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HOOFDSTUK 5 

Het “wonderjaar” 2000: ontzuiling en pluralisme? 

 

In dit hoofdstuk gaan we in op de ontwikkelingen die leidden tot het totstandkomen van 

het nieuwe amateurkunstendecreet eind 20001, waarnaar we voortaan refereren als 

decreet 2000. Het jaar 2000 is een jaar dat voor de amateursector niet ongemerkt is 

voorbijgegaan en wellicht als memorabel in hun annalen geboekmerkt zal blijven, 

vandaar onze aan Hendrik Conscience ontleende titel voor dit hoofdstuk.  

 

Het werd ons duidelijk dat, zelfs in de communicatiemaatschappij, een groot deel van 

het proces zich afspeelt in de zogenaamde ‘black box’2, waarin de onderzoeker moeilijk 

binnendringt, en dat het meestal niet makkelijk is om een zicht te krijgen op de krachten 

die de besluitvorming daadwerkelijk stuurden.  

 

Om de ontstaansgeschiedenis van decreet 2000 te reconstrueren en te duiden, hebben 

we een beroep gedaan op wat daaromtrent verschenen is in de tijdschriften van de 

landelijke amateurtoneelfederaties, in de overheidspublicaties (Nieuwsflits van de 

Administratie Volksontwikkeling en Bibliotheken en Nieuwsbrief VAKV), de 

electronische informatievoorziening van de overheid, en – in de mate dat we er de hand 

konden opleggen – op de verslagen van de VAKV en op de teksten van de commissie 

amateuristische kunstbeoefening van de Raad voor Volksontwikkeling. We steunden 

ook ten dele op de informatie die ons tijdens de interviews werden verstrekt, in het 

bijzonder dat met afdelingshoofd Gilbert van Houtven. Tenslotte konden we ook 

beschikken over de verslagen van de VCAT Stuurgroep Herstructurering 

Amateurtheater. 

 

5.1. Op weg naar een nieuw decreet 

 

De eerste aanzetten om tot een nieuw decreet voor de amateurkunsten te komen, hebben 

als achtergrond een aantal belangrijke evoluties die zich in de periode 1998-1999 

voltrokken op het vlak van de politiek en de cultuurbeleidsinstrumenten.  

                                                 
1 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 maart 2001: 7527-7531 
2 “de conversiezone in enge zin, waar alle inputs uiteindelijk in beleid worden omgezet. De minister en zijn 
kabinet, en in mindere mate de administratie, zijn hierbij ultieme verantwoordelijken” (Vermeulen 1985: 266) 
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In 1998 had de op zijn minst moeizaam te noemen totstandkoming plaats van de Raad 

van Cultuur, de Raad voor de Kunsten en de Raad voor Volksontwikkeling en 

Cultuurspreiding - de opvolgers van de Hoge Raad voor Volksontwikkeling - die bij 

decreet van 19 december 1997 waren opgericht, zoals we reeds in hoofdstuk 3.2.2 

zagen, want het duurde tot 5 mei 1998 vooraleer de Vlaamse Regering het besluit trof 

dat nodig was om de Raad in te stellen.  

 

De amateurtoneelverbonden stelden begrijperlijkerwijze hoge verwachtingen in de 

oprichting, voor het eerst, binnen de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding  

van een commissie amateuristische kunstbeoefening, of zoals de stafmedewerker en 

redactiesecretaris van het FVST-tijdschrift Gong schreef: “En er is goed nieuws! In de 

commissie Cultuur van het Vlaamse Parlement werd, met acht stemmen tegen drie, het 

voorstel van een eigen subcommissie voor de amateurkunstensector weerhouden (deze 

zou bestaan uit vijf leden). De sector reageerde inmiddels enthousiast.”3 

 

Vanaf dit ogenblik werden er vanuit het FVST via Gong openlijk impulsen gegeven om 

tot een nieuwe decretale regeling voor de amateuristische podiumkunsten te komen. 

Hierbij werd meteen ook de te volgen weg gesuggereerd en werden enkele inhoudelijke 

wenken gegeven: “Dit betekent concreet dat er ook werk kan worden gemaakt van 

‘beleidsvoorbereidend’ werk voor een nieuw decreet voor deze sector. (…) voor wat de 

discipline podiumkunsten betreft, kan in het V.C.A..T. (Vlaams Centrum voor Amateur 

Theater) een commissie ad hoc worden samengesteld die voorbereidend werk kan 

verrichten op dit vlak. Daarbij mag, in tijden waar men het voornamelijk heeft over 

kwaliteitszorg, niet uit het oog verloren worden dat het amateurtheater zijn 

bestaansrecht ontleent aan het ‘spelplezier’, m.a.w. dat boven op de artistieke doelen die 

worden nagestreefd, men ook de functie van een ‘sociale activiteit’ niet mag 

verwaarlozen. Niet elke vereniging heeft een boodschap aan wezenlijke vernieuwingen 

van het amateurtoneel.”4 

 

Het is merkwaardig dat hierop in de tijdschriften Toneelecho van het NVKT, Rekwisiet 

van het KNTV en Fakreant van FAKREA, in heel 1998 op geen enkel moment werd 

                                                 
3 zie Gong, jg 28, nr 1, januari 1998: 3; zie ook Nieuwsflits van de Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken, 
nr 2, april 1998, middenkatern 
4 zie Gong, jg 28, nr 1, januari 1998: 3; voor VCAT zie 3.1.2 
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ingegaan, ondanks de onvrede die er, zoals we reeds in hoofdstuk 3 zagen, algemeen in 

de sector heerste omtrent het decreet uit 1991. Ook niet toen nog voor de zomer van 

1998 door de VAKV, het CVA en de VCK5 samen een commissie ad hoc werd 

opgericht om beleidsvoorbereidend werk te verrichten voor een nieuw decreet.6 

 

De eigenlijke invulling van de leden van de commissie, uitgelekt via een artikel van 

Geert van der Speeten in De Standaard van 9 juni 1998, zorgde evenwel voor veel 

ontgoocheling bij de federaties FVST, NVKT en KNTV, die elk de partijpolitieke 

samenstelling van de commissie op de korrel namen en evenzeer verbolgen waren over 

het ontbreken van een vertegenwoordiger van het amateurtoneel. 

 

“Toen begin juni de lijst van ‘mogelijke’ adviseurs uitlekte, werd door de sector 

Amateurkunsten onmiddellijk stelling genomen. (…) Dit werd ook duidelijk 

meegedeeld aan de bevoegde instanties – zeg maar: de koepels voor 

beleidsvoorbereidend overleg – die een hele vinger in de pap hadden om mogelijke 

kandidaturen voor een functie van ‘adviseur’ te ondersteunen. Tot onze niet geringe 

verbazing moeten wij vaststellen dat men eens te meer, de adviezen en de 

bekommernissen van de sector naast zich heeft neergelegd.”, aldus Stan Eüler in Gong.7 

 

Onder de titel “ Wij zijn niet tevreden”, schrijft nationaal voorzitter Frans Konings van 

het NVKT: “De ontwerplijst [van de Commissie Amateurkunsten] is zodanig 

gemanipuleerd en belobbyd dat volgens informatie die ons op 22 september 1998 uit 

zeer betrouwbare bron bereikte, de taart mooi verdeeld werd: 2 CVP, 1 SP, 1 VU, 1 

VLD. Deze informatie werd ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering van het 

NVKT op 23 september 1998. Besloten werd, zonder dralen te protesteren tegen de 

flagrante miskenning van de gestructureerde amateurkunstensector door weer maar eens 

de partijpolitieke toer op te gaan bij de samenstelling van hetgeen de sector als een 

                                                 
5 de Vlaamse Culturele Koepel  was een koepelorganisatie van pluralistische cultuurorganisaties en  
-verenigingen, in 1991 als laatste koepel van de acht erkend onder het decreet van 2 januari 1976 en de 
daaropvolgende Koninklijke Besluiten van september en december 1976 (zie Vademecum Volksontwikkeling en 
Bibliotheken 1998). Vermits de koepels op vrijwillige basis filosofische of ideologisch verwante organisaties 
groeperen of zich specifiek richten tot organisaties die zich tot geen ideologische of filosofische strekking 
wensen te bekennen, werken de meeste koepels als dusdanig zuilbevestigend (Jaarverslag Afdeling 
Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk 1999: 26). Conform de trend in de evolutie van de beleidsopties (zie Bert 
Anciaux, Beleidsnota Cultuur 2000-2004: 73-74) werden de koepels afgeschaft krachtens artikel 45 en 47 van 
het Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001, Belgisch Staatsblad 30.12.2000: 43528 
6 cf. Gong, jg 28, nr 3, juli 1998: 3 
7 zie Gong, jg 28, nr4, oktober 1998: 3 
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uiterst belangrijk adviesorgaan van het amateurkunstenbeleid beschouwt. Nieuwe 

politieke cultuur?? Dag Jan! Of liever, dag Luc! Op de valreep (7 oktober 1998) 

vernamen wij dat in de Commissie Amateurkunsten van de 5 leden er uiteindelijk toch 3 

zijn die in de georganiseerde amateurkunstensector werkzaam zijn. Daarover kunnen 

wij dan toch tevreden zijn. Maar de partijpolitieke beïnvloeding blijft merkbaar. En dat 

blijft ons storen.”8 

 

Na de effectieve installatie van de nieuwe adviesraden en deelcommissies in het 

Vlaamse Parlement op 22 oktober 1998, reageerde ook KNTV voorzitter Vic Samsom: 

“In de Commissie Amateuristische Kunstbeoefening werden tot lid  benoemd: Eddy 

Frans, directeur Centrum voor Amateurkunsten te Anderlecht, Mia Grijp, van 

Theaterprojecten Sering (nvdr. ons totaal onbekend, maar niet van kleur), Ria 

Vandecapelle, Nationale Federatie van Zangkoren “Het Madrigaal”, Koenraad De 

Meulder secretaris van het ANZ en Jozef Alpaert secretaris van Fedecam. Wanneer we 

dat lijstje overlopen stellen we vast dat er van de vijf leden er drie zijn die werkzaam 

zijn in een federatie van de amateurkunstensector… maar zij behoren allen tot de 

muzieksector! Van een vertegenwoordiger van het amateurtoneel is doodgewoon geen 

sprake. Geen enkele vertegenwoordiger van één van onze vier nationale 

toneelfederaties, noch van NVKT, noch van het FVST, noch Fakrea en noch het KNTV 

werd bekwaam geacht om van die commissie deel uit te maken, wel een duidelijk 

politiek geëngageerd persoontje die zich met theater zou bezighouden. De 

partijpolitieke invloed heeft blijkbaar toch een rol gespeeld.”9 

 

Het belangrijkste politieke feit dat zich in deze periode voordeed waren de verkiezingen 

voor de Federale Wetgevende Kamers en de Vlaamse Raad van 13 juni 1999. De 

aanloopperiode ernaartoe en uiteindelijk het aantreden van een nieuwe regering met een 

nieuwe cultuurminister, wordt gekenmerkt door een grote activiteit in de sector van de 

amateurkunsten en de toneelfederaties.   

 

                                                 
8 zie Toneelecho, jg 54, nr 6, november 1998: 4 
9 zie Rekwisiet, jg 69, nr 1, januari 1999: 2 
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Met het oog op het aflopen van de ambtsperiode van CVP cultuurminister Luc Martens, 

had de VAKV, verder gestimuleerd door de sector10 om werk te maken van een nieuw 

decreet, op haar Algemene Vergadering van 18 maart 1999 reeds Eddy Frans 

uitgenodigd, voorzitter van de Commissie Amateuristische Kunstbeoefening  en 

scheidend directeur van het CVA. Frans zou op 3 mei, zowat 40 dagen voor de 

verkiezingen effectief als CVA directeur worden opgevolgd door Luk Verschueren, tot 

dan kabinetsadviseur bij minister Martens en voorheen secretaris van FAKREA en 

nationaal secretaris van de KWB.11 Het verslag van de vergadering leert ons het 

volgende12:  

 
Op vraag van Eddy Frans wordt diens toelichting bij de stand van zaken m.b.t. een 
nieuw AK-decreet als eerste punt behandeld. Hij geeft een overzicht van de 
problematiek (cfr. tekst in bijlage). I.v.m. de timing geldt het volgende: 
 
- het werkveld wordt in september geconsulteerd; 
- de ontwerpteksten worden dan vanaf 1 oktober opnieuw aangepast; 
- de administratie wil het decreet vanaf 1 januari 2001 van kracht laten worden. 
 
Op vragen uit de AV wordt volgende verduidelijking gegeven: 
- de wijze waarop de samenwerking tussen de verenigingen moet georganiseerd 

worden is binnen de commissie AK nog niet uitgepraat; 
- de commissie AK zal nooit adviseren om de AK-sector onder te brengen bij de 

professionele kunsten (één van de beleidsmatige denkpistes) 
 

In de nota die in bijlage aan de leden van de algemene vergadering werd verstrekt, 

wordt de prioriteit van de commissie toegelicht en de uitgangspunten van een nieuw 

decreet geformuleerd: 

 

1. Prioriteit voor de Commissie Amateurkunsten 
In overleg met de administratie is de voornaamste prioriteit voor de commissie het 
werken aan een nieuw decreet. 
 
Hiertoe worden de (maandelijkse) vergaderingen van de commissie amateurkunsten tot 
juni gestoffeerd met het werken aan een visietekst ter zake. 
 

                                                 
10 “Er werden al herhaaldelijk signalen gegeven aan de Vereniging Amateurkunsten Vlaanderen (V.A.K.V.) om 
werk te maken van een nieuw decreet. (…) in het vooruitzicht van de verkiezingen van juni a.s. is het meer dan 
ooit noodzakelijk dat de commissie ad hoc samengesteld in de V.A.K.V. duidelijke accenten legt in verband met 
de toekomst van de sector.” cf. Gong, jg 29, nr 1, januari 1999: 3 
11 cf. Fakreant, jg 13, nr 2, juni 1999: 20 
12 cf. Verslag van de Algemene Vergadering van VAKV op 18 maart 1999 en bijlage; beide ongepagineerd, 
exemplaren in ons bezit 
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Alvorens deze visietekst in een ontwerp van wettekst zal worden omgezet, is er 
consultatie van het werkveld voorzien. 
 
2. Geformuleerde uitgangspunten voor een nieuw decreet 
Het debat spitst zich tot op heden toe op het formuleren van de uitgangspunten voor een 
nieuw decreet. 
 
Voorlopig zijn volgende uitgangspunten geformuleerd: 
- voorzien in een structurele samenwerking tussen de huidige verenigingen (decreet 

91), ten einde de ondersteuning van de basis te rationaliseren, te verruimen en aan te 
passen aan de reële behoeftenwordt de prioriteit voor de commissie amateurkunsten 
toegelicht en de uitgangspunten 

- organisaties kunstzinnige vorming een eigen plaats geven in dit decreet 
- organisaties meer zekerheid geven over hun subsidiëring op langere termijn 

(enveloppes) 
- de administratieve verplichtingen van de organisaties vereenvoudigen en beperken 

zodat meer tijd vrijkomt voor de ondersteuning van de basis 
- een grotere autonomie geven aan de organisaties, ten einde hen toe te laten soepel in 

te spelen op (nieuwe) evoluties binnen hun kunstdiscipline (beleidsplannen) 
- een ruimere en bredere professionele omkadering mogelijk maken voor de 

organisaties 
- de samenwerking mogelijk maken tussen amateurkunstverenigingen en organisaties 

voor kunstzinnige vorming vanuit de complementariteit van hun werking, 
doelpubliek en behoefte het ondersteuningscentrum een plaats geven in het decreet 

- een systeem invoeren waardoor het budget structureel beheerst wordt 
- stimuleren van interdisciplinaire initiatieven 
- integratie van minderheidsgroepen via honorering van drempelverlagende 

initiatieven 
- uitbouw van internationale contacten, in het bijzonder met Nederland 
- ondersteuning van de Nederlandse taal en cultuur bevorderen 

 
Eens er eensgezindheid is over de uitgangspunten, kan de visietekst geschreven en 
bediscussieerd worden over de wijze van erkenning en subsidiëring van organisatie. 
 
Tot zover de nota van de voorzitter van de commissie. 
 
In het vooruitzicht van de naderende verkiezingen werd zowel door de Raad voor 

Volksontwikkeling als door de VAKV een memorandum aan de nieuwe Vlaamse 

Regering uitgewerkt. 

 

Dat van de VAKV, goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 21 juni13 verduidelijkt de 

problematiek van de amateurkunstensector en verwoordt de verwachtingen t.a.v. het  

beleid. De belangrijkste opties eruit zijn14: 

                                                 
 
13 cf. Jaarverslag 1999 van het VAKV, punt 1; ongepagineerd, exemplaar in ons bezit 
14 cf. Rekwisiet, jg 69, nr 4, september 1999: 1-2; wij citeren 
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- Een structurele samenwerking per kunstdiscipline tussen de bestaande en krachtens 
het decreet van 1991 erkende amateurkunstverenigingen, teneinde de 
dienstverlening en lokale groepen te rationaliseren en te verruimen. 

- Een grotere zekerheid inzake het behoud en de omvang van de subsidiëring op 
langere termijn via een systeem van enveloppenfinanciering. 

- Integratie van een centrum voor amateurkunstenondersteuning. 
- Een zeer ruime werkingsautonomie. 
- Een volledig dekkende, sociaal-rechterlijk en fiscaal-rechterlijk ondersteunde 

personeels-subsidiëring op het vlak van opleiding, artistieke begeleiding, 
administratie en financieel beheer. 

- De waardering van de inzet van de vrijwillige medewerkers in het amateurkunst-
organisaties op het provinciale; het nationale en het samenwerkende of 
overkoepelende vlak, middels substantiële sociale en fiscale tegemoetkomingen. 

- De erkenning en financiële honorering van de internationale contacten. 
- Een sterk doorgedreven vereenvoudiging, beperking en modernisering van de 

administratieve verplichtingen. 
 

De Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding werkte zijn memorandum uit 

vertrekkend vanuit een aantal kenmerken en ontwikkelingen in onze samenleving die 

relevant zijn voor de volksontwikkeling en de cultuurspreiding. Het bevat een reeks 

aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid op dit gebied die de diverse sectoren 

overstijgen. In dit memorandum wordt ook een hoofdstuk aan de amateurkunsten 

gewijd, de hoofdpunten reflecteren de “uitgangspunten” uit de nota die op 18 maart 

door commissievoorzitter Eddy Frans aan de Algemene Vergadering van de VAKV 

werd overhandigd.  

 

Wij citeren de passage m.b.t. de noodzaak van een nieuw decreet:  
 
De Vlaamse regering moet dringend werk maken van een nieuw decreet 
amateurkunsten. Dit decreet zal een betere en meer soepele ondersteuning van het 
werkveld mogelijk maken. In ruil voor de ‘soepelheid’ kan van het werkveld een meer  
rationele en minder versnipperde aanpak gevraagd worden. (…) Volgende opties 
zouden in het decreet moeten geconcretiseerd worden: voorzien in een structurele 
samenwerking tussen de huidige verenigingen, teneinde de ondersteuning van de basis 
te rationaliseren, te verruimen en aan te passen aan de reële behoeften; ruimte geven aan 
nieuwe kunstdisciplines; vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen; het 
ondersteuningcentrum CVA een plaats geven in het decreet; organisaties meer 
zekerheid geven over hun subsidiëring op langere termijn; een grotere autonomie geven 
aan de organisaties, teneinde hen toe te laten soepel in te spelen op (nieuwe) evoluties 
binnen hun kunstdiscipline.  
Het decreet moet een ruimere en bredere professionele omkadering mogelijk maken 
voor de organisaties.15 

                                                 
 
15 het volledige Memorandum werd gepubliceerd in Gong, jg 29, nr 3, juni 1999: 22-24; wij citeren uit de 
pagina’s 23-24 
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Op 13.7.1999 werd een nieuwe Vlaamse Regering op de been gebracht met Patrick 

Dewael als minister-president en Bert Anciaux als cultuurminister. Een voorganger 

indachtig wenste deze eerst zes maand studietijd te nemen vooraleer beleidsverklaringen 

af te leggen. In afwachting daarvan werden door de administratie in haar Nieuwsflits 

toch al enkele accenten aangegeven door die elementen uit het regeerakkoord aan te 

reiken welke betrekking hadden op de Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken.  

 
Wij citeren de belangrijkste: 
 
Het belang van Cultuur 
Cultuur moet een prominente rol spelen in het maatschappelijke leven. (…) De taak van 
het beleid kansen scheppen, niet inhouden bepalen. Zo’n voorwaardenscheppend beleid 
richt zich zowel op de productie (het aanbod) als op de spreiding en de beleving (de 
vraag) 
 
Complementariteit en decentralistatie 
Het cultuurbeleid moet dan ook in de eerste plaats oog hebben voor een optimale 
complementariteit tussen die verschillende actoren. Zo moet werk gemaakt worden van 
een weloverwogen decentralisatiebeleid. De Vlaamse Gemeenschap moet haar eigen 
doelstellingen goed expliciteren maar, zonder betutteling, de actoren aan de basis de 
uitvoering ervan laten bepalen. 
 
Het culturele middenveld 
De decreten worden herschreven om de taken te herdefiniëren met het oog op 
herwaardering van het cultuurbegrip, door de individuele keuzevrijheid maximaal te 
respecteren, door een deregulering en het nastreven van een open maatschappijgeest. 
 
Ontzuiling 
De Vlaamse samenleving evolueert hoe langer hoe meer naar ontzuiling. Aan de basis is 
dat duidelijk voelbaar. Dat betekent niet dat de mensen geen eigen mening, overtuiging 
of levensfilosofie meer hebben, wel dat zij dit alles willen delen met anderen en ook 
meer en meer begrip en waardering voor die andere meningen opbrengen. 
 
Die evolutie moet ook  op beleidsmatig vlak vertaald worden. Het beleid zal de weg 
openen naar ontzuiling en het pad van de verzuiling steeds minder. Daartoe zal de steun 
stilaan worden verlegd naar pluralistische initiatieven waar iedereen terecht kan, en naar 
individuele ondersteuning. Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden tussen de 
bestaande verenigingen aangemoedigd worden.16 
 

De commissie amateuristische kunstbeoefening had ondertussen haar eigen timing 

gerespecteerd en in nauw overleg met de adminstratie17 een voorontwerp van decreet 

                                                 
 
16 zie Nieuwsflits, nr 9, oktober 1999: 3-4 
17 cf. interview met Gilbert van Houtven, bijlage 2: 125, 127, 129 en 130 
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uitgewerkt. De consultatie van het werkveld en de terugkoppeling naar de administratie 

volgden, iets later dan gepland, in oktober nadat de commissie amateuristische 

kunstbeoefening de definitieve tekst van het voorontwerp had vrijgegeven en toegelicht 

op de Algemene Vergadering van de VAKV op 19 oktober 1999. De teksten werden 

toegelicht door commissievoorzitter Frans en de vragen van de sector werden 

beantwoord door Gilbert van Houtven, afdelingshoofd van de Afdeling 

Volksontwikkeling en Bibliotheken.18 De redactie van het tijdschrift Gong wees meteen 

op het nogal summiere karakter van dit voorontwerp.19 

 

In de tijdschriften van de andere drie verbonden komt het onderwerp van een nieuw 

decreet en van ontwerpteksten hieromtrent nu voor het eerst en min of meer gelijktijdig 

aan bod. De manier waarop en de accenten verschillen nogal. We bekijken dit van 

naderbij.  

 

In het septembernummer van Rekwisiet is KNTVvoorzitter Vic Samsom nogal 

enthousiast in zijn editoriaal. Wellicht hoopte hij dat zijn, naar eigen zeggen, 

pluralistische en ongebonden organisatie door de nieuwe wending toonaangevend zou  

(kunnen) worden:  

“Na Poma en Dewael (toen nog PVV’ers) en de CVP’ers Weckx en Martens krijgen we 
nu een nieuwe minister die niet behoort tot één van de traditionele politeke partijen, nl. 
de tot de VU/ID 21 partij behorende Bert Anciaux, wat voor vele organisaties toch een 
verrassing zal zijn geweest. (…) Als enige pluralistische toneelorganisatie, die niet 
gebonden is aan een politieke of confessionele overtuiging stellen wij grote 
verwachtingen in dit nieuwe beleid. We hopen dan ook dat deze niet zullen beschaamd 
worden. Wij kijken dan ook vol belangstelling uit naar de vernieuwingen die hij in petto 
heeft.(…) Dat een nieuw decreet niet voor morgen zal zijn, daarvan zijn we ons 
bewust.”20 
 

Toneelecho van het NVKT laat, eveneens in zijn septembernummer, de zaak eerder 

terloops even aan bod komen in een interview met Luc Vloeberghs, die toen net 

aangeworven was als directeur21 van het NVKT. Hij zegt er het volgende over: 

 

                                                 
18 cf. Jaarverslag 1999 van het VAKV, punt 5.4; ongepagineerd, exemplaar in ons bezit. Wij konden eveneens de          
hand leggen op dit voorontwerp van 19 oktober 1999 
19 cf. Gong, jg 29, nr 4, oktober 1999: 3 
20 cf. Rekwisiet, jg 69, nr 4, september 1999: 1-2 
21 het NVKT geeft het hoofd van zijn stafmedewerkers de titel directeur. KNTV, FVST en FAKREA hanteren de 
benaming stafmedewerker; FAKREA gebruikt hiervoor soms ook de term secretaris 
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 “We zitten echter met een probleem. Het nieuwe decreet op de amateurkunsten dat 
voor 2001 voorzien is. De datum zal men wel niet halen, maar toch, het komt eraan. 
(…) De federaties kunnen wel amenderen maar in de Commissie Amateurkunsten zetelt 
niemand uit de discipline toneel van de amateurkunsten. (…) Hoe meer men artistiek 
centraliseert, hoe minder eigenheid te bespeuren valt. (…) Natuurlijk liggen groepen 
niet wakker van structuren en voor mijn part moet niemand daarvan wakker liggen. (…) 
Groepen doen te weinig beroep op ons. (…) Ze kennen te weinig het belang en het nut 
van hun eigen organisatie. Dat vind ik een jammerlijke zaak.”22 
 

In het feestnummer van Toneelecho stelt Frans Konings, voorzitter van het in 1999 net 

75jarige NVKT, in zijn inleidend artikel:  

“Op de vraag of deze versnippering, historisch gegroeid op grond van filosofische en 
ideologische verschillen en tegenstellingen, heden ten dage nog zinvol en verdedigbaar 
blijft, wens ik in het bestek van deze bijdrage niet in te gaan. Wel kan ik voorspellen dat 
vroeg of laat daarover, ook op hoog niveau, discussies zullen worden gevoerd.” 
(Konings 1999: 3) 
 

In het decembernummer van Fakreant tenslotte, oppert FAKREA secretaris en 

stafmedewerker Bernard Soenens een aantal bedenkingen:  

“Waarom sluit een amateurtoneelgroep aan bij een toneelfederatie? Wat verwacht een 
toneelgroep van een federatie? Welke argumenten zijn er om te zeggen dat het bestaan 
van meerdere federaties een goede zaak is. Als het over toneelfederaties gaat, is vier dan 
een optimaal getal? Of is drie beter, of twee? Welke zijn de voor- en nadelen van een 
eenheidsfederatie? Als er gewerkt wordt aan een eenheidsfederatie, moet FAKREA daar 
onvoorwaardelijk aan meewerken? Gaan de aangesloten FAKREA-groepen daar zonder 
aarzelen in mee? Welke elementen van de FAKREA-werking moet Fakrea zeker en vast 
behouden? Aan welke sterke punten van de andere federaties, kunnen de FAKREA-
groepen hun voordeel doen. 
 
Er zijn plannen om dit decreet te wijzigen 
- De overheid stuurt aan op het samenbundelen van de krachten per discipline. Per 

discipline wordt nog slechts één organisatie erkend. Voor toneel wil dit zeggen dat 
FAKREA, KNTV, NVKT en FVST gaan samen zitten. Om wat te doen? Om een 
nieuwe structuur in het leven te roepen, die door de overheid erkend wordt en 
betoelaagd. 

- Betekent dit dat de nu bestaande federaties gaan fuseren? Betekent dit dat er nog 
slechts één secretariaat voor het amateurtoneel overblijft? Verdwijnen de namen 
FAKREA, FVST, en alle andere afkortingen? Behoudt FAKREA en anderen hun 
werking? 

- Dat moeten de bestaande toneelfederaties zelf uitmaken in onderlinge gesprekken. 
Die zijn gestart op woensdag 8 december.”23 

 

Over hun volgende stap, het vormen van een stuurgroep herstructurering binnen het  

                                                 
 
22 zie Toneelecho, jg 55, nr 5, september 1999: 19-20 
23 zie Fakreant, jg 13, nr 4, december 1999: 32-33 
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VCAT24  - waartoe, alweer door het FVST, werd opgeroepen in het laatste nummer van 

Gong uit 199925  – wordt ook door de voorzitters van KNTV en NVKT bericht in het 

eerste nummer van respectievelijk Rekwisiet en Toneelecho in 2000. Ze wijzen er 

beiden op dat er nog slechts één organisatie zal worden erkend. Samsom houdt het bij 

“samenwerking”, Konings wijst erop dat het méér zal moeten zijn dan samenwerken:  

“uiteindelijk één worden”. Opvallend is wel dat beide voorzitters hun federatie toch een 

vooruitgeschoven plaats in dit proces toekennen. 

 
Frans Konings: 
 “Een nieuwe decreetgeving inzake amateurkunsten staat immers op stapel. Der 
erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden, zoals vermeld in de voorbereidende 
ontwerptekst, zullen er hoe dan ook toe leiden dat per kunstdiscipline, dus ook voor de 
toneeldiscipline, nog slechts één organisatie zal worden aanvaard. Met andere woorden: 
de vier thans bestaande, erkende en gesubsidieerde toneelverbonden zullen niet gewoon 
maar moeten gaan samenwerken, maar uiteindelijk één worden. Het NVKT heeft zich 
alvast  voorgenomen, in een geest van gelijkwaardigheid ten aanzien van de 
partnerorganisaties, daarin het voortouw te nemen.”26 
 

Vic Samsom:  
“Aan die samenwerking onder de diverse federaties wordt nu volop gesleuteld en 
hebben hun vertegenwoordigers reeds een werkgroep gevormd om die samenwerking 
tot stand te kunnen brengen. Het zal nog heel wat vergaderingen eisen vooraleer men tot 
een vergelijk komt. Het komt er nu op aan ons te laten gelden en ons niet in een hoekje 
te laten wegdrummen. We hopen dat alles op een kameraadschappelijke wijze kan 
geregeld worden. Maar wij denken ongewild wat in Nederland gebeurd is. Daar was 
men indertijd ook tot een samenwerkingsverband  overgegaan, de bestaande federaties 
versmolten tot één organisatie met eigen kantoren en een massa personeel, het NCA. En 
wat is er gebeurd? Een paar jaar terug is de ganse zaak op de fles gegaan met het gevolg 
dat er in Nederland geen toneelorganisatie meer bestond.”27 
 

Vooraleer ons in het volgende onderdeel te concentreren op de gebeurtenissen uit 2000, 

verwijzen we nog naar het verslag van de eerste bijeenkomst van de VCAT Stuurgroep 

Herstructurering Amateurtheater dat een goede samenvatting geeft van enerzijds de 

stand van zaken m.b.t. het ontwerpdecreet, anderzijds van de standpunten die de 

federaties hieromtrent innemen. 

                                                 
 
24 zie 3.1.2 
25 “Het woord is duidelijk aan het werkveld, in ons geval de diverse toneelverbonden. (…) Wij hebben in het 
verleden al herhaaldelijk aangedrongen om binnen het VCAT deze besprekingen aan te vatten. Nu blijkt meer 
dan ooit dat uitstel niet meer aan de orde is!” Gong, jg 29, nr 4, oktober 1999: 3 
26 zie Toneelecho, jg 56, nr 1, januari 2000: 3  
27 zie Rekwisiet, jg 70, nr 1, januari 2000: 1-2 
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De interfederale stuurgroep van het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCAT) 

wordt voorgezeten door Frans Konings, hier in zijn hoedanigheid van VCAT voorzitter 

– niet als voorzitter van het NVKT – en bestaat uit twee afgevaardigden van elke  

amateurtoneelfederatie, een bestuurslid en een stafmedewerker28, en de twee 

bestuursleden29 van de Vlaamse Vereniging voor Poppenspel (VVP) 

 

De stuurgroep definieert zijn opdracht als het voorbereiden van een gezamenlijke visie 

op een herstructurering van het amateurtheater in het licht van het op stapel staande 

nieuwe decreet op de amateurkunsten. In de toen ter beschikking zijnde ontwerptekst 

van dat nieuwe decreet wordt onomwonden geopteerd voor één enkele bovenstructuur, 

één erkende en subsidieerbare organisatie per kunstdiscipline. Van de stuurgroep wordt 

verwacht dat zij, ten behoeve van de bestuurlijke instanties van de bestaande federaties, 

haalbare voorstellen formuleert die moeten leiden tot een efficiënte nieuwe structuur 

voor het georganiseerde amateurtheater in Vlaanderen.30 

 

In de op dat moment gekende ontwerptekst voor een nieuw amateurkunstendecreet31 

wordt expliciet gesteld dat er per erkende kunstdiscipline32 slechts één organisatie zal 

kunnen worden erkend en gesubsidieerd. De stuurgroep ziet op deze basis voor het 

amateurtoneel vier mogelijke structuren denkbaar: 

 
a) één nieuwe toneelfederatie, waarbij alle subsidiebedragen terechtkomen en 

waaronder alle personeelsleden van de bestaande federaties ressorteren, maar 
waarnaast anderzijds de bestaande federaties afzonderlijk en naast mekaar blijven 
voortbestaan en werken; 

b) één nieuwe toneelfederatie, waarbij alle subsidiebedragen terechtkomen, waaronder 
alle personeelsleden van de bestaande federaties ressorteren en waarbij de 
toneelgroepen rechtstreeks aansluiten, hetgeen onmiddellijk een einde stelt aan het 
voortbestaan van de bestaande federaties en hun provinciale afdelingen. 

c) één nieuwe toneelfederatie, waarbij alle subsidiebedragen terechtkomen, waaronder 
alle personeelsleden van de bestaande federaties ressorteren en waarbij de 
toneelgroepen rechtstreeks aansluiten, hetgeen onmiddellijk een einde stelt aan het 

                                                 
28 FAKREA: Fons Vrolix en Bernard Soenens; FVST: Hubert Eüler en Stan Eüler; KNTV: Marc Handsaeme en 
Hedwig de Bois; NVKT: Rob van Genechten en Luc Vloeberghs 
29 Jo Horrie en Ronny Aelbrecht 
30 Verslag VCAT Stuurgroep van 8.12.1999: 1 
31 zie noot 16 
32 het voorontwerp onderscheidt (art.2, § 2): theater, instrumentalemuziek, vocale muziek, dans, beeldende 
kunsten en lichte muziek; in het definitieve decreet werd beeldende kunsten uitgebreid tot beeldcultuur en 
beeldende kunst, en werd een kunstdiscipline letteren toegevoegd, die evenwel nog volledig op te richten is (zie 
bespreking in het Vlaams Parlement) 
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voortbestaan van de bestaande federaties, doch niet van hun provinciale afdelingen 
die echter wel allemaal deel uitmaken van de ene nieuwe toneelfederatie; 

d) één nieuwe toneelfederatie, waarbij alle subsidiebedragen terechtkomen, waaronder 
alle personeelsleden van de bestaande federaties ressorteren en waarbij de 
toneelgroepen rechtstreeks aansluiten, hetgeen onmiddellijk een einde stelt aan het 
voortbestaan van de bestaande federaties en hun provinciale afdelingen die evenwel 
per provincie samen één nieuwe provinciale afdeling van de nieuwe federatie tot 
stand brengen, al dan niet verder onderverdeeld in gewesten, regio’s, kernen,…33 

 

De vier aanwezige afvaardigingen (de vertegenwoordigers van het poppenspel 

ontbraken34) stellen zich positief op ten aanzien van de geest van het op stapel staande 

decreet, inzonderheid wat betreft het streven naar één enkele bovenstructuur voor het 

georganiseerde amateurtheater. Ze zijn van mening dat in een geest van 

gelijkwaardigheid de discussie rond de concrete invulling ervan kan worden 

voortgezet.35 

 

5.2. Het moeizame interfederale overleg: ontzuiling versus verzuiling en het gevecht om 

de meubelen en de macht. 

 

Om de toch wel enorme bedrijvigheid in het jaar 2000 rond de totstandkoming van het 

nieuwe decreet in het algemeen en de evenementen in de sector van de amateuristische 

toneelbeoefening in het bijzonder toch enigszins systematisch te benaderen, maar 

tegelijk zoveel mogelijk de chronologie van de gebeurtenissen te respecteren,  hebben 

we ze opgedeeld in het verloop van het verbondenoverleg en in de opvolging van de 

politieke agenda. Uiteraard zijn er wisselwerkingen, zij het dan vooral van het tweede 

op het eerste.  

 

Beide invalshoeken culmineren in de maand december, wat ons dan ook zal toelaten, 

aan te sluiten met de oprichting van de eenheidsorganisatie Opendoek en af te sluiten 

met onze conclusies en verwachtingen voor de toekomst. 

 

 

 

 

                                                 
33 Verslag VCAT Stuurgroep van 8.12.1999: 1-2 
34 Verslag VCAT Stuurgroep van 8.12.1999: 1 
35 Verslag VCAT Stuurgroep van 8.12.1999: 3 
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5.2.1. Het verbondenoverleg 

 

De VCAT Stuurgroep hield tussen 12 januari en 27 november 2000 negen 

vergaderingen en een aantal bijkomende technische besprekingen die enkel onder staf- 

en secretariaatsmedewerkers plaatsvonden. 

 

In deze periode werden ‘missie, doelstellingen en structuur’ van de vzw36 

amateurtheater uitgeschreven en vonden twee incidenten plaats waarvan het tweede de 

fusieoperatie bijna fataal werd. 

 

Half januari 2000 zag de Stuurgroep zich plots voor een gewijzigde situatie geplaatst. 

Lobbywerk vanuit de muziek- en koorfederaties hadden wijzigingen in de 

ontwerpteksten tot gevolg gehad.37 De belangrijkste wijziging was dat er nu drie pistes 

voor de op te richten eenheidsfederaties werden voorzien: 

- een fusie van de thans erkende federaties per discipline 

- een totaal samenwerkingsverband 

- een beperkt samenwerkingsverband 

 

Hierdoor werd dus de mogelijkheid ingebouwd om een keuze te maken waarbij de 

bestaande federaties niet worden afgebouwd. Het lijkt wel of de implicaties hiervan niet 

meteen tot de afgevaardigden doordrongen op hun bijeenkomst van 12 januari, wanneer 

ze hun houding t.a.v. deze verandering bepalen38:  

- FAKREA ziet zich voor een nieuwe situatie gesteld en wenst zijn houding te 

bepalen na een nieuwe interne bespreking maar blijft loyaal meewerken aan de 

gesprekken binnen de Stuurgroep 

- FVST opteert voor fusie maar de samenwerking en/of fusie van de provinciale 

werkingen mag niet gebruuskeerd worden; het is wenselijk om voorlopig aparte 

provinciale werkingen te behouden om deze op termijn ook te fusioneren 

                                                 
36 overeenkomstig het (ontwerp)decreet dient de eenheidsorganisatie een vzw structuur te hebben (voorontwerp 
art.5, § 1, 2°; decreet art.6, § 1 2°) 
37 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 12.1.2000: 2; zie ook Gong, jg 30, nr 1, januari 2000:3: “Bepaalde 
belangengroepen verrichtten reeds het nodige lobbywerk om het decreet aan hun noden en wensen aan te passen. 
Sommigen wensen koste wat het kost hun bestuursfunctie te behouden. Dat dit verstrekkende gevolgen kan 
hebben, lijdt niet de minste twijfel.”; cf. interview met Gilbert van Houtven, bijlage 2: 131 
38cf. verslag VCAT Stuurgroep van 12.1.2000: 2 
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- KNTV opteert voor fusie en pleit ervoor ook werk te maken van het samengaan of 

werken van de provinciale werkingen 

- NVKT opteert voor fusie 

 

Zoals we verder zullen zien, zal het daarbij niet blijven. Het is mogelijk dat het 

uitblijven van uitgesproken reacties zijn verklaring heeft in de consensus die de 

onderhandelaars op dat moment blijkbaar gevonden hadden, zoals geformuleerd in punt 

7 van het verslag: “Vast staat dat er een nieuwe nationale structuur komt vanuit de 

nieuwe federaties. Het is de vraag of er en wanneer er in iedere provincie een 

gelijkaardige provinciale structuur, via samenwerkingsverband of fusie moet opgericht 

worden”.  

 

Onze hypothese wordt nog aannemelijker vermits op dat moment blijkbaar reeds twee 

meer doordachte voorstellen waren uitgewerkt voor een dergelijke nationale structuur: 

het voorstel van Marc Handsaeme (KNTV) en het voorstel van Rob van Genechten 

(NVKT) die onder resp. 8 en 9 van het verslag worden weergegeven. Beide voorstellen 

bevatten een eerste gooi naar een samenstelling van de bestuursorganen Algemene 

Vergadering en Raad van Beheer. Ze maken duidelijk dat de geest van 

“evenwaardigheid” omtrent de concrete invulling van de structuren – waarover men het 

eens was tijdens de vorige bijeenkomst – opgevat wordt als het evenredig omslaan van 

de orde van grootte van elke federatie in het aantal mandaten. Een tweede vaststelling is 

dat in het KNTV voorstel zelfs geen vertegenwoordiging van het poppenspel was 

voorzien. 

 

De volgende vergadering van 15 februari had een meer technische agenda omdat 

ondertussen door de staf- en secretariaatsmedewerkers een aantal gegevens m.b.t. de 

vier federaties waren bijeengebracht omtrent aantal aangesloten groepen, leden, 

boekhouding, verzekering, dossierbeheer en spreiding van provinciale werking.39 

 

Daarnaast kwamen toch ook een aantal principiële standpunten aan bod.  

 

                                                 
39 cf. verslag VCAT Stuurgroep “secretariaat” van 2.2.2000: 1-10 
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Fons Vrolix (FAKREA) had een nota opgesteld met volgende hoofdbedenkingen. Ten 

eerste: dat er wel veel over fusie werd gesproken, terwijl er steeds weer “geredeneerd 

wordt vanuit de bestaande federaties die gaan samenwerken”; ten tweede: dat er “teveel 

aandacht wordt besteed aan de bovenstructuur, terwijl er geen tijd wordt besteed  aan 

het beleid zelf”.40 

 

Naar aanleiding van zijn eerste bedenking overloopt men de houding die de federaties 

tot hiertoe tegenover “fusie” hebben aangenomen: drie federaties hebben zich tot nu toe 

uitgesproken voor fusie. Marc Handsaeme merkt op dat de optie van het KNTV nog niet 

helemaal duidelijk is. In FAKREA is een intern overleg eveneens nog aan de gang. De 

houding van FAKREA is ondermeer afhankelijk van de “beleidsvisies- en intenties” 

vanuit de Stuurgroep. M.b.t. dit aspect spreekt men af meer aandacht te besteden aan 

“het uittekenen van een mogelijk beleid”.41 

 

Hubert Eüler verduidelijkt de houding van de FVST : ten eerste: er moet een uniforme 

bovenstructuur komen, maar in een overgangsfase moeten de huidige provinciale 

werkingen blijven bestaan; ten tweede: bij het aanduiden van functies en mandaten moet 

niet voortdurend vertrokken worden van “de macht der getallen”, maar moet er gezocht 

worden naar valabele mensen; ten derde: voorzitter en ondervoorzitter moeten worden 

benoemd door de nieuwe beleidsorganen.De FVST koppelt aan deze bedenkingen  ook 

een voorstel42 van bovenstructuur, met eveneens een evenredige verdeling van de 

bestuursmandaten. 

 

Wat de problematiek van de provinciale structuren betreft, noteert de vergadering dat er 

“een consensus groeit ten aanzien van de integratie van de vandaag bestaande 

provinciale structuren in de nieuwe nationale structuren”. Men gaat ervan uit dat die 

integratie volledig moet zijn, maar voorziet een overgangsfase met twee pistes: 

1. er moet vrij snel een overlegplatform ontstaan op provinciaal vlak  

2. streefdoel is een fusie van de provinciale werkingen 

                                                 
40 Verslag VCAT Stuurgroep van 15.2.2000: 1 
41 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 15.2.2000: 1 
42 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 15.2.2000: 2 
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De keuze voor 1 of 2 hangt af van de bereidheid van de provinciale besturen om zich in 

te passen in de nieuwe situatie.43 

 

Het laatste belangrijke punt was de eerste ‘officiële’ aanwezigheid in de Stuurgroep van 

een vertegenwoordiger van de VVP.  

 

Het is dus de plaats om even stil te staan bij de bijzondere positie van het Vlaams 

Verbond voor Poppenspel dat welhaast letterlijk stilzwijgend – ze waren afwezig op de 

eerste twee stuurgroepvergaderingen – door de toneelfederaties werd ingelijfd om later 

al bijna even snel weer te worden opgeborgen met nog een kort optreden van bestuurslid 

Ronny Aelbrecht als stemopnemer bij de stichtingsvergadering van Opendoek. 

 

De toneelfederaties hadden er zich reeds bij hun eerste kennisname van het voorontwerp 

van decreet in 1999 rekenschap van gegeven dat zij, om aanspraak te kunnen maken op 

de qua subsidies meest lucratieve organisatievorm44, het poppenspel bij hun opzet 

dienden te betrekken. Omgekeerd hadden ook de poppenspelers zich gerealiseerd dat zij 

in de context van het voorontwerp nergens anders onderdak konden vinden.45 Dat het de 

Stuurgroep menens was, blijkt uit het nauwelijks verholen dreigement om een herhaalde 

afwezigheid van de VVP op hun derde bijeenkomst te zullen signaleren aan het 

Ministerie en aan het VCA46.  

 

Kort samengevat komt het erop neer dat de VVP een jonge vereniging is47, met een 

werking en aangesloten leden die niet te vergelijken zijn met die van de 

amateurtoneelfederaties. Het grootste onderscheid ligt in het verschil in 

opleidingskansen tussen toneel en figurentheater: er bestaat namelijk geen professionele 

opleiding voor figurentheater.48 De VVP heeft een vage grens tussen professionelen, 

                                                 
43 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 15.2.2000: 4 
44 zie voorontwerp art.5, 8, 14 en 15 
45 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 7.3.2000: 2 
46 zie verslag VCAT Stuurgroep van 12.1.2000: 5 
47 de beroepskracht van de VVP is pas sedert 1 januari in dienst en er is na de vergadering van de Stuurgroep op 
17 maart niet meer over de eventuele integratie ervan gesproken; slechts op de eerste effectieve vergadering van 
de Raad van Bestuur van de nieuwe organisatie op 20.12.2000 wordt toegelicht dat deze medewerker vragende 
partij is voor een ¼ job, cf. verslag Raad van Bestuur Opendoek dd 20.12.2000: 1 
48 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 17.5.2000: 1 
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semi-professionelen en amateurs, bovendien is er beweging tussen deze drie statuten en 

wel in beide richtingen.49 

 

Wij hebben bij nazicht van alle verslagen van de Stuurgroep vastgesteld dat de VVP 

vertegenwoordigers – begrijpelijk allicht vanuit hun positie – weinig actief aan de 

besprekingen hebben deelgenomen, vrede namen met wat er aan constructies werd 

uitgedacht en zich bij stemming aansloten bij het meerderheidsstandpunt. In feite 

kwamen ze in het hele proces slechts aan bod als een noodzakelijke, kleine en 

zwijgzame, vijfde schakel. 

 

De Stuurgroepvergadering van 7 maart was het toneel van een eerste breuk in de 

gelederen van de federaties. 

 

De voorzitter van de Stuurgroep ontving een brief van het KNTV, waarin deze federatie 

meedeelt “te opteren voor een groot samenwerkingsverband, met behoud van de 

nationale en provinciale geledingen van het KNTV”. 

Dit standpunt verschilt van de houding-pro-fusie, die de vertegenwoordigers van het 

KNTV in de Stuurgroep tot nu aannamen. 

De drie andere toneelfederaties kwamen naar aanleiding van deze brief informeel 

bijeen. 

Op de vergadering van de Stuurgroep wordt aan de KNTV-vertegenwoordigers 

gevraagd het standpunt van KNTV toe te lichten. 

 

Uit de toelichting van Marc Handsaeme blijkt dat binnen KNTV een positieve sfeer 

aanwezig is richting samenwerking, maar dat de idee ‘het KNTV te moeten opgeven’ op 

weerstand stuit bij een meerderheid in de Raad van Beheer. 

 

Het is onduidelijk welke houding de Stuurgroep dient aan te nemen en wat het 

ontwerpdecreet in deze situatie voorziet: 

- wat gebeurt er als KNTV niet meestapt in een fusie van de andere federaties. Valt 

KNTV dan onder de 25% regel (jaarlijkse subsidievermindering van 25%) 

- kan de fusie een (groot) samenwerkingsverband aangaan met KNTV? 

                                                 
49 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 17.3.2000: 2 
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- valt de beslissing dan bij de Vlaamse Overheid? 

 

De houding, die de Stuurgroep t.a.v. het KNTV dient aan te nemen is eveneens 

onduidelijk. Er wordt enerzijds gepleit om rechtlijnig door te gaan in functie van de 

optie fusie. Anderzijds hebben de federaties er alle belang bij ‘het ganse werkveld’ te 

betrekken bij deze operatie en het tempo eventueel aan te passen. De nieuwe teksten van 

ontwerpdecreet voorzien trouwens in de mogelijkheid om jaarlijks de genomen keuze te 

herzien. (Concreet: om na een jaar totaal samenwerkingsverband over te stappen op 

fusie). 

 

Conclusie is dat de (nieuwe) houding van het KNTV de gesprekken op de Stuurgroep 

op dit moment niet echt hypothekeren. Vroeger is er reeds op gewezen dat het verschil 

tussen ‘fusie’ en ‘grote samenwerking’ vrij beperkt is (behalve financieel).50 

 

In die al bij al nog redelijk optimistische sfeer komt vervolgens de voorzitter van het 

VVP, Jo Horrie, aan het woord over de positie van de VVP in het fusieverhaal, waarop 

wij reeds ingingen bij onze toelichting over de VVP.  

 

Nadien beslist de vergadering dat Rob van Genechten (NVKT) en Bernard Soenens 

(FAKREA) die elk hun structuurontwerp hadden voorbereid, samen een nieuw voorstel 

zullen uitwerken. Tenslotte wordt kennis genomen van de nieuwste wijzigingen in de 

ontwerptekst van het decreet: 

- een bijkomende kunstdiscipline wordt aan de lijst toegevoegd: letteren 

- federaties die samengaan in een fusie-vzw dienen ten laatste achttien maand na de 

publicatie van de oprichting van de nieuwe vzw in het Staatsblad overgaan tot de 

ontbinding als juridische entiteiten 

- de keuze voor een gedeeltelijk samenwerkingsverband blijft slechts voor vijf jaar 

mogelijk 

- de overgang van een totaal samenwerkingsveband naar een fusie kan jaarlijks  

- bij projectsubsidies is het overleg met het VCA niet meer verplicht 

 

                                                 
50 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 7.3.2000: 1-2 
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Op de vergadering van 3 april blijkt dat het KNTV, bij brief aan de voorzitter van de 

Stuurgroep, terugkomt op de eerder genomen beslissing om te kiezen voor een totaal 

samenwerkingsverband en nu ook opteert voor de fusie, maar wel pleit om de 

autonomie van de provinciale verbonden voorlopig te behouden.  

 

Onze interpretatie van dit gewijzigd standpunt van het KNTV is dat het te maken zou 

kunnen hebben met het besef dat indien de andere vier partners wél bij hun intentie om 

te fusioneren zouden blijven, het KNTV krachtens artikel 17 §2 van het voorontwerp 

wel eens definitief uit de boot zou kunnen vallen. Dit artikel – dat in het uiteindelijke 

decreet onder dezelfde nummering bewaard is gebleven – voorziet namelijk: “indien 

verenigingen en/of federaties uit de vermelde kunstdisciplines er niet in slagen om per 

kunstdiscipline tot één organisatie voor amateurkunsten te komen, beslist de Vlaamse 

Regering, op verzoek van één of meerder federaties of verenigingen met landelijk 

karakter, binnen drie maanden na de aanvraag voor erkenning, en nadat de bevoegde 

minister alle partijen in kwestie die daartoe bereid zijn gehoord heeft, over de 

erkenning.” Krachtens artikel 16 §651 verliest een federatie die niet tot een 

samenwerking is gekomen jaarlijks 25% subsidies. Wellicht vond het KNTV het risico 

dat hieraan verbonden was te groot. 

 

Vanaf dat moment wordt een groeiende bitterheid merkbaar in de editorialen van KNTV 

voorzitter Samsom, wat ons vermoeden sterkt.52 

 

De verbonden – nu terug op één lijn voor wat betreft de toekomstige verenigingsvorm – 

beraadden zich nadien verder over deze vorm naar aanleiding van een document 

                                                 
51 §3 in het definitieve decreet  
52 “Men verplicht de heden bestaande organisaties tot een fusie of samenwerkingsverband. Dat dit niet van de 
ene dag op de andere kan verwezenlijkt worden ligt voor de hand. Er zal nog heel wat water door de zee lopen” 
Rekwisiet jg 70, nr 3, mei 2000: 2; “De bedoeling is met dit nieuwe decreet, door samenwerking per discipline te 
organiseren, de sector van de amateurkunsten te ontzuilen. Die samenwerking kan er komen via een gedeeltelijk 
samenwerkingsverband, een totaal samenwerkingsverband of een fusie. Voor deze laatste mogelijkheid wordt 
geopteerd door de meeste toneelfederaties. (…) Men wil dus komen tot één pluralistische organisatie. 
Momenteel bestaat er één, de onze. Wie evenwel van het standpunt zou uitgaan dat de andere federaties bij ons 
gewoon zouden aansluiten heeft het mis voor. (…) De structuur van een nieuwe organisatie, waarvan de naam 
nog niet bekend is, en waarvan alle toneelfederaties deel zullen uitmaken, moet nog uitgewerkt worden, al heeft 
men momenteel een eerste schema op papier. Er zal evenwel nog heel wat water door de Schelde stromen 
vooraleer men tot een volledige eensgezindheid komt. Er zijn inderdaad heel wat knelpunten, zo o.m. de 
verdeling van de mandaten, waar wordt het personeel te werk gesteld en wat met de huidige adminstratieve 
centra. Zal het grootste verbond ook de macht grijpen? Hoe worden de mandaten verdeeld? Zullen de beheerders 
van de nieuwe organisatie denken en werken in functie van deze nieuwe organistie of zal het hemdje nader bij de 
rok hangen?” Rekwisiet, jg 70, nr 4, spetember 2000: 1-2 
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“Voorstel van missie, doelstellingen en structuur” dat, zoals eerder afgesproken, gestalte 

was gegeven door Van Genechten en Soenens. 

 

Hun doorwrocht werkstuk53 formuleert in de geëigende managementterminologie54 

missie, strategische doelstellingen en uitdagingen van de nieuwe organisatie en 

verwerkt daarin de opdrachten die door het ontwerpdecreet aan een eenheidsorganisatie 

worden gesteld. 

Vervolgens wordt – onderverdeeld in een startfase (2001-2002) en een periode na de 

startfase (na 2002) – ingegaan op de landelijke, provinciale en regionale structuren. We 

bespreken ze achtereenvolgens. 

 

De landelijke structuur. 

 

In de startfase wordt de Algemene Vergadering, in een evenredige vertegenwoordiging, 

samengesteld uit leden aangeduid door de federaties die erkend zijn volgens het decreet 

1991. Voorzitter en ondervoorzitter, in de startfase voorgedragen door de Stuurgroep en 

op de eerste Algemene Vergadering bevestigd of niet, maken eveneens met stemrecht 

deel uit van de Algemene Vergadering. 

 

De Raad van Bestuur wordt in de startfase eveneens samengesteld door leden, 

aangeduid door federaties decreet 1991 in een evenredige vertegenwoordiging. 

Voorzitter en ondervoorzitter maken eveneens met stemrecht deel uit van de Raad van 

Bestuur. 

 

Voor de Algemene Vergadering gaf dit volgende verdeling van de effectieve leden (dus 

zonder voorzitter en ondervoorzitter): NVKT 20, KNTV 10, FAKREA 6, FVST 4, VVP 

2; totaal: 42, waarmee alle afgevaardigden het eens zijn. 

 

Wij stellen vast dat de proportionele vertegenwoordiging zeer nauwgezet doorgedreven 

was in het voorstel. Oorspronkelijk bevatte het voor zowel de Algemene Vergadering 

                                                 
53 tekst in ons bezit en later in een wat aangepaste vorm dd 23.05.2000 door voorzitter Frans Konings 
gepubliceerd in Toneelecho, jg 56, nr 4, juli 2000: 33-35 
54 cf. Cuyvers  1995: 14-32 
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als voor de Raad van Bestuur ook het preciese aantal afgevaardigden dat per federatie 

per provincie mocht worden aangeduid in functie van het aantal aangesloten groepen. 

Deze getallen werden evenwel nadien verwijderd bij de bespreking: “De cijfers in de 

tabellen van AV en RvB die betrekking hebben op de provinciale verdeling van de 

mandaten worden geschrapt. In de verklaring wordt wel de raad gegeven om per 

federatie te zoeken naar een evenredige spreiding, eventueel op basis van het aantal 

groepen.”55 In de teksten die ons ter beschikking werden gesteld, waren deze gegevens 

dus niet meer aanwezig. Alles wijst er evenwel op dat hier met de spreekwoordelijke 

apothekersbalans werd gewerkt. FAKREA stafmedewerker Soenens zei ons hierover in 

het interview: “We zijn de gesprekken gestart vanuit gelijkwaardigheid. Elk van de 

federaties gelijkwaardig tot en met een koppenspeld.”56 

 

Voor het Bureau, de term die de verbonden gebruiken om het Dagelijks Bestuur aan te 

duiden, werd in dit stadium van de besprekingen het volgende voorgesteld: 

Het bureau bestaat uit de voorzitter, ondervoorzitter, 3 stafmedewerkers (directeur, 

secretaris, penningmeester) en 5 leden, die in de startfase aangeduid worden door de 

federaties decreet 1991, op basis van 1 vertegenwoordiger per federatie. 

Het Bureau duidt maximaal 5 adviseurs aan die zonder stemrecht deelnemen aan de 

vergaderingen van Raad van Bestuur. Bij de oprichting van de nieuwe vzw’s wordt 

daarbij gedacht aan mandatarissen landelijk niveau van de federaties decreet 1991. 

 

Provinciale en regionale structuur. 

 

Wat deze niveaus betreft, wordt in het voorstel het begrip “regio” geïntroduceerd:  de 

regionale structuur wordt een belangrijke tussenstructuur, omdat de fusiefederatie een 

groot aantal toneelgroepen moet opvolgen en begeleiden. Uiteraard is het opzet dat er 

gestuurd wordt in de richting van een samenwerking tussen de federaties decreet 1991. 

Het is wenselijk hiervoor de tijd te nemen die nodig is. In de later gepubliceerde 

tekstvan het voorstel wordt het zelfs: “de regio is de belangrijkste tussenstructuur tussen 

de groepen en het nationale niveau van de nieuwe federatie” .57  Ze zullen bestaan uit 

een dertigtal verenigingen zodat er dus ook een dertigtal regio’s over heel Vlaanderen 

                                                 
55 Verslag VCAT Stuurgroep van 3.4.2000: 2 
56 bijlage 2: 50 
57 zie Toneelecho, jg 56, nr 4, juli 2000: 35; zie ook noot 49 
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ontstaat. Daarnaast worden er provinciale overlegraden (POR) voorzien die na de 

startfase “de nieuwe en enig erkende structuur van de nieuwe federatie op provinciaal 

vlak” zullen zijn.58 

 

Verder voorziet het voorstel een overgangsfase en een vervolgfase die enkele 

ingewikkelde kenmerken vertonen.  

 

Eerst zouden de stafmedewerkers, die elk een provincie onder hun hoede krijgen, 

trachten een provinciaal platform uit te bouwen op basis van de bestaande provinciale 

besturen en vrijwilligers recruteren die bereid zijn de regionale structuur vorm te geven. 

De bestaande provinciale verbonden of andere bestaande provinciale structuren worden 

ertoe aangezet, spoedig maar volgens een eigen en in gemeen overleg vastgesteld tempo 

een voorlopig provinciaal overlegplatform te organiseren. 

Na verloop van tijd gaat elk voorlopig provinciaal overlegplatform over tot de 

oprichting van een Provinciale Overlegraad (POR) door de fusie van de inmiddels in 

afbouw gestelde provinciale structuren van de bestaande federaties. 

Elke Provinciale Overlegraad bepaalt zelf zijn eigen bestuurlijke structuur en stelt zelf 

de procedure van aanstelling van zijn voorzitter vast.59 

 

Na de opstartfase zou de Algemene Vergadering (en dus ook de Raad van Bestuur en 

het Bureau) rechtstreeks worden samengesteld uit de regio’s die elk vertegenwoordigers 

in de Algemene Vergadering zouden hebben. Mocht dit evenwel bij ontstentenis van de 

regionale structuur nog niet mogelijk zijn, dan zouden leden van het voorlopig 

Provinciaal Overlegplatform uit de startperiode de POR vormen en de 

vertegenwoordigers voor de AlgemeneVergadering leveren. 

 

 

Het hiernavolgende schema van de Stuurgroep tracht deze ingewikkelde constructie in 

beeld te brengen. 

                                                 
58 zie Toneelecho, jg 56, nr 4, juli 2000: 35 
59 zie Toneelecho, jg 56, nr 4, juli 2000: 34 



 164 



 165 

We noteren uit het bovenstaande ook de intentie om de voorzitters van de huidige 

federaties als adviseurs op te vangen en de oproep tot behoedzaamheid bij het tot stand 

brengen van een samenwerking tussen de federaties decreet 1991, zowel op regionaal 

als op provinciaal vlak.  

 

De lente en zomerperiode van 2000 vormen vervolgens de achtergrond waartegen het 

meest verstrekkende incident uit het interfederaal overleg zich situeert.  

 

Toevalligerwijze vielen hierin ook de reeds afgesproken data voor onze individuele 

interviews en voor de focusgroep. Bernard Soenens constateert in dit verband tijdens het 

gesprek op 5 juni 2000: “dit gesprek had niet beter kunnen gepland worden. Het is qua 

timing een schot in de roos omdat ik nu anders moet antwoorden dan enkele weken 

terug”60. 

 

De FVST delegatie zag omwille van het incident af van haar deelname aan de 

focusgroep op 14 juni, omdat haar Raad van Bestuur op 27 juni opnieuw zijn houding 

t.a.v. de Stuurgroepgesprekken wenste te bepalen. FVST had in afwachting hiervan zijn 

deelname aan de Stuurgroep afgezegd.61 Men achtte het bijgevolg niet opportuun om 

samen met de andere federaties aan de focusgroep deel te nemen. 

 

We reconstrueren het incident en zijn afwikkeling op basis van de Stuurgroepverslagen 

dd. 17 mei, 6 juni, 30 augustus en 28 september, en van sommige uitspraken in de 

interviews en in de focusgroep.62 

 

Op de vergadering van 17 mei werd de aangevulde en herwerkte nota “missie, 

doelstellingen, opdrachten” verder besproken.63 Bij de toegevoegde discussiepunten, 

o.m. de functieomschrijvingen van voorzitter, ondervoorzitter, directeur en 

stafmedewerkers, de wenselijkheid om het Bureau te beperken, werd ook de 

wenselijkheid en de haalbaarheid om vanuit de Stuurgroep met consensus een 

kandidaatvoorzitter voor te dragen opgenomen. Tijdens de uitgebreide bespreking rond 

                                                 
60 bijlage 2: 48 
61 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 6.6.2000: 1 
62 zie ook hoofdstuk 7 
63 deze nota werd als een geheel van nog niet goedgekeurde voorstellen in juli gepubliceerd in het tijdschrift van 
het NVKT; zie ook noot 54 
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dit laatste punt stelde Marc Handsaeme zich kandidaat als ondervoorzitter en Rob van 

Genechten als voorzitter.Verder vermeldt het verslag nog slechts: knelpunt is of we 

werken met open kandidaatstelling of consensus. Volgende vergadering behandelen we 

dit verder.”64 

 

Tijdens de volgende bijeenkomst op 6 juni wordt meteen in een ordemotie door de 

bestuursafgevaardigde van de FVST, Hubert Eüler, gesteld dat “zij niet akkoord gaan 

met bepaalde werkwijzen van leden van de stuurgroep. De federatie gaat niet akkoord 

met het feit dat aan een eventuele kandidaatstelling voorzitter/ondervoorzitter 

voorwaarden worden gekoppeld en dat tussen de vergaderingen van de stuurgroep 

nota’s besproken en uitgewisseld worden tussen leden onderling. FVST wenst op de 

Raad van Beheer van 27.06 hun houding ten aanzien van de stuurgroepgesprekken 

opnieuw te bepalen. Tot zolang neemt FVST niet langer deel aan de gesprekken van de 

stuurgroep.”65 

 

De interviews verschaffen de nodige achtergrondinformatie om de draagwijdte van het 

incident beter in te schatten. Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 7. 

 

Op de vergadering van 30 augustus, die wij als waarnemer konden bijwonen, werd het 

antwoord, dat de FVST n.a.v. het incident van de overige leden van de Stuurgroep 

gekregen had, punt voor punt besproken tot er uiteindelijk nog twee knelpunten 

overbleven waarover FVST de stellingname of besluiten van de Stuurgroep niet als 

verworven beschouwt66:  

- de samenstelling van het Bestuur en het Bureau 
 
- de noodzaak om iedere federatie, ook de FVST, een functie toe te bedelen in het 

Bureau 
 

Na een lange discussie waarin de begrippen evenwaardigheid, gelijkwaardigheid en 

gelijkheid centraal stonden, raakt men het eens over een nieuwe samenstelling van het 

Bureau: één afgevaardigde per federatie, uit deze vijf afgevaardigden worden voorzitter 

en ondervoorzitter gekozen. 

                                                 
 
64 cf.verslag VCAT Stuurgroep van 17.5.2000: 2 
65 zie verslag VCAT Stuurgroep van 6.6.2000: 1 
66 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 30.8.2000: 2 
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Voor de samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur kwam er 

een ingewikkeld voorstel met twee opties uit de bus:  

ofwel: de Algemene Vergadering telt 42 leden en de Raad van Bestuur 21, exclusief 
voorzitter en ondervoorzitter; in dat geval verloopt de verkiezing van voorzitter en 
ondervoorzitter volgens een procedure waarbij elke federatie kandidaten kan 
voordragen,  
 
ofwel: de Algemene Vergadering telt 42 leden en de Raad van Bestuur 21, inclusief 
voorzitter en ondervoorzitter; in dat geval wordt het recht om een kandidaat-voorzitter 
en -ondervoorzitter aan te duiden toegewezen aan respectievelijk het NVKT en het 
KNTV, hun uiteindelijke verkiezing gebeurt op de Algemene Vergadering. 
 

Na de afgesproken terugkoppeling met de diverse Raden van Beheer, werd het voorstel 

opnieuw besproken op de Stuurgroep van 28 september. Ondanks wat bijkomende 

‘achterhoedediscussies’ kon men het uiteindelijk eens worden over volgende regeling: 

 

- de Algemene Vergadering van de nieuwe organisatie bestaat uit: 20 leden aangeduid 
door NVKT, waaronder de kandidaat-voorzitter, 10 leden aangeduid door KNTV, 
waaronder de kandidaat-ondervoorzitter, 6 leden aangeduid door FAKREA, 4 leden 
aangeduid door FVST, 2 leden aangeduid door VVP 
 
-het Bestuur van de nieuwe organisatie bestaat uit: 10 leden aangeduid door NVKT, 5 
leden aangeduid door KNTV, 3 leden aangeduid door FVST, 1 lid aangeduid door VVP 
 
- het Bureau bestaat uit 3 stafmedewerkers en 5 leden aangeduid door de federaties, a 
rato van 1 lid per federatie 

 
- de kandidaat-voorzitter en ondervoorzitter worden in hun functie bekrachtigd door de 
Algemene Vergadering en nemen vanaf dat moment ontslag uit hun nationale en 
provinciale functies. De andere bureauleden werken evenzeer in functie van de nieuwe 
organisatie en zijn in het Bureau geen afgevaardigde van hun federatie 

 
- de Stuurgroep gaat akkoord met de kandidatuur van Rob van Genechten, als voorzitter 
voorgedragen door NVKT en van Marc Handsaeme, voorgedragen door KNTV als 
ondervoorzitter. 67 
 

Verder werd nog op basis van een nota van voorzitter Konings de procedure en timing 

voor de oprichting van de vzw besproken.68 

 

Op de stichting van de vzw en de afwikkelingsfase van de Stuurgroep komen we terug 

in het volgende onderdeel. Ondertussen bekijken we, zoals boven gesteld, eerst de 

                                                 
67 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 28.9.2000: 2-3 
68 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 28.9.2000: 3 
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gebeurtenissen die zich m.b.t. de opvolging van het voorontwerp van decreet 

betreffende de amateurkunsten op het politieke echelon afspeelden in het jaar 2000.    

 

5.2.2. Het wetgevende werk 

 

Het wetgevende werk m.b.t. het decreet betreffende de amateurkunsten69 verliep in 2000 

als volgt:  

 

- de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding beslist medio januari een 
positief advies over het voorontwerp van decreet aan de minster van cultuur over te 
maken 

- op 16 juni wordt het voorontwerp besproken en goedgekeurd door de ministerraad 
van de Vlaamse Regering en door de minister van Cultuur op 29 juni voor advies 
overgemaakt aan de Raad van State 

- het advies wordt door de Raad van State, afdeling wetgeving, eerste vakantiekamer,  
gegeven op 7 september 

- op 10 november werd het ontwerp goedgekeurd door de Vlaamse Regering om 
vervolgens op 16 november ter bespreking en goedkeuring te worden ingediend bij 
het Vlaams Parlement 

- op 30 november vond de hoorzitting plaats van de commissie cultuur, media en 
sport van het Vlaams Parlement 

- op 6 en 15 december volgde de bespreking  in de commissie cultuur, media en sport 
- op 21 december had de eindstemming over het decreet in het Vlaams Parlement 

plaats, waarbij in plenaire zitting ook nog twee amendementen werden ingediend, 
besproken en goedgekeurd 

- op 22 december tenslotte werd ‘het ontwerp van decreet betreffende de 
amateurkunsten’ bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering 

 
De belangrijkste wijzigingen die het voorontwerp uit 1999 in 2000 onderging70, waren 

de volgende: 

 

- schrapping van het artikel 14, § 3 dat bij niet-realisering van de 
erkenningsvoorwaarde door een kunstdiscipline de voorziene subsisies aan het VCA 
toekent om de nodige initiatieven ter zake te nemen 

- schrapping van artikel 8, § 4 dat betrekking had op het besteden van ten minste 50% 
van de subsidies aan personeelskosten 

- het invoeren van een aantal paragrafen in artikel 9, die de toepassing van de 
principes van de integrale kwaliteitszorg71 expliciteren (art. 9, § 3) en 
verduidelijking geven over het beleidsplan van de organisatie en de wijze waarop de 
administratie dit dient op te volgen ( art. 9, § 2 en § 6) 

                                                 
69 zie o.m.Vlaams Parlement (2000-2001), Stuk 482, nr 1+ erratum, Stuk 482, nr 2, nr 3, nr 4 en nr 5, evenals de 
Handelingen van de Plenaire Vergadering nr 20 van 21 december 2000 
70 wij beschikken over de versies van oktober 1999, oktober, november en december 2000 
71 deze bekende verreiste uit het managmentdenken was van meet af aan opgenomen (zie artikel 8, § 2, 1° van 
het voorontwerp uit oktober 1999; voor integrale kwaliteitszorg zie o.m. Cuyvers 1995: 155-189 
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- introductie van de artikelen (art. 5, § 1, art. 9, § 4 en 7, art. 19, § 1, 2 en 3 van het 
decreet) die drie associatievormen voor de ene erkende organisatie voorziet: de 
fusie, het totaal samenwerkingsverband en het gedeeltelijk samenwerkingsverband, 
met de mogelijkheid om van gedeeltelijk of totaal samenwerkingsverband te allen 
tijde over te gaan tot de ‘hogere’ integratievorm 

- het niet bewaren van de verplichting dat projectaanvragen in overleg met het VCA 
dienen te gebeuren 

- de introductie voor de organisatie om in haar erkennigsaanvraag aan te tonen hoe zij 
een open documentatiecentrum zal realiseren in relatie tot de verzamelfunctie van 
het steunpunt VCA ( art. 6, § 2, 3°, a) en in samenwerking met het steunpunt 
overleg zal plegen en afspraken zal maken met de belendende sectoren (art. 6, § 2, 
3°, d) 

- de introductie van een bijkomende kunstdiscipline letteren 
 
en, op advies van de Raad van State:  
 
- de toevoeging in art. 5, § 3 van de verplichting voor de organisatie om te werken 

“zonder onderscheid op grond van ideologisch of filosofische levensbeschouwing” 
- de schrapping van de verplichting voor de federaties die een fusie aangaan om, 

binnen de achttien maand na de oprichting van de nieuwe organisatie, over te gaan 
tot ontbinding als juridische entiteiten ( art. 6, § 3 van het voorontwerp) 

- het wegvallen van onderling verschillende bijkomende of startsubsidies per – soms 
nog op te richten – kunstdiscipline; in de plaats daarvan werd een extra subsidie 
voorzien in functie van de samenwerkingsvorm van de organisatie (art. 19, § 1 t.e.m. 
4) 

 
 

Bij de bespreking in de commissie en in de plenaire vergadering kwamen nog enkele 

wijzigingen tot stand waarop we dadelijk terugkomen. 

 

De toevoegingen, schrappingen en wijzigingen, die niet het gevolg waren van het 

rekening houden met het advies van de Raad van State, kwamen, zoals we eerder zagen, 

tot stand door inspraak en lobbywerk van de sector. Voor wat we hierover terugvonden 

in de geciteerde en gepubliceerde bronnen en ons steunend op het interview met Gilbert 

van Houtven en op de focusgroep, was dit niet het werk van de amateurtoneelfederaties 

maar in hoofdzaak van de muziekfederaties. 

 

De evolutie van de eerste ontwerpteksten tot het meer definitieve voorontwerp is 

duidelijk een beweging in de richting van een grotere deregulering en vereenvoudiging: 

een aantal verplichtingen vielen weg en een paar opties werden toegevoegd; de 

aanvankelijke relatie tussen aard van de kunstdiscipline  en extra subsidiëring vervielen. 
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In de hoorzitting van 30 november gaven op uitnodiging van de Commissie van 

Cultuur, Media en Sport van het Vlaamse Parlement een aantal deskundigen72 

toelichting over het ontwerp van decreet. 

 

Op vraag van commissievoorzitter Jos Stassen (Agalev) schetst VCA directeur Luk 

Verschueren het ontstaan van het nieuwe decreet. Wij citeren zijn tussenkomst vrijwel 

integraal omdat zij het enige meer officiële en gepubliceerde73 relaas is over de concrete  

ontstaansgeschiedenis van het decreet en in dit opzicht bevestiging biedt voor wat wij 

hierover eerder via diverse wegen en kanalen hebben gereconstrueerd:  

“ eind 1997 besloten de federaties van amateurkunsten om in de schoot van de VAKV 
een gesprek te organiseren met het kabinet van toenmalig minister Martens om een 
verhoging van de middelen en een aanpassing en versoepeling van het bestaande decreet 
te vragen. In 1998 organiseerde de VAKV een hoorzitting met een medewerker van het 
kabinet, die daar drie belangrijke uitspraken deed. Ten eerste zouden de middelen 
beperkt worden verhoogd, wat resulteerde in een verhoging in 1999 van 80 naar 100 
miljoen frank. 
Ten  tweede behoorde een wijziging van het decreet niet tot de mogelijkheden, enkel 
enkele artikels van het uitvoeringsbesluit werden in 1999 aangepast. 
Ten derde was er geen sprake van een substantiële verhoging van de middelen zonder 
een nieuw decreet dat voor een samenwerking en coherentie in de sector zou zorgen. De 
sector werd uitgedaagd om voorstellen te formuleren voor een nieuw decreet. 
Sommigen meenden dat het toenmalig kabinet de boodschap meegaf dat het nieuwe 
decreet voor een volgende legislatuur zou zijn, omdat de nodige middelen toen 
ontbraken. 
De sector heeft vervolgens een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van 
het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, de VAKV en de Vlaams-Culturele koepel 
waarvan de meeste federaties immers deel uitmaken. De directeur van deze koepel, de 
heer Rob Eykens, heeft hier trouwens een grote bijdrage aan geleverd. Ik vernoem hem 
even omdat hij zondag na een slepende ziekte is overleden. Eind 1998, begin 1999 legde 
deze werkgroep de grote lijnen van een nieuw decreet vast. Door de verkiezingen lag 
alles stil vanaf mei 1999. 
Eind augustus 1999 werd een eerste werktekst als ontwerp van decreet uitgeschreven, 
onder leiding van en met de afdeling Volksontwikkelingen Bibliotheken, de voorzitter 
van de Commissie voor Amateurkunsten, de heer Eddy Frans, en ikzelf als 
verantwoordelijke voor het steunpunt. Deze tekst werd voorgelegd aan het kabinet, dat 
zeer enthousiast reageerde en zich engageerde voor de totstandkoming van een nieuw 
decreet. In het najaar van 1999 en het voorjaar van 2000 vonden dan nog tal van 
gesprekken plaats tussen de VAKV, het steunpunt, de administratie, de federaties en het 
kabinet. 

                                                 
72 de sprekerslijst vermeld: Dirk d’Hoe, voorzitter VAKV; Koenraad de Meulder, voorzitter Commissie 
Amateurkunsten van de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding; Luk Verschueren, directeur VCA; 
Bernard Soenens, directeur FAKREA; Jozef Alpaert, directeur FEDEKAM; Freddy van Vlaenderen, voorzitter 
Vlaamse foto- en filmkringen; Luc Nowé, algemeen coördinator Poppunt Vlaanderen; Herman de Wit, directeur 
Volksmuziekfederatie 
73 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3, 22-23 
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Het eindresultaat van dit alles wordt gedragen door een ruime meerderheid in de sector. 
Natuurlijk zou iedereen het hier en daar wel wat willen bijschaven, maar de 
eensgezindheid is vrij groot. De vragen die momenteel rijzen, hebben vooral betrekking 
op de overgangsperiode, de uitvoeringsbesluiten, de manier waarop de voorschotten 
zullen worden uitbetaald en de vorm van het beleidsplan. Het is immers normaal dat 
verandering en vernieuwing voor extra druk, werk, onzekerheid en zelfs verlies van 
functies leidt. (…) 
De houding van het VCA is steeds consequent geweest, en kan als volgt worden 
verwoord: elk nieuw decreet heeft nadelen en bijwerkingen, maar dit ontwerp van 
decreet biedt de sector een unieke kans om een volwassen plaats in te nemen in het 
sociaal-cultureel werkveld. We hopen dan ook dat het Vlaams Parlement dit ontwerp zal 
goedkeuren, zodat het vanaf 1 januari 2001 in werking kan treden. Zo kunnen we 
beginnen aan de vernieuwde uitbouw van de sector. 
Het standpunt van het steunpunt is trouwens ook niet zo belangrijk.We zijn noch 
belangenverdediger, noch overheid. We willen enkel een brug slaan tussen sector en 
overheid, beleid en amateurkunstenaar. Het steunpunt wil de sector begeleiden om zo 
tot een meer creatieve en democratische samenleving te komen.” 
 
We hebben de teksten van de memorie van toelichting, van het advies van de Raad van 

State, van de hoorzitting met de deskundigen en van de debatten in de comissie en in de 

plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement grondig doorgenomen met aandacht 

voor zowel toelichting en antwoorden van de minister, als voor de tussenkomsten en 

vragen van de parlementsleden. In het omvangrijke geheel van deze stukken en debatten 

zijn een aantal grote kernen te onderscheiden, die we achtereenvolgens behandelen. 

 

Het beklemtonen door de minister van de merites van het decreetontwerp die door de 

commisssieleden74 van SP, AGALEV, VLD en ook CVP grotendeels onderschreven 

werden: schaalvergroting, ruimere financiële ondersteuning, kwalitatieve i.p.v. 

kwantitatieve normen, enveloppefinanciering, subsidiëring op basis van drie pijlers, nl. 

de organisaties, de projecten en het op te richten steunpunt. Ook de commentaren van de 

deskundigen uit de sector tijdens de hoorzitting zaten hiermee op één lijn. 

 

De politieke redenering achter de grote beleidsoptie van het decreet is de volgende. 

 

Er wordt vertrokken van een efficiëntieredenering, die ingaat tegen de versnippering, 

tegen het meerdere malen met weinig middelen aanbieden van min of meer hetzelfde, 

en van daaruit een bundeling van de krachten voorstaat. Hieruit leidt het beleid de 

noodzaak af van het onder één ‘koepel’ bijeenbrengen van de verschillende landelijke 

                                                 
74 het enige VU-ID commissielid, Margriet Hermans, nam niet deel aan de bespreking, haar plaatsvervanger, 
Herman Lauwers, kwam slechts eenmaal tussen door zich aan te sluiten bij andere commissieleden 
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verenigingen per kunstdiscipline om op die wijze middelen en krachten te groeperen. Zo 

komt men in de visie van de minister tot overkoepelende organisaties die erkend dienen 

te worden om ze te kunnen subsidiëren en enkel maar pluralistisch kunnen zijn, maar 

dan eerder als een soort bijeffect, of onvermijdelijke consequentie, van de vereiste tot 

samenvoeging. Hieruit wordt dan verder geredeneerd en aangevoerd dat ontzuiling 

hierbij geen doel op zich is, geen ontzuiling om de ontzuiling. 

 

In de hoorzitting wordt nogal gratuit beweerd dat het filosofisch-maatschappelijk-

ideologisch onderbouwd zijn van lokale groepen minder speelt en dat de sector niet zo 

verzuild is als men wel denkt. In tegenspraak met deze verklaringen wordt op andere 

plaatsen dan weer wel toegegeven dat er nog verzuiling aanwezig is. 

 

Hiermee hebben we het terrein van de tegenstrijdigheden voorgoed betreden. Niet alleen 

wordt in de Beleidsnota Cultuur wel degelijk tot ontzuiling opgeroepen met argumenten 

die de minister in deze besprekingen achterwege laat en zelfs vervangt door omgekeerde 

redeneringen. De tegenstrijdigheden hopen zich echter op wanneer het advies van de 

Raad van State ter sprake komt, waarmee slechts node en in geringe mate door de 

minister was en werd rekening gehouden.  

 

De Raad van State had heel wat bedenkingen bij het voorontwerp. 

 

Niet alleen merkt de Raad onomwonden op dat het “de bedoeling van de stellers van het 

ontwerp is om binnen de sector van de amateurkuntsen aan schaalvergroting te doen en 

om de sector te ontzuilen”, waardoor er “nog slechts één pluralistische organisatie per 

kunstdiscipline of per deeldiscipline ervan zal worden erkend en gesubsidieerd”75 maar 

is hij ook nog van mening dat de verplichtingen, meer bepaald de “associatiedwang”, 

die door het ontwerp wordt opgelegd aan de verenigingen, zullen moeten worden 

afgewogen tegen het grondwettelijk recht van vereniging, waarvan ook verenigingen 

zelf genieten.76 

 

Daarnaast stelt de Raad ook dat vanuit het in de Grondwet gewaarborgd 

gelijkheidsbeginsel moet worden uitgelegd of het verschil in behandeling tussen 

                                                 
75 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 29 
76 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 32 
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verenigingen die opgaan in de ene organisatie, en aparte verenigingen amateurkunsten 

met landelijke werking, op een objectief criterium berust en in redelijkheid verantwoord 

is.77 

 

Tenslotte, en niet het minst, toetst  de Raad de ontworpen regeling aan de wet van 16 

juli 1973, art.278 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 

strekkingen gewaarborgd wordt. De Raad constateert dat het ontwerp bepaalt dat alle 

federaties en verenigingen met landelijk karakter toegang moeten hebben tot de fusie of 

het samenwerkingsverband (art.6, § 1, 2° van het ontwerp), maar dat het geen enkele 

waarborg bevat dat de dienstverlening door de organisatie geen enkele discriminatie zal 

inhouden van de amateurkunstbeoefenaars (individueel of als vereniging) op grond van 

levensbeschouwing e.d.m.79 

 

Verder trof de Raad van State nog wel wat inconsequenties en onduidelijkheden aan in 

de ontwerptekst. De hoofdbezwaren echter waren CVP commissielid Mieke van Hecke 

niet ontgaan, die de minister er nadrukkelijk mee confronteert in de commissiezitting: 

“Mevrouw Mieke van Hecke heeft geen enkel probleem met elke reorganisatie die erop 

gericht is bestaande organisaties optimaal af te stemmen op een veranderende 

samenleving, zelfs als het organisaties betreft met een waardegebonden oorsprong. Ze 

verzet zich echter tegen elke reorganisatie die als enig principe heeft om 

waardegebonden organisaties kost wat kost naar een pluralistisch model te laten 

evolueren.”80  

 

Terwijl zowel in de Beleidsnota Cultuur, als in de memorie van toelichting de accenten 

toch wel anders werden gelegd, lezen wij met verbazing hoe de minister zich nu haast 

om te repliceren dat aan de waarden van de locale groepen niet wordt geraakt en dat de 

waardegebondenheid er mag blijven spelen: “De minister stelt dat het niet de bedoeling 

is dat dit een symbooldossier in verband met de verzuiling wordt. Muzieknoten of een 

                                                 
 
77 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 33 
78 dit is de Cultuurpactwet, het bedoelde artikel werd vervangen door de opsomming opgenomen in art.4 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 
79 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 34 
80 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 8 
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theatertekst81 zijn op zich niet levensbeschouwelijk. Hij deelt wel de bekommernis van 

mevrouw Mieke van Hecke over de waardegebondenheid van een project of een 

organisatie. Hij is dan ook niet van plan om hetzelfde principe toe te passen op het 

locale verenigingsleven, de sociaal-culturele verenigingen of het jeugdwerk, waar de 

waardegebonden organisaties nog steeds als een verrijking worden ervaren. Het is 

absoluut niet de bedoeling om dat overboord te gooien. Men mag niet uit het oog 

verliezen dat de grote doelstellingen van het cultuurbeleid erin bestaan om de cultuur 

aan de basis te versterken. Pluralisme betekent het actief waarderen van 

verscheidenheid. Dat is een absolute troef die niets te maken heeft met het verhaal van 

de verzuiling dat gaat over macht en machtsmisbruik.”82 

 

Tijdens de vinnige discussie83 die hierop volgde, stelt zij dat ze het eens is “met de 

minister dat pluralisme niet gelijk staat met neutraliteit. Ze meent echter dat de minister 

op de opmerking van de Raad van State over artikel 5 heeft geantwoord als een handige 

examinandus, namelijk met stellingen die niet betwist worden. De aanpassing heeft 

namelijk geen betrekking op artikel 5, paragraaf 3. Waar het eigenlijk om gaat is dat er 

voor iedere vermelde kunstdiscipline slechts één organisatie voor amateurkunsten 

erkend wordt. (…) de verduidelijking van de minister heeft echter te maken met punt 

3.1 van de algemene opmerkingen betreffende de discriminatie om ideologische en 

filosofische redenen.”84  

 

De commissievoorzitter besluit “ dat de minister en mevrouw Mieke van Hecke blijven 

verschillen van mening over het feit of de minister al dan niet is tegemoetgekomen aan 

de gevraagde motivering van de Raad van State”.85 

 

                                                 
81 hierin kunnen we de minister niet volgen: indien hij letterlijk de muzieknoten bedoelt, dan zou het hier ook om 
letters moeten gaan, maar dan wordt de hele bewering gratuit omdat losstaande noten en letters uiteraard niets 
betekenen, dus ook niets levensbeschouwelijks. Indien, wat logischer zou zijn, muziekstuk of theatertekst wordt 
bedoeld, dan moeten we de minister tegenspreken want deze kunstuitingen kunnen wel degelijk drager zijn van 
een levensbeschouwelijke inhoud 
82 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1, 8 
83 de bespreking i.v.m. de opmerkingen van de Raad van State werd geenszins gediend door het opnemen van 
een verkeerde versie van voorontwerp bij het indienen van het voorstel. De minister verontschuldigde zich voor 
deze “technische vergissing” en kondigde de publicatie aan van een erratum, cf. Vlaams Parlement 2000-2001, 
stuk 482, nr 3: 10 
84 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 9 
85ibidem 
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Na indiening van het verslag van de commissie werden er nog door de commissieleden, 

SP, CVP, VLD, AGALEV en VU/ID twee amendementen voorgesteld die in de 

plenaire vergadering van 21 december ter zitting werden goedgekeurd. 

 

Het eerste amendement heeft opnieuw te maken met het kwestieuze artikel 5 waaraan 

na advies van de Raad van State het tussenzinnetje “en dit zonder onderscheid op grond 

van ideologische of filosofische levensbeschouwing” was toegevoegd, waarmee het 

artikel in commissie was aangenomen.86 

 

Het amendement licht dit zinnetje er weer uit en voegt in de plaats achter “kan slechts 

één organisatie voor amateurkunsten erkend worden” toe “die representatief is voor de 

desbetreffende kunstdiscipline of deeldiscipline.”87 Het is ons niet duidelijk waarom aan 

dit amendement dat, volgens zijn verklaring in de plenaire vergadering ook de 

instemming van de minister wegdroeg88, de voorkeur werd gegeven. Ons komt het voor 

dat op levensbeschouwelijk vlak een expliciete verwijzing naar de Cultuurpactwet te 

verkiezen is. 

 

De houding van de minister hierin verbaast ons niet. In zijn Beleidsnota Cultuur wordt 

immers vrij kritisch over het Cultuurpact gesproken en een link gelegd naar de 

verzuiling: “Maar het Cultuurpact heeft ook kwalijke kanten: het is verworden tot een 

strak administratief keurslijf en het wordt politiek misbruikt door sommige betrokkenen, 

het heeft de verzuiling versterkt en doet alle betrokkenen – ook tegen hun zin – ‘kleur’ 

bekennen.” Verder geeft de Beleidsnota ook de indruk te betreuren dat “sleutelen aan 

dat pact echter niet tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap behoort. Het 

Cultuurpact is een wet, en derhalve federale materie.” 89 

 

Het tweede amendement betreft artikel 9, § 8 waarbij de Raad van State had opgemerkt: 

“De toelichting bij de ontworpen paragraaf 4 lijkt echter te wijzen op een overleg tussen 

de erkende organisatie en de Vlaamse regering omtrent de invulling van het beleidsplan 

dat krachtens artikel 9, § 2, door deze organisatie dient te worden opgesteld. Indien het 

                                                 
 
86 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 11 
87 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 4: 2 
88 cf. Vlaams Parlement, Plenaire Vergadering, nr 20, 21 december 2000: 6 
89 zie Vlaams Parlement 1999-2000, Beleidsnota Cultuur, stuk 149, nr 1: 48 



 176 

effectief de bedoeling is van de stellers van het ontwerp een dergelijk overleg te 

institutionaliseren, verdient het aanbeveling artikel 9, § 2, van het ontwerp in die zin aan 

te vullen”.90  

 

Door de toevoeging in het amendement van “het prioriteitenbeleid zoals vermeld in § 7” 

wordt hierop duidelijk een bevestigend antwoord gegeven. 

 

5.3. De oprichting van de eenheidsorganisatie “Opendoek vzw Amateurtheater 

Vlaanderen” op 4 december 2000 

 

Nadat de federaties de plooien hadden gladgestreken door het afsluiten van hun ‘deal’ 

(zie 5.2.1.) waarbij elke federatie verzekerd was van een zitje in het vijfkoppige 

dagelijks bestuur van de vzw, besliste de Stuurgroep werk te maken van de oprichting 

van de vzw.91 

 

De oprichting en de stichting van Opendoek was een wat vreemd gebeuren dat echter 

wel duidelijk maakte waarom de samenstelling van het bureau in de onderhandelingen 

van de Stuurgroep zo belangrijk was. De leden van het bureau zouden namelijk volgens 

de aldaar gemaakte afspraak de stichtende leden zijn van de vzw. Die beslissing werd 

blijkbaar in onderling overleg waarvan we niets in de verslagen terugvonden, nog 

geamendeerd, want uiteindelijk zal ook Stuurgroepvoorzitter Frans Konings deel  

uitmaken van de stichters. 92 

 

De oprichting zelf werd gekenmerkt door een aantal spitsvondigheden. Net voor de 

bijeenkomst van de afgevaardigden van de verschillende federaties in het Provinciaal 

Centrum Arenberg te Antwerpen, had de stichtingsvergadering van de vzw Opendoek 

reeds plaatsgevonden. Volgens de statuten93 zijn de stichters de vijf vertegenwoordigers 

van de federaties én de voorzitter van de Stuurgroep. Samen vormen zij de eerste 

werkende leden en de Algemene Vergadering (art. 3 en 4 van de statuten). In de notulen 

                                                 
90 zie Vlaams Parlement, 2000-2001, stuk 482, nr 1: 39; de nummering die de Raad van State gebruikt, verwijst 
naar het voorontwerp 
91 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 28.9.2000: 3; er werd ook nog op 27.11.2000 een vergadering gehouden die 
met de practische organisatie ervan te maken had 
92 cf. verslag VCAT Stuurgroep van 29.09.2000: 3 
93 zie Belgisch Staatsblad, 22 maart 2001: 3193-3194 
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van de oprichtingsvergadering94 wordt onder punt 4 vermeld: “Op grond van afspraken 

onder de in punt 2 hierboven vermelde vzw’s wordt de algemene vergadering van 

Opendoek, vzw, als volgt samengesteld”. Daarna volgt een lijst met 42 namen, netjes 

verdeeld over de verbonden volgens de in de Stuurgroep moeizaam tot stand gekomen 

verdeelsleutel. Deze mensen waren evenwel niet aanwezig en worden evenmin vermeld 

in de publicatie in het Staatsblad. Ons komt het voor dat hier toch een enigszins 

betwistbare piste werd gevolgd. Hetzelfde geldt voor de aansluitende ‘Algemene 

Vergadering” waar van de 42 vertegenwoordigers er 37 fysiek aanwezig waren en 5 

volmacht hadden verleend. Wij konden de vergadering als waarnemer bijwonen. 

 

In het verslag van deze vergadering worden onder punt 6  de 21 bestuurders van de 

vereniging benoemd: “Op grond van de afspraken onder de bestaande 

theaterfederaties”. Vervolgens worden de leden van het bureau “voorgesteld” (punt 7): 

“De voorzitter deelt de namen mee van de leden van het bureau, aangeduid volgens de 

afspraken, die in de Stuurgroep zijn gemaakt: Rob van Genechten, Marc Handsaeme, 

Fons Vrolix, Jo Horrie, Huber Eüler. De voorzitter wijst op de bevoegdheden van het 

bureau, die er in bestaan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur voor te bereiden 

en te waken over de uitvoering van de genomen beslissingen.” Deze invulling en 

verdeling van de mandaten stemt dan weer wel overeen met wat de Stuurgroep 

onderhandeld had. De term “voorgesteld” is goed gekozen, want de leden van het 

bureau zijn op geen enkele wijze voorgedragen en verkozen, noch in de 

stichtingsvergadering, die eigenlijk de eerste Algemene Vergadering was, noch in deze 

‘tweede’ Algemene Vergadering. 

 

Aansluitend werden bij geheime stemming de bij consensus voorgestelde kandidaten 

voor het voorzitterschap, Van Genechten,  en ondervoorzitterschap, Handsaeme, 

verkozen door de 42 aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden. Beide 

kandidaten hadden zich voor de stemming kort voorgesteld. Na zijn verkiezing hield de 

voorzitter een toespraak waarop we in het volgend onderdeel nog terugkomen. 

 

In het Belgisch Staatsblad werd behalve de statuten ook nog afzonderlijk, als een 

bestuurshandeling van de Algemene Vergadering van de vzw, de namen van de 21 

                                                 
94 exemplaar in ons bezit 
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“benoemde” bestuursleden gepubliceerd en die van de “verkozen” voorzitter en 

ondervoorzitter. 

 

Wij blijven het betwistbaar vinden dat de algemene vergadering in deze constructie een 

soort virtueel bestaan leidt, vermits de namen van de leden niet in het Staatsblad werden 

gepubliceerd, evenmin als ‘de beslissing’ van de stichters om de algemene vergadering, 

die ze zelf als eerste werkende leden vormden, uit te breiden met anderen, wat toch 

neerkomt op het aannemen van nieuwe leden, waarvoor de procedure vastligt in de 

statuten van Opendoek. 

 

Op de eerste vergadering van de Raad van Bestuur van Opendoek op 20 december stond 

o.m. het peroneelsbeleid op de agenda en werd Bernard Soenens, de voormalige 

stafmedewerker van FAKREA, bij geheime stemming tot directeur benoemd. Verder 

kwamen nog het in te dienen beleidsplan en de provinciale werkingen aan bod.  

 

Volledigheidshalve sluiten we dit onderdeel af met de verwijzing naar de laatste 

bijeenkomst van de Stuurgroep VCAT op 9 januari 200195 waarin men vaststelt dat na 

de stichting van de vzw op 4 december en de goedkeuring van het decreet op 21 

december de werkzaamheden van de Stuurgroep afgerond zijn en bijgevolg beslist de 

Stuurgroep te ontbinden. 

 

Het VCAT zelf vergaderde dezelfde dag een uur later96 en beslist dat – gelet op de 

oprichting van Opendoek als enige vertegenwoordiger van het amateurtoneel in 

Vlaanderen – aan de VAKV zal worden meegedeeld dat het VCAT ontbonden wordt. 

Na vereffening van de kosten zal het batig saldo van de middelen aan Opendoek worden 

overgemaakt. 

 

Daarop besliste het bestuur van het VCAT, dat functioneerde als werkgroep toneel 

binnen de VAKV, te ontbinden, als gevolg van de voltrokken herstructurering van het 

amateurtoneel. 

 

 

                                                 
95 verslag in ons bezit 
96 verslag in ons bezit 
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5.4. Conclusies en toekomstverwachtingen 

 

We ronden onze beschouwingen bij de gebeurtenissen uit het ‘wonderjaar’ 2000 af met  

een aantal conclusies en enkele overwegingen omtrent de mogelijke ontwikkelingen in 

de toekomst. 

 

Het subsidiariteitsprincipe, volgens hetwelke op de basis van de vorige decreten 

organisaties gesubsidieerd werden97,  wordt grotendeels losgelaten.  

 

Het subsidiariteitsprincipe heeft te maken met de spanning tussen vrijheid en orde, 

tussen individu en structuur. Hierbij gaat het in het algemeen om de spanning tussen de 

behoefte aan een ordening (aan de zijde van de overheid) en aan de vrijheid van 

handelen (aan de zijde van de organisaties).98 De culturele overheid en haar 

administratie beriepen zich daarvoor op het subsidiariteitsprincipe dat inhoudt dat zaken 

die door een lager orgaan kunnen worden verricht niet door een hoger ter hand behoren 

te worden genomen. Eens de overheid van mening is dat de zaken door het lagere 

niveau – hier dus de amateurtoneelfederaties – niet meer goed en zinvol worden gedaan, 

kan ze wel optreden. In decreet 2000 is dit duidelijk het geval. 

 

In zijn bijdrage uit 1996 verwees Eddy Frans reeds naar de denkpiste op lange termijn, 

die door de toenmalige secretaris van de VAKV was gelanceerd om tot een 

herstructurering van de sector te komen, met per kunstdiscipline nog slechts één 

vereniging en één vormingsinstelling voor cursuswerk, met het CVA als ‘dienst’ voor 

de sector. Frans knoopte daar echter onmiddellijk de bendenking aan vast: “Of er, zelfs 

op termijn, bereidheid zal zijn om het subsidiariteitsprincipe te laten vallen, is evenwel 

zeer de vraag”. (Frans 1996: 72) Vermits hij, zoals we in 5.2 gezien hebben, één van de 

auteurs van decreet 2000 is, hebben we hier misschien toch even een blik in de ‘black 

box’ kunnen werpen. 

 

                                                 
97 Bert Anciaux, “Feestboodschap van de minister van cultuur”, in: Toneelecho 25 september 1999: 2 
“Subsidiëren, op basis van het KB 1967, bleek algauw niet werkdadig meer, zodat decreten werden uitgedokterd, 
waarbij ernaar gestreefd werd dynamisch volksontwikkelingswerk te stimuleren via een aangepaste wettelijke 
regeling en ruimere budgettaire middelen, volgens het subsidiariteitsprincipe.” 
98 cf. Blokland 1995: 340-341 en Vermeulen 1985:12; 304-305 
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De discussie in de Commissie Cultuur naar aanleiding van het advies van de Raad van 

State en het advies zelf tonen een vorm van overheidstussenkomst aan. Er is o.i. een 

bepaalde associatiedwang in decreet 2000 aanwezig. De minister en een aantal 

commissieleden probeerden dit wel weg te redeneren door op te werpen dat er geen 

echte verplichtingen worden opgelegd en dat men vrij is – zowel de federaties als de 

groepen – te kiezen om zich te verenigen of niet. Daartegenover staat dat de subsidies 

van de federaties, die geen associatie aangaan, met 25% per jaar worden afgebouwd 

terwijl het decreet  een enorme financiële  aanmoediging geeft, zogezegd om de 

decretale verplichtingen te kunnen nakomen99, maar eigenlijk om de  hogere 

integratievormen te stimuleren, zoals in de memorie van toelichting staat100 en ook wel 

door de minister werd toegegeven tijdens de commissiezitting. Deze mentale of 

financiële associatiedwang kan bijgevolg moeilijk worden ontkend. 

 

De beleidsaanpak is dus in vergelijking met het verleden wat minder incrementeel 

geworden: er zit een bepaalde – zij het contesteerbare – toekomstvisie achter. Het 

synoptisch element blijft nochtans zwak vermits de beleidsplannen van de toekomstige 

organisaties in de decreettekst slechts op een zo vage manier aan het prioriteitenbeleid 

van de regering gerelateerd worden, dat de Raad van State zich afvroeg of het wel de 

bedoeling van de stellers was om een dergelijk overleg te institutionaliseren. Het valt 

ons eveneens op dat nergens sprake is van een resultaatverbintenis. 

 

Het beleid zit hoe dan ook gewrongen met de al dan niet intentionele ontzuiling die 

inherent is aan het decreet. Politiek vertaalde dit zich in de debatten, vooral met de 

oppositie. Wij maken hierbij de bedenking dat dit decreet wellicht enkel door een 

minister van een partij zonder eigen zuil101 met succes kon worden ingediend en door 

het parlement geloodst. De vraag of de vorige minister, de CVP-er Luc Martens, die 

volgens sommigen reeds in die richting dacht, maar voor wie het politiek niet haalbaar 

was, tot een decreet zou zijn gekomen en hoe dit er dan zou hebben uitgezien, blijft 

natuurlijk hypothetisch. In het krantenartikel “Amateurkunsten: ontzuilen in ruil voor 

                                                 
99 Omdat het decreet verplichtingen inhoudt tav de huidige organisaties, worden er ook extra middelen voorzien 
naargelang de samenwerkingsvorm: voor een gedeeltelijk samenwerkingsverband is dit de huidige subsidie + 
10% . Voor een totaal samenwerkingsverband: de huidige subsidie + 10% + 3.000.000 frank. Voor een fusie: de 
huidige subsidie + 10% + 5.000.000 frank; zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 5 
100 cf. Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 1: 5 
101 zie 1.2.1 
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meer geld”, dat n.a.v. het begin van de commissiezitting verscheen102,  zei Martens 

alleszins: “De minister creëert nu monopolieposities, waardoor de kwalen van het 

verzuilde verleden kunnen blijven bestaan. Bovendien kan dit gebrek aan diversiteit 

lijden tot een verschraling van het landschap” 

 

Inhoudelijk bevindt het decreet zich op dit punt op de rand van wat grondwettelijk kan. 

Met het advies van de Raad van State wordt wat betreft het gelijkheidsbeginsel, de 

vrijheid van vereniging en het respecteren van de Cultuurpactwet, naar ons gevoel 

slechts in geringe mate of onvoldoende rekening gehouden, zowel in de decreettekst als 

in de motivering.  

Bij het overlopen van de weg van het decreet kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen 

dat de politieke agenda wel wat onder druk stond om het decreet toch maar tijdig 

gestemd te krijgen. Misschien was het voor de minister voor wie dit, om zijn eigen 

woorden in de plenaire vergadering te gebruiken, “het eerste grote ontwerp van decreet” 

is dat hij aan het parlement voorlegt, ook nog bijkomend van belang omwille van de 

ernstige interne moeilijkheden die binnen zijn eigen partij heersten.  

 

Het verbondenoverleg 

 

De inzet van de twee incidenten tijdens dit overleg waren duidelijk de macht103  en de 

machtsverhoudingen, die – hoe men het ook draait of  keert – te maken hebben met het 

willen behouden van de veelbesproken '‘eigenheid' die als een middel dat zijn doel in 

zich draagt  - of omgekeerd – wordt uitgespeeld. De constructie m.b.t. de 

bestuursorganen die uiteindelijk uit de bus kwam, heeft dan ook alles van een 

compromis bereikt door negociatie.  

 

De aanvankelijke reserves van KNTV om tot een fusie toe te treden hadden ermee te  

maken en de hele zware discussie over de samenstelling van de bestuursorganen waarbij  

de FVST niet geminoriseerd wenste te worden en een plaats opeiste in het Dagelijks 

Bestuur van de nieuwe vereniging. Uit beide incidenten, maar ook uit de constructie van 

                                                 
102 zie De Morgen, 29.11.2000: 25 
103 het begrip macht kunnen we met Bachrach en Baratz omschrijven als een relatie tussen actoren, waarin een 
welbepaald conflict bestaat en één van de actoren zich plooit naar de wensen van de anderen, omdat die hem 
bepaalde waarden of goederen dreigt te ontzeggen, cf. Bachrach en Baratz 1970: 24-27 
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de nieuwe vereniging, blijkt dat de latente spanning fusie – samenwerkingsverband, op 

een dubbele manier constant aanwezig is.  

 

Enerzijds ligt ze uiteraard in de machtsstrijd zelf, in het concrete verdelen van de zitjes, 

waarbij duidelijk werd dat elke toneelfederatie het laken naar haar kant probeert te 

trekken en zoveel mogelijk invloed wil veroveren in de vorm van een zo groot mogelijk 

aantal mandaten én in het bekleden van sleutelposities (voorzitter en ondervoorzitter 

van de vereniging, directeur van de stafmedewerkers).  

 

Anderzijds komt deze spanning ook in de constructie zelf naar voren door de aanpak 

van het provinciale niveau, waarmee veeleer wordt afgerekend dan het in een  

pluralistisch gerichte fusieoperatie te integreren. Blijkbaar waren de ‘founding fathers’ 

zich bewust van de mogelijk onoverbrugbare tegenstellingen op dit niveau, zodat zij er 

de voorkeur aan gaven een structuur op te zetten waarin dit niveau buitenspel werd 

geplaatst en zelfs uitgenodigd “zichzelf op te heffen”. 

 

Wij hebben in hoofdstuk 2 gezien dat de oudste drie toneelfederaties een autonome 

provinciale werking hebben in de vorm van provinciale verbonden, die historisch 

gegroeid zijn en soms zelf een eigen juridische structuur hebben. Bij de FVST werd 

eerst een federatie opgericht en nadien de provinciale afdelingen. Bij KNTV en vooral 

NVKT zijn de landelijke federaties later – en wat moeizaam – ontstaan uit de 

provinciale structuren, waarbij voor het NVKT dan nog een heroprichting volgde na de 

Tweede Wereldoorlog. FAKREA heeft als jongste federatie “provinciale 

contactgroepen” die min of meer gelijklopen met de KWB-structuren. De autonomie 

van de provinciale verbonden stond en staat dus buiten kijf. 

 

De overheid had reeds eerder ernstige bedenkingen bij de provinciale tussenstructuur 

geuit: “Vanuit het subsidiëringskader kan dan ook de provinciale tussenstructuur in 

vraag worden gesteld”104, de administratie aan haar kant maakte er bezwaar tegen om 

                                                 
104 cf. Samenvatting van de lezing betreffende een evaluatie van de decreten voor het sociaal-cultureel werk voor 
volwassenen door de heer G. van Houtven, adviseur-hoofd van dienst bij de administratie voor onderwijs en 
permamente vorming, ter gelegenheid van de algemene vergadering van de Limburgse Raad voor Cultuurbeleid, 
op 30 maart 1988 in de bovenzaal van het kasteel van Bokrijk. s.d., s.e.: 1 
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“administratief-technische redenen”, wat neerkwam op een streven naar het beperken 

van de papierstroom door centralistatie.105  

 

De toekenning van de subsidies, die onder het decreet uit 1980 nog via de provinciale 

structuren gebeurde, verliep na het decreet uit 1991 nog enkel via de landelijke 

organisaties zoals we zagen in 3.2.3.2. Met decreet 2000 wordt nog een stap verder 

gezet door per kunstdiscipline nog slechts één landelijke organisatie te erkennen en te 

subsidiëren.  

 

Het gesprek dat wij op 23 juni 2000 met Van Houtven hadden106, bevestigt dat de 

administratie zich bij de totstandkoming van decreet 2000 zeer nadrukkelijk heeft 

geweerd om te vermijden dat het provinciaal niveau ditmaal nog op de een of andere 

wijze gedeeltelijk zou worden gerecupereerd: “Wij gaan in ieder geval binnen onze 

structuur zorgen dat dat niet kan, dat die link niet kan. Want anders zijn we dus terug 

vertrokken.”107 Dit is blijkbaar met succes door hem naar de amateurfederaties 

gecommuniceerd108 want in de structuur die zij voor hun nieuwe organisatie hebben 

opgezet, is voor het ‘oude’ provinciale niveau geen plaats meer voorzien.. 

 

Wij zijn van mening dat de problematiek van de provinciale verbonden essentieel is. 

Door hun grote autonomie vormen zij een soort hinderpaal voor de grootste en de 

tweede grootste landelijke federatie. We zagen dat de nieuwe organisatiestructuur dit 

drastisch ‘oplost’ door de op te richten regio’s aan de basis van de toekomstige 

Algemene Vergadering te leggen, wat op vrij korte termijn de oude provinciale 

structuren uitschakelt. We stellen ook vast dat de huidige provinciale niveaus vrijwel 

niet bij de besluitvorming rond de reorganisatie betrokken zijn geweest. Ze werden 

hoogstens achteraf geïnformeerd over het werk van de Stuurgroep. Wel werd – zeker 

door het NVKT109 - bij dit ‘informeren’ nogal fel geschermd met de plicht om zich te 

profileren – het eigenheidsaspect – tegenover de anderen (voorzitter leveren en grootste 

vertegenwoordiging vormen in de Algemene Vergadering) om zo instemming met de 

voorstellen te verkrijgen.De ingewikkeldheid van de structuur zal de leden van de 

                                                 
105 idem, 1 en 3 
106 zie bijlage 2: 124-135 
107 zie bijlage 2: 127 
108 zie bijlage 2: 127-128 
109 cf. Kort bestuurlijk verslag 2000. In: Toneelecho, jg 57, nr 2, maart 2001: 34 
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provinciale besturen bovendien ook wel wat zand in de ogen hebben gestrooid. 

Omgekeerd werd dan weer in het overleg naar de andere federaties toe het belang van 

de achterban ingeroepen om precies die voorgestelde verdeling te verdedigen. De 

onderhandelaars gedroegen zich in dit opzicht als leden van een zuilelite.110 

 

We zijn dus zo goed als zeker dat het invullen van de nieuwe organisatiestructuur 

problemen gaat geven, zowel wat betreft het oprichten van de regio’s, als het vanuit die 

regio’s creëren van de nieuwe provinciale tussenstructuren (POR) van Opendoek. Niet 

het minst omdat op een niet al te duidelijke manier de bestaande provinciale geledingen 

hierin een aandeel zouden moeten hebben. Ze worden op die wijze eigenlijk 

uitgenodigd om hun eigen afbouw te bewerkstelligen, een operatie die allicht niet vlot 

zal verlopen. 

 

Bij de geplande herinrichting vanuit de regio’s kan ook nog een belangrijke tactische 

bedenking worden gemaakt. Hoe meer regio’s men opricht vanuit kringen die behoren 

tot één - voormalige – federatie, hoe meer macht men verwerft, later in de nieuwe 

algemene vergadering en de daaruit afgeleide bestuursorganen. Het is zeer de vraag of 

de vertegenwoordigers zich daarbij zullen opstellen als de leden van Opendoek, die ze 

de facto zijn, of als vertegenwoordigers van de voormalige federaties. De bedenking die 

zich hierbij opdringt is of de Stuurgroep Herstructurering dit met enige voorbedachtheid 

in deze zin heeft voorzien, want wie vanuit zijn oude federatie de meeste regio’s opricht 

en domineert, beschikt over de mogelijkheid om in 2002 de toon te zetten in het nieuwe 

bestuur. Het hoeft geen betoog dat een dergelijk systeem in de kaart speelt van de 

grootste katholieke federatie.  

 

Naast de problematiek van het provinciale niveau en het oprichten van de regio’s zien 

wij nog een aantal knelpunten voor de nieuwe organisatie Opendoek, die we ter 

afronding van dit hoofdstuk behandelen. 

 

Het decreet 2000 legt op  inhoudelijk vlak geen concrete verplichtingen op aangaande 

de invulling van de opdrachten van de organisates. Deze dienen hieraan zelf met de 

                                                 
110 “Voor het essentiële wordt de leiding van de zuil overgelaten aan de zgn. elites die moeten onderhandelen 
met de elites uit andere zuilen en partijen. (…) Conflictbeheersing in de eigen schoot (de zuil) en naar buiten is 
de belangrijkste functie van deze elites.” (Witte en Craeybeckx 1985: 319-320) 
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subsidies die ze hiervoor ter beschikking krijgen, via beleidsplannen invulling te geven, 

waarbij ze ook vrij beslissen over de verhoudingen en de spreiding in de tijd. Dit kan 

uiteraard wrijvingen veroorzaken met het veld dat van oordeel zou kunnen zijn dat 

bijvoorbeeld middelen voor huisvesting en infrastructuur ‘voor hen verloren zijn’ en 

beter zouden kunnen worden aangewend. 

 

Rond het organiseren van opleidingen zien wij een conflict aankomen omtrent de positie 

van het ICVA, waarin – zoals we in hoofdtuk 3.1.2 zagen – nog twee van de drie 

stichtende federaties aanwezig zijn. Bovendien wordt het ICVA via het 

samenwerkingsverband TOV, waarvan het nu een onderdeel is, gesubsidieerd volgens 

een ander decreet (het instellingendecreet van 1995) waarvan de toekomst evenmin 

duidelijk is. Indien Opendoek zou gaan samenwerken met het ICVA, dan ligt dit 

moeilijk voor het NVKT dat in 1982 uit het ICVA was getreden. Indien Opendoek 

eigen opleiding zou overwegen te organiseren, dan brengt dit KNTV en FVST in een 

moeilijk parket, omdat zij eigenlijk het ICVA uitmaken. Een integratie van ICVA in 

Opendoek zal dan weer moeilijk liggen bij de ICVA verantwoordelijken. Het feit dat de 

directrice van het ICVA via haar federatie FVST deel uitmaakt van de Raad van Bestuur 

van Opendoek vergemakkelijkt de zaken geenszins. Over deze ICVA problematiek 

werd vreemd genoeg slechts eenmaal gesproken in de Stuurgroep, op 17 januari 2000. 

 

Rond de derde subsidiepeiler die het decreet voorziet, het projectmatig werken, zullen 

ongetwijfeld ook moeilijkheden oprijzen, vermits de beide andere peilers, de organisties 

én het steunpunt VCA, ook zelf projecten mogen indienen. Op zich hoeft dit niet 

problematisch te zijn, ware het niet dat in de door de uitvoeringsbesluiten van het 

decreet111 (artikel 11 § 2) voorziene, door de minister ingestelde adviescommissie, de 

directeur van het VCA als waarnemer zetelt.112 Wij vermoeden dat de 

verantwoordelijken van Opendoek hierin een bepaalde belangenvermenging zouden 

kunnen vrezen. 

 

Bij de hele samenwerking met het VCA wordt trouwens veel voorbehoud gemaakt. We 

komen hierop ook nog terug in hoofdstuk 6. De Stuurgroep VCAT heeft er op vier 

                                                 
111 zie Belgisch Staatsblad 14.3.2000: 8116-8119 
112 cf. VAKV Nieuwsbrief, jg 2 nr 2 : 2 
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vergaderingen113 aandacht aan besteed. Samenvattend kunnen we stellen dat het voor de 

leden van de Stuurgroep niet erg duidelijk was welke opdracht het VCA uiteindelijk 

volgens het decreet zou krijgen en beducht was voor inmenging. Nadat  deze vrees 

enigszins was weggenomen door de schrapping van het aanvankelijk verplichte overleg 

met het VCA over projectsubsidies, blijven er wel nog heel wat vragen over de 

invulling die het VCA aan zijn opdracht gaat geven en of het VCA een aantal 

activiteiten die het nu noch uitoefent – en die Opendoek tot zijn terrein rekent – zal 

afstoten. 

 

Een ander pijnpunt is de plaats van de VAKV, zie ook hoofdtuk 3.1.2, die als belangen 

behartigende organisatie ondersteund wordt door het CVA, nu het VCA. Decreet 2000 

bracht in deze toch wel aanvechtbbare situatie geen verandering. 

 

Naargelang hoe de relatie Opendoek – VCA evolueert kunnen hieruit wrijvingen 

ontstaan. Zeker nu de VCAT werkgroep van de VAKV zich zoals we gezien hebben, 

ontbonden heeft na de oprichting van Opendoek. De minister werd hierover ook even 

aangepakt tijdens de commissiezitting, waarbij hij geconfronteerd werd met ”een 

principieel bezwaar tegen het samenbrengen in één organisatie van een steunpunt voor 

de sector én de belangenbehartiging. Naast het steunpunt moet de Vlaamse Regering 

ook de belangenbehartiging als apart instrument erkennen, omdat elke actor belangrijk 

is.”114 De minister gaf hierop toe dat hij het eens was met het onderscheid tussen de 

belangenbehartiger en het steunpunt, maar voegde eraan toe dat “aangezien hij een 

tegenstander is van directe financiële subsidiëring van de belangenbehartiging, bleven 

echter slechts twee mogelijkheden over: helemaal geen subsidiëring ofwel een 

alternatieve regeling van de ondersteuning.”115 Het antwoord van de minister kon het 

commissielid omwille van het gebrek aan transparantie van een getrapte dubbele 

beheersovereenkomst niet bevredigen en er werd zelfs nog even op teruggekomen in de 

plenaire vergadering van 21 december 2000. 

 

Opendoek zal ook een aantal meer praktische problemen moeten oplossen als het al dan 

niet tot stand brengen van één documentatiecentrum (inclusief bibliotheek?) “In relatie 

                                                 
113 17.1.2000, 6.6.2000, 30.8.2000 en 28.9.2000 
114 zie Vlaams Parlement 2000-2001, stuk 482, nr 3: 12 
115 ibidem 
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tot de verzamelfunctie van het steunpunt” (art 6, § 2, 3°, a), niet meteen de meest 

heldere bepaling in het decreet. 

 

In het verlengde hiervan ligt het realiseren van één publicatie. Hiervoor werd slechts op 

de tweede vergadering van Opendoek op 24 januari 2001 een werkgroep Tijdschrift 

opgericht, samen met één voor Communicatie. 

 

Een aparte toelichting omtrent de communicatie, of beter het gebrek eraan, is hier dan 

ook op haar plaats als afronding van het hoofdstuk over het wonderjaar 2000. 

 

We stelden reeds vast dat rond de voorbereidende werkzaamheden i.v.m. decreet 2000 

niets werd gepubliceerd in de Nieuwsflash van de administratie Volksontwikkeling en 

Bibliotheken en dat in CVA Nieuws116 en in de Nieuwsbrief VAKV slechts een eerste 

vermelding opdook in het nummer van  januari 2000. Zowel de overheid, het steunpunt 

als de belangenbehartigende organisatie  hebben dus wel erg weinig communicatie naar 

de sector gevoerd via hun periodieken. We kunnen enkel maar gissen naar de reden 

hiervoor. Misschien wou men het veld niet verontrusten, maar onzekerheid en 

onduidelijkheid bij de amateurtoneelkringen werden hierdoor zeker niet vermeden. De 

summiere communicatie van de federaties zelf werkte dit nog in de hand. 

 

Hoewel de vertegenwoordigers en de medewerkers van de federaties in de interviews 

die we afnamen allen het belang van goede en tijdige communicatie onderschrijven 

stelden we vast dat het ook bij hen lang duurde vooraleer er in hun tijdschriften 

berichtgeving verscheen over het nieuwe decreet en de werkzaamheden van de 

Stuurgroep VCAT. Slechts na de oprichting van Opendoek werd een eerste bescheiden 

poging ondernomen tot het gemeenschappelijk informeren van de kringen en de leden. 

De toespraak van Opendoek-voorzitter Van Genechten werd, conform de afspraak in de 

Stuurgroep van 27 november 2000, gepubliceerd in Fakreant, Toneelecho en Gong.117  

De KNTV publicatie Rekwisiet daarentegen hield het bij een informatieve bijdrage door 

                                                 
 
116 dit was tevens het laatste nummer van deze publicatie die - gelet op de naams- en functie-aanpassing  tot 
VCA - werd  opgevolgd door A Magazine 
117 “Er wordt afgesproken dat in de tijdschriften een artikel wordt gepubliceerd rond oprichting van 
OPENDOEK, zo mogelijk met publicatie van de herwerkte toespraak” Verslag VCAT Stuurgroep van  
27.11.2000: 1; De toespraak verscheen effectief in min of meer aangepaste vorm  in Fakreant, jg14, nr 4, 
december 2000: 14; Toneelecho, jg 57, nr 1, januari 2001: 31-33 en Gong ,jg 31, nr 1, februari 2001: 21-25 
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stafmedewerkster Hedwig de Bois waarin de samenstelling van de Raad van Bestuur 

werd vermeld en een achttiental regeltjes uit de ‘voorstelling’ die ondervoorzitter en 

KNTV secretaris  Marc Handsaeme van zichzelf gaf bij zijn kandidatuurstelling op de 

bijeenkomst van 4 december.118 In het volgende nummer van Rekwisiet werd een 

vraaggesprek met Handsaeme afgedrukt waarin bezorgdheid om het provinciale niveau 

doorklinkt en wordt gesteld dat “samenwerken betekent dat men een deel van zijn 

eigenheid zal moeten afstaan”.119 

 

Uit de toespraak van Van Genechten, die hoofdzakelijk uit de bij deze gelegenheden 

gebruikelijke bedankingen en peptalk bestaat, noteren we de haast terloopse oproep om 

de structuren van vandaag zo vlug mogelijk te vergeten en de collega’s van de andere 

federaties de hand te reiken, alsook de noodzaak  van een communicatieplan dat verder 

niet wordt toegelicht. Twee maand later stond men, zoals we gezien hebben, nog niet 

veel verder dan de intentie om een gezamenlijk blad uit te geven en een werkgroep 

communicatie in het leven te roepen.  

            

                                                 
118 cf. Rekwisiet, jg 71, nr 1, januari 2001: 11 
119 cf. Rekwisiet, jg 71, nr 2, maart 2001: 3-5 


