeten werken, zodat er gezamenlijk iets totaal nieuws 
kan ontstaan, met respect voor het verleden maar ook met de blik vooruit FK13/4, 14/1 
 
Voor FK is de pluralistische aanpak een onvermijdelijk proces: het volstaat niet de schotten te lichten; 
men komt binnen met wat men in huis heeft, traditioneel overgeleverd en in min of meerdere mate nog 
actief aanwezig. Van daaruit moet een nieuwe identiteit worden gemaakt, groeiend vanuit de bestaande 
identiteiten en zich manifesterend naar het hele brede maatschappelijke bestel FK14/3 
 
Nu is het invullingsproces bezig en dat verloopt niet zo makkelijk omdat er gevoeligheden, eigenheden 
die bestaan, beginnen op te borrelen FK17/1 
 
De komst van het ontwerp van decreet heeft binnen het NVKT de discussie stop gezet over het al dan niet 
behouden van de term christelijk in de naam van de federatie. Bij de bespreking ervan waren er mensen 
tegen met het, volgens FK niet afdoende, argument dat zolang er een christelijk syndicaat, mutualiteit en 
partij bestaat, er ook plaats moet zijn voor een christelijk toneelverbond FK18/5 
 
Lokale groepen en individuen moeten hun achtergrond en hun eigenheid, vertaal dat dan door filosofische 
en ideologische opvattingen, niet afzweren. Maar de bovenstructuur heeft geen ideologie nodig FK19/1 
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Hoewel moeilijk te definiëren is eigenheid een groot probleem bij de bestuurders; het ligt emotioneel, 
ondanks het feit dat KNTV een neutrale pluralistische organisatie is, en tegen haar verwachtingen in zijn 
deze gevoeligheden aangewakkerd bij een aantal mensen HD26/3, 6 
 
Het KNTV wordt soms liberaal genoemd, maar kleeft toch geen kleur of partijpolitiek aan VS37/5, 38/1 
 
FAKREA komt uit een zuil en dan nog eens uit een standenorganisatie met een gans geïntegreerd systeem 
tot en met het beleid. Dat tekent toch wel een en ander van de groepen. Sommigen zijn nog zeer 
nadrukkelijk lid van de plaaselijke KWB-afdeling en vaak nog een stuk verzuild BS47/3 
 
Volgens BS hebben zijn “christelijke broeders” die dus de meerderheid vormen gelijkaardige situaties. 
Vlaanderen heeft een erg katholiek verleden en dat tekent toch ook een aantal toneelgroepen nog vandaag 
BS47/4 
 
De fusieproblematiek wakkert volgens BS de gevoelens van eigenheid aan: er is een nadrukkelijke strijd 
losgebarsten om de verdeling van de topmandaten die te maken heeft met het verleden, met eigenheid, 
met de Antwerpse situatie BS50/3 
 
De discussie gelijkwaardigheid, met een evenredige vertegenwoordiging in de komende beleidsorganen, 
versus gelijke vertegenwoordigingen, zoals in de stuurgroep, is aan bod gekomen en toont aan dat er veel 
blijft leven van die eigenheid, waarbij ook het tevreden stellen van de achterban wordt betrokken BS51/1 
 
De aandacht van FAKREA voor vormingstoneel  en werken rond maatschappelijke thema’s in de groepen 
die uit de KWB zijn ontstaan  en waarvan er vele voor het amusement toneelspelen om de kas te vullen, 
in de nieuwe federatie willen inbrengen  is in die zin ook op de rand van het levensbeschouwelijke BS51 
 
Zich ergens thuis voelen, er invloed hebben en mensen kennen is, wanneer het onder gelijkgezinden 
plaats vindt, verzuiling. De mensen voelen er zich goed bij en de nieuwe structuur zal niet meer datzelfde 
kunnen bieden BS52/3 
 
Dit is ook het probleem van de tussenstructuren waarin veel vrijwilligers functies hebben met 
bevoegdheid. Je kan mensen maar mobiliseren als je ze inspraak geeft, een plaats in de hele 
besluitvorming. Het heeft ook allemaal met macht te maken BS53/1 
 
De eigenheid van FAKREA is niet exclusief levensbeschouwelijk. Ze ligt in het schotloos werken met 
aangrenzende sectoren binnen de groter sociaal-culturele beweging KWB. PW ziet in dit geïntegreerd 
samenwerken een meerwaarde die niet zou mogen verloren gaan. Een tweede kenmerk is de 
laagdrempeligheid, de zorg voor de zwakken die niet mee kunnen in de kennismaatschappij PW61/1 
 
Het decreet Anciaux verkokert volgens PW binnen een werksoort, sluit AKB binnen zichzelf op, met 
projecten als enige doodlopende uitweg omdat op basis van projecten geen bestendigheid wordt 
verkregen PW61/1 
 
PW ziet een breuklijn in de dualisering van de samenleving: diegenen die meekunnen en diegenen die 
niet meekunnen. Deze breuklijn is niet meer levensbeschouwelijk katholiek of niet-katholiek, maar 
eigenlijk toch nog wel ideologisch PW59/1 
 
Het kan een probleem worden voor de medewerkers van de nieuwe organisatie, indien ze het 
spanningsveld tussen de sterkeren en de zwakkeren in de maatschappij erkennen, ze een soort dubbele 
mission statement voor hun organisatie zullen moeten ontwikkelen PW62/1 
 
PW is niet zo optimistisch over de output van het decreet omdat het niets oplost in verband met 
maatschappelijke uitdagingen PW61/1 
 
De visie achter het decreet zou wel eens een zeer problematische kunnen zijn, een louter beheersmatige 
visie vanuit de overheid: technische dingen als meerjarenplannen enz.. met weinig of geen impulsen naar 
inhoud of visieontwikkeling. De overheid moet wel beheren maar je verwacht toch ook wel wat 
inhoudelijke input. Je mag alles niet meer vanuit een verzuild perspectief bekijken, maar wat is het 
nieuwe project? Welk bindteken creëer je? PW64/2 
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De vraag welke bijdrage de amateurkunsten rond grote maatschappelijke thema’s kunnen leveren hoeven 
niet persé levensbeschouwelijk geduid te worden. Het finale antwoord ligt in het individu en zal dus altijd 
een levensbeschouwelijk antwoord zijn PW65/1 
 
Op microniveau gelooft PW de cowboyverhalen niet van de andere federaties dat men niet meer verzuild 
zou zijn en dat dit geen rol meer speelt. Men zal dus om slaagkans te hebben grote omzichtigheid aan de 
dag moeten leggen PW65/2 
 
De mensen zijn wel bereid, vermits hun identificatie met organisaties en instituten kleiner wordt, de 
klassieke verzuiling te doorbreken als je hen een goed alternatief biedt. Een actueel inhoudelijk project 
dat niet zuilgebonden is, maar wel waarden bevat PW65/2 
 
Conclusie PW m.b.t. de fusie: genuanceerd naar de slaagkansen om er geen grijze massa van te maken, 
maar met veel zorg dat het wel eens een grijze massa zou kunnen zijn, omwille van de benadering en 
omwille van de dingen die intrinsiek in het decreet zitten PW66/1 
 
Het mag een pluralistische federatie zijn als het maar een waardevol project is PW68/3 
 
We denken door deze oefening na over onze inhoud PW68/4 
 
Eigenheid is voor de bestuursleden een aspect van de werking volgens eigen accenten en eigen noden 
SE73/1 
 
In de FVST is met de jaren afstand genomen van partij-ideologieën. De artikels in het tijdschrift Gong 
geven misschien nog indicaties SE74/1 
 
Verzuiling werd in stand gehouden door de politieke partijen omwille van het kiezerspotentieel SE74/2 
 
Het probleem van de vorming van de bestuursorganen: binnen de stuurgroep is men vertrokken van de 
bestaande structuren om een nieuwe structuur te maken. Men wil daar geen evenwaardigheid en geen 
gelijke verdeling van de zitjes. SE76/1 
 
De argumentatie daarvoor wordt gezocht in het verkoopbaar maken aan de achterban, wat voor SE een 
drogreden is. Men schermt ermee dat het veld belang zou hechten aan de vertegenwoordiging in de 
nieuwe organisatie SE77/1, 3, 6 
 
Het gaat toch niet op dat men de belangen van de vroegere organisaties naar voren tracht te brengen en 
probeert te beklemtonen SE78/1 en evenmin het bij voorbaat claimen van de functies voorzitter en 
ondervoorzitter SE79/1 
 
Het ideologisch aspect is verzwakt, hoewel bij de FVST toch geen typisch ideologisch christelijk 
overtuigden binnenkomen, wel alles wat zo meer vrijzinnig is AG82/3 
 
AG vond oorspronkelijk dat de eigenheid moest bewaard blijven want hij gelooft dat er nog steeds sterke 
ideologische verschillen bestaan tussen de mensen en dat die niet verdwijnen door de schotjes op te 
trekken AG84/2 
 
AG vraagt zich af hoe het decreet toelaat te structureren en/of de provinciale federaties in een eerste fase 
niet met hun eigenheid kunnen bewaard blijven AG84/2 
 
AG is een beetje beducht voor het door elkaar mengen van vanalles, ook de macht waardoor op de duur 
niemand nog iets weet en je depolitisering krijgt AG85/1 
 
Dat de fusie het besef van eigenheid versterkt, is volgens AG eigen aan de dialektiek der dingen. Wanneer 
iets gaat verdwijnen, begint men erover na te denken AG85/2 
 
De federaties waren verzuild tot ongeveer tien jaar geleden maar dan is het levensbeschouwelijk-
ideologisch aspect verminderd AG88/3 
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Pluralisme: er moet tolerantie zijn, maar de subculturen uit onze eigen gemeenschap mogen toch niet 
worden weggehaald. Er bestaan nu eenmaal verschillen. De eigenheid mag niet verloren worden AG92/1 
 
AG is voor eenheid in verscheidenheid AG92/2 
 
Het besef van eigenheid is aangewakkerd geworden door de besprekingen in de stuurgroep FK14/1, 17/1, 
HD26/6, BS49/2, PW68/3, SE72/3, 73/1, AG85/2 
 
Volgens GvH zijn de nationale voorzitters in hun denken vooruit op hun groepen en hun (provinciale) 
structuren GvH127/2, 3 
 
De Hoge Raad en Volksontwikkeling zijn veel minder pluralistisch en de administratie heeft daar hard 
moeten lobbyen om het decreet erdoor te krijgen, omdat men er een ontzuilend model voor de 
Volksontwikkeling in vreesde GvH128/1 
 
Volgens GvH is een deel van de koek behouden in de eerste ronde belangrijker dan de discussie over 
ideologische-filosofische onderscheiden GvH129/1 
 

7.4.2.4. Eigenheid bekeken in de focusgroep 

 

7.4.2.4.1. Algemeen  
 
De nieuwe organistatie mag geen ‘cohabitation’ worden F/RvG101/1, F/FK101/1 
 
Verlies ervan geeft veel meer weerstand bij de vrijwilligers F/LV101/1, 102/2 
 
Waar het sociaal aspect primeert op het artistieke, zal dit nog langer blijven leven, dit is gebonden aan het 
probleem van de te leveren hoofdkrachtinspanning F/RvG102/1 
 
Het zuilgebondene is toch nog wel op bepaalde plaatsen aanwezig F/RvG102/1, F/FK102/1 
 
De nieuwe organisatie moet zich niet te veel bezighouden met de complexe redenen waarom de mensen 
bijeen komen in groep, enkel het toneelaspect belangt haar aan F/BS103/2, F/RvG104/1, F/FK104/1 
 
Pluralisme is dat alles naast elkaar bestaat F/RvG105/2 niet tegen elkaar F/FK105/2 
 
 

7.4.2.4.2. Duiken bij het ontwerpen van de nieuwe structuur gevoeligheden op die te 

maken hebben met eigenheid? 
 
Men is het er vrij algemeen over eens dat een aantal ouderen zullen afhaken F106,107 
 
De gesprekken in de stuurgroep lopen wel eens op een incident uit F/FK107/6 
 
De groepen moeten op een “rechtvaardige manier” kwantitatief in de vzw vertegenwoordigd worden, en 
dat heeft enkel te maken met het numeriek aspect F/RvG108/2,3 
 
Gelijkheid in de stuurgroep  wordt niet doorgetrokken in de beleidsorganen van de nieuwe structuur 
F/BS108/1,2 want anders zou het niet haalbaar zijn F/FK108/2 
 
Er zijn volgens F/RvG112/3 in totaal misschien wel 7 of 800 christelijk geïnspireerde groepen wanneer 
men alle groepen samenneemt 
 
De startstructuur zal of men dat nu graag heeft of niet, noodzakelijkerwijze vanuit de zuilen moeten 
komen F/FK112/2 
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Betekenis van het kunnen verkopen aan de achterban: de provinciale geledingen zouden ook hun 
representativiteit in de nieuwe structuur claimen F/RvG114, F/FK114 
 

7.4.2.5. Evaluatie werkwijze stuurgroep herstructurering  
 
LV was voorstander van een andere weg, vertrekkend vanuit een nul-streepje situatie en met een neutrale 
externe begeleider; nu is men begonnen met eerst een structuur te bepalen en dan pas de inhoud. LV vindt 
dit verkeerd omwille van het gevaar een kopie te maken van de bestaande federaties. Omgekeerd zou men 
wellicht minder mensen sparen en waarschijnlijk met anderen rond de tafel zitten. LV8/1, 2 
 
LV betwijfelt of het binnen twee jaar zal lukken de structuren open te stellen voor onder andere mensen 
uit de nog op te richten regio’s. LV8/3 
 
In de interfederale stuurgroep was men het aanvankelijk niet eens over de fusieoptie, wat moeilijk lag in 
de aanvang. Nadien heeft men zich toch uitgesproken voor de fusie FK17/1 
 
HD was voorstander van alles weg en gewoon opnieuw beginnen, maar dat kan niet omwille van de 
verhoudingen tussen de federaties waarbij zitjes worden opgeëist in functie van de grootte. Echt gezond is 
dat eigenlijk niet HD29/5 
 
De achterban, dus het oude bestuur, is eigenlijk nog steeds wat negatief. Men is bang dat bepaalde 
mensen uit bepaalde federaties zullen proberen de macht naar zich toe te trekken HD30/3 
 
De verdeling van de posten voorzitter en ondervoorzitter dat zal nog wat worden VS38/2 
 
De samenstelling van de beleidsorganen is al een afwijking van het idee fusie, van de gelijkwaardigheid 
die zich in de stuurgroep wel uit. Het leek vanzelfsprekend om zeker in de startfase met een evenredige 
vertegenwoordiging in de beleidsorganen te werken, die voor NVKT maar aanvaardbaar was als zij de 
voorzitter mochten leveren. Deze aanvangsvisie wordt nu gecontesteerd BS54/1, 2 
 
BS betwijfelt of men met de mentaliteit “ieder zijn federatie”, die nu terug veld wint, uit de impasse gaat 
geraken en heeft nu meer twijfels dan in het begin BS56/1 
 
BS was voorstander van een externe begeleiding door een organisatiedeskundige BS55/1, 2 
 
Men zit inhoudelijk niet op één lijn en trekt zich dus terug in zijn eigenheid PW66/3, 67/1, 2 
 
Er zijn moeilijkheden rond structurele dingen en beheersmandaten PW66/2 
 
Het proces was gedoemd om uit te monden in een discussie over mandaten en macht omdat het ontwerp 
alleen maar over geld gaat PW67/2 
 
De begeleiding door een instelling als het CVA is fout omdat een instelling als het CVA dit niet kan 
begeleiden omwille van zijn verplichte neutrale positie naar inhouden PW67/2 
 
Problematiek VCA – CVA: is volgens AG altijd problematisch geweest, ook tegenover ICVA, met 
vermoedens van politieke betrokkenheid AG89/4, 5 
 
PW vreest dat dit binnen vijf à tien jaar tot een zodanige fragmentatie gaat leiden dat er of een nieuw 
decreet gaat komen of een zo grote divergentie dat je het niet meer samen kan krijgen PW68/1 
 
Zoals men zich nu opstelt verdedigt men een samenwerkingsverband en geen fusie SE79/3 
 
Het misbruikt eigenheidsgevoel ligt erin dat men onder het mom van we moeten met iets starten, dus 
kunnen we beter vanuit de bestaande structuren starten dan het allemaal te gaan opbouwen SE80/2 
 



 265 

Ondanks het feit dat in de stuurgroep een gelijkwaardige verdeling werd aangenomen maakte men de fout 
een voorzitter aan te stellen die gelieerd is met één toneelfederatie. Men had beter een neutrale persoon 
genomen, een externe deskundige. SE80/3, 4 
 
De aanduiding van voorzitter en ondervoorzitter, en verder nog de directeur, zou democratisch moeten 
gebeuren en niet vooraf worden geregeld in een koehandel SE80/6 
 
Het directeurschap zou wel eens mee in besprekingen kunnen worden genomen wanneer de functies 
verdeeld worden en als zwijggeld dienen voor een bepaalde federatie SE81/2 
 
Er was wellicht nood aan externe professionele begeleiding AG87/2 
 
De stafmedewerkers hadden de begeleiding door een externe deskundige verkozen LV7/3, 8/1, HD29/5, 
BS55/1,2, SE76/1, 80/4 en worden daarin bijgetreden door twee bestuursleden. PW66/2, 67/2, AG87/2 
 

7.4.2.6. Evaluatie van het Nederlands model 

 
Is volgens LV mislukt: geen enkele veldwerker meer, geen belangstelling meer voor de sociale functie, 
enkel de artistieke is nog van tel via prachtige steunpunten met twee opdrachten: documentatiecentrum en 
kwaliteitsbevordering. De binding met de basis is volledig zoek LV9/2 
 
Is volgens FK te mijden omdat de overheid er het bestaande heeft afgeschaft en  zelf een nieuwe structuur 
heeft opgericht FK16  /3 
 
Het Nederlands model is te mijden omdat daar de feeling met de basis werd verloren en vervolgens 
waarschijnlijk een aantal beleidsfouten werden gemaakt HD27/7 
 
VS heeft toch angst voor het samenvoegen van organisaties en verwijst naar wat in Nederland is gebeurd 
waar het NCA gewoon ter ziele is gegaan VS34/1 
 
Het Nederlands model heeft met de opsplitsing tussen ondersteuning en vereniging kompleet het contact 
met het werkveld verloren en ook geen netwerk van vrijwilligers opgericht die op de hoogte waren van 
wat er aan dienstverlening mogelijk is en wat er leeft bij de groepen BS53/2 
 
Vooruitlopend op het beleid zou de nieuwe organisatie zich van een gigantisch professioneel 
ondersteuningscentrum in Anderlecht kunnen onderscheiden door een netwerk van vrijwilligers te hebben 
en daarmee het hele werkveld te bereiken BS53/2 
 
Het Nederlands model werkt te exclusief op het toeleveren van deskundigheid aan wie erom vraagt, het 
werkt teveel op vraagzijde en moet worden aangevuld met begeleiding. De nieuwe federatie moet, wil ze 
wat te bieden hebben, een meerwaarde realiseren voor de plaatselijke groepen. Dit kan onder meer 
gebeuren door een beetje pro-actief de groepen op te zoeken PW60/1 
 
In het Nederlands model zijn de groepen totaal aan hun lot overgelaten SE72/2 
 
Het Nederlands model is een te ver doorgedreven professionalisering die de mensen doet afhaken, en 
wellicht ook het ontbreken van de middenmoot AG90/4 
 
Professionalisering mag niet bevoogdend zijn. Ze legt teveel de nadruk op het theateraspect terwijl ook de 
sociale contacten belangrijk zijn AG 90/4, 5, 91/1 
 
 

7.4.2.7. Positie van het VCA volgens de respondenten 

 
Het VCA wordt unaniem door de respondenten als een problematisch gegeven gezien: naar het verleden 
toe trekt men in twijfel of VCA, daarvoor CVA, wel een functie had, aan een reële behoefte tegemoet 
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kwam waardoor het een bestaansreden kon hebben, naar de toekomst toe heerst onzekerheid over hoe het 
VCA zijn vage decretale opdracht gaat invullen en vervullen F/LV116/1, F/MH116/1, F/FK116/2,4, 
F/RvG117/4, F/HD120/1, F/MH120/1 
 
Het VCA zal een controlerende rol krijgen volgens F/BS116/1 
 
Het VCA vervult theateropdrachten die buiten zijn eigenlijke taak vallen F/BS116/2, F/RvG116/5, 
F/BS117/1, F/FK116/6 
 
Het VCA zou zich niet met toneel moeten bezighouden maar met de ondersteuning van de organisaties 
(kwaliteitszorg, boekhouding, sociaal secretariaat, automatisering) F/BS117/2, F/RvG117/1,2, F/FK117/3 
 
De toekomstige relatie wordt als onbekend F/MH117/1, mogelijk problematisch en betuttelend ervaren 
F/LV117/1, F/BS117/3 
 
Het VCA wordt gezien als een schakel tussen organisaties en overheid F/MH119/1 of zelfs als de 
overheid zelf F/RvG120/4, F/FK120/3, F/LV120/1 maar is geen ontzuilde overheid F/FK122/5, 123/1 
 
Het VCA zou een ondersteunende functie moeten gaan vervullen die het nu niet heeft F/LV121/1,3, 
F/BS121/1,2, of F/FK121/5,6 
 
De nieuwe organisaties moeten de meerderheid uitmaken in de raad van bestuur van het VCA F/FK123/2, 
F/LV123/2,3 
 
 
 
7.4.2.8. Communicatie  

 
Communicatie over de fusieproblematiek en de besprekingen daarrond wordt niet erg benadrukt door de 
respondenten. Twee stafmedewerkers en een bestuurslid vinden dit een taak voor de provinciale 
geledingen LV8/3, VS35/4, AG86/3, een stafmedewerker en een bestuurslid achten communicatie nodig 
eens men ver genoeg zal staan FK12/3, SE71/2 
 
Volgens GvH werden de groepen maar in geringe mate door de federaties bij de fusieoperatie betrokken 
en is de basis zeker en vast onvoldoende ingelicht GvH125/1, 3; 133/5 
 

 

7.5. Conclusies 

 

7.5.1. Algemeen 

 

Blijkbaar zijn alle ondervraagden – die hierover een standpunt innamen – het eens dat 

de schaalvergroting en de nadruk op professionalisering de stafmedewerkers ertoe 

zullen verplichten bepaalde zaken af te stoten, wat eventueel ten dele kan worden 

ondervangen door het aantrekken van externe specialisten als medewerkers van het 

nieuwe secretariaat, maar gelet op de financiële situatie wordt deze optie tegelijk toch 

betwijfeld. 
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Zij vrezen allen dat dit het afhaken van een groot deel van de vrijwilligers voor gevolg 

zou kunnen hebben, wat als een groot gevaar wordt gezien, vermits ook vrijwel iedereen 

een netwerk van vrijwilligers over Vlaanderen noodzakelijk acht om het hele veld te 

bestrijken van de ongeveer duizend bij de bestaande federaties aangesloten groepen én 

voor nieuwe die zich bij de organisatie in oprichting zouden kunnen aansluiten. Het 

mogelijk wegvallen van dit netwerk wordt des te meer gevreesd omdat men er een 

mogelijke compensatie in ziet voor het onderhouden van actief contact met het veld nu 

de stafmedewerkers zich meer met beleidsvoorbereidende en andere dergelijke taken 

zullen moeten inlaten. 

 

Door een aantal ondervraagden wordt bijgevolg nadrukkelijk de vraag gesteld of het 

veld er wel bij gaat winnen, of hoelang het gaat duren vooraleer dit (opnieuw) het geval 

is. Dit zou een verslechtering inhouden ten opzichte van de bestaande situatie, iets wat 

door niemand wordt gewenst. 

 

Het (voorlopig) in stand houden van de provinciale structuren van de huidige verbonden 

wordt door sommigen als een oplossing naar voor geschoven om een mogelijk, 

misschien wel massaal, afhaken van vrijwilligers tegen te gaan. Alle respondenten uit de 

amateurtoneelsector delen deze mening in min of meerdere mate.  

 

De vrijwilligers worden expliciet benadrukt in hun rol als mediatoren naar het veld door 

een aantal respondenten. 

 

De keerzijde van het accent op professionalisering en kwaliteitsbevordering wordt door 

alle respondenten gezien in het Nederlands model11, waar de middenmoot van 

vrijwilligers volledig buiten spel werd gezet en waar het nationaal steunpunt  zich nog 

enkel toelegt op het op verzoek aanbieden van expertise, zonder het veld zelf te 

benaderen, waardoor het Nederlands amateurtoneel volledig in de kou bleef staan met 

een eigen ongesubsidieerde vereniging naast de officiële stichting die zich vrijwel 

uitsluitend bezighoudt met het op verzoek ondersteunen van gezelschappen die zich in 

de praktijk reeds kwalitatief onderscheiden. 

 

                                                 
11 zie ook 7.2.3.1 
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7.5.2. Het belang van sociaal kapitaal 

 

Iedereen benadrukt de sociale functie die het amateurtoneel ook heeft en die zeker niet 

uit het oog mag worden verloren. Tegelijk realiseert men zich dat dit wellicht geen 

gemakkelijke opgave zal zijn. Aan de ene kant slaat de opdracht om te 

professionaliseren en aan kwaliteitsbevordering te doen niet erg goed aan bij kringen die 

vooral op amusement en sociaal contact zijn gericht. Aan de andere kant maakt een 

mogelijk afhaken van veel vrijwilligers, die zich minder betrokken zouden voelen bij 

een kleurloze eenheidsorganisatie, het onderhouden van het contact met dit deel van het 

veld nog moeilijker, temeer daar zowel de professionelen als hun bestuurders vrezen dat 

het nieuwe secretariaat er zelfs geen tijd meer voor gaat kunnen vrijmaken.  

 

De respondenten leggen er in dit opzicht vrij algemeen de nadruk op dat lang niet alle 

kringen in kwaliteit geïnteresseerd zijn. Zij wijzen in dit opzicht dan ook nadrukkelijk 

op de sociale functie van het amateurtoneel, die als evenwaardig aan de artistieke 

aspiraties moet worden beschouwd. 

 

Hieruit leidt men een dubbelheid af m.b.t. de opdrachtsverklaring van de nieuwe 

vereniging, die zich daarover zeer goed zal moeten bezinnen om het veld niet te 

verliezen. Bij alle respondenten leven hierrond heel wat vragen inzake de 

ondersteunende rol die door het decreetontwerp voor het VCA wordt voorzien. Idealiter  

zou men wensen dat het VCA (een deel van) de ondersteunende taken voor de nieuwe 

organisatie op zich zou nemen om de stafmedewerkers voldoende tijd te kunnen laten 

vrijmaken voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van vrijwilligers om het 

contact met de basis te bewaren.  

 

De slaagkans van de nieuwe organisatie wordt structureel afhankelijk gezien van de 

mogelijkheid om een netwerk van vrijwilligers te behouden of terug op te bouwen 

m.h.o. op het contact met de groepen, en inhoudelijk van het op een passende manier 

inspelen op het spanningveld tussen toneelambities en sociale functie van de groepen. 

Hierover zijn alle respondenten uit de amateurtoneelsector het eens. 
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7.5.3. Bereidheid tot en vormen van samengaan 

 

Uit vrijwel alle tussenkomsten blijkt de financiële drijfveer (de vroegere subsidies 

vermeerderd met 10% en 5 miljoen extra) de hoofdmotivatie te zijn geweest om voor de 

fusieoptie te gaan en niet voor een geheel of gedeeltelijk samenwerkingsverband. Aan 

de andere kant wordt de financiële ruimte wel gerelativeerd voor wat de 

overheidsinspanning betreft: de overheid zou minstens evenveel moeten uitgeven om de 

huidige federaties met hun huidige opdrachten zoals bepaald door het AKB-decreet uit 

1991, draaiend te houden. Maar tegelijk laat men het geld nu toch niet graag ontglippen. 

 

Wij krijgen de indruk dat men mentaal evenwel dichter bij het samenwerkingsverband 

staat. Dit blijkt enerzijds uit de aanvankelijke optie van het KNTV, die echter door de 

andere partners werd geweigerd, en uit de incidenten rond de vertegenwoordiging en de 

invulling van de mandaten in de bestuursorganen van de organisatie in oprichting. De 

kritiek van de stafmedewerkers en van sommige beheerders op de gevolgde weg en het 

aangenomen uitgangspunt van de bestaande federaties met hun (numerieke) 

machtsverhoudingen wijzen ook duidelijk in die richting. Wat er uiteindelijk als 

startconstructie uit de bus is gekomen (zie hoofdstuk 5) heeft volgens ons dan ook alle 

aspecten van een verkapt samenwerkingsverband. Of dit in de toekomst anders zal 

worden en hoeveel tijd dit eventueel zal vergen, wordt door een aantal ondervraagden 

met weinig optimisme bekeken. 

 

De vier stafmedewerkers benadrukken dat ze het opstarten vanuit de bestaande 

structuren, het maken van een kopie ervan, om mensen te sparen, niet de beste 

benadering vonden, maar wellicht de enige haalbare. Een andere aanpak (“tabula rasa”, 

”van nul beginnen” enz.) ware volgens hen beter geweest. In dit opzicht hadden de 

stafmedewerkers ook de begeleiding door een externe deskundige verkozen. Ze worden 

daarin bijgetreden door twee bestuursleden.  

 

7.5.4. Het belang van de macht 

 

Macht is in alle opzichten blijkbaar voor iedereen belangrijk. De kleinste twee 

federaties verwijten de grote op macht uit te zijn, bijgevolg geen gelijke ver-

tegenwoordiging in de bestuursorganen te wensen en het voorzitterschap en 
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ondervoorzitterschap van de nieuwe organisatie te claimen, en dit machtsstreven te  

motiveren door een volgens de kleinste federaties dan weer onterechte verwijzing naar 

hun achterban. 

 

De grootste federatie op haar beurt verwijt de kleinste op onredelijk veel macht uit te 

zijn door aan te dringen op een gelijke vertegenwoordiging in het bestuursorgaan, en 

houdt vol enkel een evenredige verdeling voor haar achterban te kunnen verantwoorden.  

Het in consensus binnen de stuurgroep voordragen van een kandidaat voorzitter en een 

kandidaat ondervoorzitter door respectievelijk de grootste en de tweede grootste 

federatie wordt daar op niet al te duidelijke wijze eveneens aan gekoppeld. 

 

Het valt ons op dat de verwijzingen naar de achterban toch niet erg geloofwaardig 

overkomen, door wie ze ook gemaakt worden, vermits eigenlijk iedereen toegeeft dat 

het veld echt niet bekommerd is om structuren of organisatievormen en in het beste 

geval belangstelling heeft voor een goede dienstverlening. 

 

Zelfs indien men met de achterban de provinciale geledingen zou bedoelen, blijft dit iets 

dubbelzinnigs vermits de provinciale afdelingen tot een structuur in afbouw behoren die 

men voorlopig zou willen laten bestaan, tot de nieuwe eenheidsorganisatie zich ook 

provinciaal zal hebben georganiseerd.  

 

Tekenend voor het belang van het machtsaspect is ook dat het bepalen van de 

strategische doelstellingen de opdrachtsverklaring e.d.m. in de stuurgroep vlot ging, 

maar alle gesprekken er vastliepen toen de verdeling van de mandaten ter sprake kwam. 

Op dat moment werd zelfs het bij de aanvang blijkbaar als vanzelfsprekend aanvaarde 

uitgangspunt van een evenredige (dus geen gelijke of evenwaardige) 

vertegenwoordiging op de helling gezet. Uiteindelijk leidde dit tot een aantal 

compromissen zoals we in hoofdstuk 5 hebben gezien. Het compromis is een markant 

kenmerk van de evenwichtsoefeningen die de verzuilde maatschappij kenmerken.  

 

7.5.5. Verzuiling en eigenheid. 

 

De verzuiling wordt op het eerste gezicht afgedaan als niet meer van deze tijd, 

voorbijgestreefd, verouderde hokjesmentaliteit e.d.m., die in het veld zo goed als niet 
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meer zou meeleven en enkel nog bestaan bij een aantal bestuursvrijwilligers die allen tot 

de oudere leeftijdscategorieën behoren. Ook het concept eigenheid wordt bij de aanvang 

van de gesprekken als iets ongrijpbaars en vrij flou afgedaan. Bij genuanceerder en 

dieper doorvragen, komt evenwel vrij snel aan het licht dat gevoelens van eigenheid en 

van verzuiling toch niet zo afwezig zijn als eerst werd beweerd: het veld draagt er nog 

vele sporen van en de gesprekken tussen de afgevaardigden van de verschillende 

federaties namen soms een explosieve wending12 om redenen die met het willen 

behouden van macht te maken hadden. Dit kan moeilijk anders worden verklaard dan 

door het doorbestaan van groepsgevoel, van besef van eigenheid (en dan niet op het 

gebied van de dienstverlening) in oppositie tot anderen dus, dat zo kenmerkend is voor 

de verzuiling. In hetzelfde licht moet ook het systematisch benadrukken van het belang 

van de achterban worden gezien13, eveneens een typisch kenmerk, en de vaststelling dat 

eerdere, aftastende, initiatieven tot samenwerking nooit van de grond kwamen of 

regelrecht werden afgeschoten. Het valt op dat de respondenten dit verder in het 

verleden plaatsten dan blijkbaar in werkelijkheid het geval was, en dat ze aan de andere 

kant in de confrontatie van de focusgroep eerst verklaren dat het er toch van gekomen 

zou zijn, dat het onvermijdelijk was enz.., om wat later hieromtrent zelf flink veel gas 

terug te nemen en zich te beperken tot het vermoeden dat men misschien over een vijftal 

jaar spontaan tot een samenwerkingsvorm zou zijn gekomen, maar allicht niet tot het 

opheffen van de landelijke organisaties. 

 

Aan communicatie wordt geen groot belang gehecht in de zin dat sommige 

correspondenten wel toegeven dat men de groepen zou moeten inlichten, maar concrete 

stappen worden daarvoor niet in het vooruitzicht gesteld. Drie respondenten vinden deze 

communicatie een taak voor de provinciale geledingen, wat dan weer haaks staat op 

onze vaststelling dat die geledingen niet erg geïnformeerd worden en in de toekomst 

zelfs zullen verdwijnen zoals we gezien hebben in hoofdstuk 5.  

                                                 
12 zie ook hoofdstuk 5 
13 Witte 1990: 112 
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HOOFDSTUK 8 

Besluit 

 

Na een begripsbepaling van de concepten verzuiling en amateurtoneel in hoofdstuk 1, 

brachten we in de hoofdstukken 2 en 3 de sector van het Vlaamse amateurtoneel en zijn 

verschillende actoren grondig in beeld en stelden daarbij vast dat enerzijds de 

toneelfederaties historisch binnen de zuilen ontstaan zijn en dat anderzijds in het steeds 

meer autonoom wordende Vlaanderen het cultuurbeleid eveneens een aangelegenheid 

was van de zuilen, inzonderheid van de katholieke zuil, en dit ondanks de door de 

vrijzinnigen in 1971-1973 afgedwongen Cultuurpactwet. Het was een grotendeels 

incrementeel beleid waarin de levensbeschouwelijk-ideologische spanningen de 

communautaire spanning soms zelfs overstegen. In het actuele cultuurbeleid wordt de 

doelstelling “ontzuiling”, die de huidige cultuurminister zich heeft gesteld, zeer 

dubbbelzinnig en ongeloofwaardig onderbouwd. Dit beleid is er kennelijk op gericht 

‘technisch’ te ontzuilen via de aangepaste subsidiepolitiek in het nieuwe decreet op de 

amateurkunsten uit 2000, maar blijft inhoudelijk de verdelende kracht van 

levensbeschouwingen met hun eigen “inspiratie” en “waarden “ erkennen. De weinig 

elegant geformuleerde stelling uit zijn beleidsverklaring “de verschillende 

levensbeschouwingen kunnen levensbeschouwelijke organisaties organiseren”, houdt 

dan ook eerder een impliciete bevestiging in van het verzuilingsfenomeen, dan een 

afstappen ervan. 

 

Onze analyse in hoofdstuk 4 van het repertoire van de vier amateurtoneelfederaties in de 

periode 1995-1999 toonde aan, op basis van een representatief aantal producties, dat de 

programmatie geen grote verzuilingskenmerken meer vertoont, tenzij eventueel bij 

Fakrea, dat als ‘spin-off’ van de KWB-KAV-beweging zijn wortels diep in de 

katholieke zuil heeft. Wij hebben echter m.b.t. de kwaliteit van het repertoire echter wel 

conclusies kunnen trekken die hun belang hebben voor de opdrachtsverklaring van de 

nieuwe eenheidsfederatie Opendoek. 

 

In hoofdstuk 5 gingen we van nabij in op de gebeurtenissen in het jaar 2000, waarin 

zowel een  nieuw amateurkunstendecreet tot stand kwam als een overkoepelende 

eenheidsorganisatie voor het Vlaamse amateurtoneel. De analyse en de besluiten eruit 



 273 

toonden aan dat de problematiek van ver- en ontzuiling nog steeds acuut en complex is, 

zowel binnen de sector als in de politieke omkadering van het wetgevend werk.  

 

We stelden vast dat “het ontkoppelen van macht en waarde” en “de herwaardering van 

een levensbeschouwelijke visie, losgekoppeld van macht”, waarop de beleidsnota van 

de cultuurminister de nadruk legt, zich op het terrein van het verbondenoverleg tussen 

de verschillende amateurtoneelfederaties allerminst manifesteerde. Wel integendeel, de 

onderhandelaars gedroegen zich als vertegenwoordigers van de zuilelites.  

 

Het actuele beleid zelf, dat onderzocht werd in het tweede deel van hoofdstuk 5, komt 

dubbelzinnig en opportunistisch over: de door Bert Anciaux verdedigde ontzuiling is in 

eenklank met de politieke opties van de zogenaamde Nieuwe Politieke Cultuur14, werkt 

enigszins kostenbesparend en verlicht het werk van de overheidsadministratie. 

Inhoudelijk wordt het ontzuilingsdebat echter zwak en zeker niet ten gronde gevoerd. 

Het gaat op in een aantal technische maatregelen die in legislatuur werden vastgelegd. 

Op inhoudelijk vlak worden de kool en de geit gespaard en inzonderheid de in 

Vlaanderen zo machtige katholieke zuil. De facto kwam deze er – bovendien vanuit de 

politieke oppositie – zelfs versterkt uit wat betreft de macht in de vernieuwde sociaal-

culturele sector. We stelden vast dat deze zuil de nieuwe eenheidsfederatie voor 

amateurtoneel Opendoek feitelijk domineert en merkten ook op dat een spilfiguur van 

CVP/KWB signatuur in een belangrijke leidinggevende functie van de sector werd 

aangesteld als directeur van het CVA, het landelijk steunpunt voor de hele 

amateurkunstensector. Het speelt zeker mee dat het Vlaams-nationalisme van de 

Volksunie op levensbeschouwelijk gebied affiniteiten heeft met de katholieke zuil en in 

de variant van Bert Anciaux op ideologisch vlak verwant is aan het sociaal-economisch 

gedachtegoed van de liberale zuil.  

 

Het kwantatieve onderzoek in hoofdstuk 6 bracht aan het licht dat we niet kunnen 

concluderen dat de berichten over het afnemende belang van de verzuiling in het 

Vlaamse amateurtoneel foutief zouden zijn, maar wel dat ze alleszins voorbarig lijken. 

Onze conclusies sluiten daarmee aan bij recent onderzoek op microniveau in 

Vlaanderen over lidmaatschap, zuilintegratie en stemgedrag15 en bevestigen de 

                                                 
14 cf. Gibbins en Reimer 1999: 94-114, 134-166 
15 cf. Hooghe 1999: 419 
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dominantie van de katholiek zuil, ook in het Vlaamse amateurtoneel. Het kwalitatieve 

onderzoek in hoofdstuk 7 toonde aan dat eigenheid, groepsgevoel, het veronderstelde en 

vooral uitgespeelde belang van de achterban en het streven naar macht zeer belangrijk 

zijn.  

In de empirische case hebben we vastgesteld dat de nog aanwezige zuilaanhankelijkheid 

van de respondenten zich zowel uitstrekt over de levensbeschouwelijke als over de 

politiek-ideologische component van het verzuilingsfenomeen. Wat we hierbij in de 

kwantitatieve analyse aan geslonken belang konden detecteren, wordt meer dan 

ruimschoots gecompenseerd door de impact die de verzuiling volgens de resultaten van 

het kwalitatieve onderzoek nog blijkt te hebben.  

 

Met de hierboven samengevatte conclusies uit de hoofdstukken 2 tot en met 7 menen 

wij de onderzoeksvraag, die in de inleiding werd gesteld, te hebben beantwoord. Om 

onze studie af te ronden zouden we ons aan enkele bespiegelingen over de toekomst 

willen wagen. 

 

Wij vrezen dat de eenheidsfederatie Opendoek een moeilijke tijd tegemoet gaat, die 

gekenmerkt zou kunnen zijn door het afhaken van kringen en intense tweestrijd bij het 

rechtstreeks invullen van de bestuursorganen in de toekomst. Wij hebben aangetoond 

dat het ingewikkeld systeem dat daarvoor werd ontworpen – en dat grotendeels een 

kopie is van de bestaande NVKTstructuur – de mogelijkheid creëert dat de leiding van 

de organisatie in handen komt van bestuursleden afkomstig uit de katholieke zuil. Van 

een mogelijk pact tussen de twee organisaties uit die zuil hebben we indicaties 

gevonden.  

In dit scenario zou men tot een toekomstig bestuur kunnen komen waarbij de niet-

katholieken niet meer aanwezig zijn. Dit is nog een stap verder dan verzuiling. Het zou 

neerkomen op monolitische monopolievorming, waarvoor zelfs door een voormalig 

CVP cultuurminister werd gewaarschuwd, weliswaar vanuit de oppositie. 

 

Het in extremis schrappen uit het decreet van de op advies van de Raad van State 

ingelaste passage over het verplicht naleven van de bepalingen uit de cultuurpactwet in 

het ontwerpdecreet (art. 5) zou daarbij wel eens zuur kunnen opbreken. Het zal immers 

zeer moeilijk zijn de toekomstige bestuursleden nog formeel aan hun voormalige 

federatie te linken, omdat ze zich wellicht allen als leden van de zogenaamd 
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pluralistische organisatie Opendoek zullen profileren. Wie zich daarbij gedupeerd 

meent, zal het niet makkelijk hebben, gelet op de aanpassing van artikel 5, om bij de 

Raad van State zijn gelijk te gaan afdwingen.  

 

Vanuit dit perspectief bekeken is het begrijpelijk dat het amendement waardoor artikel 5 

in extremis in die zin werd gewijzigd, mede door het CVP-commissielid werd 

ingediend. De katholieke zuil kon op die manier, vanop de oppositiebanken, een slag 

thuishalen die haar toelaat een meer dan overwegend aantal sleutelposities te verwerven 

in de amateurtoneelorganisatie en mogelijk in de organisaties voor amateurkunst-

beoefening in het algemeen. In dat opzicht kunnen we dus, als het bevestigen van 

machtsposities vanuit een bepaalde levensbeschouwlijk-ideologische hoek of partij, ook 

zeer zeker nog van verzuiling spreken.  

 

“Eigenheid” wordt als een kameleontisch begrip door de vertegenwoordigers van de 

federaties gehanteerd en op velerlei wijzen ingevuld: van specifieke manier van werken 

en omgaan met vorming, kwaliteitsbevordering en het publiceren van een eigen 

tijdschrift - aspecten van wat men in managementterminologie ‘de organisatiecultuur’16 

noemt - over het nog neutrale traditie, tot een meer levensbeschouwelijk en ideologisch 

geladen inhoud, aangevuld met de notie groepsgevoel. Op die wijze wordt de eigenheid 

gebruikt om het bestaansrecht tegenover de anderen te bevestigen en zelfs af te 

dwingen.  

 

Groepsgevoel is een wezenskenmerk van een zuil. Typische, gemeenschappelijk als 

waardevol beleefde, eigen manieren van werken en omgaan met de mensen en de 

dingen zijn dat ook. Het streven naar macht van en voor de eigen groep tenslotte is 

wellicht het meest “moderne” kenmerk van de zuilen, of alleszins het kenmerk dat als 

het meest in het oog springend wordt ervaren nadat de zuilen meer en meer hun wereld-

beschouwelijk-ideologisch voorkomen hebben geruild voor dat van machtsblokken op 

eerder vage filosofisch-ideologische grondslag.  

 

                                                 
16 kenmerkend voor een organisatiecultuur zijn symbolen als huisstijl, logo e.d.m., maar ook voorbeeldfiguren en 
rituelen zoals begroetingswijze, vergadergedrag, communicatie en omgangsvormen. Veel belangrijker zijn 
evenwel de waarden die vaak gepaard gaan met opvattingen over hoe de werkelijkheid in mekaar zit, cf. Cuyvers 
1995: 85-99, inz. 88-89 
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De compromissen en mogelijke koehandel rond de directeur van Opendoek om tot de 

invulling van de bestuursorganen te komen en tot de verdeling van de macht is een 

afspiegeling van het verzuilde systeem. Men beweert wel dat “de toekomst dit zal 

oplossen zodra de nieuwe structuur operationeel wordt”, maar tegelijk stelde men alles  

in het werk om een greep op die toekomst te krijgen en haar indien mogelijk te 

controleren. Zoniet zouden hier slechts onnodige achterhoedegevechten zijn geleverd. 

We hebben dus duidelijk andermaal te maken met verzuiling als macht.  

 

Dit is een bevestiging van de verschuiving van ideologie naar macht die we in de 

evolutie van de verzuiling vaststelden. Voor de individuele mens mag het belang van de 

levensbeschouwelijk-ideologische opties dan vervaagd zijn, als organisatie zijn deze 

machtsstructuren nog wel degelijk aanwezig. In dit opzicht kunnen we stellen dat de 

microkosmos van het Vlaamse amateurtoneel symptomatisch is voor de hele Vlaamse 

en Belgische situatie.  

 

Zo zijn de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en het directeurschap van 

Opendoek totaal verzuild. Men heeft de zuilverdeling en de zuilproporties netjes 

gerespecteerd en elk voorstel om tot een gelijke verdeling te komen verworpen. De 

bestaande verzuilde verhoudingen zijn dus a.h.w. geïmporteerd in de nieuwe 

organisatie. De vertegenwoordigers van de gefuseerde federaties stellen zich de nieuwe 

organisatie slechts voor als de proportionele optelsom van de oude verbonden en niet als 

iets nieuws. We zien hier dus eerder een pluriformiteit dan een vorm van pluralisme, die 

immers gelijkwaardigheid zou moeten impliceren.  

 

Het veld, in het bijzonder het bestaande provinciale niveau, heeft – voor zover het 

behoorlijk ingelicht werd – er zich allicht geen rekenschap van gegeven dat in de 

toekomst geen enkele doorstroming van subsidies – in welke vorm ook – naar hen nog 

zal plaats vinden. Ook in dit opzicht is het schermen met de belangen van de achterban 

grotendeels een wassen neus gebleken, die goed van pas kwam tijdens de 

onderhandelingen.  

 

Opvallend is hierbij ook dat met de representativiteit van het aantal kringen wordt 

gegoocheld en gemarchandeerd om de machtsverhoudingen in de bestuursorganen te 
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bepalen, maar dat in de praktijk deze groepen blijkbaar niet automatisch lid worden 

gemaakt van de nieuwe vereniging. 

 

Een binnenleiden van deze toneelgroepen in de nieuwe structuur heeft tot hiertoe 

evenmin aandacht gekregen. Bovendien werd er door de federaties naar het veld niet of 

nauwelijks gecommuniceerd, op enkele artikels in de verbondspublicaties na. Vermits 

Opendoek in de praktijk niet meer over het cement van de verzuilde federaties beschikt, 

doet dit vragen rijzen naar de slaagkans van de onderneming.  

 

De leden van een amateurtoneelvereniging willen blijkbaar bij iets horen, deel zijn van 

een groter geheel, vaak om eerder irrationele en emotionele redenen. Financieel beter 

worden ze er niet van, integendeel, ze moeten lidgeld betalen, een verzekering kan men 

ook zelf afsluiten en van de dienstverlening, is gebleken, wordt toch maar door een 

minderheid gebruik gemaakt. Men is dus lid uit gewoonte, uit traditie, uit groepsgevoel. 

Men hoort graag bij een groep, die op zich weer bij een groter overkoepelend geheel 

hoort, een zuil. Hierin ligt ongetwijfeld een van de grote problemen voor Opendoek, dat 

in dit opzicht geen identiteit meer heeft en tot hiertoe de communicatie-uitdaging niet 

erg heeft opgenomen.  

 

De Vlaamse amateurtoneelbeoefenaars wijken dus af van het postmoderne individu dat 

volgens auteurs als Bauman of Gibbins zijn identiteit, zijn ‘self’, in de consumptie-en 

mediamaatschappij als het ware al zappend bijeensprokkelt en waarbij zowel individuen 

als groepen niet meer verankerd zijn in ‘the life-world of general society’.17  Dit 

verklaart het belang van het groepsgevoel dat zij nog ervaren, hun betrokkenheid bij de 

eigen toneelkring en –federatie, maar tegelijk ook de mate van aanhankelijkheid aan 

typische zuilorganisaties, die we vaststelden in hoofdstuk 6. Het leeftijdsprofiel en het 

recruteringsprobleem bij jongeren liggen eveneens in die lijn. In dit opzicht is de 

leefwereld van de Vlaamse amateurtonelist vanuit het postmoderne denken allicht een 

soort anachronisme aan het worden, of reeds geworden. Voor de wereld van de 

federatiebestuurders en voor het politiek bestel geldt dit veel minder. Hun anachronisme 

bestaat in het vasthouden, in en ondanks de door henzelf geproclameerde Nieuwe 

Politieke Cultuur, aan machtsposities die hun wortel in de verzuiling hebben.  

                                                 
17 cf. Bauman 1998: 27-29 en 57 
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Het is bovendien evenmin uitgesloten dat dit het begin is van een evolutie waarbij het 

VCA door de overheid een steeds meer prominente rol wordt toebedacht. Onze 

gesprekken met de overheidsadministratie geven alleszins aanwijzigingen in die 

richting. De vertegenwoordigers van de sector vrezen daarbij dat het VCA in de 

toekomst ook de boekhoudkundige controle zou verwerven, die nu nog bij de 

administratie berust. Na het terugtreden van de huidige leidende ambtenaar zou daar 

volgens sommige vertegenwoordigers wel eens verandering in kunnen komen.  

 

Het is dus aan te bevelen de evoluties in de sector op te volgen  teneinde na te gaan of 

deze veronderstellingen al dan niet bewaarheid worden. Wij zijn ook zeer benieuwd of 

de ontzuilingstendens, die door de overheid op cultureel gebied al bij al vrij makkelijk 

op een technische manier werd ingezet met het amateurkunstendecreet 2000, zich in de 

brede sector van de Volksontwikkeling en daarbuiten zal verder zetten en met welk 

succes en met welk resultaat.  
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AFKORTINGEN 

 
ABVV   Algemeen Belgisch Vakverbond 
ACLVB   Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 
ACV   Algemeen Christelijk Vakverbond 
AGALEV  Anders Gaan Leven 
AKB   Amateuristische Kunstbeoefening 
AKB-decreet  decreet Amateuristische Kunstbeoefening 
AKVT   Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond 
ATC   Algemeene Tooneelcentrale 
BFCAT             Belgisch Federaal Centrum voor Amateurtheater 
BSP   Belgische Socialistische Partij 
BWP   Belgische Werkliedenpartij 
CABN   Comité Amateurtoneel België-Nederland 
CAVN   Comité Amateurtoneel Vlaanderen-Nederland 
CBA   Centrum voor het Brussels Amateurtoneel 
CSKW             Centrum voor Sociaal-Kultureel Werk 
CVA   Centrum voor Amateurkunsten 
CVP   Christelijke Volkspartij 
DeVlag   Duitsch-Vlaamsche Arbeidersgemeenschap /  

Deutsch-Flämische Arbeitsgemeinschaft 
FAKREA  Federatie voor Amateurkunsten en Kreativiteit 
FDF   Front des francophones 
FVST  Federatie van Vlaamse Socialistische en sociaal-           

progressieve Toneelverenigingen 
IATA   Internationale Amateurtheater Associatie 
ICVA   Interfederaal Centrum van het Vlaams Amateurtoneel 
ITI   Internationaal Theaterinstituut 
KB   Koninklijk Besluit 
KAV   Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging 
Kavé   Koöperatief Verbond Antwerpen 
KP   Kommunistische Partij 
KNTV   Koninklijk Nationaal Toneelverbond 
KVTA   Koninklijk Vlaams Toneelverbond Antwerpen 
KWB   Kristelijke Werknemersbeweging 
NCA   Nederlands Centrum Amateurtoneel 
NEVB   Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 
NVKT   Nationaal  Vlaams Kristelijk Toneelverbond 
PC   Parti communiste 
POB   Parti ouvrier belge 
PSC   Parti social chrétien 
PLP   Parti de la liberté et du progrès 
PSB   Parti socialiste belge 
PTVA   Provinciaal Toneelverbond Antwerpen 
PVV   Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 
RW   Rassemblement wallon 
SABAM   Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs 
SIBMAS  Société internationale des bibliothèques et des musées 

des arts du spectacle 
SP   Socialistische Partij 
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SPSS   Statistical Package for the Social Sciences 
TOV    Theateropleiding Vlaanderen 
VAKV  Vereniging voor Amateuristiche Kunstbeoefening 

Vlaanderen 
VCA   Vlaams Centrum voor Amateurkunsten 
VCAT   Vlaams Centrum voor Amateurtheater 
VCVO   Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling 
VCK   Vlaamse Culturele Koepel 
VERDINASO  Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen 
VLD   Vlaamse Liberalen en Democraten 
VNV   Vlaamsch Nationaal Verbond 
VOKV   Vereniging van Organisaties voor Kunstzinnige Vorming 
VU   Volksunie 
VVP   Vlaamse Verbond voor Poppenspel 
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Andere bronnen: 
 
Archief FVST (Gent). 
 
Archief NVKT (Antwerpen). 
 
Archief KNTV (Antwerpen). 
 
Archief en museum voor het Vlaamse Cultuurleven: 
 
Algemeen Katholiek Vlaams Toneelverbond : AMVC fonds T 3778 (A, B, D, K. S, V) 
 
Federatie van Vlaamse Socialistische Toneelverenigingen : AMVC fonds F 1776 (B, D, 
K, S) 
 
Koninklijk Nationaal Toneelverbond : AMVC fonds T 37785 (B, D, K, M) 
 
Koninklijk Vlaams Toneelverbond : AMVC fonds T 37782 (B, D, K) 
 
Nationaal Vlaams Kristelijk Toonelverbond : AMVC fonds T 37786 (D, K) 
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Résumé en français. 
 
Le théâtre amateur flamand. Topographie d’une ‘pilarisation’ 

 
Dans le premier chapitre nous avons situé notre recherche comme une étude scientifique 
du théâtre dans le large contexte de l’histoire de la culture et des mentalités, qui a 
également influencé l’examen de la ‘pilarisation’ (c-à-d l’existence de ‘piliers’ ou 
compartiments idéologiques et religieux dans la société)  pendant les deux dernières 
décennies. Elle a comme sujet le théâtre amateur flamand, un élément du secteur des 
arts amateurs, étudié sous l’angle de la ‘pilarisation’ (ou compartimentage idéologique 
et religieux). Les unités d’observation que nous avons distinguées sont les suivantes : 
les cercles de théâtre amateur flamand (en 2000 il y avait 977 troupes avec environ 
32.000 membres), les membres du comité de direction et les collaborateurs des 
fédérations de théâtre amateur flamand, l’administration publique, l’arrière-plan 
historique des fédérations, le répertoire des cercles et les aspects de la politique 
culturelle.  
 
Les stratégies de recherche utilisées ont été: l’enquête écrite ( pour les cercles), 
l’interview semi-structurée et le groupe focus [anglais : ‘focus group’]  (pour les 
membres du comité de direction, les collaborateurs et les représentants de 
l’administration publique), la recherche en chambre (pour la littérature concernant les 
contextes historiques, l’analyse de contenu du répertoire et les aspects de la politique 
culturelle), le tout combiné avec l’étude du terrain et l’observation participative. Notre 
méthode de travail ressortit donc à la méthodologie empirique et analytique de la 
recherche exploratoire et descriptive. 
 
La question de l’enquête à laquelle nous avons cherché une réponse, consistait à vérifier 
si dans le paysage étendu du théâtre amateur flamand – tant le secteur que la politique 
officielle à son sujet – le phénomène de la pilarisation existait. toujours et quelles lignes 
de force, sinon quels développements, pouvaient y être reconnues.  
 
Dans la deuxième partie du premier chapitre, nous nous sommes concentrés sur une 
description du concept de ‘pilier’ (c-à-d bloc ou segment politique et idéologique) et de 
‘pilarisation’, nous avons ainsi constaté qu’en Flandre il existe trois grands ‘piliers’ dont 
le bloc catholique est de loin le plus grand, suivi par celui des socialistes et en dernier 
lieu celui des libéraux. Nous avons précisé les concept-clefs pour définir un ‘pilier’ 
comme suit : la différence philosophique et/ou politico-idéologique, s’accompagnant 
d’une certaine forme d’isolement choisi et le sentiment qui en ressort d’appartenir à un 
groupe. La notion de ‘pilarisation’ est ainsi interprétée comme la construction ou la 
réalisation d’un réseau intégré d’organisations qui y réponde. Dans ce réseau 
d’organisation l’instrument d’un parti politique est indispensable. Ceci explique 
pourquoi il n’y a pas de pilier explicitement laïc en Flandre : les contradictions 
politiques et idéologiques entre les athées humanistes, socialistes et libéraux, sont trop 
grandes et ne sont conciliées qu’en des situations de crise extrêmes (la guerre scolaire, 
la question royale, la querelle concernant le pacte culturel). Le pilier catholique, par 
contre, traverse les différentes classes sociales et se trouve ainsi être le seul pilier qui ait 
véritablement grandi de façon historique. 
 
L’examen de la pilarisation ou de la dé-pilarisation au micro-niveau de la vie 
associative (tellement importante pour la pilarisation) éclaire d’une nouvelle façon les 
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discussions récentes sur la participation au champ social du milieu et sur le capital 
social. Avec l’introduction de l’approche du capital social nous avons conclu le premier 
chapitre en constatant que les affirmations concernant la disparition de la pilarisation 
dans la communauté flamande sont  au moins quelque peu précipitées et que la 
pilarisation au micro-niveau n’a pas les effets négatifs que la critique d’opinion lui 
attribue.  
 
Le deuxième chapitre est consacré à la définition du concept de théâtre amateur, il 
étudie particulièrement la pratique de l’art amateur en tant que phénomène social et le 
caractère spécifique de l’art amateur. Ainsi nous avons constaté que pour le théâtre 
amateur c’est le processus qui  domine, aussi bien pour l’individu que socialement. 
C’est précisément dans pareil processus social, si  typique pour le théâtre amateur où ce 
dernier se réalise, que la pilarisation est toujours présente. Ainsi il n’existe pas de 
théâtre professionnel ‘compartimenté’ ou ‘pilarisé’ en Flandre.  
 
Dans la deuxième partie du chapitre nous avons étudié l’importance du théâtre amateur 
au niveau socioculturel en scrutant successivement la signification culturelle, 
individuelle et sociale, la fonction du public et la signification économique et éducative.  
Dans la troisième partie du deuxième chapitre entrent en ligne de compte l’histoire du 
théâtre amateur en Flandre et celle des quatre fédérations nationales: la FVST: Federatie 
van Vlaamse Socialistische Toneelverenigingen, 1900-2000 (Fédération Socialiste des 
Cercles de Théâtre flamand) ; la KNTV: Koninklijk Nationaal Toneel Verbond, 1908-
2000 (Fédération Nationale Royale de Théâtre) ; la NVKT: (Nationaal Vlaams 
Kristelijk Toneelverbond, 1924-2000 (Fédération Nationale Chrétienne de Théâtre) ; et 
la FAKREA: Federatie voor Amateurkunsten en Kreativiteit, 1986-2000 (Fédération 
pour les Arts Amateurs et pour la Créativité). Nous avons constaté que les fédérations 
théâtrales ont surgi historiquement à l’intérieur des piliers. Dans leur mission affichée 
les éléments philosophico-idéologiques ou sociaux sont manifestement présents. 
Comme indicateur structurel nous avons aussi déterminé l’existence des ‘interlocking 
directorates’ (c-à-d des responsables d’une organisation qui occupent également  une 
fonction importante dans une autre organisation) dans les piliers catholiques et nous 
avons noté la remarquable naissance récente de la deuxième fédération catholique, la 
FAKREA, qui est idéologiquement nettement marquée, à l’époque (1986) où les 
nouvelles associations se déclaraient principalement pluralistes. 
 
Ensuite, dans le troisième chapitre, nous avons présenté les divers acteurs qui sont 
importants pour l’objet de notre recherche : les organisations du secteur de théâtre 
amateur, les organisations qui se rapportent au théâtre amateur (ICVA, TOV, VAKV, 
CVA/VCA) et, en fin de compte, l’autorité à laquelle le théâtre amateur ressort pour 
toute subvention : le département  pour le développement populaire (de l’administration 
culturelle du Service du Bien-être, Santé publique et Culture de la Communauté 
flamande) et le Haut Conseil pour le Développement Populaire. Nous avons en outre 
abordé les formes de subvention et les normes de reconnaissance, stipulées dans les 
décrets successifs concernant la pratique de l’art amateur des années 1980 et 1991. De 
surcroît, ce chapitre a prêté ample attention aux aspects de la politique culturelle avec 
un aperçu historique de la politique culturelle, axé sur l’identification philosophique et 
idéologique couvrant toute la période 1921-2000, ainsi divisé : l’entre-deux-guerres, la 
période 1945-1960, la période après 1960, la période 1969-1973 avec la révision de la 
constitution et l’autonomie culturelle (1969-1970) et le pacte culturel (1971-1973) ; la 
période 1981-2000. Nous avons pu en conclure qu’il s’agissait surtout d’une politique à 
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court terme et que la politique culturelle en Flandre, devenue de plus en plus autonome 
depuis 1960, fut également  une affaire de piliers, particulièrement du pilier catholique 
dominant, lequel avec ses quatre ministres (Van Elslande, Van Mechelen, Chabert et De 
Backer-Van Ocken) occupait le département culturel pendant 17 années de façon 
ininterrompue. Et ceci malgré le pacte culturel, exigé en 1971-1973 par les athées 
humanistes, puisque la façon dont la loi sur le pacte culturel de 1973 fut appliquée, a 
renforcé la position des piliers qui en étaient à la base. 
 
Dans la période 1981-1991 l’hégémonie catholique fut interrompue par l’arrivée de 
deux ministres de la culture du parti libéral (Poma et, ensuite, Dewael). Pendant leur 
mandat deux décrets importants pour les arts amateurs ont été pris, se heurtant à une 
forte opposition du côté catholique.   
 
En 1992 le département culturel retombait aux mains des catholiques et on renouait 
ainsi avec la période d’avant Poma-Dewael et avec l’intangibilité des organisations 
catholiques. 
 
En 1999, pour la première fois un nationaliste flamand, Bert Anciaux de la Volksunie, 
devient ministre de la culture. En 2000, pendant son mandat, un nouveau décret fut pris 
concernant les arts amateurs, dont on parle de façon détaillée au chapitre 5. Nous avons 
également constaté que l’objectif de ‘dépilarisation’ qui marque cette politique 
culturelle d’aujourd’hui est fondé de manière équivoque, voire suspecte. Il vise d’abord 
une dépilarisation ‘technique’ par le biais d’une politique de subvention adaptée, telle 
qu’elle apparaît dans le nouveau décret sur les arts amateurs, datant de 2000; mais pour 
ce qui concerne le contenu, la force de division émanent des différentes conceptions de 
la vie, avec leurs propres ‘inspiration’ et ‘valeurs’, est toujours reconnue. 
 
Dans le quatrième chapitre le répertoire entier des quatre fédérations du théâtre amateur 
a été soumis à une analyse détaillée pour la période 1995-1999, au cours de laquelle 
nous avons recherché à déterminer les caractéristiques de contenu du répertoire, au 
moyen d’une liste normative. 
 
Puisqu’en notre analyse il ne s’agit pas d’une recherche philologique ni d’une approche 
relevant de la critique littéraire, nous avons pris comme point de départ que, pour la 
norme qualitative, le niveau de la production était déterminé par l’auteur. Le niveau de 
la prestation qui dépend des acteurs, de la régie et des possibilités du cercle en général 
(décor, éclairage, etc.) n’a pas été pris en considération parce qu’il est essentiellement 
impossible de le vérifier pour les 6.532 productions d’un total de 1.224 auteurs joués. 
Le choix des ensembles amateurs en faveur de certains auteurs nous a donc livré le 
critère de la norme que nous avons utilisée.  
 
Le rapport final ‘Aperçu de la programmation des fédérations du théâtre amateur 
flamand dans la période 1995-1999’, compte 308 pages et a été enregistré sur CD Rom 
séparé (annexe 3). La base de données en Excel même se trouve également sur ce CD 
Rom (annexe 4). 
 
Pour plus de clarté dans la lecture du rapport, nous devons préciser qu’avec les noms 
des cercles des théâtres amateurs, mentionnés sous le titre d’une pièce, toutes les 
représentations de ladite pièce qui ont été jouées par le cercle en question, sont visées.  
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Pour cela nous utilisons le terme de ‘production’. Pour des raisons pratiques évidentes le 
nombre réel des présentations est une donnée que nous n’avons nulle part maniée. 
 
Basé sur un nombre d’auteurs et de productions que l’on peut qualifier de représentatif, 
nous avons pu conclure que globalement la programmation ne montre plus de grandes 
marques de pilarisation. Apparemment le temps est passé où les cercles catholiques 
jouaient uniquement des pièces d’auteurs dont les convictions s’accordaient avec la 
conception chrétienne ou que les ensembles socialistes présentaient seulement des 
pièces qui répondaient à leur tendance idéologique.  
 
Nous n’avons pu repérer que des reliques très minimes d’attachement aux piliers dans 
certains aspects de la programmation. Le nombre réduit de productions de pièces qui ont 
pu servir comme indicateur à cet effet, posait un problème, à moins qu’on veuille en 
tirer une conclusion en soi. 
 
Pour ce qui concerne la programmation dans son entier, il est en plus surprenant que la 
FAKREA (qui n’a pourtant été crée qu’en 1986 en tant que fédération, au moment où 
l’apogée de la pilarisation était dépassée depuis longtemps) semble en ce moment 
encore toujours le plus liée aux piliers, manifestant plutôt une aversion pour des auteurs 
qui touchent à la problématique de l’émancipation individuelle, la relation intime 
homme-femme, l’(homo)sexualité et l’engagement social ou individuel, thèmes présents 
dans l’œuvre d’un grand nombre d’auteurs figurant dans notre première liste de 
références. Nous attribuons cela à l’influence du KWB-KAV (Kristelijke Werklieden 
Beweging - Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging; c-à-d Mouvement Ouvrier 
Chrétien – Guilde des Femmes Ouvrières Chrétiennes) qui imprègne essentiellement 
cette fédération. Se basant sur un nombre de productions représentatif, cette analyse 
démontre donc que le répertoire ne présente plus de grandes caractéristiques de 
pilarisation, à moins peut-être la FAKREA qui, étant un surgeon du KWB-KAV, est 
profondément enracinée dans le pilier catholique. 
 
Bien qu’une étude de la réception, à partir de normes esthétiques de qualité, ne fassent 
pas partie de notre projet, nous aimerions quand même faire remarquer, que du point de 
vue de l’examen de la programmation, et malgré les efforts stimulant la qualité auxquels 
les fédérations – à ce qu’ils disent – attachent beaucoup d’importance, et auxquels les 
autorités attachent également beaucoup d’importance, la route vers un meilleur niveau 
paraît encore longue. C’est surtout la FAKREA qui laisse à désirer sous ce rapport.  
 
A cet égard il faudra aussi réfléchir aux groupes qui ne s’intéressent pas du tout aux 
activités stimulant la qualité qui leur sont offertes.  
 
Concernant le répertoire, il est étonnant qu’en général on choisisse des pièces avec peu 
de risques, leur succès ayant déjà été confirmé par le théâtre professionnel. Le grand 
nombre de productions d’auteurs neérlandophones pour le théâtre amateur est également 
une constante. Ici nous remarquons également une tendance à la facilité, puisque ces 
œuvres-là offrent de l’amusement sans la moindre dimension supplémentaire, voire 
terre à terre, le plus souvent sous forme d’un humour de situation, peu raffiné et joué en 
dialecte. 
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Pour ce qui concerne la qualité de ce drame, il est certain qu’il conviendrait d’être très 
exigeant, aussi bien au niveau de la valeur littéraire qu’au niveau du caractère jouable 
de la pièce.. 
 
Du point de vue quantitatif, nous avons démontré dans ce chapitre que le théâtre 
amateur est très actif en Flandre, ce qui fait que nos constatations s’avèrent encore plus 
importantes dans le sens de la largeur, et répondent aussi à la signification socio-
culturelle du théâtre amateur, discernée dans le deuxième chapitre. Dans les pièces 
jouées, le répertoire néerlandophone est prédominant – mais il faut tenir compte des  
réserves formulées ci-dessus concernant la qualité des auteurs et des pièces – tandis que 
pour les productions d’origine étrangère, le drame Anglo-américain prédomine.  
 
Au chapitre 5 nous avons étudié de plus près les événements importants de l’année 
2000, au cours de laquelle fut pris le nouveau décret sur les arts amateurs et fut crée 
l’organisation unitaire chapeautant le théâtre amateur flamand : ‘Opendoek’. L’analyse 
et les conclusions qui en résultèrent, ont montré que la problématique  de la pilarisation 
et de la dépilarisation est encore toujours aiguë et complexe, aussi bien à l’intérieur du 
secteur que dans le cadre politique du travail législatif. La politique actuelle même, qui 
fut examinée dans la deuxième partie du chapitre 5, paraît ambiguë et opportuniste : la 
dépilarisation, défendue par le ministre de la culture Bert Anciaux, correspond aux 
préférences politiques de ladite ‘Nouvelle Culture Politique’ ; elle a produit une 
réduction des frais et elle a soulagé le travail de l’administration publique. Mais au 
niveau du contenu, le débat de la dépilarisation est mené de façon molle et sans aucune 
profondeur réelle. Il se résume entièrement à un nombre de mesures techniques, 
prescrites dans la loi. Sur le plan du contenu on veut ménager la chèvre et le chou et en 
particulier le pilier catholique, tellement puissant en Flandre. A vrai dire celui-ci en est 
même sorti consolidé – à partir de l’opposition politique qui plus est -  pour ce qui 
concerne le pouvoir dans le secteur socioculturel renouvelé. Nous avons constaté que ce 
pilier domine en fait la nouvelle fédération unitaire pour le théâtre amateur ‘Opendoek’ 
et nous avons aussi remarqué qu’un personnage-clef de la signature CVP/KWB fut 
nommé dans une fonction de direction importante du secteur, en tant que directeur du 
CVA (Centrum voor Amateurkunsten, c-à-d le Centre pour les Arts Amateurs), le point 
d’appui régional pour tout le secteur des arts amateurs. Que le nationalisme flamand de 
la Volksunie ait des affinités avec le pilier catholique sur le plan des conceptions 
philosophiques et qu’il soit, dans la variante de Bert Anciaux, apparenté 
idéologiquement aux idées socio-économiques du pilier libéral, joue certainement un 
rôle.  
 
Le chapitre 6 traite le projet, le déroulement et les conclusions de la recherche 
quantitative par le biais d’un sondage représentatif tiré au sort, avec une enquête écrite.  
 
Le but de l’enquête fut de poser des question par un sondage au champ entier du théâtre 
amateur flamand organisé, en vue d’y reconnaître, oui ou non, des tendances de 
pilarisation. Pour la description du terme ‘pilarisation’ nous renvoyons au chapitre   
premier. La population à interroger concerne presque 32.000 individus actifs en leurs 
diverses qualités auprès du théâtre amateur en Flandre (jouer, mettre en scène, diriger, 
faire le travail pratique etc.). Pour la définition du terme ‘théâtre amateur’, nous 
renvoyons au chapitre 2. Nous avons interrogé cette population au moyen d’un sondage 
par une enquête écrite contenant suffisamment de tests intégrés. Outre cette 
redondance incorporée pour évaluer les questions individuelles, nous avons 
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principalement opté pour des questions fermées, les questions ouvertes étant employées 
surtout à l’extension des questions fermées.  
 
En rédigeant le questionnaire nous avons posé comme principe : scruter les opinions 
philosophico-idéologiques de la personne interrogée, afin d’y reconnaître des 
dimensions différentes au moyen d’indicateurs du degré d’intégration aux piliers. Les 
questions étaient formulées sans aucune volonté d’influence et aussi neutres que 
possible. 
 
Pour ce qui concerne la représentativité visée du sondage, nous sommes partie du plus 
grand nombre des questionnaires pouvant être produits, envoyés et traités dans une 
entreprise exploitée par une seule personne, c-à-d 1000 questionnaires. En plus ceci 
correspondait parfaitement au nombre d’ensembles d’amateurs flamands qui sont 
environ un millier. Cette approche-ci implique donc que de chaque cercle amateur 
flamand, un collaborateur choisi au hasard fut approché. 
 
Elaborant nos constatations du premier chapitre, nous avons établi une liste 
d’indicateurs concernant le degré d’intégration des individus aux piliers, dans le but d’  
intégrer ces indicateurs aux projets des questionnaires: le mutualisme, le syndicalisme, 
le comportement électoral, l’intention du vote, la raison d’affiliation au cercle 
dramatique, l’importance de l’élément philosophico-idéologique dans la programmation 
du cercle, les relations du cercle avec des organisations pilarisées (telles qu’écoles, 
syndicats, partis politiques, la paroisse), la nature de ces relations, l’importance de 
l’identité philosophico-idéologique pour la personne interrogée, attitude de la personne 
interrogée envers la fusion des fédérations de théâtre, l’engagement de la personne 
interrogée dans d’autres organisations pilarisées, le choix de l’école pour les enfants des 
personnes interrogées. 
 
Pour transformer statistiquement les réponses à l’enquête en tables de fréquences et en 
tables croisées nous avons choisi le logiciel SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences), en particulier SPSS Base 9.0 pour Windows, en combinaison avec Excel, 
pour la saisie des données.  
 
Les résultats in extenso de la recherche ont été incorporés dans le CD Rom (annexe 1). 
La base de données avec les informations obtenues de l’enquête et les données 
statistiques assimilées, furent également reprises sur le CD Rom comme annexe 4.  
 
Les réponses (390 réponses ou 39%) et l’étalement de celles-ci - aussi bien pour les 
différentes fédérations que du point de vue régional – démontraient que la recherche 
quantitative peut être considérée comme représentative. 
 
L’analyse des tables de fréquences et des tables croisées, soutenue par les tests de 
signification, révélait qu’il n’était pas possible de conclure que les avis sur l’importance 
décroissante de la pilarisation dans le théâtre amateur flamand étaient erronés, mais bien 
qu’ils paraissent prématurés sous tous les rapports.  
 
La classification du paysage pilarisé sur la base de l’indicateur ‘intention au vote’ fut 
rendue plus difficile par la fluctuation envers les partis qui n’ont pas formé de piliers (la 
Volksunie, Agalev et le Vlaams Blok) d’une part, et, d’autre part, du fait qu’environ la 
moitié des personnes interrogées n’ont pas encore dévoilé leur intention au vote.  
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Aussi le fait que plus de la moitié des personnes interrogées (c-à-d 55%) n’est pas 
syndiquée, rend l’usage de l’indicateur ‘syndicalisme’ plus difficile. Le profil de la 
personne interrogée explique probablement ce phénomène : surtout formation 
supérieure et cadre supérieur. Pour ce qui concerne ce profil-ci, nous pouvons 
également constater que la représentation féminine est remarquablement importante 
(42,3%). 
 
L’analyse des résultats de la recherche mène à la conclusion que la pilarisation chez les 
personnes interrogées liées au théâtre amateur flamand, n’a certainement pas disparu. 
Les aspects philosophico-idéologiques existent toujours, même si elles ne sont pas 
dominantes. Leur importance pour les personnes interrogées se situe – de façon très 
généralisée – sur une échelle entre ¼ et ½, avec quelque réserve quand il s’agit d’un 
petit nombre de personnes interrogées. De même, le fonctionnement du théâtre amateur 
flamand est loin d’être entièrement dissocié de la vie associative pilarisée et des 
organisations pilarisées ; avoir les mêmes opinions et partager les mêmes conceptions 
est importante pour une minorité de 6,7%.  
 
Nous retrouvons le plus grand degré d’intégration aux piliers chez les personnes 
interrogées appartenant aux fédérations théâtrales la FAKREA et la FVST. Du même 
coup la position dominante du pilier catholique est confirmée.  
 
Il est également frappant que des pourcentages non négligeables de personnes 
interrogées soient très fidèles à leur propre cercle (83,8%) et fédération (71%), que deux 
tiers soit contre une fusion avec un autre cercle et qu’un cinquième trouve la perte de 
l’identité une mauvaise évolution. 
 
Une petite minorité va jusqu'à distinguer parfois (13,3%) ou toujours (2 ;3%) une 
relation entre la programmation de la compagnie théâtrale et sa tendance philosophico-
idéologique. 
 
Nos conclusions rejoignent ainsi les résultats de la recherche récente au micro-niveau en 
Flandre au sujet de l’affiliation, l’intégration aux piliers, et la façon de voter, tandis 
qu’elles confirment la dominance du pilier catholique, dans le théâtre amateur flamand 
tout aussi bien. Le chapitre 7 développe le but, le déroulement et les conclusions de la 
recherche qualitative que nous avons effectuée au moyen d’un nombre d’interviews 
individuelles, semi-structurées, et d’un groupe focus. Dans les deux cas, un schéma 
d’interview stipulé à l’avance fut utilisé. 
 
La population envisagée pour les interviews individuelles était composée des présidents 
des quatre fédérations flamandes de théâtre amateur : Frans Konings (NVKT), Vic 
Samsom (KNTV), Peter Warson (FAKREA), Achille Gautier (FVST), d’une part, et les 
collaborateurs principaux des secrétariats nationaux des ces fédérations: Luc 
Vloeberghs (NVKT), Hedwig de Bois (KNTV), Bernard Soenens (FAKREA) et Stan 
Eüler (FVST), d’autre part. Il était évident qu’en tant que les premières personnes 
intéressées au fonctionnement d’un nouveau décret, les idées, les aspirations, les espoirs 
et les soucis de ces acteurs étaient importants. 
 
Les différentes fédérations, avec leurs bénévoles, qui forment la direction et leurs 
collaborateurs  rétribués qui dirigent les secrétariats, n’étaient pourtant pas les seuls 
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acteurs dans le champ du théâtre amateur flamand. L’autorité également, ici 
l’administration de la culture du ministère de la communauté flamande, est un acteur 
important. C’est en effet elle qui prescrit la réglementation et joue un rôle actif quand 
les différents décrets sur les arts amateurs ont été pris, à travers les différentes 
législatures, avec, à chaque étape, un autre ministre de la culture. Le point de vue de 
cette autorité sur un nouveau décret, sur la création d’un décret-concept et de leur 
implémentation future, est donc tout aussi crucial. Afin de rassembler des 
renseignements à ce sujet, nous avons interviewé Gilbert van Houtven, chef de 
département auprès de l’Administration Culturelle, qui est e.a. responsable pour le 
secteur des arts amateurs. 
 
Dans l’annexe 2 (Les interviews individuelles) sur CD Rom, nous avons inclus les 
interviews, dactylographiées mot par mot, avec les présidents et les collaborateurs 
principaux des quatre fédérations, ainsi que l’interview avec Gilbert van Houtven. 
 
Au moyen d’un groupe focus (c-à-d une interview de groupe d’un type spécifique) les 
acteurs principaux  du champ d’action, les cadres supérieurs et les principaux 
collaborateurs des quatre fédérations, ont été ensuite réunis dans un groupe focus, c-à-d 
après les interviews individuelles, qui avaient eu lieu plus tôt et à des moments 
différents, ceci pour des raisons pratiques. Puisque la commission d’experts ‘Stuurgroep 
Herstructurering Amateurtheater’ du ‘Vlaams Centrum Amateurtheater’ (c.à.d. la 
Commission d’Experts pour la Réstructuration du Théâtre Amateur du Centre flamand 
pour le Théâtre Amateur) consiste exactement en les même personnes, augmentée d’un 
seul membre de l’administration de chaque fédération, il était encore plus intéressant 
d’inviter toute cette commission d’experts afin quelle participe au groupe focus. Les 
personnes qui s’ajoutaient de cette manière étaient : Rob van Genechten (administrateur 
NVKT), Mark Handsaeme (secrétaire KNTV), Fons Vrolix (administrateur FAKREA) 
et Hubert Eüler (administrateur FVST)  
 
A un degré moindre, et tenant compte de la réaction, nous avons pris en considération 
qu’une invitation pour un groupe focus avec les membres de cette commission d’experts 
serait mieux reçue  et ne donnerait pas l’impression d’être une sorte de reprise collective 
des interviews individuelles. Toutefois, nous avons surtout essayé d’augmenter le 
dynamisme interne, propre déjà à chaque groupe focus, en introduisant quelques acteurs 
importants et intéressés pour la recherche et pour la confrontation, à l’intérieur du 
groupe, pour faire apparaître un nombre plus élevé d’opinions, peut-être contradictoires 
concernant les thèmes essentiels de la recherche, en agissant avec les membres plus ou 
moins comme avec les interviews individuelles, sur quelques-uns de leurs espoirs 
concernant l’effet du nouveau décret relatif aux arts amateurs. Avec cela il est évident 
que, dans la structure des interviews, nous avons également incorporé un nombre de 
questions (et de questions supplémentaires) afin de détecter les aspects de pilarisation, 
les contradictions philosophiques, les polarisations ou les sentiments d’identité. 
 
Dans le deuxième annexe enregistré sur CD Rom nous avons inclus le texte du groupe 
focus intitulé ‘Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater’. Ce texte constitue la 
reproduction la plus littérale possible.  
 
Par la suite,  les résultats de la recherche des interviews individuelles et du groupe focus 
ont été analysés au moyen de la méthode phénoménologique-interprétative telle qu’elle 
a été décrite par e.a. J.A. Smith. Dans les interviews individuelles et dans le groupe 
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focus cette méthode nous a fait découvrir quatre thèmes englobants, avec un grand 
nombre de sous-thèmes, que nous avons traités successivement. 
 
Des résultats de l’analyse qualitative nous avons pu tirer la conclusion que les personnes 
interrogées considèrent comme très importants l’identité, le sentiment de groupe, 
l’intérêt supposé, et surtout utilisé, de l’arrière-ban, ainsi que l’aspiration au pouvoir ; 
ceux-ci l’emportent sur la disposition à fusionner et la manière dont cette fusion peut se 
faire, et aussi sur la création possible de capital social par la nouvelle organisation 
englobant le théâtre amateur. 
 
Sur le plan empirique, nous avons pu constater que l’attachement aux piliers toujours 
présente chez les personnes interrogées s’étend aussi bien aux composants  
philosophiques ou politico-idéologiques du phénomène de la pilarisation. Ce que nous 
avons pu détecter comme importance diminuée dans l’analyse quantitative était ainsi 
amplement compensé par l’effet que la pilarisation semble encore avoir selon les 
résultats de la recherche qualitative.  
 
Dans le huitième chapitre nous avons donné un aperçu des résultats que nous avons 
obtenus dans les chapitres deux à sept et nous avons pu conclure qu’ainsi nous avons  
répondu à la question de l’enquête posée dans le premier chapitre introductif. 
 
Nous achevons notre étude avec quelques considérations sur l’avenir et nous attirons 
l’attention sur un nombre de difficultés potentielles qui attendent la fédération unitaire 
‘Opendoek’, entre autres parce que les représentants des fédérations fusionnées ne 
peuvent s’imaginer la nouvelle organisation, autrement que comme une addition 
proportionnelle des anciennes associations et non comme une structure nouvelle. Nous 
voyons donc ici plutôt une multiformité qu’une forme de pluralisme, qui impliquerait en 
effet une équivalence. Les proportions pilarisées des anciennes fédérations ont  pour 
ainsi dire été importées dans la nouvelle organisation, y compris l’appétit de pouvoir. 
 
Nous avons défini ce dernier aspect comme la caractéristique la plus ‘moderne’ des 
piliers, à une époque où ils ont de plus en plus échangé leurs aspects philosophico-
idéologiques pour celui d’un bloc de pouvoir basé sur un fondement idéologique plutôt 
vague. Ceci confirme le déplacement de l’idéologie vers le pouvoir que nous avons 
constaté dans l’évolution de la pilarisation. Même si pour l’individu l’importance des 
options philosophico-idéologiques peut avoir diminué, en tant qu’organisation, ces 
structures de pouvoir sont encore manifestement présentes. En ce sens nous pouvons 
affirmer que le microcosme du théâtre amateur flamand est symptomatique de la 
situation, flamande et belge, dans son entier. 
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VRAAG 
CODE 

 
 
 
  VRAAG 

 
CODE 

 
OMSCHRIJVING 

 
 
 

VOORWAARDEN 

 
Q1 Onderzoek naar de verzuiling binnen het Vlaamse 

amateurtoneel april-mei 2000. 
1 start Nederlands  

Q2 Welke enquête wilt u verwerken?    
Q3 1. Wat is de naam van uw kring?    
Q4 2. Hoeveel jaar bent u al lid van uw kring?    

Q5A1 3. Wat is uw functie in de kring? 1 acteren  
Q5A2  1 regisseren  
Q5A3  1 ledenwerving  
Q5A4  1 sponsorwerving  
Q5A5  1 administratie  
Q5A6  1 bestuurslid  
Q5A7  1 andere  

Q6 Wat is uw functie in de kring?   Q5 = 7 
Q7 4. Waarom aangesloten bij uw huidige kring? 1 omdat het een katholieke vereniging is  

  2 omdat het een liberale vereniging is  
  3 omdat het een socialistische vereniging is  
  4 omdat het een neutrale vereniging is  
  5 omdat het een vrijzinnige vereniging is  
  6 de politieke kleur had hier niets mee te maken  
  7 missing value  

Q8 5. Hoeveel leden telt uw kring?    
Q9 6. Bent u al eens van kring veranderd? 1 ja  

  2 neen  
  3 missing value  

Q10 Zo ja, bent u daarbij ook van verbond (federatie) 
veranderd? 

1 ja Q9 = 1 
or Q9 = 3 

  2 neen  
  3 missing value  

Q11 7. Werkt u ook met andere kringen samen? 1 ja  
  2 neen  
  3 missing value  

Q12 Zo ja, van het zelfde verbond (federatie)? 1 ja Q11 = 1 
or Q11 = 3 

  2 neen  
  3 missing value  
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Q13 8. Wordt er bij de programmatie rekening gehouden met 

de politieke kleur of levensbeschouwelijke strekking van 
uw kring? 

1 ja, altijd  

  2 soms  
  3 neen, nooit  
  4 missing value  

Q14A1 9. Welke toneelpublicaties leest u? 1 Fakreant  
Q14A2  1 Gong  
Q14A3  1 Rekwisiet  
Q14A4  1 Toneelecho  
Q14A5  1 andere  
Q14A6  1 missing value  

Q15 Welke toneelpublicaties leest u?   Q14 = 5 
Q16 10. Heeft uw kring connecties met andere 

gezelschappen? 
1 ja  

  2 neen  
  3 missing value  

Q17A1 Zo ja, wat houdt deze connectie in? 1 financiële steun Q16 = 1 
Q17A2  1 materiaal en logistieke steun  
Q17A3  1 stellen mensen ter beschikking  
Q17A4  1 stellen zaal ter beschikking  
Q17A5  1 maken publiciteit voor ons  
Q17A6  1 maken publiciteit voor hen  
Q17A7  1 gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed  
Q17A8  1 spelen voor hen  

Q18 11. Heeft / had uw kring connecties met andere 
verenigingen? 

1 ja  

  2 neen  
  3 missing value  

Q19A1 Zo ja, wat houdt deze connectie in? 1 financiële steun Q18 = 1 
Q19A2  1 materiaal en logistieke steun  
Q19A3  1 stellen mensen ter beschikking  
Q19A4  1 stellen zaal ter beschikking  
Q19A5  1 maken publiciteit voor ons  
Q19A6  1 maken publiciteit voor hen  
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Q19A7  1 gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed  
Q19A8  1 spelen voor hen  

Q20 12. Heeft uw kring connecties met een school? 1 ja  
  2 neen  
  3 missing value  

Q21A1 Zo ja, wat houdt deze connectie in? 1 financiële steun Q20 = 1 
Q21A2  1 materiaal en logistieke steun  
Q21A3  1 stellen mensen ter beschikking  
Q21A4  1 stellen zaal ter beschikking  
Q21A5  1 maken publiciteit voor ons  
Q21A6  1 maken publiciteit voor hen  
Q21A7  1 gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed  
Q21A8  1 spelen voor hen  

Q22 13. Heeft uw kring connecties met een bedrijf? 1 ja  
  2 neen  
  3 missing value  

Q23A1 Zo ja, wat houdt deze connectie in? 1 financiële steun Q22 = 1 
Q23A2  1 materiaal en logistieke steun  
Q23A3  1 stellen mensen ter beschikking  
Q23A4  1 stellen zaal ter beschikking  
Q23A5  1 maken publiciteit voor ons  
Q23A6  1 maken publiciteit voor hen  
Q23A7  1 gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed  
Q23A8  1 spelen voor hen  

Q24 14. Heeft uw kring connecties met een vakbond? 1 ja  
  2 neen  
  3 missing value  

Q25A1 Zo ja, wat houdt deze connectie in? 1 financiële steun Q24 = 1 
Q25A2  1 materiaal en logistieke steun  
Q25A3  1 stellen mensen ter beschikking  
Q25A4  1 stellen zaal ter beschikking  
Q25A5  1 maken publiciteit voor ons  
Q25A6  1 maken publiciteit voor hen  
Q25A7  1 gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed  
Q25A8  1 spelen voor hen  
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Q26 15. Heeft uw kring connecties met een partij? 1 ja  

  2 neen  
  3 missing value  

Q27A1 Zo ja, wat houdt deze connectie in? 1 financiële steun Q26 = 1 
Q27A2  1 materiaal en logistieke steun  
Q27A3  1 stellen mensen ter beschikking  
Q27A4  1 stellen zaal ter beschikking  
Q27A5  1 maken publiciteit voor ons  
Q27A6  1 maken publiciteit voor hen  
Q27A7  1 gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed  
Q27A8  1 spelen voor hen  

Q28 16. Heeft uw kring connecties met een parochie? 1 ja  
  2 neen  
  3 missing value  

Q29A1 Zo ja, wat houdt deze connectie in? 1 financiële steun Q28 = 1 
Q29A2  1 materiaal en logistieke steun  
Q29A3  1 stellen mensen ter beschikking  
Q29A4  1 stellen zaal ter beschikking  
Q29A5  1 maken publiciteit voor ons  
Q29A6  1 maken publiciteit voor hen  
Q29A7  1 gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed  
Q29A8  1 spelen voor hen  
Q30A1 17. Welke problemen kent uw toneelkring? 1 te weinig leden  
Q30A2  1 te weinig actieve leden  
Q30A3  1 verloop van medewerkers  
Q30A4  1 te weinig publiek  
Q30A5  1 artistieke meningsverschillen  
Q30A6  1 levenbeschouwelijke meningsverschillen  
Q30A7  1 politieke meningsverschillen  
Q30A8  1 andere  

Q31 Welke andere problemen kent uw vereniging?   Q30 = 8 
Q32 18. Zou u willen samenwerken met andere kringen uit uw 

regio? 
1 ja  

  2 neen  
  3 missing value  
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Q33 19. Zou u willen samensmelten met een andere kring uit 

uw regio? 
1 ja  

  2 neen  
  3 dit is een interessante gedachte om te onderzoeken  
  4 missing value  

Q34A1 20. Aan welke manifestaties neemt u of uw kring deel? 1 IJzerbedevaart  
Q34A2  1 Vlaams Nationaal Zangfeest  
Q34A3  1 1-mei  
Q34A4  1 Rerum Novarum  
Q34A5  1 Feest Vrijzinnige Jeugd  
Q34A6  1 H. Communieviering / communiefeest  
Q34A7  1 andere  

Q35 Aan welke andere manifestaties neemt u of uw kring deel?   Q34 = 7 
Q36A1 21. Bij welke (federatie) verbond is uw kring aangesloten? 1 NVKT (Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond)  
Q36A2  1 FAKREA (Federatie voor Amateurkunsten en Kreativiteit)  
Q36A3  1 KNTV (Koninklijk Nationaal Toneelverbond)  
Q36A4  1 FVST (Federatie van Sociaal-progressieve 

Toneelverenigingen) 
 

Q36A5  1 ik weet het niet  
Q37 22. Weet u dat de 4 federaties gaan fusioneren? 1 ja  

  2 neen  
  3 missing value  

Q38A1 23. Via welk kanaal heeft u dit vernomen? 1 via een vergadering Q37 = 1 
Q38A2  1 via een publicatie van een kring of verbond  
Q38A3  1 via mond tot mond  
Q38A4  1 algemene media  

Q39 24. Waarom fusioneren de 4 federaties?    
Q40 25. De fusie van de 4 federaties is ... 1 een goede zaak  

  2 een slechte zaak  
  3 ik weet het niet  
  4 missing value  

Q41 26. Door de fusie zal de eigenheid (politieke kleur, geloof, 
levensbeschouwing) die verbonden is aan de federatie 
verdwijnen? 

1 dit is goed  

  2 dit is spijtig  
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  3 missing value  

Q42 27. Zal de fusie een invloed hebben op de dagdagelijkse 
werking van uw kring? 

1 ja, vast en zeker  

  2 ik denk het wel  
  3 ik denk het niet  
  4 neen, zeker niet  
  5 missing value  

Q43 28. Bij welk ziekenfonds bent u aangesloten? 1 Christelijke Mutualiteiten  
  2 Socialistische Mutualiteiten  
  3 Liberale Mutualiteiten  
  4 Onafhankelijke Mutualiteiten  
  5 Neutrale Mutualiteiten  
  6 Hulpkas Ziekte en Invaliditeitsverzekering  
  7 andere  
  8 missing value  

Q44 Bij welk ziekenfonds bent u aangesloten?   Q43 = 7 
Q45 29. Bij welke vakbond bent u aangesloten? 1 ABVV  

  2 ACLVB  
  3 ACV  
  4 andere  
  5 ik ben niet aangesloten bij een vakbond  
  6 missing value  

Q46 Bij welke vakbond bent u aangesloten?   Q45 = 4 
Q47 30. Stemt u bij verkiezingen altijd op zelfde partij? 1 ja  

  2 neen  
  3 ik ben niet stemgerechtigd  
  4 missing value  

Q48 31. Op welke partij gaat u in oktober stemmen 
(gemeenteraadsverkiezingen)? 

1 Agalev  

  2 CVP  
  3 SP  
  4 Vlaams Blok  
  5 VLD  
  6 VU  
  7 andere  
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  8 ik weet het nog niet  
  9 missing value  

Q49 Op welke partij gaat u in oktober stemmen?   Q48 = 7 
Q50 32. Bent u actief lid van een andere organisatie die een 

politieke / levensbeschouwelijke kleur heeft? 
1 ja  

  2 neen  
  3 missing value  

Q51 33. U bent ... 1 een man  
  2 een vrouw  
  3 missing value  

Q52 34. U bent ... 1 jonger dan 21 jaar  
  2 tussen 21 en 30 jaar  
  3 tussen 31 en 40 jaar  
  4 tussen 41 en 50 jaar  
  5 tussen 51 en 60 jaar  
  6 ouder dan 60 jaar  
  7 missing value  

Q53 35. Wat is uw beroep? 1 hoger kader / vrij beroep  
  2 zelfstandige  
  3 bediende / middenkader  
  4 arbeider  
  5 gepensioneerd  
  6 student  
  7 momenteel zonder werk  
  8 missing value  

Q54 36. Wat is het hoogste diploma dat u behaald heeft? 1 lagere school  
  2 lager middelbaar  
  3 lager technisch  
  4 hoger technisch  
  5 hoger middelbaar (A2)  
  6 hoger niet-universitair (A1)  
  7 universitair  
  8 missing value  

Q55 37. U bent ... 1 vrijzinnig / atheïst  
  2 ongelovig / onverschillig  
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  3 niet pratikerend gelovige (vervult geen of nauwelijks 

godsdienstige plichten) 
 

  4 pratikerend gelovige (vervult vrijwel alle godsdienstige 
plichten) 

 

  5 missing value  
Q56 38. U bent ... 1 ongehuwd met ouders  

  2 ongehuwd met partner  
  3 ongehuwd alleen  
  4 gehuwd / 0 kinderen  
  5 gehuwd / 1 kind  
  6 gehuwd / met 2 kinderen  
  7 gehuwd / met meer dan 2 kinderen  
  8 gescheiden  
  9 weduwe / weduwenaar  
  10 missing value  

Q57A1 39. Welke schoolkeuze maakt u voor uw kinderen? 1 officieel onderwijs  
Q57A2  1 vrij onderwijs  
Q57A3  1 andere  
Q57A4  1 ik heb geen kinderen  

Q58 Welke schoolkeuze maakt u voor uw kinderen?   Q57 = 3 
Q59 40. Wat is de postcode van uw woonplaats? 

 
   

  
Hercoderingen 
 

   

Q60 Provincie? 1 ANTWERPEN  
  2 BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST  
  3 VLAAMS BRABANT  
  4 WAALS BRABANT  
  5 HENEGOUWEN  
  6 LIMBURG  
  7 LUIK  
  8 LUXEMBURG  
  9 NAMEN  
  10 OOST-VLAANDEREN  
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ANTWOORD 

 
 
 

VRAAG 
CODE 

 
 
 
  VRAAG 

 
CODE 

 
OMSCHRIJVING 

 
 
 

VOORWAARDEN 

 
  11 WEST-VLAANDEREN  
  12 BUITEN CATEGORIE  
  13 BUITENLAND  

Q61 Politieke kleur? 1 Q48 = 1                      Agalev  

  2 Q48 = 2                      CVP  
  3 Q48 = 3                      SP  
  4 Q48 = 4                      Vlaams Blok  
  5 Q48 = 5                      VLD  
  6 Q48 = 6                      VU  
  7 Q43 = 2 en Q45 = 1   Socialist  
  8 Q43 = 3 en Q45 = 2   Liberaal  
  9 Q43 = 1 en Q45 = 3   Katholiek  

Q62 Hoeveel jaar lid van uw kring? 1 < 12 jaar = kort lidmaatschap  
  2 > 11 jaar = lang lidmaatschap  

Q63 Waarom aangesloten bij huidige kring? 1 1, 2, 3, 4, 5 = past bij politieke kleur  
  2 6 = politieke kleur niets mee te maken  

Q64 Hoeveel leden telt uw kring? 1 < 30 = kleine kring  
  2 > 29 = grote kring  

Q65 Bij welke (federatie) verbond is uw kring aangesloten? 1 NVKT  
  2 FAKREA  
  3 KNTV  
  4 FVST  
  5 combinatie van federaties  
  6 weet het niet  
     

 




