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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Het Vlaamse amateurtoneel. Topografie van een verzuiling

Rennenberg, R.J.M.

Publication date
2002

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


 272 

HOOFDSTUK 8 

Besluit 

 

Na een begripsbepaling van de concepten verzuiling en amateurtoneel in hoofdstuk 1, 

brachten we in de hoofdstukken 2 en 3 de sector van het Vlaamse amateurtoneel en zijn 

verschillende actoren grondig in beeld en stelden daarbij vast dat enerzijds de 

toneelfederaties historisch binnen de zuilen ontstaan zijn en dat anderzijds in het steeds 

meer autonoom wordende Vlaanderen het cultuurbeleid eveneens een aangelegenheid 

was van de zuilen, inzonderheid van de katholieke zuil, en dit ondanks de door de 

vrijzinnigen in 1971-1973 afgedwongen Cultuurpactwet. Het was een grotendeels 

incrementeel beleid waarin de levensbeschouwelijk-ideologische spanningen de 

communautaire spanning soms zelfs overstegen. In het actuele cultuurbeleid wordt de 

doelstelling “ontzuiling”, die de huidige cultuurminister zich heeft gesteld, zeer 

dubbbelzinnig en ongeloofwaardig onderbouwd. Dit beleid is er kennelijk op gericht 

‘technisch’ te ontzuilen via de aangepaste subsidiepolitiek in het nieuwe decreet op de 

amateurkunsten uit 2000, maar blijft inhoudelijk de verdelende kracht van 

levensbeschouwingen met hun eigen “inspiratie” en “waarden “ erkennen. De weinig 

elegant geformuleerde stelling uit zijn beleidsverklaring “de verschillende 

levensbeschouwingen kunnen levensbeschouwelijke organisaties organiseren”, houdt 

dan ook eerder een impliciete bevestiging in van het verzuilingsfenomeen, dan een 

afstappen ervan. 

 

Onze analyse in hoofdstuk 4 van het repertoire van de vier amateurtoneelfederaties in de 

periode 1995-1999 toonde aan, op basis van een representatief aantal producties, dat de 

programmatie geen grote verzuilingskenmerken meer vertoont, tenzij eventueel bij 

Fakrea, dat als ‘spin-off’ van de KWB-KAV-beweging zijn wortels diep in de 

katholieke zuil heeft. Wij hebben echter m.b.t. de kwaliteit van het repertoire echter wel 

conclusies kunnen trekken die hun belang hebben voor de opdrachtsverklaring van de 

nieuwe eenheidsfederatie Opendoek. 

 

In hoofdstuk 5 gingen we van nabij in op de gebeurtenissen in het jaar 2000, waarin 

zowel een  nieuw amateurkunstendecreet tot stand kwam als een overkoepelende 

eenheidsorganisatie voor het Vlaamse amateurtoneel. De analyse en de besluiten eruit 
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toonden aan dat de problematiek van ver- en ontzuiling nog steeds acuut en complex is, 

zowel binnen de sector als in de politieke omkadering van het wetgevend werk.  

 

We stelden vast dat “het ontkoppelen van macht en waarde” en “de herwaardering van 

een levensbeschouwelijke visie, losgekoppeld van macht”, waarop de beleidsnota van 

de cultuurminister de nadruk legt, zich op het terrein van het verbondenoverleg tussen 

de verschillende amateurtoneelfederaties allerminst manifesteerde. Wel integendeel, de 

onderhandelaars gedroegen zich als vertegenwoordigers van de zuilelites.  

 

Het actuele beleid zelf, dat onderzocht werd in het tweede deel van hoofdstuk 5, komt 

dubbelzinnig en opportunistisch over: de door Bert Anciaux verdedigde ontzuiling is in 

eenklank met de politieke opties van de zogenaamde Nieuwe Politieke Cultuur14, werkt 

enigszins kostenbesparend en verlicht het werk van de overheidsadministratie. 

Inhoudelijk wordt het ontzuilingsdebat echter zwak en zeker niet ten gronde gevoerd. 

Het gaat op in een aantal technische maatregelen die in legislatuur werden vastgelegd. 

Op inhoudelijk vlak worden de kool en de geit gespaard en inzonderheid de in 

Vlaanderen zo machtige katholieke zuil. De facto kwam deze er – bovendien vanuit de 

politieke oppositie – zelfs versterkt uit wat betreft de macht in de vernieuwde sociaal-

culturele sector. We stelden vast dat deze zuil de nieuwe eenheidsfederatie voor 

amateurtoneel Opendoek feitelijk domineert en merkten ook op dat een spilfiguur van 

CVP/KWB signatuur in een belangrijke leidinggevende functie van de sector werd 

aangesteld als directeur van het CVA, het landelijk steunpunt voor de hele 

amateurkunstensector. Het speelt zeker mee dat het Vlaams-nationalisme van de 

Volksunie op levensbeschouwelijk gebied affiniteiten heeft met de katholieke zuil en in 

de variant van Bert Anciaux op ideologisch vlak verwant is aan het sociaal-economisch 

gedachtegoed van de liberale zuil.  

 

Het kwantatieve onderzoek in hoofdstuk 6 bracht aan het licht dat we niet kunnen 

concluderen dat de berichten over het afnemende belang van de verzuiling in het 

Vlaamse amateurtoneel foutief zouden zijn, maar wel dat ze alleszins voorbarig lijken. 

Onze conclusies sluiten daarmee aan bij recent onderzoek op microniveau in 

Vlaanderen over lidmaatschap, zuilintegratie en stemgedrag15 en bevestigen de 

                                                 
14 cf. Gibbins en Reimer 1999: 94-114, 134-166 
15 cf. Hooghe 1999: 419 
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dominantie van de katholiek zuil, ook in het Vlaamse amateurtoneel. Het kwalitatieve 

onderzoek in hoofdstuk 7 toonde aan dat eigenheid, groepsgevoel, het veronderstelde en 

vooral uitgespeelde belang van de achterban en het streven naar macht zeer belangrijk 

zijn.  

In de empirische case hebben we vastgesteld dat de nog aanwezige zuilaanhankelijkheid 

van de respondenten zich zowel uitstrekt over de levensbeschouwelijke als over de 

politiek-ideologische component van het verzuilingsfenomeen. Wat we hierbij in de 

kwantitatieve analyse aan geslonken belang konden detecteren, wordt meer dan 

ruimschoots gecompenseerd door de impact die de verzuiling volgens de resultaten van 

het kwalitatieve onderzoek nog blijkt te hebben.  

 

Met de hierboven samengevatte conclusies uit de hoofdstukken 2 tot en met 7 menen 

wij de onderzoeksvraag, die in de inleiding werd gesteld, te hebben beantwoord. Om 

onze studie af te ronden zouden we ons aan enkele bespiegelingen over de toekomst 

willen wagen. 

 

Wij vrezen dat de eenheidsfederatie Opendoek een moeilijke tijd tegemoet gaat, die 

gekenmerkt zou kunnen zijn door het afhaken van kringen en intense tweestrijd bij het 

rechtstreeks invullen van de bestuursorganen in de toekomst. Wij hebben aangetoond 

dat het ingewikkeld systeem dat daarvoor werd ontworpen – en dat grotendeels een 

kopie is van de bestaande NVKTstructuur – de mogelijkheid creëert dat de leiding van 

de organisatie in handen komt van bestuursleden afkomstig uit de katholieke zuil. Van 

een mogelijk pact tussen de twee organisaties uit die zuil hebben we indicaties 

gevonden.  

In dit scenario zou men tot een toekomstig bestuur kunnen komen waarbij de niet-

katholieken niet meer aanwezig zijn. Dit is nog een stap verder dan verzuiling. Het zou 

neerkomen op monolitische monopolievorming, waarvoor zelfs door een voormalig 

CVP cultuurminister werd gewaarschuwd, weliswaar vanuit de oppositie. 

 

Het in extremis schrappen uit het decreet van de op advies van de Raad van State 

ingelaste passage over het verplicht naleven van de bepalingen uit de cultuurpactwet in 

het ontwerpdecreet (art. 5) zou daarbij wel eens zuur kunnen opbreken. Het zal immers 

zeer moeilijk zijn de toekomstige bestuursleden nog formeel aan hun voormalige 

federatie te linken, omdat ze zich wellicht allen als leden van de zogenaamd 
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pluralistische organisatie Opendoek zullen profileren. Wie zich daarbij gedupeerd 

meent, zal het niet makkelijk hebben, gelet op de aanpassing van artikel 5, om bij de 

Raad van State zijn gelijk te gaan afdwingen.  

 

Vanuit dit perspectief bekeken is het begrijpelijk dat het amendement waardoor artikel 5 

in extremis in die zin werd gewijzigd, mede door het CVP-commissielid werd 

ingediend. De katholieke zuil kon op die manier, vanop de oppositiebanken, een slag 

thuishalen die haar toelaat een meer dan overwegend aantal sleutelposities te verwerven 

in de amateurtoneelorganisatie en mogelijk in de organisaties voor amateurkunst-

beoefening in het algemeen. In dat opzicht kunnen we dus, als het bevestigen van 

machtsposities vanuit een bepaalde levensbeschouwlijk-ideologische hoek of partij, ook 

zeer zeker nog van verzuiling spreken.  

 

“Eigenheid” wordt als een kameleontisch begrip door de vertegenwoordigers van de 

federaties gehanteerd en op velerlei wijzen ingevuld: van specifieke manier van werken 

en omgaan met vorming, kwaliteitsbevordering en het publiceren van een eigen 

tijdschrift - aspecten van wat men in managementterminologie ‘de organisatiecultuur’16 

noemt - over het nog neutrale traditie, tot een meer levensbeschouwelijk en ideologisch 

geladen inhoud, aangevuld met de notie groepsgevoel. Op die wijze wordt de eigenheid 

gebruikt om het bestaansrecht tegenover de anderen te bevestigen en zelfs af te 

dwingen.  

 

Groepsgevoel is een wezenskenmerk van een zuil. Typische, gemeenschappelijk als 

waardevol beleefde, eigen manieren van werken en omgaan met de mensen en de 

dingen zijn dat ook. Het streven naar macht van en voor de eigen groep tenslotte is 

wellicht het meest “moderne” kenmerk van de zuilen, of alleszins het kenmerk dat als 

het meest in het oog springend wordt ervaren nadat de zuilen meer en meer hun wereld-

beschouwelijk-ideologisch voorkomen hebben geruild voor dat van machtsblokken op 

eerder vage filosofisch-ideologische grondslag.  

 

                                                 
16 kenmerkend voor een organisatiecultuur zijn symbolen als huisstijl, logo e.d.m., maar ook voorbeeldfiguren en 
rituelen zoals begroetingswijze, vergadergedrag, communicatie en omgangsvormen. Veel belangrijker zijn 
evenwel de waarden die vaak gepaard gaan met opvattingen over hoe de werkelijkheid in mekaar zit, cf. Cuyvers 
1995: 85-99, inz. 88-89 
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De compromissen en mogelijke koehandel rond de directeur van Opendoek om tot de 

invulling van de bestuursorganen te komen en tot de verdeling van de macht is een 

afspiegeling van het verzuilde systeem. Men beweert wel dat “de toekomst dit zal 

oplossen zodra de nieuwe structuur operationeel wordt”, maar tegelijk stelde men alles  

in het werk om een greep op die toekomst te krijgen en haar indien mogelijk te 

controleren. Zoniet zouden hier slechts onnodige achterhoedegevechten zijn geleverd. 

We hebben dus duidelijk andermaal te maken met verzuiling als macht.  

 

Dit is een bevestiging van de verschuiving van ideologie naar macht die we in de 

evolutie van de verzuiling vaststelden. Voor de individuele mens mag het belang van de 

levensbeschouwelijk-ideologische opties dan vervaagd zijn, als organisatie zijn deze 

machtsstructuren nog wel degelijk aanwezig. In dit opzicht kunnen we stellen dat de 

microkosmos van het Vlaamse amateurtoneel symptomatisch is voor de hele Vlaamse 

en Belgische situatie.  

 

Zo zijn de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en het directeurschap van 

Opendoek totaal verzuild. Men heeft de zuilverdeling en de zuilproporties netjes 

gerespecteerd en elk voorstel om tot een gelijke verdeling te komen verworpen. De 

bestaande verzuilde verhoudingen zijn dus a.h.w. geïmporteerd in de nieuwe 

organisatie. De vertegenwoordigers van de gefuseerde federaties stellen zich de nieuwe 

organisatie slechts voor als de proportionele optelsom van de oude verbonden en niet als 

iets nieuws. We zien hier dus eerder een pluriformiteit dan een vorm van pluralisme, die 

immers gelijkwaardigheid zou moeten impliceren.  

 

Het veld, in het bijzonder het bestaande provinciale niveau, heeft – voor zover het 

behoorlijk ingelicht werd – er zich allicht geen rekenschap van gegeven dat in de 

toekomst geen enkele doorstroming van subsidies – in welke vorm ook – naar hen nog 

zal plaats vinden. Ook in dit opzicht is het schermen met de belangen van de achterban 

grotendeels een wassen neus gebleken, die goed van pas kwam tijdens de 

onderhandelingen.  

 

Opvallend is hierbij ook dat met de representativiteit van het aantal kringen wordt 

gegoocheld en gemarchandeerd om de machtsverhoudingen in de bestuursorganen te 
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bepalen, maar dat in de praktijk deze groepen blijkbaar niet automatisch lid worden 

gemaakt van de nieuwe vereniging. 

 

Een binnenleiden van deze toneelgroepen in de nieuwe structuur heeft tot hiertoe 

evenmin aandacht gekregen. Bovendien werd er door de federaties naar het veld niet of 

nauwelijks gecommuniceerd, op enkele artikels in de verbondspublicaties na. Vermits 

Opendoek in de praktijk niet meer over het cement van de verzuilde federaties beschikt, 

doet dit vragen rijzen naar de slaagkans van de onderneming.  

 

De leden van een amateurtoneelvereniging willen blijkbaar bij iets horen, deel zijn van 

een groter geheel, vaak om eerder irrationele en emotionele redenen. Financieel beter 

worden ze er niet van, integendeel, ze moeten lidgeld betalen, een verzekering kan men 

ook zelf afsluiten en van de dienstverlening, is gebleken, wordt toch maar door een 

minderheid gebruik gemaakt. Men is dus lid uit gewoonte, uit traditie, uit groepsgevoel. 

Men hoort graag bij een groep, die op zich weer bij een groter overkoepelend geheel 

hoort, een zuil. Hierin ligt ongetwijfeld een van de grote problemen voor Opendoek, dat 

in dit opzicht geen identiteit meer heeft en tot hiertoe de communicatie-uitdaging niet 

erg heeft opgenomen.  

 

De Vlaamse amateurtoneelbeoefenaars wijken dus af van het postmoderne individu dat 

volgens auteurs als Bauman of Gibbins zijn identiteit, zijn ‘self’, in de consumptie-en 

mediamaatschappij als het ware al zappend bijeensprokkelt en waarbij zowel individuen 

als groepen niet meer verankerd zijn in ‘the life-world of general society’.17  Dit 

verklaart het belang van het groepsgevoel dat zij nog ervaren, hun betrokkenheid bij de 

eigen toneelkring en –federatie, maar tegelijk ook de mate van aanhankelijkheid aan 

typische zuilorganisaties, die we vaststelden in hoofdstuk 6. Het leeftijdsprofiel en het 

recruteringsprobleem bij jongeren liggen eveneens in die lijn. In dit opzicht is de 

leefwereld van de Vlaamse amateurtonelist vanuit het postmoderne denken allicht een 

soort anachronisme aan het worden, of reeds geworden. Voor de wereld van de 

federatiebestuurders en voor het politiek bestel geldt dit veel minder. Hun anachronisme 

bestaat in het vasthouden, in en ondanks de door henzelf geproclameerde Nieuwe 

Politieke Cultuur, aan machtsposities die hun wortel in de verzuiling hebben.  

                                                 
17 cf. Bauman 1998: 27-29 en 57 
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Het is bovendien evenmin uitgesloten dat dit het begin is van een evolutie waarbij het 

VCA door de overheid een steeds meer prominente rol wordt toebedacht. Onze 

gesprekken met de overheidsadministratie geven alleszins aanwijzigingen in die 

richting. De vertegenwoordigers van de sector vrezen daarbij dat het VCA in de 

toekomst ook de boekhoudkundige controle zou verwerven, die nu nog bij de 

administratie berust. Na het terugtreden van de huidige leidende ambtenaar zou daar 

volgens sommige vertegenwoordigers wel eens verandering in kunnen komen.  

 

Het is dus aan te bevelen de evoluties in de sector op te volgen  teneinde na te gaan of 

deze veronderstellingen al dan niet bewaarheid worden. Wij zijn ook zeer benieuwd of 

de ontzuilingstendens, die door de overheid op cultureel gebied al bij al vrij makkelijk 

op een technische manier werd ingezet met het amateurkunstendecreet 2000, zich in de 

brede sector van de Volksontwikkeling en daarbuiten zal verder zetten en met welk 

succes en met welk resultaat.  

 

 


