
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het Vlaamse amateurtoneel. Topografie van een verzuiling

Rennenberg, R.J.M.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Rennenberg, R. J. M. (2002). Het Vlaamse amateurtoneel. Topografie van een verzuiling. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/het-vlaamse-amateurtoneel-topografie-van-een-verzuiling(f7b1afe9-b657-4d25-88b1-9fc06d44785f).html


 25

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 



 29

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 
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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 
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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  



 51

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.  

 



 58

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 
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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. 


