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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 

 


