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HOOFDSTUK 6 

Het kwantitatieve onderzoek: opzet, verloop en conclusies. 

 

6.1. Opzet en werkwijze 

 

6.1.1. Ontwerpen enquête: doelstelling en populatie. 

 

De doelstelling van de enquête1 was het bevragen via een steekproef2 van het volledige 

veld van het georganiseerd amateurtoneel in Vlaanderen met het doel er al dan niet 

tendensen van verzuiling in te herkennen. Voor de omschrijving van wat onder 

“verzuiling” wordt verstaan, verwijzen we naar hoofdstuk 1.  

 

Ledenaantal NVKT FAKREA KNTV FVST 

Totaal 18.965 2.350 9.400 3  1.100 

Bron: VCAT Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater, verslag d.d. 2.2.2000, blz.1 

 

Zoals in de tabel aangegeven bedroeg de te onderzoeken populatie4 de bijna 32.000 in 

Vlaanderen bij het amateurtoneel in diverse hoedanigheden actieve individuen (acteren, 

regisseren, besturen, praktisch werk verrichten enz.). Voor de omschrijving van wat 

onder “amateurtoneel” wordt verstaan, verwijzen we naar hoofdstuk 2. We hebben deze 

populatie onderzocht aan de hand van een steekproef d.m.v. een schriftelijke enquête 

met voldoende ingebouwd testmateriaal. Naast deze ingebouwde redundantie om de 

individuele vragen te evalueren, werd gekozen voor overwegend gesloten vragen, 

waarbij de open vragen hoofdzakelijk in uitbreiding van de gesloten vragen werden 

aangewend. 

 

Bij het opstellen van de vragenlijst5 stond volgend principe voorop: peilen naar de 

levensbeschouwelijk-ideologische visie van de respondent teneinde daar verschillende 

                                                 
1 cf. Swanborn 1981: 92-94 en Janssens 1998: 78-81 
2 cf. Van der Zee 1983: 135, Swanborn 1981: 98-103 en Janssens 1998: 62-68 
3 Het KNTV sluit enkel toneelgroepen aan geen individuele leden; om dit te ramen zijn we vertrokken van het 
aantal aangesloten groepen (zie 2.2) die voor KNTV 251 en voor NVKT 505 bedragen, we hebben het aantal 
leden van het KNTV bijgevolge geraamd op 50% van dat van het NVKT 
4 cf. Swanborn 1981: 95-98 en Janssens 1998: 57-62 
5 cf. Swanborn 1981: 106-115 en Janssens 1998: 81-104 
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dimensies in te onderkennen aan de hand van indicatoren6 van zuilintegratie. De vragen 

werden zonder beïnvloeding en zo neutraal mogelijk geformuleerd. 

 

Wat de na te streven representativiteit van de steekproef betreft, werd uitgegaan van het 

maximum aantal vragenlijsten dat we in een eenmansonderneming konden produceren, 

versturen en verwerken, m.n. 1.000. Dit sloot bovendien uitstekend aan bij het aantal 

Vlaamse amateurgezelschappen dat ongeveer duizend bedraagt. Deze aanpak, waarop 

verder nog wordt teruggekomen bij het draaiboek van het onderzoek, impliceert dus dat 

van elke Vlaamse amateurkring één lukraak gekozen medewerker werd aangeschreven.  

 

6.1.2. Indicatoren m.b.t. zuilintegratie 

 

Voortbouwend op onze vaststellingen in hoofdstuk 1.2 werd een lijst met indicatoren 

van zuilintegratie7 opgesteld, om in de ontwerpvragenlijsten te worden verwerkt: 

mutualisme, syndicalisme, stemgewoonte, stemintentie, reden lidmaatschap toneelkring, 

belang van het levensbeschouwelijk-ideologisch element bij bepalen programmatie van 

de kring, connecties van de kring met zuilgebonden organisaties (school, vakbond, 

partij, parochie), aard van deze connecties, belang van levensbeschouwlijk-ideologische 

eigenheid voor de respondent, houding van de respondent tegenover de fusie van de 

toneelfederaties, betrokkenheid van de respondent bij andere zuilgebonden 

organisatie(s), schoolkeuze voor kinderen respondent. 

 

6.1.3. Keuze statistische software. 

 

Om de antwoorden op de enquête statistisch te verwerken in frequentie- en kruis-

tabellen8 werd gekozen voor SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), meer 

bepaald het softwarepakket SPSS Base 9.0 voor Windows, in combinatie met Excell 

voor de gegevensinvoer. Voor het ter beschikking stellen van deze software, met de 

SPSS licentiecode, en voor het aanmaken van de Excel en SPSS databanken voor de 

verwerking van de ingewonnen gegevens, een operatie die buiten onze competentie valt, 

hebben we een beroep gedaan op het jonge eenmansbedrijf Chi kwadraat, dat zich 

                                                 
6 cf. Janssens 1998: 82-83 
7 cf. Hooghe 1999: 395-400, 419 en Hooghe 2000a: 139-141 
8 cf. Swanborn 1981: 157-196, 220-256 
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vooral toelegt op (semi-) commercieel marktonderzoek in de culturele en sociale sector 

d.m.v. touch screen units, maar niet speciaal beslagen is in wetenschappelijke enquêtes. 

Dit laatste vormde geen probleem vermits we hun competentie op één welbepaald 

terrein hebben ingeroepen, m.n. het ter beschikking stellen en naar onze instructies 

hanteren van de statistische software. 

 

6.1.4. Van pilootsteekproef naar definitief enquêteformulier. 

 

Om tot een definitieve vragenlijst en codeboek te komen werd eerst een 

pilootsteekproef9 gehouden onder twaalf proefpersonen, vrij lukraak gekozen uit onze 

beschikbare kennissenkring in de wereld van de vier verschillende Vlaamse 

amateurtoneelfederaties, zij worden vermeld in het woord vooraf van dit proefschrift. 

De procedure verliep in twee fasen. 

 

6.1.4.1. Ontwerpvragenlijsten. 

 

In een eerste fase werden aan de proefpersonen twee rudimentaire ontwerpvragenlijsten 

voorgelegd, één gericht tot de leden van de kringen en één gericht tot de 

verantwoordelijken  van de kringen. 

 

6.1.4.1.1. Ontwerpvragenlijst Leden 
 

Heeft uw kring specifieke eigen tradities die levensbeschouwelijk getint zijn? 

Welke percentage van de leden neemt er aan deel? 
Bent u lid van een kring? 
Actief, spelend, meewerkend lid? 
Bestuurslid? 
Sympathisant? 
 
Zo u bestuurslid bent, is dit op het niveau 
Lokale kring 
Provinciale kring 
Federatie niveau 
 
Is uw kring  
Ruraal? 
Stedelijk? 
 
Geografische ligging? 
 

                                                 
9 cf. Swanborn 1981: 119 



 192 

Speelt uw kring voor een volwassen publiek? 
Zijn er leeftijdsgrenzen? 
 
Profiel van het individuele lid: 
Geslacht 
Leeftijd 
Gezinstoestand 
Dagelijkse activiteit 
Ontwikkelingsniveau/scholingsgraad 
Leesgedrag 
Vrijetijdsbesteding 
Participatiegraad aan allerlei activiteiten 
-welke? 
-levensbeschouwelijk gericht? 
 
Heeft uw kring een levensbeschouwing? 
Zo ja, welke? 
 
Leunt uw individuele levensbeschouwing aan bij die van uw kring? 
Is dit voor u belangrijk? 
 
Vindt u dat uw kring in de programmatie rekening houdt met een levensbeschouwelijke opstelling? 
Ja? 
Neen? Zo neen, vindt u dat dit zou moeten gebeuren? 
 
Bent u al van kring veranderd? 
Zo ja, om welke reden (en)? 
Zijn er levensbeschouwelijke bij? 
 
Richt uw kring bepaalde nevenactiviteiten in? 
Zo ja, zijn er levensbeschouwelijke bij? 
Zo ja, neemt u er aan deel? 
 
Heeft uw kring een orgaan, contactblad, ledenblad? 
Krijgt u het? 
Leest u het? 
 
Neemt uw kring deel aan georganiseerde manifestaties? 
Ijzerbedevaart 
Algemeen Nederlands Zangfeest 
1-mei 
Rerum Novarum 
Feest Vrijzinnige Jeugd 
H. Communieviering 
Andere? 
 
Neemt u deel aan georganiseerde manifestaties? 
Ijzerbedevaart 
Algemeen Nederlands Zangfeest 
1-mei 
Rerum Novarum 
Feest Vrijzinnige Jeugd 
H. Communieviering 
Andere? 
 
Bent u gedoopt? 
Is uw partner gedoopt? 
Zijn uw kinderen gedoopt? 
Geen, allemaal enkele? 
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Beschouwt u zich als  
Gelovig? 
Vrijzinnig? 
 
Pratikeert u een geloof? 
 
Beschouwt u uw partner als  
Gelovig? 
Vrijzinnig? 
 
Pratikeert uw partner een geloof? 
 
Indien u gehuwd bent, gebeurde dit volgens een bepaalde ritus? 
Zo ja, welke? 
 
Voedt u uw kinderen op volgens een bepaalde levensbeschouwing? 
 
Weerspiegelt dit zich in de schoolkeuze die u voor uw kinderen maakte? 
 
Mutualisme – syndicalisme. 
Overgeërfd van uw ouders? 
Eigen keuze? 
 
Welke krant(en) leest u? 
 
Was/is u lid van een jeugdvereniging? 
Zo ja, is deze levensbeschouwelijk gericht? 
 
Zijn uw kinderen lid van een jeugdvereniging? 
Zo ja, is deze levensbeschouwelijk gericht? 
 
Stemgedrag: 
Stemt u op een persoon? 
Stemt u op een lijst, zo ja, welke? 
 
Kent u de problematiek van het nieuwe AKB decreet? 

 -hoe, via welk kanaal? 
-Vindt u het goed dat volgens dit ontwerp de verbonden dienen op te gaan in één 
totaalsamenwerkingsverband met vzw-vorm om verder gesubsidieerd te blijven en subsidieverhoging 
te bekomen? 
-Vindt u het aanvaardbaar dat dit ontwerpdecreet daarnaast geen subsidiëring meer voorziet? 

 
Indien het verbond waarbij uw kring is aangesloten opgaat in zo’n totaalsamenwerkingsverband met 
andere verbonden 
Vindt u dat positief? 
Keurt u dit af? 
Maakt het u niet uit? 
 

Vindt u dat dit dan met alle andere verbonden moet gebeuren of vindt u dat het selectief mag/moet 
gebeuren. 
 

6.1.4.1.2. Ontwerpvragenlijst Kringen 
 
Oprichtingsdatum 
 
Ligging? 
Ruraal? 
Stedelijk? 
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Geografisch bereik? 
 
Bevatten de statuten van de kring een  of meer levensbeschouwelijke elementen? 
 
Refereert de naam van uw kring aan iets bepaalds? 
 
Aantal leden? 
Profiel van uw leden? 
 
Speelt uw kring voor een volwassen publiek? 
Zijn er leeftijdsgrenzen? 
 
Is de kring aangesloten bij een verbond? 
Zo ja, welk en waarom? 
 
Zijn er personen met maatschappelijke representativiteit vertegenwoordigd in uw kring? 
Zo ja, in welke hoedanigheid? 
 
Weerspiegelt de programmatie van uw kring een bepaalde levensbeschouwing? 
Vroeger? 
Nu? 
Zo ja, waarom? 
 
Veruitwendiging van het kringleven: 
 
Welke zalen en lokalen worden gebruikt? 

 -eigen? 
 -andere, zo ja, behorend tot een levensbeschouwelijk getinte zuil, ja of neen? 

 
Eigen organen en publicaties: 

 -sponsors? 
 -adverteerders? 
 -valt daarin een levensbeschouwelijke tendens waar te nemen? 

 
Deelname aan georganiseerde manifestaties: 

 -wedstrijden en tornooien? 
 -activiteiten die tot het domein van de georganiseerde zuilen behoren:  

Algemeen Nederlands Zangfeest 
1-mei 
Ijzerbedevaart 
Religieuze manifestaties 
Andere 
 
 
Is uw kring ooit gesplitst of gefusioneerd? 
Zo ja, waarom? 
 
Keuze van uw verzekeraar? 
 
Kent uw kring de problematiek van het nieuwe AKB decreet? 

 -hoe, via welk kanaal? 
-Vindt u het goed dat volgens dit ontwerp de verbonden dienen op te gaan in één 
totaalsamenwerkingsverband met vzw-vorm om verder gesubsidieerd te blijven en subsidieverhoging 
te bekomen? 
-Vindt u het aanvaardbaar dat dit ontwerpdecreet daarnaast geen subsidiëring meer voorziet? 

 
Indien het verbond waarbij uw kring is aangesloten opgaat in zo’n totaalsamenwerkingsverband met 
andere verbonden 
Vindt u dat positief? 
Keurt u dit af? 
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Maakt het u niet uit? 
 
Vindt u dat dit dan met alle andere verbonden moet gebeuren of vindt u dat het selectief mag/moet 
gebeuren. 
 
 

Op basis van individuele gesprekken met de proefpersonen werd beslist geen apart 

enquêteformulier op te stellen voor leden én voor kringen, maar beide te integreren in 

één vragenlijst. Het bleek voor de proefpersonen namelijk niet zo evident om zich 

spontaan met het bestuur van een kring te identificeren omdat ze van mening waren dat 

enkel bestuursleden daarover  uitspraken mochten doen. Dit laatste nam natuurlijk niet 

weg, zo bleek uit de gesprekken, dat ze wel in staat waren om dit te doen. Wel werd 

duidelijk dat ze zich, wanneer er twee lijsten werden aangeboden, niet erg aangesproken 

voelden om de vragen gericht tot een kring te beantwoorden, omdat ze zich daartoe niet 

gerechtigd achtten. 

 

Via één vragenlijst, gericht tot het individuele lid, werden vragen over de kring of de 

federatie er daarentegen wel makkelijk bijgenomen. Door de eerste fase van de 

pilootsteekproef werd dus ook onze optie bevestigd om de verbonden te bevragen via 

een individueel interview of een focusgroep.10  

 

6.1.4.2. Uitwerking definitieve vragenlijst. 

 

In een tweede fase van de pilootsteekproef werd een eerste versie van de nu 

geïntegreerde vragenlijst (individueel lid  plus kring) andermaal met de proefpersonen 

individueel doorgenomen met bijzondere aandacht voor leesbaarheid en 

verstaanbaarheid in voor de respondent begrijpelijke bewoordingen.  

 

Er werd op de vragenlijst een variabele nummering aangebracht die het later mogelijk 

zou maken het codeboek11 samen te stellen met het oog op de statistische verwerking. 

Makkelijkheidshalve vermelden we in wat volgt reeds de verwijzingen naar het 

codeboek (zie verder 6.1.5.7.) 

In deze fase werd ook werk gemaakt van het inbouwen van enkele controlevragen op 

interne consistentie en consequentie van de antwoorden met de bedoeling inconsequente 

                                                 
10 zie volgend hoofdstuk 
11 cf. Janssens 1998: 169-173 
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respondenten te kunnen weren. Ook werd door het aanbieden van steeds evoluerende 

versies van de proefenquête voor elke vraag definitief bepaald of één of meer 

antwoordcategorieën  mochten worden opgegeven en werden de indicatoren zoveel 

mogelijk gediversifieerd en aangescherpt.  

 

Vermits op basis van de antwoorden van de respondenten zowel de frequentietabellen 

alsook een groot aantal kruistabellen zou worden opgesteld met als doel een aantal 

conclusies te kunnen trekken m.b.t. de mate van zuilgebondenheid of 

zuilonafhankelijkheid van de respondenten, werden vier groepen indicatoren vastgelegd 

om te peilen naar de levensbeschouwelijk-ideologische visie van de respondent: 

 

- de levensbeschouwelijke achtergrond van de respondent 

- de levensbeschouwelijke achtergrond van de kring/federatie 

- de perceptie van de levensbeschouwelijke achtergrond door de respondent 

- de perceptie van de levensbeschouwelijke toekomst door de respondent 

 

6.1.4.2.1. De levensbeschouwelijke achtergrond van de respondent: 

 
Vraag 28. Bij welk ziekenfonds bent u aangesloten? (Q43) 

-Christelijke Mutualiteiten 
-Socialistische Mutualiteiten 
-Liberale Mutualiteiten 
-Onafhankelijke Mutualiteiten 
-Neutrale Mutualiteiten 
-Ziekte- en Invaliditeitsverzekering  
-andere 
 

Vraag 29. Bij welke vakbond bent u aangesloten? (Q45) 
-ABVV 
-ACLVB 
-ACV 
-andere 
-ik ben niet aangesloten bij een vakbond 
 

Vraag 30. Stemt u bij verkiezingen altijd op dezelfde partij? (Q47) 
-ja 
-neen 
-ik ben niet stemgerechtigd 
 

Vraag 31. Op welke partij denkt u in oktober te stemmen (gemeenteraadsverkiezingen)? (Q48) 
-Agalev 
-CVP 
-SP 
-Vlaams Blok 
-VLD 
-VU 
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-andere 
-ik weet het nog niet 
 

Vraag 32. Bent u actief lid van een andere organisatie die een politiek/levensbeschouwelijke kleur heeft? 
(Q50) 

-ja 
-neen 
 

Vraag 37. U bent… (Q55) 
-vrijzinnig/atheïst 
-ongelovig/onverschillig 
-niet pratikerend gelovige (vervult geen of nauwelijks godsdienstige plichten) 
-pratikerend gelovige ( vervult vrijwel alle godsdienstige plichten) 
 

 
6.1.4.2.2. De levensbeschouwelijke achtergrond van de kring/federatie: 

 
Vraag 8. Wordt er bij de programmatie rekening gehouden met de politieke kleur of 
levensbeschouwelijke strekking van uw kring? (Q13) 

-ja, altijd 
-soms 
-neen, nooit 
 

Vraag 14. Heeft uw kring connecties met een vakbond? (Q24) 
-ja 
-neen 

Zo ja, wat houdt deze connectie in? (Q23A1 t.e.m. Q23A8) 
-financiële steun 
-materiaal en logistieke steun 
-stellen mensen ter beschikking 
-stellen zaal ter beschikking 
-maken publiciteit voor ons 
-maken publiciteit voor hen 
-gelijkgezindheid/zelfde gedachtegoed 
-spelen voor hen 
 

Vraag 15. Heeft uw kring connecties met een partij? (Q26) 
-ja 
-neen 

Zo ja, wat houdt deze connectie in? (Q27A1 t.e.m. Q27A8) 
-financiële steun 
-materiaal en logistieke steun 
-stellen mensen ter beschikking 
-stellen zaal ter beschikking 
-maken publiciteit voor ons 
-maken publiciteit voor hen 
-gelijkgezindheid/zelfde gedachtegoed 
-spelen voor hen 
 

Vraag 16. Heeft uw kring connecties met een parochie? (Q28) 
-ja 
-neen 

Zo ja, wat houdt deze connectie in? (Q29A1 t.e.m. Q29A8) 
-financiële steun 
-materiaal en logistieke steun 
-stellen mensen ter beschikking 
-stellen zaal ter beschikking 
-maken publiciteit voor ons 
-maken publiciteit voor hen 
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-gelijkgezindheid/zelfde gedachtegoed 
-spelen voor hen 
 

Vraag 21. Bij welke (federatie) verbond is uw kring aangesloten? (Q36A1 t.e.m. Q36A5; later 
gehercodeerd in Q65) 

-NVKT (Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond) 
-FAKREA (Federatie voor Amateurkunsten en Kreativiteit) 
-KNTV (Koninklijk Nationaal Toneelverbond) 
-FVST (Federatie van Sociaal-progressieve Toneelverenigingen) 
-Ik weet het niet 
 

 
6.1.4.2.3. De perceptie van de levensbeschouwelijke achtergrond door de respondent: 

 
Vraag 4. Waarom aangesloten bij uw huidige kring? (Q7) 

-omdat het een katholieke vereniging is 
-omdat het een liberale vereniging is 
-omdat het een socialistische vereniging is 
-omdat het een neutrale vereniging is 
-omdat het een vrijzinnige vereniging is 
-de politieke kleur had hier niets mee te maken 

 

6.1.4.2.4. De perceptie van de levensbeschouwelijke toekomst door de respondent: 

 
Vraag 25. De fusie van de vier federaties is…? (Q40) 

-een goede zaak 
-een slechte zaak 
-ik weet het niet 
 

Vraag 26. Door de fusie zal de eigenheid (politieke kleur, geloof, levensbeschouwing) die verbonden is 
aan de federatie verdwijnen? (Q41) 

-dit is goed 
-dit is spijtig 
 

Vraag 27. Zal de fusie een invloed hebben op de dagdagelijkse werking van uw kring? (Q42) 
-ja, vast en zeker 
-ik denk het wel 
-ik denk het niet 
-neen, zeker niet 

 

Tenslotte werd zo tot een definitief enquêteformulier gekomen met volgende structuur  

en ingebouwde controlemechanismen: 

 
6.1.4.2.5. Structuur van de vragenlijst:  

 

de definitieve vragenlijst12 bestaat uit vijf delen: 

- in het eerste deel (vragen 1 t.e.m. 9) wordt gepeild naar diverse aspecten die met het 

kringlidmaatschap te maken hebben, hierbij wordt meteen een belangrijke vraag 

                                                 
12 cf. Janssens 1998: 81-104 
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m.b.t. programmatie en levensbeschouwelijke strekking gesteld (vraag 8) en een 

controlevraag ingebouwd (vraag 9) 

- in het tweede deel ( vragen 10 t.e.m.16) worden diverse vragen gesteld naar de 

connecties van de kring met andere maatschappelijke structuren teneinde aspecten 

van zuilgebondenheid te detecteren 

- in deel 3  (vragen 17 t.e.m.27) zijn een aantal vragen opgenomen naar de adhesie van 

de kring bij de verzuilde amateurtoneelfederaties en worden tevens een aantal 

vragen gesteld over de impact die de respondent toekent aan een eventueel fuseren 

van deze federaties 

- in deel 4 (vragen 28 t.e.m. 32) wordt gepeild naar de politiek-levensbeschouwelijke 

achtergrond van de respondent 

- in het vijfde deel (vragen 33 t.e.m. 39) zijn de vragen opgenomen m.b.t. het algemeen 

profiel van de respondent en werden tegelijk twee vragen verwerkt die ook als 

indicatoren zullen dienen voor levensbeschouwelijke achtergrond en 

zuilgebondenheid (vragen 37 en 39) 

 

6.1.4.2.6. Controlemechanismen. 

 

Controlevragen :  

Vraag 9 (Q14) is een controlevraag in relatie tot vraag 21 (Q36) in die zin dat de 

afwezigheid van elke correlatie tussen de antwoorden een verwittiging inhoudt om 

verder na te gaan of de respondent zich niet heeft vergist dan wel onbetrouwbaar is. 

Vraag  7 (Q11) is een controlevraag in relatie tot vraag 18 (Q32) in die zin dat indien 

één van beide vragen positief wordt beantwoord dit redelijkerwijze ook het geval moet 

zijn voor de andere. 

 

Andere controlemechanismen :  

bij het ordenen van bepaalde onderdelen van de vragenlijst werd bewust een structurele 

moeilijkheidsgraad ingebouwd om de respondent op de proef te stellen. De interne 

volgorde waarin levensbeschouwelijk of politiek gekleurde categorieën als 

keuzemogelijkheid werden aangeboden, is bijgevolg met opzet willekeurig gehouden in 

de vragen 4 (Q7), 21 (Q36), 28 (Q43), 29 (Q45) en 31 (Q48). 

Analoog werd de volgorde van de keuzemogelijkheden in de controlevraag 9 (Q14) 

bewust afwijkend gemaakt van die in vraag 21 (Q36). 
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6.1.4.2.7. Vragenlijst :   

 
Graag de vragenlijst volledig invullen.   Zij is zeer persoonlijk en daarom ook anoniem.   Met dank voor uw medewerking. 
De ingevulde vragenlijst voor 6 mei terugzenden in de bijgevoegde voorgefrankeerde omslag aub. 

    
1 Wat is de naam van uw kring?   
    

2 Hoeveel jaar bent u al lid van uw kring?   
    

3 Wat is uw functie in de kring?  acteren 
   regisseren 
   ledenwerving 
   sponsorwerving 
   administratie 
   bestuurslid 
   andere ……………………………………………………… 
    

4 Waarom aangesloten bij uw huidige kring?  omdat het een katholieke vereniging is 
   omdat het een liberale vereniging is 
   omdat het een socialistische vereniging is 
   omdat het een neutrale vereniging is 
   omdat het een vrijzinnige vereniging is 
   de politieke kleur had hier niets mee te maken 
    

5 Hoeveel leden telt uw kring?   
    

6 Bent u al eens van kring veranderd?  ja 
   neen 
    
          Zo ja, bent u daarbij ook van verbond (federatie) 

veranderd? 
 ja 

   neen 
    

7 Werkt u ook met andere kringen samen?  ja 
   neen 
    
          Zo ja, van het zelfde verbond (federatie)?  ja 
   neen 
    

8 Wordt er bij de programmatie rekening gehouden met de 
pol. 

 ja, altijd 

 kleur of levensbeschouwelijke strekking van uw kring?  soms 
   neen, nooit 
    

9 Welke toneelpublicaties leest u?  Fakreant 
   Gong 
   Rekwisiet 
   Toneelecho 
   andere ……………………………………………………… 
    

10 Heeft uw kring connecties met andere gezelschappen?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

11 Heeft / had uw kring connecties met andere verenigingen?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
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   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

12 Heeft uw kring connecties met een school?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

13 Heeft uw kring connecties met een bedrijf?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

14 Heeft uw kring connecties met een vakbond?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

15 Heeft uw kring connecties met een partij?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

16 Heeft uw kring connecties met een parochie?  ja 
   neen 
    
           Zo ja, wat houdt deze connectie in?  financiële steun 
   materiaal en logistieke steun 
   stellen mensen ter beschikking 
   stellen zaal ter beschikking 
   maken publiciteit voor ons 
   maken publiciteit voor hen 
   gelijkgezindheid / zelfde gedachtengoed 
   spelen voor hen 
    

17 Welke problemen kent uw toneelkring?  te weinig leden 
   te weinig actieve leden 
   verloop van medewerkers 
   te weinig publiek 
   artistieke meningsverschillen 
   levenbeschouwelijke meningsverschillen 
   politieke meningsverschillen 
   andere ……………………………………………………… 
    

18 Zou u willen samenwerken met andere kringen uit uw 
regio? 

 ja 

   neen 
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19 Zou u willen samensmelten met een andere kring uit uw 

regio? 
 ja 

   neen 
   dit is een interessante gedachte om te onderzoeken 
    

20 Aan welke manifestaties neemt u of uw kring deel?  IJzerbedevaart 
   Vlaams Nationaal Zangfeest 
   1-mei 
   Rerum Novarum 
   Feest Vrijzinnige Jeugd 
   H. Communieviering / communiefeest 
   andere ……………………………………………………… 
    

21 Bij welke (federatie) verbond is uw kring aangesloten?  NVKT (Nationaal Vlaams Kristelijk Toneelverbond) 
   FAKREA (Fed. van Arb. voor Am. Kunstbeoefening en Kreativiteit) 
   KNVT (Koninklijk Nationaal Toneelverbond) 
   FVST (Fed. van Vl. Soc. en Soc. en Soc.-progr. Toneelver.) 
   ik weet het niet 
    

22 Weet u dat de 4 federaties gaan fusioneren?  ja 
   neen 
    

23 Via welk kanaal heeft u dit vernomen?  via een vergadering 
   via een publicatie van een kring of verbond 
   via mond tot mond 
   algemene media 
    

24 Waarom fusioneren de 4 federaties?   
    

25 De fusie van de 4 federaties is ...  een goede zaak 
   een slechte zaak 
   ik weet het niet 
    

26 Door de fusie zal de eigenheid (pol. kleur, 
levensbeschouwing) 

 dit is goed 

 die verbonden is aan de federatie verdwijnen?  dit is spijtig 
    

27 Zal de fusie een invloed hebben op de dagdagelijkse   ja, vast en zeker 
 werking van uw kring?  ik denk het wel 
   ik denk het niet 
   neen, zeker niet 
    

28 Bij welk ziekenfonds bent u aangesloten?  Christelijke Mutualiteiten 
   Socialistische Mutualiteiten 
   Liberale Mutualiteiten 
   Onafhankelijke Mutualiteiten 
   Neutrale Mutualiteiten 
   Hulpkas Ziekte en Invaliditeitsverzekering 
   andere ……………………………………………………… 
    

29 Bij welke vakbond bent u aangesloten?  ABVV 
   ACLVB 
   ACV 
   andere ……………………………………………………… 
   ik ben niet aangesloten bij een vakbond 
    

30 Stemt u bij verkiezingen altijd op zelfde partij?  ja 
   neen 
   ik ben niet stemgerechtigd 
    

31 Op welke partij gaat u in oktober stemmen  Agalev 
  (gemeenteraadsverkiezingen)?  CVP 
   SP 
   Vlaams Blok 
   VLD 
   VU 
   andere ……………………………………………………… 
   ik weet het nog niet 
    

32 Bent u actief lid van een andere organisatie die een   ja 
 politieke / levensbeschouwelijke kleur heeft?  neen 
    

33 U bent ...  een man 
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   een vrouw 
    

34 U bent ...  jonger dan 21 jaar 
   tussen 21 en 30 jaar 
   tussen 31 en 40 jaar 
   tussen 41 en 50 jaar 
   tussen 51 en 60 jaar 
   ouder dan 60 jaar 
    

35 Wat is uw beroep?  hoger kader / vrij beroep 
   zelfstandige 
   bediende / middenkader 
   arbeider 
   gepensioneerd 
   student 
   momenteel zonder werk 
    

36 Wat is het hoogste diploma dat u behaald heeft?  lagere school 
   lager middelbaar 
   lager technisch 
   hoger technisch 
   hoger middelbaar (A2) 
   hoger niet-universitair (A1) 
   universitair 
    

37 U bent ...  vrijzinnig / atheïst 
   ongelovig / onverschillig 
   niet pratikerend gelovige (vervult geen of nauwelijks godsd. 

plichten) 
   pratikerend gelovige (vervult vrijwel alle godsdienstige plichten) 
    

38 U bent ...  ongehuwd met ouders 
   ongehuwd met partner 
   ongehuwd alleen 
   gehuwd / 0 kinderen 
   gehuwd / 1 kind 
   gehuwd / meer dan 2 kinderen 
   gescheiden 
   weduwe / weduwenaar 
    

39 Welke schoolkeuze maakt u voor uw kinderen?  officieel onderwijs 
   vrij onderwijs 
   andere ……………………………………………………… 
   ik heb geen kinderen 
    

40 Wat is de postcode van uw woonplaats?   
    

 

 

6.1.5. Draaiboek onderzoek. 

 

6.1.5.1. Eerste georganiseerd contact. 

 

Op 3 april 2000 werd op een gezamenlijke vergadering van de bestuurders van de vier 

amateurtoneelfederaties (NVKT, FAKREA, KNTV, FVST) en het Vlaams Verbond 

voor Poppenspel het onderzoek voorgesteld en het doel ervan uiteen gezet met de 

bedoeling de medewerking van de amateurtoneelfederaties te vragen voor het trekken 

van de steekproef. 
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Er werd hierbij nadrukkelijk verzekerd dat de enquête anoniem en vertrouwelijk zal 

verlopen. Aan het Vlaams Verbond voor Poppenspel werd uitgelegd waarom hun leden 

niet in de enquête konden worden opgenomen. 

 

De vier verbonden stemden erin toe hun medewerking te verlenen door hun 

secretariaten opdracht te geven adreslabels van hun leden ter beschikking te stellen, 

lukraak getrokken volgens onze instructies. 

 

6.1.5.2. De begeleidende brieven 

 

De vier voorzitters gingen ook akkoord een door ons in hun naam opgestelde 

begeleidende brief13 op briefpapier van hun respectieve federatie te vermenigvuldigen 

en te ondertekenen. 

De begeleidende brieven werden opgenomen in bijlage achterin deze band en leggen de 

nadruk op het belang van het onderzoek voor de verenigingen en dus indirect ook voor 

de respondent, en op de betrokkenheid en de instemming van de 

federatiebesturen.Tevens wordt expliciet gewezen op de wetenschappelijke aard van het 

onderzoek en op het anonieme en vertrouwelijke karakter van de enquête. 

 

6.1.5.3. Trekken van de steekproef 

 

Het totaal aantal bij de vier federaties aangesloten Vlaamse amateurgroepen bedraagt 

ongeveer duizend. Dit aantal schommelt constant heel lichtjes omdat er geregeld wel 

een kring verdwijnt of inslaapt en een andere ontstaat of weer actief wordt. 

 

Hoewel het uitsturen, met alles wat dit impliceert, van duizend enquêteformulieren aan 

de limiet lag van wat tot onze praktische mogelijkheden behoorde, werd er toch voor 

geopteerd één lukraak14 gekozen medewerker van elke kring aan te schrijven, waardoor 

de geografische spreiding en de complete dekking van het gehele veld verzekerd waren 

voor wat betreft de uitgestuurde enquête. 

 

                                                 
13 cf. Swanborn 1981: 105-106 
14 cf. Van der Zee 1983: 135 en Swanborn 1981: 98-103 
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Voor het grootste verbond, het NVKT, werd uit het geautomatiseerde ledenbestand voor 

elke aangesloten kring aan de hand van een klein speciaal ontwikkeld ad random 

programma één lid getrokken en op adreslabel afgedrukt. Voor de drie andere 

verbonden werd in de geautomatiseerde ledenbestanden van de federatiesecretariaten 

systematisch onsystematisch één lid van elke kring getrokken. Dit gebeurde door uit de 

ledenlijsten15 van de kringen per kring respectievelijk het eerste, tweede, derde enz. lid 

te kiezen en opnieuw met het eerste lid van de volgende kring te beginnen wanneer men 

bij een bepaalde kring aan het laatste lid van het ledenbestand was gekomen. Hierbij 

kan nog worden opgemerkt  dat de volgorde waarin de ledenlijsten door de 

verschillende nationale secretariaten van de federaties worden bijgehouden in hun 

bestanden vrij willekeurig is: soms alfabetisch op naam, soms gerangschikt per 

provincie of  per gemeente. Ook in dit opzicht was het aselecte karakter van het door 

ons gehanteerde principe gewaarborgd. 

 

Vervolgens werden de naam en adresgegevens van aldus getrokken leden op adreslabels 

uitgeprint. De labels van de vier federaties waren alle in ons bezit op 13 april 2000.  

 

Telling leerde hun precieze aantal en de spreiding per federatie, als volgt: 

 

NVKT:      505 

KNTV:      269 

FAKREA: 150 

FVST:         66 

Totaal:       990. 

 

Hierbij werden nog 10 lukraak gekozen namen gevoegd uit ons eigen, meer bescheiden 

privé-adressenbestand van amateurtoneelspelers. Dit bracht het aantal voor het NVKT 

op 514, voor FVST op 67, en het totaal aantal op 1000. Deze laatste ingreep was ook 

mee ingegeven door de overweging dat vanaf 1000 exemplaren De Post gunstiger 

verzendingstarieven hanteert. 

 

                                                 
15 we merkten in 1.1 reeds op dat het KNTV geen ledenlijsten als zodanig heeft; er kon echter gebruik worden 
gemaakt van een specifieke verzendingslijst voor het KNTV-tijdschrift Rekwisiet: alle bij het KNTV aangesloten 
groepen mogen namelijk een vrij te kiezen persoon opgeven die recht heeft op een gratis abonnement 
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6.1.5.4. Verzending 

 

In het weekeind van 15 op 16 april 2000 werden 1000 brieven verzendingsklaar 

gemaakt. Elke zending bestond uit:  

- de begeleidende brief van de betreffende federatievoorzitter 

- het enquêteformulier met waarborg van anonimiteit en verzoek vóór 6 mei te  

  willen antwoorden 

- een aan onszelf geadresseerde voorgefrankeerde terugzendenveloppe . 

 

Deze 1000 zendingen werden op 17 april 2000 gepost. 

 

6.1.5.5. Respons 

 

Tussen 21 april en 23 mei werden 391 omslagen teruggezonden plus 13 door de post als 

onbestelbaar geretourneerde zendingen (deze laatste als volgt gespreid over de 4 

federaties: NVKT 8, KNTV 2, FVST 2, FAKREA 1,  wat tussen haakjes op zich al 

enigszins in de richting zat van de getalsterkte van de verbonden en als een 

bemoedigend teken mocht worden beschouwd).  

 

De 391 door de respondenten teruggezonden omslagen bevatten 390 ingevulde 

enquêteformulieren en één gemotiveerde weigering om mee te werken. De respons 

bedroeg dus 390 op 1000 of precies 39%, wat als bijzonder succesvol mag worden 

beschouwd.16 Naar wetenschappelijke maatstaven is dit een zeer goede respons voor een 

schriftelijke enquête, inz. wanneer we er ook rekening mee houden dat we niet over de 

middelen beschikten om na verloop van drie weken een rappel te versturen of de 

aangeschreven personen op te bellen. Wellicht is dit succes te verklaren door de 

motiverende begeleidende brief en door de ingesloten voorgefrankeerde 

terugzendomslag. Het feit dat de problematiek van de fusie van de bestaande 

amateurtoneelfederaties op dat moment in de tijd steeds meer acuut werd, kan ook bij 

een aantal respondenten een rol hebben gespeeld, omdat een aantal vragen op dit 

fusiefenomeen betrekking hadden. 

 

                                                 
16 de non-respons bij postenquêtes kan gemakkelijk 70 tot 80% bedragen, cf. Billiet 1992: 212 en Swanborn 
1981: 103-106 
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Bij het binnenkomen werden alle ontvangen enquêteformulieren doorlopend 

genummerd met het oog op de verwerking ervan. Volledigheidshalve weze  i.v.m. de 

respons nog vermeld  dat nog slechts drie enquêteformulieren na het opstarten van de 

verwerking  werden teruggezonden  en dus buiten beschouwing bleven. 

 

6.1.5.6. Verwerking 

 

Met het oog op de verwerking17 werden de nu van een volgnummer voorziene 

enquêteformulieren stuk per stuk nagekeken. 

 

Hierbij werden bepaalde evidente gegevens  in de antwoorden consequent en/of correct 

gemaakt inz. de formulering van de naam van de kring en het toewijzen aan de correcte 

categorie van sommige antwoorden, vooral i.v.m. mutualiteits- en 

vakbondslidmaatschap.  

 

Tevens werden de controles op consistentie en consequentie van de respondent 

uitgevoerd via de zuivere controlevragen en via de controle op de consistentie van 

bepaalde gerelateerde antwoorden. Op deze wijze werd één respondent, volgnummer 

170, gedetecteerd die niet voldeed. 

 

In totaal kwamen dus 389 enquêteformulieren in aanmerking voor verwerking en 

analyse. Hiervan werden eerst voor de rechte tellingen de gegevens m.b.t. 

federatielidmaatschap en woonplaats van de respondent genoteerd. Vervolgens werden 

in het weekeind van 27 op 28 mei 2000 de 389 enquêteformulieren met hun drie 

bladzijden informatie in de computer ingetikt in een Excel programma opgesteld in 

functie van het codeboek, en geschikt om én frequentietabellen te produceren én nadien 

in SPSS te worden gecodeerd voor de verdere statistische verwerking d.m.v. 

kruistabellen van variabelen.  

 

In deze fase van de verwerking van de gegevens werd beslist om, met het oog op het 

aanmaken van de kruistabellen, een aantal vragen te hercoderen.  

 

                                                 
17 cf. Janssens 1998: 173-181 
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Als Q60 werd een categorie “provincie” ingevoerd op basis van de antwoorden op Q59  

(vraag 40) naar de postcode van de woonplaats van de respondent. 

 

Als Q61 werd een categorie “politieke kleur van de respondent” ingevoerd door naast 

de antwoorden over partijvoorkeur op Q48 (vraag 31) ook drie categorieën te 

introduceren op basis van een combinatie van de antwoorden over lidmaatschap van een 

ziekenfonds via Q43 (vraag 28) en van een vakbond via Q45 (vraag 29): 

- socialistisch:  Q43 = 2 en Q45 = 1 

- liberaal:          Q43 = 3 en Q45 = 2 

- katholiek        Q43 = 1 en Q45 = 3 

 

Als Q62 werd een categorie “hoeveel jaar lid van uw kring” samengesteld op basis van 

de gemiddelde duur van het lidmaatschap Q4 (vraag 2), namelijk 12 jaar. Onder dit 

gemiddelde wordt beschouwd als een kort, en erboven als een lang lidmaatschap. 

 

Als Q63 werd uit de antwoorden op Q7 (vraag 4) “waarom aangesloten bij uw huidige 

kring” een nieuwe dichotome categorie samengesteld als:  

“past bij politiek-levensbeschouwelijke overtuiging” Q7 = 1,2,3,4,5  

“politiek-levensbeschouwelijke overtuiging had er niets mee te maken” 

 

Als Q64 werd een categorie “hoeveel leden telt uw kring” samengesteld op basis van 

het gemiddeld aantal leden via Q8 (vraag 5), namelijk 30 leden. Onder dit gemiddelde 

wordt beschouwd als een kleine kring, erboven als een grote. 

 

Als Q65 werd Q36 (vraag 21) “bij welke (federatie) verbond is uw kring aangesloten” 

uitgebreid met de categorieën “combinatie van federaties” en “ weet het niet”. 

 

Na deze hercoderingen kon het definitieve codeboek worden samengesteld. 

 

6.1.5.7. Codeboek. 

 

Het codeboek werd achterin deze band opgenomen en staat eveneens op de CD Rom in 

bijlage. 
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6.2. Onderzoeksresultaten 

 

De volledige onderzoeksresultaten werden opgenomen in  bijlage 1 op de afzonderlijke 

CD Rom. 

De databank met de gegevens van de enquête en de verwerkte statistische gegevens,  

werden eveneens op de CD Rom opgenomen als bijlage 4. 

 

6.3. Analyse van de onderzoeksresultaten 

 

         6.3.1. Aantal respondenten 

 

Het aantal geldige respondenten bedroeg zoals gezegd 389. De rechte tellingen van de 

via de enquêteformulieren ingewonnen gegevens m.b.t. woonplaats (gemeente) en 

lidmaatschap van een of meerdere amateurtoneelfederaties, leverden meteen een eerste 

tabel op van de geografische spreiding over de vijf provincies van de respondenten per 

verbond. 

 

6.3.2.Geografische spreiding van respondenten 

 

De spreiding van het aantal bij de vier amateurtoneelfederaties aangesloten groepen – 

op het ogenblik dat de enquête werd uitgevoerd  - nationaal en over de vijf Vlaamse 

provincies was de volgende: 

 

    Aangesloten groepen          NVKT        FAKREA          KNTV            FVST 

                       nationaal  505  151  251  70 

                    Antwerpen  102   69    52  30 

            Vlaams Brabant    64   20  104    6 

           Oost-Vlaanderen  101   30    56  26 

          West-Vlaanderen  137   22    35    7 

                        Limburg  101   10      4    1  

Bron: VCAT Stuurgroep Herstructurering Amateurtheater, verslag dd. 2.2.2000, blz. 1 
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Wanneer we hier de tabel naastleggen, samengesteld op basis van de rechte tellingen 

met betrekking tot de geografische spreiding nationaal en over de vijf Vlaamse 

provincies van de respondenten, dan geeft die volgend resultaat:   

 
390 respon- 
       denten 

Nvkt Fakrea kntv fvst Weet 
niet ? 

Nvkt 
+ ? 

fakrea 
+kntv 

 

nvkt+ 
kntv 

nvkt+ 
fakrea 

geen 
feder. 

onbe-
trouw-
baar 

Totaal 154 45 130 29 9 [2] 5 10 6 1 1 

Antw.. 34 26 29 10 1 0 3 3 2 0 0 

Vl.Br. 23 3 44 3 1 0 2 3 1 0 1 

O.-Vl. 33 9 29 11 4 0 0 0 0 1 0 

W.-Vl. 43+2= 
45 

4 16 5 2 [2] 0 1 1 0 0 

Limb. 19 3 12 0 1 0 0 3 2 0 0 

 

 

Dit leert ons dat de spreiding van respondenten vrij goed aansluit bij de relatieve 

getalsterkte  (aantal  aangesloten groepen) van de vier federaties, met een lichte 

oververtegenwoordiging voor wat betreft KNTV, waarop we verder nog zullen 

terugkomen. Deze tendens wordt ook op het niveau van de provinciale spreiding 

doorgezet. Het NVKT komt overal als de grootste federatie naar voren, gevolgd door de 

tweede grootste federatie, het wat kleinere KNTV – zoals gezegd dus wat 

oververtegenwoordigd in de cijfers – en dan gevolgd door de twee kleine federaties, met 

als grootste FAKREA en als kleinste FVST.  

 

Hieruit kan dus worden geconcludeerd dat de repons representatief is voor de 

verhoudingen in ledenaantal tussen de vier federaties, zowel op nationaal als op 

provinciaal niveau.  

 

Op basis van de antwoorden op de vraag naar de woonplaats (gemeente) van de 

respondenten kan de geomap van Vlaanderen worden ingevuld. Een geomap is een 

landkaart met opgave van het aantal respondenten per gemeente, ingekleurd met zeven 

kleuren die het aantal respondenten per gemeente vermeldt zoals opgegeven in de 

legende.  
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Hierbij valt overduidelijk op dat de geografische dekking van quasi heel Vlaanderen 

werd gerealiseerd en dat ook de concentratie van de antwoorden aansluit bij de 

getalsterkte van de federaties per provincie en per lokaliteit, met aan kop de meeste 

verstedelijkte gebieden met de meeste amateurtoneelkringen in de provincies 

Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.  

 

Hieruit kunnen we alvast besluiten dat de spreiding van het totaal aantal ontvangen 

vragenlijsten op een dubbele wijze een representatief beeld geeft van de beoogde 

populatie: heel Vlaanderen werd bestreken en de geografische densiteit van de groepen 

kwam eveneens uit de spreiding van de respondenten naar voren. 
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6.3.3. Profiel van de respondent. 

 

Uit de frequentietabellen en grafieken kunnen m.b.t. het profiel van de respondenten 

volgende conclusies worden getrokken: 
 

Geslacht Q51  (zie bijlage 1 op de CD Rom, deel 1, tabel 44) 

De opdeling naar geslacht van 388 respondenten die op deze vraag antwoordden, is: 

57.7% mannen 
42.3% vrouwen 
 

een vrouw

een man

 
 

 

Leeftijd Q 52  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 45) 

De spreiding naar leeftijd van 385 respondenten ligt als volgt: 

34.5%: tussen 41 en 50  
21.3%: tussen 51 en 60 
19% tussen 31 en 40 
10.9% ouder dan 60 
9.4% tussen 21 en 30 
4.9% jonger dan 21 
 
Het merendeel der respondenten is dus tussen 41 en 50 jaar oud (34.5%) gevolgd door  - 
dicht bij elkaar – de leeftijdsgroepen tussen 51 en 60 (21.3%) en tussen 31 en 40 (19%) 
en de leeftijdsgroepen ouder dan 60 (10.9%) en tussen 21 en 30 (9.4%); de groep jonger 
dan 21 is het minst vertegenwoordigd met 4.9% 
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Beroep Q 53 (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 46) 

De spreiding naar beroep van 377 respondenten ligt als volgt: 

49.9% bediende/middenkader 
14.6% gepensioneerd 
9.8% hoger kader/vrij beroep 
8.2% arbeider 
6.6% zelfstandige 
5.8% momenteel zonder werk 
5.0% student 

De helft van deze respondenten behoort tot de groep bediende/middenkader: 49.9%; de 
groep gepensioneerden bedraagt 14.6% en alle anderen minder dan 10%: hoger kader/ 
vrij beroep 9.8%; arbeider 8.2%; zelfstandige 6.6%; momenteel zonder werk 5.8% en 
student 5.0%. 

 
 

 

momenteel zonder wer

student

gepensioneerd

arbeider

bediende / middenkad

zelfstandige

hoger kader / vrij b
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Opleidingsniveau Q54  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 47) 

Het opleidingsniveau van 387 respondenten is het volgende: 

32.8% hoger niet universitair 
28.7% hoger middelbaar 
11.6% lager middelbaar 
11.1% universitair 
7.8% hoger technisch 
4.9% lager technisch 
3.1% lager onderwijs 

Het opleidingsniveau van de respondenten is hoog : 

De groepen van de hoger niet universitair en van de hoger middelbaar geschoolden 
overwegen met resp. 32.8% en 28.7%. Lager middelbaar en universitair onderwijs 
liggen nagenoeg gelijk met 11.6% en 11.1%. Tenslotte volgen hoger technisch 7.8%, 
lager technisch 4.9% en lager onderwijs 3.1%. 
 

universitair
hoger niet-universit

hoger middelbaar (A2
hoger technisch

lager technisch
lager middelbaar

lagere school
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Gezinsstructuur Q56  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 49) 

De gezinsstructuur van 388 respondenten is de volgende: 

35.3%: gezin met meer dan 2 kinderen 
16.5% gezin met 1 kind 
12.4% gezin met 2 kinderen 
8.0% ongehuwd met ouders 
7.0% ongehuwd met partner 
7.0% gescheiden 
6.4% gehuwd zonder kinderen 
5.4% ongehuwd alleen 
2.1% weduwe/weduwnaar 

Bij deze respondenten overweegt de gezinsstructuur met kinderen: 

zowat 1/3 is gehuwd met meer dan 2 kinderen: 35.3%; 16.5% is gehuwd met 1 kind; 
12.4% is gehuwd met 2 kinderen, wat samengeteld 64.2% geeft. De andere categorieën 
zijn zowat gelijk verdeeld, als men er rekening mee houdt dat gelet op de leeftijd de 
categorie weduwe/weduwnaar minder vertegenwoordigd is. 
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Duur lidmaatschap Q62  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 52) 

Het volledig aantal respondenten, 390, is vrijwel precies verdeeld over kort en lang 

lidmaatschap (met als norm 12 jaar) : 

48.2% kort 
51.8% lang 
 

 

lang lidmaatschap

kort lidmaatschap

 
 
 

Grootte kring Q64  (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 54) 

Het totaal aantal respondenten, 390, is bijna 3/5 – 2/5 verdeeld tussen lidmaatschap van 

een grote of een kleine kring (met als norm 30 leden) : 

56.7% grote kring 
43.3 kleine kring 
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grote kring

kleine kring

 
 

6.3.4. Frequentietabellen en kruistabellen 

 

Om de via de enquête ingewonnen antwoorden te analyseren en te interpreteren werd 

een groot aantal kruistabellen opgesteld via het statistische programma SPSS Base 9.0 

voor Windows. Naast de frequentietabellen met grafiek van alle vragen (zie bijlage 1, 

deel 1 op de CD Rom), waarvan we boven reeds die m.b.t. het profiel van de respondent 

bespraken, werden volgende grote groepen kruistabellen aangemaakt: 

  

- Kruistabellen van alle gesloten vragen met de variabelen. (zie bijlage 1 op de  CD 

Rom, deel 2) 

1. hoeveel jaar lid van uw kring 
2. waarom aangesloten bij uw huidige kring 
3. hoeveel leden telt uw kring 
4. bij welk verbond is uw kring aangesloten 
 

- Kruistabellen met multiple answers met de variabelen. (zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 3) 

1. politieke kleur 
2. hoeveel jaar lid van uw kring 
3. waarom aangesloten bij uw huidige kring 
4. hoeveel leden telt uw kring 
5. bij welk verbond is uw kring aangesloten 
 

- Kruistabellen van de vier groepen levensbeschouwelijke indicatoren, onderverdeeld 

als (zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 4): 

- levensbeschouwelijke achtergrond van respondent: Q43,Q45,Q47,Q48,Q50 en Q55 
- levensbeschouwelijke achtergrond van de kring/federatie: Q13,Q24,Q26,Q28 en Q65 
- perceptie van de levensbeschouwelijke achtergrond door de respondent: Q7 
- perceptie van de levensbeschouwelijke toekomst door de respondent: Q40,Q41en Q42 
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- Kruistabellen van alle gesloten vragen met variabelen (zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 5) 

1. geslacht 
2. leeftijd 
3. beroep 
4. diploma 
5. provincie 
 

- Kruistabellen met multiple answers met de variabelen (zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 6) 

1. geslacht 
2. leeftijd 
3. beroep 
4. diploma 
5. provincie 
 

- Kruistabellen van alle gesloten vragen met de variabele (zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 7) 

-bestuurslid 

-geen bestuurslid 

 
 

6.3.4.1. Analyse van de frequentietabellen 

 

Gemiddeld lidmaatschap (Q4: zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 2 en 3) 

 
 

 

Hoeveel jaar bent u al lid van uw kring?
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Van het totaal aantal respondenten  is een lid gemiddeld 12 jaar aangesloten bij een 

kring 
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Functie (Q5: zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 4) 

De functie in de kring is bij het totaal aantal respondenten als volgt gespreid: 

Acteren : 30,1% 
Bestuurslid : 25% 
Andere functies18: 13,7% 
Administratie : 12,1%  
Regisseren : 8,7% 
Sponsorwerving : 5,3% 
Ledenwerving : 5,1% 
 

 

Reden lidmaatschap (Q7 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 5) 
 

de politieke kleur h

omdat het een vrijzi

omdat het een neutra

omdat het een social

omdat het een libera

omdat het een kathol

 
 
 

Van de 386 respondenten die deze vraag beantwoordden, zegt meer dan ¾ (76.7%) dat 

de reden waarom ze aangesloten zijn bij hun kring niets met de politiek 

levensbeschouwelijke overtuiging te maken had. 

Deze tendens naar ontzuiling wordt bevestigd door de volgende – veel kleinere – groep 

van 12.4% die aangesloten is bij  een kring omdat die neutraal is. 

Bij de respondenten die wel om politiek levensbeschouwelijke redenen bij een kring 

aangesloten zijn, behoort het merendeel manifest tot de katholieke zuil 8.3%. 

Bijna geheel te verwaarlozen zijn socialistisch en vrijzinnig die beide elk precies 1% 

bedragen en liberaal dat nauwelijks 0.5% haalt.  

 

Zie ook verder: belang politiek-levensbeschouwelijk element voor lidmaatschap kring  

(Q63)  
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Gemiddeld aantal leden kring (Q8 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 6 en 7) 
 

De kringen waartoe de 390 respondenten behoren tellen gemiddeld 30 leden. 

 

Trouw aan de kring (Q9 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 8) 

neen

ja

 
 

Het overgrote deel van respondenten blijkt trouw te zijn aan hun kring: 83.8%. 

 

Slechts 16.2% is al eens van kring veranderd. 388 van de 390 respondenten 

beantwoordden deze vraag. 

 

 

Trouw aan de federatie (Q10 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 9) 
 

neen

ja

 
Wanneer we de respondenten bijkomend vragen of ze daarbij ook van verbond/federatie 

zijn veranderd, blijkt dit voor 29% op te gaan, tegenover 71% die ook hun 

verbond/federatie trouw bleven. 

                                                                                                                                                         
18 inz. decor, techniek, tekstcontrole, werk achter de schermen 
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Het belang van deze cijfers moet nochtans gerelativeerd worden want slechts 62 van de 

390 respondenten gaf een antwoord op deze vraag. 

 

 

Graad van samenwerking (Q11 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 10) 
 

neen

ja

 
 
 

58.7% van de 383 respondenten die deze vraag beantwoordden, werkt niet met andere 

kringen samen, de overige 41.3% wel. 

 

 

Aard van samenwerking (Q12 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 11) 
 

neen

ja

 
 
 

Op de vraag of dit om samenwerking met kringen van hetzelfde verbond gaat, 

antwoord 56.3% ja en 43.7% neen. 
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Vermits op deze vraag toch door 255 van de 390 respondenten werd geantwoord, 

kunnen we concluderen dat het al dan niet samenwerken spiegelbeeld is van de 

samenwerking met de kringen uit een ander verbond. 

 

 

Impact op programmatie van politiek-levensbeschouwelijke overtuiging (Q13 : zie 

bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 12) 
 

neen, nooit

soms

ja, altijd

 
 
 

 
 

Van de 384 respondenten die de vraag beantwoordden, geeft meer dan 4/5  (84.1%) te 

kennen dat er bij hun programmatie nooit rekening wordt gehouden met de politieke 

kleur of de levensbeschouwelijke strekking van hun kring. Bij 13.3% is dat soms het 

geval en slechts bij 2.3 % altijd. 

 

 

Spreiding  lectuur federatiepublicaties  (Q14 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 

13) 

 

Veel respondenten lezen meer dan 1 toneelpublicatie. De spreiding van  352 

respondenten per federatie ligt als volgt: 

 

NVKT Toneelecho christelijk: 33.8% 

KNTV Rekwisiet neutraal: 28.3% 

FAKREA Fakreant christelijk: 13.1% 

FVST Gong socialistisch: 7% 
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Aan te stippen valt dat publicaties van buiten de federaties goed zijn voor 17.9%. 

 

 
Connecties met andere gezelschapppen  + duiding ervan  (Q16 en Q17 : zie bijlage 1 op 
de  CD Rom, deel 1, tabel 14 en 15) 

 

neen

ja

 
 

Meer dan 2/3 van 385 respondenten geeft aan dat hun kring connecties heeft met 

andere gezelschappen: 69.1%. 

Bij 30.9% is dit evenwel niet het geval. 

 
Deze connecties bestaan in (Q17):  
 
Materiaal en logistieke steun: 28.7% 
Ter beschikking stellen van mensen: 24% 
Spelen voor het andere gezelschap: 12.2% 
Publiciteit maken voor het andere gezelschap: 11% 
Publiciteit maken voor de eigen kring: 10.4% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 8.7% 
Ter beschikking stellen zaal: 4.3% 
Financiële steun: 0.6% 
 

Het delen van eenzelfde gedachtegoed is bij de 257 respondenten veeleer een beperkte 

factor: 8.7% 

 

Connecties met andere verenigingen + duiding ervan  (Q18 en Q19 : zie afzonderlijke 
bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 16 en 17) 
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neen

ja

 
 

Van 369 respondenten geeft 58% aan dat hun kring connecties heeft met andere 

verenigingen. 

Bij 42% is dit niet het geval. 

 

Deze connecties bestaan in (Q19): 
 
Materiaal en logistieke steun: 24.6% 
Ter beschikking stellen van mensen: 18.9% 
Spelen voor die verenigingen: 17.7% 
Publiciteit maken voor de kring: 12.7% 
Publiciteit maken voor die verenigingen: 8.5% 
Ter beschikking stellen zaal: 7.2% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 6.7% 
Financiële steun: 3.7% 
 
Het delen van eenzelfde gedachtegoed is bij de 206 respondenten een eerder beperkte 
factor: 6.7% 
 
Connecties met een school  + duiding ervan  (Q20 en Q21 : zie bijlage 1 op de  CD 
Rom, deel 1, tabel 18 en 19) 

neen

ja

 
Van 383 respondenten geeft meer dan 2/3 (72.3%) aan dat hun kring geen connecties 

heeft met een school. 
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Bij meer dan ¼ (27.7%) is dit wel het geval. 

 

Deze connecties bestaan in (Q21): 
 
Ter beschikking stellen zaal: 32.4% 
Materiaal en logistieke steun: 20.6% 
Spelen voor de school: 15.3% 
Ter beschikking stellen van mensen: 12.4% 
Publiciteit maken voor de kring: 10% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 4.7% 
Publiciteit maken voor de scholen: 2.4% 
Financiële steun: 2.4% 

 

Het delen van eenzelfde gedachtegoed is bij de 103 respondenten gereduceerd tot 4.7% 

 

Connecties met een bedrijf + duiding ervan  (Q22 en Q23 : zie bijlage 1 op de  CD 
Rom, deel 1, tabel 20 en 21) 
 

neen

ja

 
 

 

Van 381 respondenten geeft 3/4 (76%) aan dat hun kring geen connecties heeft met een 

bedrijf. 

Voor haast 1/4 (23.9%) is dit wel het geval. 

 

Deze connecties bestaan in (Q23): 
 
Financiële steun: 35.5% 
Publiciteit maken voor het bedrijf: 20.3% 
Publiciteit maken voor de kring: 15.1% 
Materiaal en logistieke steun: 16.9% 
Spelen voor het bedrijf: 5.8% 
Ter beschikking stellen zaal: 3.5% 
Ter beschikking stellen van mensen: 2.3% 
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Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 0.6% 

 

Het delen van eenzelfde gedachtegoed speelt bij de 90 respondenten dus zo goed als 

geen rol. 

 

Connecties met een vakbond + duiding ervan  (Q24 en Q25 : zie bijlage 1 op de  CD 
Rom, deel 1, tabel 22 en 23) 

neen

ja

 
 
 
 

Van 379 respondenten geeft bijna iedereen (98.7%) aan dat hun kring geen connecties 

heeft met een vakbond. 

Voor amper 1.3% is dit wel het geval. 

 

Deze connecties bestaan in (Q25): 

Ter beschikking stellen zaal: 33.3% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 33.3% 
Spelen voor de vakbond: 33.3% 
 

Vermits het hier maar om 3 respondenten gaat kunnen uit deze cijfers geen conclusies 

worden getrokken. 

 

Connecties met een partij + duiding ervan  (Q26 en Q27 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, 
deel 1, tabel 24 en 25) 
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neen

ja

 
Van 378 respondenten geeft bijna iedereen (95.5%) aan dat hun kring geen connecties 

heeft met een partij. 

Voor 4.5% is dit wel het geval. 

 

 

Deze connecties bestaan in (Q27): 
 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 37.8% 
Ter beschikking stellen zaal: 22.2% 
Publiciteit maken voor de kring: 16.7% 
Materiaal en logistieke steun: 11.1% 
Publiciteit maken voor de partij: 5.6% 
Spelen voor de partij: 5.6% 
Ter beschikking stellen van mensen: 5.6% 
Financiële steun: 5.6% 
 

Het delen van eenzelfde gedachtegoed is hier belangrijk bij meer dan 1/4 ( 27.8%), maar 

steunt slechts op 13 respondenten wat niet toelaat conclusies te trekken. 

 

Connecties met een parochie + duiding ervan  (Q28 en Q29 : zie bijlage 1 op de  CD 
Rom, deel 1, tabel 26 en 27) 

neen

ja
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Van 382 respondenten geeft bijna 2/3 (65.7%) aan dat hun kring geen connecties heeft 

met een parochie. 

Voor 1/3 (34.3%) is dit wel het geval. 

 

 
Deze connecties bestaan in (Q29): 
 
 
Ter beschikking stellen zaal: 44.8% 
Spelen voor de parochie: 14.3% 
Materiaal en logistieke steun: 13.3% 
Publiciteit maken voor de kring: 11.9% 
Gelijkgezindheid/delen van hetzelfde gedachtegoed: 6.7% 
Ter beschikking stellen van mensen: 4.3% 
Financiële steun: 3.8% 
Publiciteit maken voor de parochie: 1% 
 
Met 126 respondenten valt op dat 6.7% het delen van eenzelfde gedachtegoed aanduidt. 

 

Problemen van de kring  (Q30 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 28) 

 

Als problemen waarmee de kring kampt geven 291 respondenten op:  

Te weinig actieve leden: 37.1% 
Andere problemen19: 18.9% 
Te weinig publiek:16% 
Te weinig leden:12.1% 
Verloop van medewerkers:7.9% 
Artistieke meningsverschillen: 7% 
Levensbeschouwelijke meningsverschillen: 0.7% 
Politieke meningsverschillen: 0.2% 
 
 
Aan te stippen valt dat levensbeschouwelijke en politieke meningsverschillen hier 

vrijwel te verwaarlozen zijn met resp. 0.7% en 0.2%. 

 

 
 
 
 

                                                 
19 zijn vrijwel alle van materiële aard: van gebrek aan infrastructuur tot gebrek aan acteurs van het geschikte 
geslacht                           
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Bereidheid tot samenwerking  (Q32 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 29) 

 

neen

ja

 
 
 

Van 371 respondenten is 70.4% voor samenwerking met andere kringen uit hun 

regio, 29.6% wenst dit niet. 

 

 

Bereidheid tot fuseren met een andere kring  (Q33 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 

1, tabel 30) 
 

dit is een interessa

neen

ja

 
 
 
 

Van 371 respondenten is 65.8 procent gekant tegen het samensmelten met een andere 

kring uit hun regio; 26.4% vindt dit een interessante gedachte om te onderzoeken en 

7.8% is voor. 
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Deelname aan manifestaties  (Q34 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 31) 

Door 108 respondenten wordt als manifestaties waaraan zij of hun kring deelnemen 

opgegeven: 

Andere20 : 72.9% 
H.Communie/Communiefeest: 11.9% 
Rerum Novarum: 6.8% 
1 Mei: 5.1% 
Vlaams Nationaal Zangfeest: 2.5% 
Feest Vrijzinnige Jeugd: 0.8 % 
 

Deze cijfers leren ons dat de traditionele zuilgebonden en levensbeschouwelijk 

georiënteerde manifestaties nauwelijks 10% halen, met op kop de H.Communie 11.9% 

gevolgd door Rerum Novarum 6.8% en 1 Mei 5.1%. 

 

Spreiding kringen respondenten over de federaties  (Q 65 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, 

deel 1, tabel 32) 

 

weet het niet
combinatie van feder
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NVKT
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De spreiding van de respondenten over de verschillende federaties ligt als volgt: 

NVKT (christelijk):           39.5% 
KNTV (neutraal):              33.9% 
FAKREA (christelijk):      11.6% 
FVST (socialistisch):           7.2% 
Combinatie van federaties:  5.4% 
Weet het niet:                      2.3% 
 

                                                 
20 de andere manifestaties, goed voor 72.9%, zijn vrijwel alle (socio-) culturele manifestaties en wedstrijden; 
door 5 respondenten wordt de 11 juliviering aangestipt 
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Bekendheid met fusie + kanalen  (Q37 en Q38 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, 

tabel 34 en 35) 

neen

ja

 
Van 386 respondenten was meer dan de helft 56% niet op de hoogte van de nakende 

fusie van de 4 federaties, 44% daarentegen wel. 

 

 

De kanalen via dewelke 167 respondenten dit hebben vernomen zijn (Q38): 

Via een publicatie van kring of verbond: 42.3% 

Via een vergadering: 24.5% 
Via mond tot mond: 20.4% 
Algemene media: 12.8% 
 

Appreciatie fusie federaties  (Q40 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 36) 

ik weet het niet
een slechte zaak

een goede zaak

 
 
 

Van 375 respondenten heeft bijna 2/3 (65.1%) geen mening of de fusie een goede of 

een slechte zaak is. Ongeveer 1/3 (32.3%) vindt de fusie een goede zaak en nauwelijks 

2.7% een slechte. 
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Impact fusie op eigenheid federatie  (Q41 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 

37) 

dit is spijtig

dit is goed

 
 
 

Van de 307 respondenten die antwoordden op de vraag dat met de fusie de eigenheid 

van de federatie zal verdwijnen, antwoordt 4/5 (79.5%) dat ze dit goed en 1/5 (20.5%) 

dat ze dit spijtig vinden. 

 

Impact fusie op werking eigen kring  (Q42 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 

38) 
 
 

neen, zeker niet

ik denk het niet

ik denk het wel

ja, vast en zeker

 
 

 

Van 357 respondenten die zich hierover uitspraken, antwoordde bijna de helft (48.5%) 

dat ze denken dat de fusie geen invloed zal hebben op de dagelijkse werking van de 

kring, 40.9% dat de fusie zeker geen invloed zal hebben en 10.4% dat ze denken dat 

de fusie wel invloed zal hebben. 

 



 232 

Mutualisme  ( Q43 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 39) 

andere
Neutrale Mutualiteit
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De indeling naar mutualisme van 372 respondenten is de volgende:  

Christelijke mutualiteiten: 62.9% 
Socialistische mutualiteiten: 11.6% 
Onafhankelijke mutualiteiten: 10.8% 
Neutrale mutualiteiten: 6.2% 
Liberale mutualiteiten: 6.2% 
Andere mutualiteiten: 2.4% 
 

Syndicalisme  (Q45 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 40) 

ik ben niet aangeslo
andere
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De indeling naar syndicalisme van 375 respondenten is de volgende: 

Niet gesyndiceerd:   57.3% 
ACV christelijk:      30.9% 
ABVV socialistisch: 8.5% 
ACLVB liberaal:      2.4% 
Andere vakbond:      0.8% 
 

Opvallend is dat meer dan de helft (57.3%) niet is gesyndiceerd. Als we deze groep 

buiten beschouwing laten, komt de opdeling enigszins overeen met die van het 
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mutualisme: de christelijke zuil is goed voor ruim 60%, ver gevolgd door de socialisten 

(ongeveer 14%) en de liberalen ( ongeveer 5.5%). 

 

Stemgedrag  (Q47 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 41) 

ik ben niet stemgere

neen

ja

 
 

Op de vraag naar hun stemgewoonten verklaart van 377 respondenten wat meer dan de 

helft (56.5%) dat ze niet steeds op dezelfde partij stemmen en 40.6% dat ze dit wel 

doen; de rest (2.9%) is niet stemgerechtigd. 

 

Stemintentie  (Q48 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 42) 
 

ik weet het nog niet
andere

VU
VLD
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Op de vraag naar hun stemintentie voor de gemeenteraadsverkiezingen  van oktober 

2000 verklaart van 347 respondenten: 

De helft (50.7%) nog niet te weten op welke partij ze gaan stemmen. 
16.7% op de CVP te zullen stemmen 
11.2% op AGALEV 
7.8% op de VLD 
6.1% op de SP 
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3.5% op de VU 
2% op het Vlaams Blok 
2% op een andere partij 
 

Lidmaatschap politiek- levensbeschouwelijke organisatie  (Q50 : zie bijlage 1 op de  
CD Rom, deel 1, tabel 43) 

neen

ja

 

Gevraagd naar het actieve lidmaatschap van een politieke of een levensbeschouwelijke 

organisatie verklaart van de 378 respondenten die de vraag beantwoordden: 

4/5 (79.9%) dit niet te zijn 
1/5 (20.1%) dit wel te zijn 
 

Levensbeschouwing  (Q55 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 48) 

 

pratikerend gelovige

niet pratikerend gel

ongelovig / onversch

vrijzinnig / atheïst

 
 

 

Levensbeschouwelijk zijn 372 respondenten als volgt verdeeld: 

55.1% niet pratikerend  gelovig 
25.0% pratikerend gelovig 
12.1% ongelovig/onverschillig 
7.8% vrijzinnig/atheïst 
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De niet pratikerend gelovigen vormen ruim de helft met 55.1%; ¼ is pratikerend 

gelovig (25%); ongelovig/onverschillig vormen 12.1% en de vrijzinnig/atheïstische 

groep 7.8%. 

4/5 van de respondenten geeft dus aan gelovig te zijn. 
 
 
Schoolkeuze  (Q57 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 50) 

 

Van 362 respondenten die zich uitspraken over schoolkeuze voor hun kinderen, ligt de  

verdeling als volgt: 

 
De helft kiest voor het vrij onderwijs: 49.9%; een flink kwart voor het officieel 

onderwijs: 26.9%; 1/5 heeft geen kinderen: 20.6%. Andere schoolkeuzes zijn nagenoeg 

te verwaarlozen: 2.6% 

 

Politieke voorkeur  (Q61 : zie bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 51) 

 

Katholiek (vakb+ziek

Liberaal (vakb+zieke

Socialist (vakb+ziek

VUVLD
Vlaams Blok

SPCVP
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Wanneer we de 229 respondenten die antwoordden op de vragen m.b.t. stemintentie, 

mutualisme en syndicalisme samen beschouwen, stellen we volgende verdeling naar 

politieke familie vast : 

CVP + katholiek : 25.3% + 22.7% = 48% 
AGALEV : 17% 
SP + socialistisch : 9.2% + 5.2% = 14.7% 
VLD + liberaal : 11.8% + 0.4% = 12.2% 
VU : 5.2% 
Vlaams Blok : 3.1% 
 

De katholieke zuil is hierbij bijna goed voor de helft  : 48%. 
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Agalev, de socialistische zuil en de liberale zuil situeren zich tussen 12 en 17, met resp. 

17%, 14.7% en 12.2%.  

VU en Vlaams Blok bereiken resp. 5.2% en 3.1%. 

 

Belang politiek-levensbeschouwelijk element voor keuze lidmaatschap kring  (Q63 : zie 
bijlage 1 op de  CD Rom, deel 1, tabel 53) 

 

politieke kleur niet

past bij politieke k

 
 

Wanneer we de 386 respondenten die aangaven waarom ze bij hun huidige kring 

aangesloten zijn, opdelen volgens het al dan niet aanwezig zijn van een politiek 

levensbeschouwelijk element, dan blijkt dit element voor iets meer dan ¾ (76.7%) niet 

en voor net geen ¼ (23.3%) wel een rol te spelen. 

 

Zie ook boven:  reden lidmaatschap kring  (Q7) 

 

6.3.4.2. Significantietoetsen 

 

Het vaststellen van een verband tussen twee variabelen of een vermeend effect van de 

ene variabele op de andere is op zich onvolledig en moet worden aangevuld met een 

analyse van de statische significantie van het geconstateerde verband. Bij het 

onderzoeken van de statistische significantie van een associatief verband in 

kruistabellen wordt gebruik gemaakt van de χ²-test.21 

Een belangrijke vaststelling is dat de Pierson Chi-Square test werd toegepast op de 

kruistabellen die als bijzonder relevante elementen in de conclusies naar voren kwamen 

en overal een significante relatie aan het licht bracht. 

                                                 
21 cf. De Pelsmacker 1994: 310 en 324-344 
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Deze toetsen werden volledig opgenomen in bijlage 1, deel 8 op de CD Rom. 

 

6.3.5. Analyse van de levensbeschouwelijk-ideologische indicatoren ondersteund door 

de meest relevante kruistabellen 

 

De meest relevante kruistabellen houden alle verband met indicatoren van zuilintegratie: 

levensbeschouwlijk-ideologische overtuiging, politieke overtuiging, stemintentie, 

lidmaatschap van vakbond en mutualiteit, lidmaatschap van toneelkring en –federatie, 

lidmaatschap van verzuilde organisaties, opvattingen omtrent belangen van eigenheid, 

beweegredenen om lidmaatschappen aan te gaan.   

 

De Q-code  verwijst naar het codeboek, de opgegeven pagina naar de eerste bladzijde 

van de kruistabel in deel 8 van bijlage 1 op de CD Rom.  

 

6.3.5.1. De levensbeschouwelijke achtergrond van de respondent.  

 

Vragen: Q 43, 45, 47, 48, 50, 55, 58, 61 

Kruistabellen: Q61x63 (p.25), Q48x65 (p.36), Q65x48 (p.39), Q50x65 (p.45), Q55x65 

(p.49), Q65x55 (p.51), Q55x41 (p.53), Q41x55 (p.55) 

 

Wat mutualisme en syndicalisme betreft, behoort ruim 60% van de respondenten tot de 

katholieke zuil, ongeveer 14% tot de socialistische en 5.5% tot de liberale. 

 

Stemgewoonte en stemintentie leren dat bijna 3/5 van de respondenten niet en 2/5 wel 

steeds op dezelfde partij stemt, de helft weet nog niet voor welke partij ze gaat stemmen 

bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2000; de verdeling naar partijen van de 

andere helft is daardoor zeer weinig representatief. 

De indeling naar politieke familie daarentegen (door combinatie van de antwoorden 

m.b.t. stemintentie, mutualisme en syndicalisme) geeft de volgende verdeling : 

 
CVP + katholiek: 25.3% + 22.7% = 48% 

AGALEV: 17% 

SP + socialistisch: 9.2% + 5.2% = 14.7% 

VLD + liberaal: 11.8% + 0.4% = 12.2% 
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VU : 5.2% 

Vlaams Blok: 3.1% 

 

De katholieke zuil is hierbij bijna goed voor de helft: 48%. 

Agalev, de socialistische zuil en de liberale zuil situeren zich tussen 12 en 17, met resp. 

17%, 14.7% en 12.2%.  

VU en Vlaams Blok bereiken resp. 5.2% en 3.1%. 

 

Deze cijfers tonen aan dat de achterban toch min of meer tot de traditionele verzuilde 

families behoort : 

Voor de families die zuilen hebben opgericht (katholiek, socialistisch en liberaal) sluit 

de verdeling, die uit deze cijfers naar voren komt, aan bij de spreiding van het totaal 

aantal groepen over de 4 federaties waarbij de 2 christelijk geïnspireerde  federaties 

samen goed zijn voor 67.13% (NVKT 51.68% en FAKREA 15.45%) te relativeren met 

de vaststelling dat niet alle leden van deze federaties zich tot de katholieke zuil 

bekennen. 

Bij deze vaststelling wordt ook een bepaalde identificatie tussen het “neutrale” KNTV 

en de liberale zuil gehanteerd die blijkt uit de kruistabellen m.b.t. mutualisme Q43x65 

(p.109), syndicalisme Q45x65 (p.115) en politieke overtuiging Q61x65 (p.125). 

 

Levensbeschouwelijk zijn de respondenten als volgt verdeeld: 4/5 gelovig, 1/5 

onverschillig of atheïstisch. 

 

Wat de schoolkeuze betreft kiest ½ van de respondenten voor het vrij onderwijs en ¼ 

voor het officieel onderwijs; ¼ is kinderloos. 

 

1/5 van de respondenten is actief lid van een politieke of levensbeschouwelijke 

organisatie, 4/5 niet. 

 

6.3.5.2. De levensbeschouwelijke achtergrond van de kring / federatie.  

 

Vragen: Q13, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36/65  
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Kruistabellen: Q65x7 (p.60), Q7x65 (p.63), Q13x65 (p.101), Q65x13 (p.104), Q26x65 

(p.106), Q65x26 (p.108), Q65x43 (p.112), Q65x45 (p.118), Q61x65 (p.125), Q65x61 

(p.128) 

 

Meer dan 4/5 van de respondenten geeft te kennen dat er bij hun programmatie nooit 

rekening wordt gehouden met de politieke kleur of de levensbeschouwelijke strekking 

van de kring; bij 13.3% is dit soms en bij 2.3% altijd het geval. 

 

Politiek levensbeschouwelijke connecties: 1.3% van de kringen heeft connecties met een 

vakbond, 4.5% met een partij en 1/3 met een parochie (deze laatste connectie bestaat 

hoofdzakelijk in het ter beschikking stellen van een zaal (44.8%), spelen voor de 

parochie (14.3%), materiaal en logistieke steun (13.3%) en publiciteit maken voor de 

kring (11.9%); gelijkgezindheid en het delen van hetzelfde gedachtegoed is nochtans 

ook voor 6.7% van deze respondenten belangrijk. 

 

Bij de connecties met andere gezelschappen, verenigingen, school en parochie valt aan 

te stippen dat gelijkgezindheid en het delen van hetzelfde gedachtegoed gemiddeld door 

6.7% van de respondenten belangrijk wordt geacht. Over de connecties met bedrijf, 

vakbond en partij zijn m.b.t. dit aspect te weinig gegevens beschikbaar om conclusies te 

trekken. 

 

De spreiding van de respondenten over de verschillende federaties ligt als volgt: 
 
NVKT (christelijk):           39.5% 

KNTV (neutraal):              33.9% 

FAKREA (christelijk):      11.6% 

FVST (socialistisch):           7.2% 

Combinatie van federaties:  5.4% 

Weet het niet:                      2.3% 

 
Deze cijfers sluiten aan bij de spreiding van de 977 Vlaamse groepen over de 4 

federaties (NVKT 51.68%, KNTV 25.69%, FAKREA 15.45% en FVST 7.16%) zeker 

als men er rekening mee houdt dat door de organisatorische structuur van het KNTV 

wellicht meer bestuursleden van bij het KNTV aangesloten groepen in de steekproef 

werden opgenomen en dat er zich nog een aantal NVKTleden situeren bij de 
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respondenten die een combinatie van federaties opgaven en allicht ook bij de categorie 

“ik weet het niet”. 

 

6.3.5.3. De perceptie van de levensbeschouwelijke achtergrond door de respondent.  

 

Vragen: Q 7, 63, 41 

Kruistabellen: Q63x65 (p.32), Q7x41 (p.71), Q41x7 (p.73) 

 

Iets meer dan ¾ (76.7%) van de respondenten stelt dat het lidmaatschap van hun kring 

niets met de politieke kleur te maken heeft. 

 

Voor net geen ¼ (23.3%) speelt de politiek-levensbeschouwelijke dimensie wel een rol, 

met een overwicht van de katholieke zuil (8.3%). 

 

De lectuur van toneelpublicaties bevestigt de trouw van de respondenten aan de 

federatie, hoewel ruim 1/6 ook publicaties van buiten de verbonden leest. 

 

6.3.5.4. De perceptie van de levensbeschouwelijke toekomst door de respondent.  

 

Vragen: Q 9, 10, 16, 18, 32, 33, 37, 40, 41, 42 

Kruistabellen: Q65x41 (p.66), Q41x65 (p.68) 

 

Uit de enquête blijkt een bepaalde behoudsgezindheid. De respondenten zijn 

overwegend trouw aan eigen kring (83.8%) en eigen federatie (71%).  

 

Hoewel meer dan 2/3 aangeeft dat hun kring connecties heeft met andere gezelschappen 

en meer dan de helft ook met andere verenigingen, is toch meer dan de helft van de 

respondenten niet gewonnen voor samenwerking met andere kringen. Wanneer er toch 

samenwerking plaatsvindt, dan is dit in meer dan de helft van de gevallen enkel met 

kringen van hetzelfde verbond. 

 

Gevraagd naar hun bereidheid tot coöperatie met andere kringen uit de regio is eveneens 

meer dan 2/3 voor samenwerking en is 2/3 tegen samensmelten. 
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Over de opportuniteit van de nakende fusie heeft bijna 2/3 van de respondenten geen 

mening en ongeveer 1/3 vindt ze een goede zaak. Hierbij valt wel op te merken dat meer 

dan de helft niet op de hoogte is van deze fusie. 

 

Geconfronteerd met de overweging dat door de fusie de eigenheid van hun federatie zal 

verdwijnen, vindt 1/5 van de respondenten dit een spijtige en 4/5 een goede evolutie. 

 

Over de impact van de fusie op de dagdagelijkse werking van hun kring denkt bijna  ½ 

van de respondenten dat ze geen invloed zal hebben en is 2/5 er zeker van dat dit niet 

het geval zal zijn. Iets meer dan 1/10 denkt dat de fusie wél een invloed zal hebben. 

 

6.4. Conclusies 

 

Het kwantitatief onderzoek mag – zoals we hebben aangetoond – als representatief 

worden beschouwd. 

 

De indeling van het zuillandschap aan de hand van de indicator stemintentie werd 

bemoeilijkt door enerzijds het verloop naar partijen die geen zuilen hebben opgericht 

(Volksunie, Agalev en Vlaams Blok) en anderzijds het nog niet prijsgeven van de 

stemintentie door ongeveer de helft van de respondenten.  

 

Ook het feit dat meer dan de helft van de respondenten (55%) niet gesyndiceerd zijn, 

bemoeilijkt het gebruik van de indicator syndicalisme. Dit fenomeen is allicht te 

verklaren uit het profiel van de respondent: overwegend hogere scholing en hogere 

beroepsklasse. Wat dit profiel betreft, kan eveneens de opvallend grote 

vertegenwoordiging van vrouwen worden vastgesteld (42,3%). 

 

Uit de analyse van de onderzoeksresultaten kunnen we besluiten dat de verzuiling bij de 

respondenten uit het Vlaamse amateurtoneel zeker niet is verdwenen. De filosofisch-

ideologische aspecten bestaan nog, zij het dat ze niet dominerend zijn. Het belang ervan 

voor de respondenten situeert zich – sterk veralgemenend – op een schaal tussen ¼ en 

½, met enig voorbehoud waar het om eerder kleine aantallen respondenten gaat. 
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De werking van het Vlaamse amateurtoneel is evenmin volledig losgekoppeld van het 

verzuilde verenigingsleven en de verzuilde organisaties, waarbij voor een minderheid 

van 6,7% gelijkgezindheid en het delen van hetzelfde gedachtegoed belangrijk is. 

 

De grootste zuilintegratie vinden we terug bij de respondenten die tot de 

toneelfederaties FAKREA en FVST behoren.  

 

Tegelijk wordt de dominante positie van de christelijke zuil bevestigd.  

 

Opvallend is ook dat niet te verwaarlozen percentages respondenten zeer trouw zijn aan 

hun eigen kring (83,8%) en federatie (71%), 2/3 tegen samensmelten met een andere 

kring is, en 1/5 het verlies van de eigenheid een slechte evolutie vindt. 

 

Zelfs een kleine minderheid onderscheidt soms (13,3%) of altijd (2,3%) een relatie 

tussen de programmatie van hun toneelkring en de levensbeschouwelijk-ideologische 

strekking ervan. 

 

Onze conclusies wijzen in dezelfde richting als die van de TOR 98 Survey, waarin, wat 

de micro-effecten betreft, eveneens een positief verband werd vastgesteld tussen een 

zekere mate van levensbeschouwelijke betrokkenheid bij relatief hooggeschoolden en 

een hoog participatieniveau en vrijwillige inzet in het verenigingsleven.22 

 

Het Vlaamse amateurtoneel draagt dus vanuit de mate van zuilintegratie die - zoals uit 

ons onderzoek bleek - er eigen aan is, zeker bij tot het behoud van sociaal kapitaal.23 

                                                 
22 cf. Hooghe 2000a: 136-138 
23 de onderzoekers van de TOR 98 Survey wijzen erop dat de invloedrijke zuilkritiek in de Vlaamse sociologie 
en filosofie zich dus vergist wat de micro-effecten van verzuiling betreft: “Op basis van die kritiek zou men 
kunnen verwachten dat participatie in zuilgebonden verenigingen zorgt voor een minder goede inburgering en 
bijdraagt tot onverdraagzaamheid, anti-politiek en gevoelens van politieke machteloosheid; verder ook het 
vertrouwen zou schaden en zou leiden tot een minder actief, meer apatisch burgerschap”. Zie TOR Rapport nr. 
2000/5: 22 


