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Het omzetten van persoonlijke geschiedenissen en verhalen in 
een universele vertelling is een manier van werken die de Unie 
ook in haar andere voorstellingen hanteert. In Godses tracht 
Geert Six de opeengehoopte verhalen, feiten, geruchten en halve 
waarheden te ontrafelen die in zijn door de tijd soms vertekende 
herinnering liggen opgeslagen. Vertelsels uit de getraumati-
seerde geest van zijn Nonkel Arthur, uit de mond van zijn 
hardvochtige Pépé André en vooral, van die markante Meester 
Vergote in het vierde studiejaar. Over de geheimzinnige dood 
van zijn grootvader Léopold Six, die helemaal niet als verzets-
held zou zijn gesneuveld tijdens de oorlog, zoals hij steeds had 
geloofd. Over het schimmenspel in het Harelbeke van WO II en 
de jaren daarna. Over het dramatische verraad van Martha 
van de Koolmarchands. Over de glimlachende stilte…

“Zeg, vertel mij nekeer, wa d’is er nu juste gebeurd binst den oor-
log ? … Hé ?” - “Ge gaat daar toch weer nie over beginnen zekerst 
hé ? ! Hé ? We gaan gewòòn doen hé.”

tekst & regie Eric De Volder - spel Geert Six - productieleiding 
Philippe Digneffe - techniek Bart Huybrechts - productie CAMPO, 
Toneelgroep Ceremonia en Unie der Zorgelozen

Op zondag 28 november 2010 is Eric De Volder onverwacht over-
leden. De Unie betuigt haar medeleven met familie, vrienden en 
zijn medespelers en medewerkers van Toneelgroep Ceremonia.

“Met een universeel verhaal over oorlog en een veranderende 
wereld overstijgt Godses het anekdotische. Godses sluipt binnen, 
[...] om aan het einde een strakke wurggreep te blijken.”

Liv Laveyne, De MorgenLiv Laveyne, De Morgen

GODSES tournee
In Godses confronteert Geert Six een aantal familieleden 
en fi guren uit zijn jeugd met de queeste waarom zij die 
de geschiedenis kennen er gòdses toch niet in slagen om 
ze te vertellen. Eric De Volder schreef de tekst op basis 
van de verhalen die Geert hem vertelde en regisseerde 
ook de voorstelling. Godses speelde al in het voorjaar van 
2010 en een op stapel staande tournee brengt haar in 
februari 2011 onder andere in de Harelbeekse centrum-
school, letterlijk de grond van de vertelling.

GODSES voorstellingen 2011

vr 11, za 12 en zo 13 februari 2011

om 20u in de Gemeentelijke Basisschool Centrum Harelbeke, Paretteplein, Harelbeke

reservaties: CC het SPOOR, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke

tel. 056/733 420 - cchetspoor@harelbeke.be -  www.harelbeke.be/cultuur

 
za 19 februari 2011

om 20u30 in Pachthof Stroykens, Merenstraat 19, 3080 Duisburg-Tervuren

reservaties: GC TERVUREN, Steundienst, Brusselsesteenweg 9A, 3080 Tervuren

tel. 02/769 20 92 - steundienst@tervuren.be - www.tervuren.be 
 

vr 25 februari 2011

om 20u15 in OC De Stekke, Sint-Maartensplein 12, 8560 Moorsele-Wevelgem

reservaties: CC Guldenberg, Acaciastraat 1, 8560 Wevelgem

tel. 056/433 495 - www.ccwevelgem.be

Er was eens…
Zo beginnen vele verhalen.
Verhalen over toen, verhalen over nu…
Verhalen over wonderlijke dingen,
verhalen over échte dingen…
Verhalen waarin je je kan verliezen,
verhalen waarin je je kan herkennen…
Verhalen waarbij je een traan wegpinkt,
verhalen die je aan het schaterlachen brengen…
Verhalen met een happy end, verhalen met een open einde…

Wij zijn vereerd dat Geert Six zijn verhaal, dat eigenlijk ook 
een beetje ons verhaal is, komt vertellen in onze school, die ook 
een beetje zijn school is. De collega’s, heel wat ouders en groot-
ouders maken deel uit van dit verhaal. Van het verhaal van 
meester Vergote. Velen van ons hebben hem gekend. Herinneren 
zich hoe hij de speelplaats opstormde. Recht op zijn doel af 
(ge kent wel die beelden uit Een half uur natuur waarin een 
leeuw de achtervolging inzet op een antilope, ge moet maar 
daaraan denken). Hoe het leven even stilstond. Wat was er 
aan de hand ? Een vechtersbaas ? Een zware fout in het voet-
bal ? Pootje lap ? Voor de schuldige was er geen ontkomen aan. 
De jongen werd nogal hardhandig bij de oren naar de gang ge-
leid. Het bleef muisstil. Alleen een gezamenlijk ‘oef’ weerklonk 
en meester Vergote die met één oor in de hand maar bleef zeg-
gen: “En toedeliedoedeliedoedeliedoe !” Wij zijn benieuwd naar 
het verhaal van Geert Six, door de ogen van meester Vergote, 
gebracht in de school van meester Vergote.

Luc Byttebier, leraar centrumschool Harelbeke
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Dag Volderken.

Awel mijne frak zeg,
Godses nog aan toe !
Nog voor het verhaal ten einde is,
loopte gij weg. Tis proper da.
Ge was al bezig met andere verhalen vaneigens,
zo gaat da met makers en boetseerders, da zit nie stil.
Onzen boek was nog maar net geopend,
we bladerden samen in herinneringen,
hersenspinsels over het Harelbeke van vroeger,
over den Tour de France en den Tweede Wereldoorlog.
Samen lachen en huiveren,
veel vertellen, veel schrappen ook,
voor later misschien zeiden we alle twee.
Maar de dood haalde ons in hé Volderken,
het donkere monster kent geen genade.
Enfi n, we kennen die gast allebei goed.
Uit de dampen van zijn lijf borrelde ons verhaal op,
gij maakte in uw werk veelvuldig gebruik van
het trieste einde van ons aller lijf.
Rond de kist wordt gepreveld en gezondigd,
gedanst en gezongen,
men scharrelt al ne keer aan een ander broekske,
men drinkt zich een ongeluk.
De dood is dus in het leven,
niet iets dat er wat ongelukkig naast danst.
Ach Volderken,
hoe graag had ik nog verder met u gewerkt aan schone verhalen,
aan vertelsels die rimpels en steenpuisten boetseren
tot parels en diamanten.
Maar goed, ik zal dat met de Unietroepen proberen,
mijn kleuren mengen met uw geschiedenis in het achterhoofd.
Straks met Godses brei ik een vervolg aan ons verhaal,
zowaar in de Harelbeekse centrumschool zelf.
Als meester Vergote zal ik ronddwalen op onze grond,
sprekend in de naam van mijn Vader en de Meester.
Merci hé Volderken, merci.

Geert Six



Onze apotheek

“Ik ben geboren in 1938 in de 
Hugo Verriestlaan in Kortrijk. 
Toen ik 14 jaar was verhuis-
den we naar de Slachthuisstraat, 

een zijstraat van de Pluimstraat. 
In de Pluimstraat was een apotheek waar 
in de jaren 1930 Maurice en Mathilde 

waren ingetrokken. Dat waren Franstaligen,
ze kwamen van Luik. Ik denk dat ze naar hier zijn gekomen 
omdat er daar bitter weinig mogelijkheden waren om aan werk 
te geraken. In die tijd was het niet evident dat Franstaligen 
in Kortrijk kwamen werken. Ze konden niet zo makkelijk met 
iedereen een klapke doen. Maar mijn mama, Martha, verstond 
hen. Ze was naar school geweest in een vrijzinnige school en 
had daar Frans geleerd. Op een zekere dag, de grote vakantie 
was in zicht, vroegen Maurice en Mathilde aan mijn moeder 
of Rudietje niet wat zou komen helpen in de apotheek. “Allez, 
een snotneuze van 15 jaar”, zei mijn mama, “dat gaat toch 
niet hé, hij kent er niks van.” “We zullen beginnen bij het be-
gin”, zeiden ze, “een beetje de bestellingen klasseren zodat hij de 
medicamenten begint te kennen en dan wat bereidingen ma-
ken.” Nu zijn dat 2 à 3 bereidingen per dag maar toen waren 
er dat tot 120 ! En zo gingen juli en augustus voorbij. Op het 
einde van de zomer zei Maurice: “Ik ga u wat voorstellen. Maar 
ge moet er eerst ne keer van klappen met uw mama en uw 
papa.” Er was een apothekeropleiding die vier jaar duurde maar 
waar je pas aan kon beginnen als je 16 jaar was. Je leerde thuis 
de cursussen en elk jaar kwamen twee apothekers examen af-
nemen. Mijn ouders waren niet enthousiast. Ze vonden dat ik 
de school moest afmaken. Maar ik zei: “Dat is ook een school. 
Ik zal vier jaar lang examen moeten afl eggen om te bewijzen 
dat ik in staat ben om de stiel van apotheker te doen. En op 
mijn 18de zal ik iets kunnen én gegarandeerd werk hebben.” 
Zo ben ik in de apotheek blijven werken en toen ik 16 was ben 
ik aan de opleiding begonnen. Ik studeerde ’s avonds en paste 
de theorie overdag toe in de apotheek. Elk jaar kwamen ze met 

twee om mij te testen op de bereidingen, de nevenwerkingen, 
de maximale dosissen… Vier jaar later had ik een getuigschrift 
dat ik capabel was om te werken in een apotheek en kon ik defi -
nitief aan de slag.”

“De apotheek maakte deel uit van de coöperatieve het ‘Huis 
der Mutualisten’, wat later Multipharma zou worden. Tot het 
begin van de jaren 1950 was er achter de apotheek ook een 
coöperatieve bakkerij, ‘Het Volksrecht’. Het brood werd met 
triporteurs aan huis geleverd. Via de bakkerij kwam je aan de 
achterkant in het Feestpaleis terecht. Dat was een rooie feest-
zaal in de Slachthuisstraat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd het vernield tijdens een bombardement. De klanten in de 
apotheek waren vooral mensen die bij de socialistische zieken-
bond waren aangesloten. Maar ook mensen uit de Christelijke 
Mutualiteit kwamen bij ons. En ook liberalen. Want we gaven 
ristorno: elke klant kreeg een ticketje met het bedrag van wat 
hij of zij gekocht had en in januari gaven we 10 procent van 
de totale som terug. We werkten met zeven mensen in de apo-
theek. Een paar duizend gezinnen waren bij ons klant. Omdat 
ze ons sympathiek vonden en wellicht ook wel voor die korting... 
Maar toch, de meesten gingen niet naar de apotheek maar naar 
ónze apotheek. Dat was iets heel anders hé. Enfi n, het waren 
andere tijden.”

Doorrijden

“In de Scala ben ik nooit geweest. Op café ging ik ook niet, al-
hoewel er in de buurt veel waren. Maar de apotheek was open 
tot zaterdagavond zeven uur. Daarna ging ik in de zetel liggen 
met mijn benen omhoog. Want ik speelde in de eerste ploeg van 
Kortrijk Sport en moest de zondag voetballen. En de maandag 
weer werken in de apotheek. Ik had geen tijd om uit te gaan. 
Maar ik kende wel de mensen. Want heel het gebuurte kwam in 
de apotheek. Dat was soms gelijk een café.”

“Intussen is de apotheek volledig vernieuwd. Tijdens mijn pensi-
oen ging ik er nog af en toe helpen. Tot mijn vrouw dat beu was 
en zei: “Bel maar naar den baas in Brussel om te zeggen dat ge 
den eerste september stopt.” Ik heb gebeld. Hij zei: “Wablief ? 
Waarom ?” Ik zei: “Ik mag niet meer van mijn vrouw.””

“In al die jaren is de buurt erg veranderd. Verkrot. Er zijn nog 
maar een paar winkels over. De meeste mensen die er destijds 
woonden zijn verhuisd of ze zijn dood. De huizen zijn klein. 
Onze jeugd is méér gewoon. Er wonen nu vooral vreemdelin-
gen. Vroeger stonden er dikwijls vijftien fi etsen aan de etalage. 
Nu komt iedereen met de auto en er is geen plaats om te parke-
ren. Dus wat doen de mensen ? Doorrijden.”

Onze apotheek

In de Pluimstraat was een apotheek waar 
in de jaren 1930 Maurice en Mathilde 

Werk in de wijk
In december speelden we Schaften, een voorstelling over 
solidariteit. Volgens Roberto d’Orazio mag die niet wor-
den verward met liefdadigheid maar is solidariteit het 
samen opkomen voor gedeelde belangen. In de tweede helft 
van de 19de eeuw was het de basis waarop de coöperatie-
ven zich ontwikkelden. Voor Werk in de Wijk gingen we 
spreken met Rudi Driesschaert. Hij werkte heel zijn leven 
in de coöperatieve apotheek in de Pluimstraat, een van de 
weinige winkels die er nu nog zijn overgebleven, en woont 
nog steeds in Kortrijk. Zijn grootvader Jozef Coole was één 
van de gangmakers van het socialisme.

de theorie overdag toe in de apotheek. Elk jaar kwamen ze met 

WERK IN DE WIJK
Ter voorbereiding van onze intrek in de Scala, onze toe-

komstige stek in de Kortrijkse Pluimstraat, verzamelen 

we in samenwerking met de medewerkers van het project 

Bouwblokrenovatie van het OCMW Kortrijk de geschiedenis 

van de buurt en de verhalen van de mensen die er wonen. 

Zo verweven we samen de fysieke aanpak van de omgeving 

met haar vertellende kracht. In De Gazet geven we telkens 

een inkijk in deze voortdurende verzameling. Later zullen 

we dat materiaal verwerken in een publicatie en verschil-

lende andere projecten.
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Een vermaarde opa

“Ik heb een zeer vermaarde en beroemde 
opa. Zijt ge nog in het Textielhuis geweest ? 
Als ge binnengaat in het café dan ziet ge 
daar zijn portret hangen. Jozef Coole. Hij 
was één van de voortrekkers van de soci-
alisten. Over hem doet een bekend verhaal de ronde. Op een 
vrijdagavond in het jaar 1907 belde iemand bij hem aan. Het 
was al donker. “Jozef, ik zou u ne keer willen spreken. Mag ik 
binnenkomen ?” “Kom maar. Wat is het probleem ?” “Ik ben 
wever in de weverij De Kien aan de Leie. Als we een meter we-
ven, worden we maar 90 centimeter betaald.” “Zijt ge zeker van 
wat ge nu zegt ? Ge moet dat zeker zijn hé. Want als ik dat in de 
gazetten schrijf… Weet ge wat ge doet, houdt dat goed in de ga-
ten en komt dat de volgende vrijdag nog ne keer bevestigen.” De 
week erop, vrijdagavond, alweer donker – want je moest oplet-
ten dat het patronaat je niet zag – stond die gast weer aan zijn 
deur. “Jozef, ik ben dat 100 procent zeker.” De maandag erop 
stond het hele verhaal in de Vooruit, dé socialistische gazette. 
‘Patronaat besteelt zijn werknemers’. Jozef werd op de rooster 
gelegd. De bazen deden hem een proces aan wegens laster en 
wilden weten wie hem geïnformeerd had. De rechter zei: “Waar 
gaan we naartoe als de werknemers hun patroons ervan begin-
nen te betichten dat het dieven zijn ? Geef ons dus zijn naam 
en het probleem is opgelost en ge moogt naar huis.” “Ge moogt 
vanalles doen maar die naam gaat ge nooit weten”, zei Jozef. 
“Awel, dan gaan we u moeten straffen.” “Awel, als ge denkt dat 
ge mij moet straffen dan moet ge dat doen hé.” De voorziene 
straf was zes maanden. Maar Jozef Coole zat niet in den bak 
gelijk al de anderen. Hij had een kamer voor zich alleen met 
een bureau zodat hij kon schrijven. Na drie dagen kwam de di-
recteur er binnen. Hij zei dat de straf pro forma was en dat hij 
kon gaan. Maar mijn opa zei: “Ik ga niet naar huis. Ge hebt mij 
veroordeeld. Ik moet niet beschaamd zijn dat ik in den bak zit, 
jullie moeten beschaamd zijn om een onschuldige mens in den 
bak te draaien.” Hij is gebleven. Op de dag van zijn vrijlating 
stonden er 11 muziekkorpsen klaar. Al zo een toeren heeft die 
kerel uitgestoken.”

“In 1942 stelde het ministerie dat er zich geen enkele parle-
mentariër mocht laten pakken door den Duits. Jozef Coole zat 
toen in het parlement, voor de socialisten. Hij was erg ziek. Het 
was dokter Lauwers die hem behandelde. Dat is de dokter die 

in de villa woonde die nu 
het Huis van de Unie is. 
Lauwers was één van de 
weinige dokters die al 
op één of andere manier 
wisten wat kanker was, 
zonder dat dat woord 
toen bestond. Hij zei tegen mijn opa: “Luister niet naar wat het 
ministerie u opdraagt. Het is niet verstandig nu te vluchten. 
Blijf hier, ik ga u opereren. Ge moogt er gerust in zijn dat den 
Duits u niet gaat pakken als ge bij mij zijt.” Weet je wat den 
truuk was van dokter Lauwers ? Op de deuren van de kamers 
van zijn hospitaal hing hij een briefje: ‘Verboden te betreden 
wegens besmettelijke ziektes’. En den Duits, die was daar bang 
van en durfde niet binnen te gaan. Maar Jozef durfde dat risico 
niet te pakken. Hoewel achteraf is gebleken dat den Duits wel 
degelijk bang was om binnen te gaan in om het even wat voor 
kliniek waar men zei dat er besmettelijke ziektes waren. Jozef 
zei: “Ik ga me niet laten pakken. Als de oorlog gedaan is, ga ik 
me laten opereren.” Hij is gevlucht naar Frankrijk en is daar 
gestorven. Na de oorlog hebben ze hem terug naar Kortrijk ge-
bracht en hem er begraven.”

Rode Leeuwen

“Zijn zoon, Marcel Coole - de broer van mijn mama en ook 
mijn dooppeter - was vlot met de pen. Hij schreef verha-
len en gedichten en was lang voorzitter van de Dichters van 
Vlaanderen. Ook hij was politiek actief, maar dan achter de 
schermen, in tegenstelling tot zijn vader. In 1968 richtte hij 
mee de Rode Leeuwen op. Dat was een eigen verkiezingslijst 
van Vlaamse socialisten in de Brusselse agglomeratie. Het 
socialisme en de Vlaamse zaak, dat ging nog goed samen toen. 
De Vlaamsgezinde socialisten kwamen niet zo goed overeen met 
hun Brusselse kameraden. Eén van die Rode Leeuwen was Karel 
Van Miert. Dat was een beetje de poulain van Marcel. In 1975 
is Van Miert nog naar de huldiging van Jozef Coole gekomen 
op het stadhuis in Kortrijk, ter gelegenheid van de honderdste 
verjaardag van zijn geboorte. Van Miert is ook al gestorven in-
tussen, net als Marcel.”

“Ik heb een gouden papa gehad. Ik weet niet wie er braver kan 
zijn dan mijn papa. Geld kende hij niet. Maar hij deed ieder-
een plezier. Hij betaalde uit zijn eigen zak en als ze vroegen, 
“Hoeveel is ’t, Omer ?” zei hij: “Zijt ge kontent, dan is ’t be-
taald.” Moesten het allemaal mensen zijn gelijk mijn papa, er 
was nergens oorlog en nergens miserie. Hij was een socialist en 
hij leefde als een socialist. Heel de wereld was zijn kameraad. 
Maar hij had één zwak punt. Als ze begonnen over de politiek 
dan discuteerde hij tot de socialisten gelijk hadden. Hij maak-
te zich nooit kwaad maar hij bleef klappen. Hij probeerde de 
mensen ervan te overtuigen dat de socialisten de besten wa-
ren. Enfi n, voor de werkmensen waren zij ook de besten, toen. 
Ne fabrieksbaas zal niet uit sympathie zeggen, ge krijgt al-
lemaal honderd frank meer in de week. Hebt gij al ne keer ne 
rijken geweten die vrijwillig zijn geld afstaat ?”

interview Johan De Bock en Joon Bilcke

Jozef Coole (X) omringd door arbeiders van de fi rma De Kien
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Samen met Jan Vranken startte Dirk Geldof in het begin van 
de jaren ’90 met de Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting. 
Sindsdien is de aandacht voor het sociale aspect van het 
samenleven de rode draad in al wat hij onderneemt. Momenteel 
werkt hij op de studiedienst van de partij Groen ! waar hij zich 
als onderzoeker inlaat met alle sociaal-economische thema’s. 
Hij zetelde drie legislaturen in de Antwerpse gemeenteraad, 
was er twee jaar schepen voor jeugd, bevolking, groen en 
emancipatie en is er sinds 2007 OCMW-raadslid. In die laat-
ste hoedanigheid wordt hij dagelijks met de neus op de sociale 
problematieken van een grootstad gedrukt.

We zijn nog nooit zo rijk geweest en 
toch zijn we niet gelukkig ?

“We leefden inderdaad nog nooit in zo 
een rijke samenleving als België anno 
2010. Onze materiële rijkdom is enorm. 
In vergelijking met de vroege jaren ‘80 
zijn onze inkomens en consumptie-
mogelijkheden verdubbeld. En dat op 
amper één generatie tijd. Je kan je dat 
makkelijk voorstellen als je een foto-
album neemt van dertig jaar geleden. 
Bekijk de huisinrichting, de auto’s en 
de vakantiebestemmingen. Zoek de 

computers en de dvd-spelers. Tegelijk is de levenstevredenheid 
niet evenredig gestegen en stond onzekerheid nog nooit zo hoog 
op de agenda als de laatste decennia.”

Hoe komt dat ?

“In plaats van te genieten van die ongekende rijkdom zitten we 
in een ratrace naar nóg meer. Steeds meer mensen haken af. 
Ze kunnen niet volgen, hebben het gevoel niet langer mee te 
tellen. Maar ook zij die het goed hebben, de werkende midden-
klassers, zijn onzeker over hun job, hun pensioen, de toekomst 
van hun kinderen, de evolutie van het milieu, de stabiliteit van 
hun relatie. Die paradox is zo absurd. Toch zie je dat overhe-
den blijven inzetten op verdere economische groei alsof er geen 
ecologische of welzijnsproblematiek is. Alles wat met levens-
kwaliteit te maken heeft, komt op de tweede plaats.”

Is economische groei niet noodzakelijk om onze welvaart in 
stand te houden ?

“Tim Jackson is professor Duurzame Ontwikkeling aan de 
Universiteit van Surrey in Groot-Brittanië. Met Welvaart zon-
der groei schreef hij onlangs een van de belangrijkste boeken 
van de voorbije decennia. Het is een bijzonder goede aanvulling 
op een ander belangrijk werk, The spirit level. Daarin tonen de 
auteurs Richard Wilkinson en Kate Pickett aan dat het vrije 

marktkapitalisme, als het niet in de hand wordt gehouden, 
leidt tot méér ongelijkheid in een samenleving. Dat hoe gro-
ter de ongelijkheid is binnen een samenleving, hoe slechter die 
samenleving scoort op alle belangrijke welzijnsindicatoren: 
levensverwachting, lichamelijke en mentale gezondheid, tiener-
zwangerschappen, noem maar op. Wat we intuïtief kunnen 
vermoeden bewijzen zij zwart op wit en ze tonen aan dat dat 
in alle industriële samenlevingen het geval is. Op ons niveau 
van rijkdom moeten we dus niet streven naar nóg meer rijkdom 
maar naar meer gelijkheid en een hogere levenskwaliteit.”

“Tim Jackson zijn boek voegt daaraan toe dat het hele idee 
dat je welvaart moet baseren op economische groei niet houd-
baar is in een samenleving met ecologische grenzen. Volgens 
het WWF behoort de ecologische voetafdruk van België bij de 
hoogste van de wereld. We kunnen dan toch niet voortdurend 
blijven inzetten op economische groei ? Bovendien wordt die nog 
steeds gemeten aan de hand van het Bruto Nationaal Product. 
Dat telt elke transactie op, waar die ook voor dient. Neem de 
dijkbreuk in Hongarije in oktober, waarbij al dat giftig water 
talrijke dorpen heeft vervuild. Alle opkuiskosten van die smur-
rie dragen bij aan de economische groei van Hongarije. Maar of 
die ook bijdragen aan de welvaart en het welzijn van het land 
is een andere zaak. Idem dito in de golf van Mexico, waar het 
opkuisen van het olielek miljarden heeft gekost. Die miljarden 
zitten in het Amerikaanse BNP als een element van economi-
sche groei terwijl het om een ecologische ramp gaat.”

Biedt de groene economie een uitweg uit de problematische 
relatie tussen de economie en ons leefmilieu ?

“Je hoort heel vaak praten over The Green New Deal. Dat bete-
kent dat iedere investering die de overheid doet, gericht moet 
zijn op een omvorming naar een groene economie. Wat wil zeg-
gen: gericht op minder energiegebruik, minder afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen, minder CO2-uitstoot. Dat komt neer 
op een verschuiving van de economische productie waardoor die 
minder belastend wordt voor het milieu. Dat is een eerste nood-
zakelijke stap maar die zal niet voldoende zijn.”

Van onzekerheid naar 
verandering

“Ja, goed. Is goed. ‘t Is echt goed hier.” zegt Avo Tamasian 
in Schaften. Er is iets voor te zeggen. Wij Belgen zijn nog 
nooit zo rijk geweest als nu. En toch waren we nog nooit 
zo bang en onzeker over onze toekomst. Met socioloog en 
schrijver Dirk Geldof bogen we ons over deze schijnbare 
tegenstelling. Hij wijdde er zijn boek Onzekerheid. Over le-
ven in de risicomaatschappij aan. 

6



“Een tweede en veel funda-
mentelere stap is werken 
aan een samenleving waar 
de groei van de economie zo-
als we die vandaag kennen 

niet langer centraal staat. De voorbije decennia maakten we 
verschillende crisissen door: de oliecrisissen in 1973 en 1979, 
crisissen in de jaren ‘80 en ‘90, de recente fi nanciële crisis… 
Dat zijn geen accidentjes. Deze crisissen maken deel uit van de 
neoliberale economie. Ze hangen samen met dat systeem. Om ze 
te vermijden moet je dus het systeem veranderen.”

Dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan ?

“We zullen ertoe worden gedwongen. Onze consumptiesamen-
leving is gebaseerd op de beschikbaarheid van zeer goedkope 
fossiele brandstoffen zoals olie. Tegen pakweg 2030 zullen die 
echter zo schaars geworden zijn dat we onze hele economie 
noodgedwongen op een andere leest zullen moeten schoeien. 
Ook de gevolgen van de klimaatopwarming zullen ons met de 
rug tegen de muur plaatsen. Het gaat dan niet alleen over de 
grote catastrofes zoals de overstromingen in Pakistan, maar 
ook over langzame veranderingen die hun invloed hebben op de 
prijzen van voedsel, de beschikbaarheid van water, de migra-
tie van grote groepen mensen naar leefbare plaatsen. De kruik 
gaat zolang te water tot ze barst. Dat moment kunnen we maar 
beter vóór zijn. We moeten de wijze waarop we produceren en 
consumeren drastisch veranderen en beter nu dan morgen.
Daarvoor moeten we een politiek en een maatschappelijk 
draagvlak creëren. En dat heeft te maken met bewustwording 
en maatschappelijke keuzes die politieke partijen, het midden-
veld en de mensen in hun dagelijkse bezigheden maken.”

Is de mens niet te veel een gewoontedier dat zijn gedrag niet 
zomaar verandert ?

“Dat is een probleem. Veel mensen beseffen wel dat het niet 
kan blijven duren maar in plaats van dat het hen motiveert 
voor verandering, maakt het hen angstig en behoudsgezind. 
Op dit moment missen we de creativiteit en de realistische 
utopieën waarmee we mensen kunnen mobiliseren. Desondanks 
veranderen er wel zaken. Zo duiken de laatste jaren op vele 
plaatsen zonnepanelen op. Die zijn nog maar een fractie van 
wat we binnen tien of vijftien jaar zullen nodig hebben maar 
het gaat momenteel wel snel. Ook op andere terreinen heb je 

dat soort hefbomen nodig en ook daar zijn die er al. Binnen 
de fi nanciële wereld denk ik aan Triodos, de bank die op een 
andere, ethische manier met bankieren omgaat. Je hebt de 
Kringloopwinkels waarvan het klantenbestand in het voorbije 
decennium erg is gegroeid. Of de wereldwinkel die is geëvolu-
eerd van dat sympathieke winkeltje om de hoek tot een bedrijf 
dat zijn producten ook in de warenhuizen aanbiedt. Het is dus 
kwestie van de juiste keuzes te maken, ook als individu. We 
vertrekken niet van nul.”

Hoe zijn ecologie en sociale ongelijkheid met elkaar 
verbonden ?

“Je ziet dat de klimaatopwarming in de eerste plaats deze men-
sen zal treffen in de armste streken. Daar zal het tekort aan 
water de mensen tot migratie dwingen. Daar zal verwoestij-
ning de voedsel- en landbouwproductie onmogelijk maken. 
Bij ons zullen we de stijging van de zeespiegel wel opvangen 
door dijken te bouwen maar in Bangladesh hebben ze daar de 
middelen niet voor. In nationaal perspectief zie je dat de ecolo-
gische voetafdruk van de hogere inkomensgroepen oneindig veel 
groter is dan die van de lagere inkomensgroepen. Die hebben 
dan misschien wel slecht geïsoleerde woningen maar ze vliegen 
veel minder, gebruiken veel minder de wagen, hebben niet de 
mogelijkheden om drie keer per jaar op vakantie te gaan, con-
sumeren minder tout court. Maar ze zullen wel het meest last 
hebben van stijgende energieprijzen. Je zal er dus voor moeten 
zorgen dat de noodzakelijke antwoorden op de ecologische crisis 
ook sociaal correct zijn. In het geval van de zonnepanelen wil 
dat zeggen dat een overheidsbeleid er eigenlijk moet voor zorgen 
dat er op elk dak dat geschikt is zonnepanelen komen, zonder 
dat je het laat afhangen van de investeringsmogelijkheden of 
de goesting van de bewoners om dat te doen en ongeacht of het 
huurders of eigenaars zijn. En dat iedere woning fatsoenlijk 
geïsoleerd is, sociale woningen op kop. “

“Daarbij kan een groene 
economie nieuwe jobs 
creëren. Jobs die niet ver-
plaatsbaar zijn naar het 
buitenland. Als jouw huis 
geïsoleerd moet worden, 
kun je dat niet ergens 
anders in de wereld doen. 
Dat moet onder jouw 
dak gebeuren, aan jouw 
ramen en muren. Als je boontjes niet noodzakelijk uit Marokko 
moeten komen en je asperges uit Peru dan creëer je jobs in 
de landbouwsector bij ons. En het is belangrijk dat mensen 
werk hebben. Goedbetaalde en waardige jobs, geen hamburger-
jobs. Omdat het hen verbindt met de samenleving. Dat 
heeft te maken met een gevoel van nuttigheid maar ook met 
wederkerigheid. We hebben een samenleving met een relatief 
sterke sociale zekerheid. Maar dat vereist dat mensen er aan 
bijdragen om, als ze er behoefte aan hebben, ook gebruik van te 
kunnen maken.”

interview Joon Bilcke

Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij

verscheen in 2008 bij Acco - meer info op www.dirkgeldof.be 
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Rik begon een tiental jaar geleden voor de Kringloopwinkel te 
werken, eerst als werkleider, later als verantwoordelijke perso-
neelszorg en personeelsdirecteur. Hij zag de Kringloopwinkel een 
ware metamorfose doormaken.

“De Kringloopwinkel in Kortrijk is gestart als samenwer-
king  tussen het OCMW en een aantal andere actoren, actief 
in de sociale economie. Dat gaf hem aanvankelijk een armoe-
dig imago. Er waren mensen die hier werkten maar zelfs hun 
buren wisten dat niet. Of als er een groepsfoto werd geno-
men dan stonden ze achteraan met hun hoofd naar beneden. 
We wilden daarvan af. Daarom communiceren we niet zo 
veel over het feit dat we een sociale werkplaats zijn maar des 
te meer over de winkel en het ophalen van goederen. Tegelijk 
willen we dat die winkel eigentijds is en dat hij op een profes-
sionele manier wordt gerund. We willen winkels hebben zoals 
C&A winkels heeft. Dus verkopen we geen boeken per kilo maar 
zijn ze gesorteerd en proper. Mensen moeten trots kunnen zijn 
op het feit dat ze hier werken én kopen.”

Hoe verzoen je een sociale werkplaats met een winstgevend 
bedrijf ?

“Bij ons is motivatie belangrijker dan prestatie. En toch moe-
ten we zorgen dat we goed verkopen. Dat is dus een permanent 
spanningsveld. Mijn job bestaat erin het evenwicht te zoeken 
en te behouden. Als we mensen aanwerven in de sociale werk-
plaats is het vanuit economisch oogpunt verleidelijk om de 
sterkste te nemen. Maar als we verschillende, even goede kan-
didaten hebben, kiezen wij principieel voor de sociaal zwakkere. 
Die krijgt voorrang. Investeren in mensen rendeert altijd.”

Stromen jullie werknemers door naar de reguliere markt ?

“De overheid verwacht dat mensen die bij ons opnieuw struc-
tuur, een sociale context, een arbeidsritme vinden, doorstromen 
naar de reguliere arbeidsmarkt. Maar in de praktijk zorgt dat 
voor problemen. In de sociale werkplaats werken sterkeren 
en zwakkeren samen, laat ons zeggen. De sterkeren zouden 
misschien kunnen doorstromen maar veel sociale werkplaatsen 
promoten dat niet. Onze bedrijven hebben hen even hard nodig.”

“Het valt op dat de meer kansrijke werknemers in onze sociale 
werkplaats voornamelijk mensen zijn van allochtone afkomst. 
Er zijn ingenieurs bij, boekhouders, vrachtwagenchauffeurs die 
perfect op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag zouden kunnen 
maar die er geen werk vinden. De reden is puur discriminatie 
en racisme. Ik vind dat zeer erg. Die mensen stromen niet door, 
ze stromen terug. Zo wordt het soms moeilijk om een goed even-
wicht te vinden tussen allochtone en autochtone medewerkers.”

“Ook zijn er mensen waarvan het nooit zal lukken op de regu-
liere arbeidsmarkt. Bij ons zijn de eerste zes maanden vaak 
moeilijk. Te laat komen, onwettig afwezig zijn. Die periode 
zorgen we voor intensieve begeleiding. Vaak zien we dat het 
daarna beter gaat maar dat het kleinste voorval ervoor zorgt 
dat mensen in hun oude patronen hervallen. We gaan ervan uit 
dat als ze dat bij ons doen, ze dat ook in de privé zullen doen, 
met dat verschil dat ze daar zullen buitenvliegen. Let op, dat 
wil niet zeggen dat bij ons alles kan. Voor diefstal, alcohol- en 
drugsgebruik is er nultolerantie. Maar daarnaast is er ruimte 
om te praten. Zo kunnen we van iemand die steeds te laat komt 
omdat zijn bus te laat is, het uurrooster aanpassen.”

“Bovendien moeten er ook jobs zijn waarnaar door te stromen 
valt. In de praktijk zien we dat de reguliere economie jobs voor 
laaggeschoolde of niet geschoolde mensen net afstoot en uit-
besteedt aan sociale en beschutte werkplaatsen. De reguliere 
economie en de sociale economie kunnen dus best en perfect 
naast mekaar bestaan.”

Geen vuilkar

“Tenslotte is, naast het sociale aspect, ook het milieuaspect erg 
belangrijk. De bedoeling is zoveel mogelijk zaken die anders zou-
den worden weggegooid weer in roulatie te brengen. Ik weet nog 
dat we de hoeveelheid binnengebrachte goederen duidelijk heb-
ben zien stijgen op het moment dat mensen op containerparken 
voor bepaalde fracties moesten betalen. Nu zitten we aan 3,7 
kilo binnengebrachte goederen per inwoner en het streefdoel 
is 5 kilo. Dat kunnen we halen want wat mensen binnenbren-
gen groeit nog altijd aan – vorig jaar zelfs met 25 procent. 
De goederen die we ophalen moeten wel nog in goede staat en 
verkoopbaar zijn. Hoewel we altijd een deel onverkoopbare waar 
binnen krijgen, zijn we geen vuilkar hé.”

interview Joon Bilcke

De cirkel is rond
De Kringloopwinkel is al lang niet meer dat met verfom-
faaide waren volgestouwde magazijn aan de rand van 
de stad. Het is een professioneel gemanaged bedrijf met 
klanten in alle lagen van de bevolking. Alle Zorgelozen 
komen er wel eens, elk met zijn of haar reden om er te 
shoppen of goederen af te leveren. In elk geval stonden we 
er samen op scène met Schaften. Voor De Gazet werpen we 
een blik achter de schermen met Rik Santens, personeels-
directeur van Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen 
en Wouter Verreydt, kassamedewerker in de Kortrijkse 
Kringloopwinkel.
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VERKOCHT

Voor mijn sollicitatiegesprek was ik zenuwachtig. Ik was 20 
minuten te vroeg, omdat ik liever 20 minuten te vroeg ben 
dan 2 minuten te laat. Gelukkig is de Kringloopwinkel interes-
sant genoeg om er even rond te kijken. Al snel mocht ik naar 
boven gaan, naar het lokaaltje naast de burelen waar ons ge-
sprek zou doorgaan. We noemen dat het ‘fl uisterkotje’ omdat 
daar alle vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden. Het gesprek 
met Sophie, mijn werkleider, en Rik Santens, één van de hogere 
verantwoordelijken, verliep zeer vlot. Ik kreeg snel een taakom-
schrijving, het reglement op de werkvloer werd uitgelegd en een 
uurrooster werd afgesproken. Na tien minuten zaten Sophie 
en Rik elkaar al goedmoedig te plagen. Sophie wierp mij een 
geruststellende blik toe. “Zo gaat het er hier altijd aan toe hoor, 
dit is de normale sfeer hier.” Dat kwam goed uit. Ik voel mij zelf 
opperbest in zo een sfeer en dat zei ik ook onmiddellijk. 
Na een half uurtje verliet ik de winkel met een zeer 
goed gevoel.

Op mijn eerste werkdag was ik nog 
zenuwachtiger. Om één of andere reden 
was het pas de avond ervoor tot mij door-
gedrongen dat het personeel waarschijnlijk 
niet via de ingang van de winkel zelf zou binnenko-
men. De werknemers worden immers verondersteld op 
hun post te staan op het moment dat de deuren opengaan. 
Ik had er echter ook geen fl auw idee van waar de personeels-
ingang dan wèl was. Ik zou dus pas binnen kunnen op het 
moment dat ik er eigenlijk al zou moeten zijn. Niet zo’n 
indrukwekkend begin. Gelukkig begreep Sophie de situatie on-
middellijk. In plaats van een veeg uit de pan te krijgen, werd ik 
voorgesteld aan de collega’s. “En dit is Jaqueline. Zij zal je van-
daag rondleiden en alles laten zien - ook de personeelsingang 
- en de werking van de winkel uitleggen.”

In het magazijn is een afgescheiden ruimte die ‘’t kotje’ wordt 
genoemd. Daar worden alle goederen in ontvangst genomen, 
geregistreerd en tot op zekere hoogte gesorteerd. Fietsen en 
elektronische apparaten worden eerst verstuurd naar onze 
centrale in Marke, om volledig getest en indien nodig gere-
pareerd te worden. Op die manier kunnen we garantie geven 
op elektronica. Ik was hier zeer van onder de indruk. Ik had 
dat eigenlijk niet verwacht in een Kringloopwinkel. De overige 
goederen worden naar de juiste afdelingen binnen de winkel ge-
stuurd. Meubelstukken worden in het magazijn bewaard tot er 

plaats vrijkomt in de winkelruimte. Textiel wordt met een 
vorklift naar een verdieping getild waar het verder wordt gesor-
teerd en meerdere malen gecontroleerd. Kledingstukken worden 
beveiligd, je kent ze wel, die kleine apparaatjes die aan de kassa 
op mysterieuze wijze losgemaakt worden en die een hels kabaal 
veroorzaken wanneer je kind er per ongeluk mee in de buurt 
van de scanners aan de ingang komt, waardoor je ongewild 
het middelpunt van alle aandacht in de winkel wordt. Boeken, 
cd’s, dvd’s en dergelijke worden apart gezet. Andere kleine spul-

len worden in karren naar ‘de sortering’ gebracht. Zoals 
het woord het zegt worden ze daar verder gesorteerd. 

Tenslotte wordt alles geprijsd om vervolgens 
in de winkel geplaatst te worden voor 
verkoop. 

Aan de kassa’s gebeuren de gewone 
aankopen. Aan de infobalie is het een 

stuk ingewikkelder. Daar worden bijvoor-
beeld de afhalingen geregeld. Op het aangekochte 

artikel wordt een gele sticker gekleefd met daarop het woord 
‘VERKOCHT’ en een afhalingsnummer. Er wordt ook een gele 
fi che ingevuld. Als de klant de aangekochte artikelen niet zelf 
kan vervoeren wordt een levering geregeld. Die procedure lijkt 
veel op die van een afhaling, alleen zijn het nu rode stickers en 
fi ches. Bij grotere elektrische toestellen zijn er garantiefi ches die 
ingevuld moeten worden: vier dunne blaadjes in verschillende 
kleuren waar gewone balpeninkt dwars doorheen gaat, zodat 
wat je op het bovenste blaadje schrijft meteen op alle blaadjes 
staat. Het invullen hiervan neemt tijd in beslag. Om die reden 
wordt dat ook aan de infobalie afgehandeld. Aan de kassa zou-
den er ellenlange rijen ontstaan. En ook aankoopbonnen en 
facturen en verhuur van spullen worden aan de infobalie ver-
werkt. Daarnaast hebben we nog allemaal die kleine dingetjes 
aan ons hoofd zoals de telefoon opnemen, curiosa prijzen, de 
meest uiteenlopende vragen beantwoorden, artikelen reserve-
ren of klanten de sleutel van de wc geven. Dat alles klinkt veel 
om te onthouden maar je went er vrij vlug aan. Ook over de 
sfeer onder de collega’s kan ik niet klagen. Natuurlijk zijn er 
wel eens wrijvingen, perfect is het nergens. We zijn een vrolij-
ke bende die graag plezier maakt maar ook ernstig kan zijn en 
van aanpakken weet wanneer er gewerkt moet worden. Ook de 
verantwoordelijken steunen hun personeel waar nodig en voelen 
zich niet te goed om een babbeltje te slaan, bij te schuiven aan 
tafel en mee plezier te maken.

Ik ben zeer tevreden, zowel over de sfeer als over het werk zelf. 
Het helpen van klanten vervult mij met voldoening en elke dag 
gebeurt er wel iets dat de moeite waard is om mee te maken. 
Het werken in de Kringloopwinkel is een ervaring die ik voor 
geen geld zou willen missen.

Wouter Verreydt

Na een half uurtje verliet ik de winkel met een zeer 

niet via de ingang van de winkel zelf zou binnenko-

len worden in karren naar ‘de sortering’ gebracht. Zoals 
het woord het zegt worden ze daar verder gesorteerd. 

Tenslotte wordt alles geprijsd om vervolgens 
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An is dol op Madonna en heeft een latrelatie met een col-
lega. Ooit was ze gehuwd, nu is ze gescheiden. Ze heeft geen 
kinderen en is een harde tante. Ze gaat er prat op dat ze deze 
winter nog geen enkele dag afwezig was wegens ziekte. Ze ver-
draagt veel pijn en heeft zware maag- en slokdarmproblemen en 
is daar ook in zekere zin fi er op. Ik vraag me af waar dat milita-
ristische trekje vandaan komt.
An is het soort mens dat over lijken gaat, in alle opzichten. 
Ze denkt dat heimelijk te doen maar het valt wel op. Ze heeft 
namelijk zeer uitgesproken meningen over bijna alles en dus 
zeker over haar collega’s. Ik test haar. En het klopt. An dóet 
beleefd. Intussen staat ze klaar om een mes in je rug te planten. 
Ze draait met haar ogen in het rond als ze met je praat, kijkt er 
zelden recht in.
Dan weer is An zeer rechtuit. Als haar iets niet aanstaat over 
je gedrag werpt ze dat in je gezicht terwijl ze rechtstaat en 
vertrekt. Dat heeft zo zijn voordelen. Je krijgt de kans om te 
bekomen en al dan niet een gepast antwoord te geven. Maar 
gelijk krijg je nooit.
An is stil als ze genegeerd wordt. Dan komt ze na een paar 
dagen stilletjes op kousenvoeten terug. Want An is niet anders 
dan de anderen. Ook An heeft aandacht nodig.
An heeft ook een uitstekend geheugen. Pas dus dubbel op je 
woorden. Al wat je zegt of ooit zei wordt vroeg of laat tegen je 
gebruikt.
An heeft eigenlijk moeite met liefde. Ze weet niet wat liefde is, 
zelfs niet wat vriendschap is. Ze praat af en toe over haar privé 
maar toch zul je nooit weten wie ze vanbinnen is.
An heeft altijd poezen gehad en ik denk dat dat 
haar leven vult, opvult, vervult. Als ze 
over haar poezen praat, voel ik dat ze 
openhartig is.

Guido woont alleen aan zee in een caravan. Hij 
doet enkel waar hij zin in heeft. Als hij goesting heeft om 
te doppen dan blijft hij thuis. De chef durft daar niets op te 
zeggen. De chef tolereert dat.
Guido is eerder zwijgzaam, niemand weet veel over hem. 
Maar als hij spreekt dan spreekt hij zeer snel. Ge moet 
hard uw best doen om te verstaan wat hij zegt. Hij heeft 
zeer uitgesproken meningen en niemand durft hem tegen te 
spreken. Met als gevolg dat niemand tegen hem spreekt. Hij 

wordt aan de kant gelaten.
Guido is gescheiden. Hij heeft geen contact meer met kinderen 
of familie. Hij heeft een poes en dat is zijn grootste schat.
Guido heeft ook een schone kant. Elke morgen wacht hij Johan 
op aan de poort van de fabriek. Hij rijdt hem met zijn rolwa-
gen tot aan zijn werkplaats. Wanneer Johan iets nodig heeft, 
bedient Guido hem. Je ziet ze nooit praten. Zo goed als zonder 
woorden verstaan zij elkaar. Guido zorgt voor Johan als een 
leeuwin voor haar welpen. Elke avond duwt Guido de rolwagen 
van Johan naar buiten. Geen van beide zegt ooit een goeiedag. 
Aan niemand.

Maarten is vooraan de dertig en volgens 
de collega’s nog maagd. Een onderwerp dat soms zonder 
enige aanwijsbare reden openlijk en ludiek wordt aange-
sneden. Iedereen op de kar en we zijn weer voor een half 
uurke zoet. Maarten doet altijd hetzelfde, heel simpele werk. Hij 
is zeer teleurgesteld wanneer hij moet stempelen. Nochtans gel-
den de regels voor iedereen. Waarom zou Maarten een voetje 
voor mogen ?
Maarten is de jongste zoon. Zijn oudste broer, hoewel hij niet 
meer thuis woont, komt hem regelmatig de les spellen - om zijn 
eigen stommiteiten te verdoezelen tegenover zijn vader. Je kent 
dat wel, de aandacht richten op iets buiten jou, zodat jijzelf 
niet opvalt. Als broerlief naar huis komt vlucht Maarten con-
sequent naar zijn slaapkamer waar hij spelletjes speelt op zijn 
pc. Eigenlijk kan hij de confrontatie met zijn broer en zijn vader 
niet aan. Hij is bang van zijn vader. Af en toe lost hij iets over 

Sterren op de werkvloer
Myriam Soenen verzamelt verhalen. Die van andere 
Zorgelozen voor ‘Verzamel de Zorgelozen’, een maande-
lijks cahier dat onder de Zorgelozen wordt verspreid. Zo 
ook haar persoonlijke verhaal dat ze meeneemt als ze op 
scène staat. Of verhalen van op de werkvloer, opgetekend 
in de schemerzone tussen feit en fi ctie. Verhalen van fi -
guren als An, Guido, Marie-Claire, Brigitte, Marc, José, 
Maarten en Marcel. Tekenaar Victor Simek zette ze rond 
de tafel voor hun Laatste Schaft.
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thuis en dan krijg ik het benauwd. Wellicht is zijn vader een  
tiranniek man, dominant en of gewelddadig. Losse handjes. 
Mijn wil is wet.
Elk jaar gaan ze op vakantie. Jawel, met de hele familie. 
Naar de Ardennen, meer bepaald naar Maredsous, de abdij 
van Maredsous. Elk jaar gaan ze er een vriend van de vader  
bezoeken. Als ik de vraag stel of ze ook in de abdij logeren, kijkt 
Maarten mij aan met niet begrijpende ogen. “Ah neen hé !  
’s Avonds komen wij terug naar huis.” Maarten kan niet in een 
ander bed slapen. Onlangs wou hij het nog eens proberen maar 
’t is mislukt. Zijn moeder heeft hem ’s anderendaags terug naar 
huis gehaald. Hij had de hele nacht geen oog dichtgedaan en 
hij was gene mens meer. Maarten heeft een auto maar rijdt er 
nooit mee. Elke morgen en elke avond, heel trouw, brengt zijn 
moeder hem naar de fabriek.
Maartens ontspanning bestaat erin zich elke zaterdagavond  
lazarus te drinken. Elke zaterdagnacht ligt zijn moeder te  
waken tot zoonlief thuiskomt.
Een andere hobby van Maarten is een boerderijspel op de com-
puter. Daar kweekt hij patatten en maïs en koeien en nog 
andere dingen. Als hij vermoedt op zondag niet fris te zijn dan 
plant hij op vrijdag vlas, omdat er daar niet veel werk aan is.

Marie-Claire is een toffe madam.

Marcel is vakbondsafgevaardigde, rolstoelpatiënt, 
sexueel gefrustreerd, de arrogantie zelve en zeer grof in zijn 
taalgebruik. Hij regelt het werk van de chef in de plaats van 
de chef terwijl de chef zwijgend toekijkt. Hij moeit zich met  
alles en slaat overal zijn haak in. Hij werkt één week op de twee 
en alle collega’s zijn daar content mee. Hij zei ooit tegen een 
collega die vroeg wat men moet doen om halftijds te werken: 
“Eerst ik en dan gij !”

Brigitte werkt iedereen op de zenuwen. Ze stelt 
elke dag constant dezelfde zeer domme vragen zodat de collega’s 
in koor antwoorden: “Maar Brigitte toch ! Ge gaat toch were 
nie beginnen hé ?” Waarop Brigitte dan heel verwonderd uit de 
lucht valt en vraagt waarom ze dat zeggen.
Brigitte kan niet van plaats veranderen of een ander werk doen 
dan dat wat ze al jaren doet. Ooit heeft men het geprobeerd en 
het resultaat was dat Brigitte in tranen is uitgebarsten. Niet te 
stoppen. Ze werd depressief, kreeg haar zin en doet nog altijd 
hetzelfde werk. Niet meer, niet min. Twee jaar geleden ontdek-
te Brigitte het kamperen. Nu gaat ze ieder weekend, zodra het 
weer het toelaat, kamperen.
Brigitte neemt nooit initiatief en is een vree benauwde schete. 
Ze klaagt altijd, het liefst over het weer: te warm, te koud, te 
nat, te droog, te glad, te waaierig, te veel zon, te weinig zon - de 
dagen te lang, te kort. Maar ’t is wel een lieve.

Marc is eind de veertig, ongehuwd en woont bij zijn 
moeder. Hij is gefascineerd door de verhalen van de Maya’s.  
Elk jaar in zijn verlof bezoekt hij exotische plaatsen. Ge zoudt 
hem dat eigenlijk niet toegeven maar toch…
Marc vindt dat de bazen niet goed bezig zijn. Zijn ferme  
kritiek op al wat wel of niet gebeurt is legendarisch. Hij zou het 
allemaal anders aanpakken. Als het daarover gaat is hij niet 
te stoppen. Dan is het voor de rest van de dag. Marc is een 
goede werker en heeft een jarenlange ervaring waardoor zijn 
mening af en toe gevraagd wordt bij problemen op de werkvloer.  
Hij komt met de fiets naar het werk en draagt een fietshelm.

José is al aan de zoveelste relatie begonnen. Hij kan niet 
zonder vrouw.

En ik, ik zit daartussen.

Myriam Soenen

 tekening Viktor Simek
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Toen ik vanmorgen mijn plastieken tuinset wegborg om hem te 
vrijwaren van de winterse kou kwamen de herinneringen aan 
onze India-reis tijdens de voorbije zomer terug boven.

Hartelijkheid en rommel

We trokken enkele weken door het Zuiden, ontmoetten lieve, 
warme, gelovige, eenvoudige, nederige, hartverwarmende, 
achterdochtige, nieuwsgierige, arme, rijke, kleine en grote, 
vooruitstrevende, vasthoudende, werkende en slapende men-
sen. Mensen dus van allerlei pluimage, zoals we die ook bij 
ons vinden. Met dàt verschil dat wij, mijn partner en ik, al 
rondtrekkend de tijd hadden om mensen te ontmoeten en dat 
mensen in India tijd maken om anderen te ontmoeten. Tijd. 
Er is tijd op de trein, in de bus, als je iets wil kopen aan 
een kraampje, als je uitgenodigd wordt bij hen thuis, in 
de school, langs de straat.

Naast deze indiase hartelijkheid valt meteen ook 
het vuil en de rommel op - minder als je op het 
platteland verblijft maar vooral in de steden waar 
een hoge concentratie aan mensen is. Alles wordt op 
straat gegooid, in de gracht, op het veld, in het station. 
Plastiekfl essen, krantenpapier waar is uit gegeten, blikjes, 
rietjes, plastieken tasjes, oude teenslippers, stukken stof, kar-
tonnen doosjes, piepschuim, onderdelen van gsm’s, restjes 
kabels, touwen. De overheid doet nochtans pogingen om men-
sen bewust te maken om zorgzamer met het milieu om te gaan 
maar voorlopig is dat voor de modale Indiër geen prioriteit. 
In kleinere steden vertrouwen de mensen op de ronddolende 
honden, de varkens, de koeien, de kraaien, ratten en kleiner 
ongedierte om eetbaar en niet eetbaar afval op te ruimen. Maar 
in de grote steden is het een reuze probleem. Dagelijks worden 
tonnen afval op straat gedumpt. Daar organiseren ze dan ook 
een opruimdienst. Afval wordt dagelijks ’s morgens opgehaald 
met een open laadbak. Mensen scheppen het met hun gehand-
schoende handen op van de straat en gooien het erin. De dag 
erop beginnen ze opnieuw.

Slumdog Millionaire

Waar dit afval naartoe gaat, daar hadden we nog niet echt 
bij stilgestaan. Tot we op de voorlaatste dag van onze reis een 
bezoek brachten aan de slums van Mumbai. Als ik het heb over 
slums dan moet je je de armste wijken van de stad voorstellen. 
In die krottenwijken woont 55% van de 24 miljoen inwoners 
van Mumbai op 8% van de grond. Het resterende deel van de 
stad, waar 45% van de inwoners op 92% van de grond leven, is 
het Mumbai zoals we dit kennen – in onze ogen een superdruk-
ke stad. Als je dit weet kun je je haast onmogelijk voorstellen 
hoe de drukte vorm krijgt in een slum. Het is vreemd en ook wel 
gênant om als rijke westerling in deze concentratie van men-
sen rond te lopen. We werden echter begeleid door een gids van 

een organisatie die ons geld gebruikt voor inloopprojecten 
en scholen voor kinderen ter plaatse. Het suste ons 

geweten, een beetje.

We bezochten de Dharavi-slum. Voor mensen die 
de fi lm Slumdog Millionaire gezien hebben, hij 
speelt zich voor een stuk daar af. De mensen die er 
wonen horen bij de meer gelukkigen van de slum-

bewoners. Ze kregen van de regering een erkenning 
om daar te wonen. Zo hebben ze enige ‘zekerheid’, kun-

nen ze niet zomaar weggestuurd worden. Wat we daar te 
zien kregen zal ik niet licht vergeten. Naarmate we doorheen de 
woonconcentratie liepen verhoogde mijn respect en waardering 
met de minuut.

Je moet je de slums voorstellen als allemaal platen hokjes, tegen 
elkaar gepropt, met ertussen heel smalle gangetjes waar je niet 
met twee naast elkaar kan lopen. Naast of onder dat wandel-
pad ligt een open riool. Onnodig te zeggen dat je overal mensen 
ziet. Er wonen er gemiddeld tien in huisjes van niet meer dan 
vier op drie meter. ’t Is te zeggen, tien mensen op het gelijk-
vloers. En ook nog tien mensen van een andere familie op het 
verdiep. Daarenboven wordt het dak gebruikt om materiaal 
te stapelen of als droogplaats. In deze huisjes slapen mensen, 
ze eten daar, ze werken daar, ze koken daar, ze bidden daar, ze 
hebben daar sex, ze maken daar ruzie, enz. Het is er donker, 
het is er vochtig, het ruikt er vies, er is lawaai en er is bedrij-
vigheid. Er is sanitair… Er zijn acht vuile, niet onderhouden 
wc-blokken voor de ganse Dharavi–slum. Eén miljoen mensen. 
’s Morgens staan ze aan te schuiven. En naast de vele mensen 
is er als vanzelfsprekend het afval. Maar vergis je niet, dit is 
niet alleen het afval van de mensen uit de slum. Alle afval van 
Mumbai komt in de slums terecht.

De Dharavi–slum is het grootste containerpark dat ik ooit heb 
gezien. Van op de hoofdwegen komen vrachtwagens en gammele 

Kringlopen kan de
gezondheid schaden

Wij zijn milieubewust. We sorteren ons afval. Het wordt 
gerecycleerd en krijgt zo een tweede leven. India kent ook 
dat soort kringlopen. Maar daar ogen die niet zo fraai. 
Voor veel mensen in de slums is afvalverwerking een 
manier van overleven. De omstandigheden waarin dat 
gebeurt nemen ze erbij. En het resultaat ervan komt mis-
schien gewoon in onze tuin terecht. Zorgeloze Dominique 
Vergote, die o.a. meewerkt aan Werk in de Wijk, was er 
afgelopen zomer getuige van.

Er is tijd op de trein, in de bus, als je iets wil kopen aan 

straat gegooid, in de gracht, op het veld, in het station. 

en scholen voor kinderen ter plaatse. Het suste ons 
geweten, een beetje.
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camionetten aangereden met het afval van de stad. Het wordt 
hier gelost en mensen nemen het mee naar hun huis of naar 
kleine vochtige ruimtes, fabriekjes, om het te sorteren - alumi-
nium bij aluminium, glas bij glas, papier bij papier, vodden bij 
vodden. Dit alles met de blote handen en voeten want schoe-
nen en handschoenen zijn er niet. We zagen mensen in rijen 
zitten bij hoopjes afval om er stukjes plastiek uit te vissen, vol-
gens soort - de harde plastiek bij de harde, de zachte plastiek bij 
de zachte, de zakjes apart, de grote stukken die kapot worden 
gestampt. Nadat ze zijn gesorteerd worden de plastieken 
stukjes verbrijzeld met machines die de mensen zelf hebben 
gemaakt (want ingenieus zijn ze zeker !). Ze worden gesmolten, 
in linten getrokken, weer in gelijke stukjes verdeeld, gekleurd 
en verpakt. Dat gebeurt allemaal in kleine, donkere ruim-
tes die me deden denken aan fi lms uit onze Middeleeuwen en 
die zo eigen zijn aan plaatsgebrek. Op hun rug dragen men-
sen zakken af en aan met massa’s van die stukjes gesorteerd 
en gerecycleerd materiaal. Het restafval van de afvaltoevoer 
wordt gebruikt als ondergrond om nieuwe ‘huizen’ op te bou-
wen of als ophoging tegen verzakkingen. Verder zagen we 
fabriekjes met massa’s gebruikte olietonnen en verftonnen. 
Ze worden er één voor één opgewarmd, uitgebrand en door 
mensen uit de slums gewassen met giftige producten. Nadat 
zo alle resten zijn verwijderd worden de tonnen teruggebracht, 
klaar voor hergebruik. Geitenleer en schapenwol worden 
bewerkt en gekleurd. Het vuile waswater en de verrottende 
geur worden er als vanzelfsprekend bijgenomen. In een wat 
grotere ruimte worden stukken stof met de hand gestempeld, 
stempeltje per stempeltje, met mooi versierde krullen en bo-
gen. De verf die gebruikt wordt is giftig maar niemand trekt 
het zich aan.Computers en elektronische toestellen worden uit 
elkaar gehaald, tot de kleinste onderdelen toe, en gesorteerd, 
want misschien kan dit nog wat geld opbrengen. Duizenden 
potten worden met zorg gedraaid en daarna gebakken op dam-
pende ovens die de ganse dag met oude vodden warm worden 
gehouden. Ook nu weer worden de hitte en de verstikkende 
hete dampen er gewoon bijgenomen, door alle omwonenden. 
Ernaast is een donkere ruimte waar koekjes worden ge-
bakken voor een van de bekendste bakkerijen van de stad.
 
Dat er veel ziektes zijn en een hoog sterftecijfer zal niemand 
verbazen. Toch komen mensen ook van buiten de stad naar hier 
om wat geld te verdienen. Mannen en ook een paar vrouwen 
komen hier werken voor een loon van twee euro per dag. Als 
ze bij de gelukkigen zijn, hebben ze een ‘vaste’ job, anders moe-
ten ze afdingen om toch maar te kunnen werken. Van veel van 
deze mensen leeft hun gezin op het platteland. Ze gaan twee 
of drie keer per jaar naar huis. Ze slapen en eten in de fabriek 
tussen de giftige gassen en producten, dicht bij hun dagelijkse 
werkzaamheden.

Dit alles gebeurt in het centrum van Mumbai. De uitbreidende 
stad heeft zich rond de slum gebouwd. Die is het kloppend hart 
van de stad want ze maakt Mumbai leefbaar en welvarend.

Mijn tuinset

Dharavi-bewoners zijn fi er op hun werk. Dat zie je aan hen. 
Sommigen die hun eigen zaakje hebben zijn er ‘rijk’ mee 
geworden. Ze werken, verdienen geld en dragen iets bij aan 
de maatschappij. En dat is niet min - ze recycleren op wereld-
schaal ! Want de plastiekstukjes worden uitgevoerd naar alle 
uithoeken van de wereld waar ze een tweede leven gaan leiden. 
Platen, meubels, lampen, computers, gadgets kunnen goed-
koop worden gemaakt dankzij deze mensen. Het leer dat wordt 
gekuist en gekleurd wordt onder andere door Versace gebruikt. 
En daar zijn de mensen fi er op. De mooie gekleurde stoffen 
en gedraaide potten worden in de winkels aan Westerse toe-
risten of rijke Indiërs verkocht. Ook de gekuiste verfblikken 
en olievaten en blokken aluminium worden hergebruikt over 
heel de wereld. De koekjes worden in de beste patisserieën van 
Zuidoost-Azië verkocht. Aan een spotprijs.

“Zo ook deze tuinset”, dacht ik terwijl ik hem deze ochtend 
wegborg. Wij vinden het allemaal zo vanzelfsprekend dat 
alles smetteloos verloopt, dat niets nog moeite kost. We probe-
ren angstvallig om de minder aangename kanten van ons leven 
weg te stoppen in de hoekjes van de maatschappij die we dan 
rusthuizen noemen, of OCMW’s, of ziekenhuizen, of buurt-
projecten, of instellingen allerhande. Zo hoeven we er niet mee 
geconfronteerd te worden. We houden angstvallig in de gaten 
dat ons leven vooral mooi en gelukkig is.

In India werden we rechtstreeks geconfronteerd met het 
échte leven. We zagen de mooie kanten van het land en van 
de mensen, de vreugde en de hartelijkheid, maar we zagen ook 
de donkere kant. Die zit er niet weggestopt in een hoekje. 
De ellende, de armoede, de rommel en de stinkende geur vind je 
er gewoon op straat. Het hoort erbij. En zo is het ook. Ik besef 
dat mijn goedkope tuinset misschien gemaakt is door mensen 
uit de slums van Mumbai die dagelijks in ongezonde leefom-
standigheden stukjes plastiek zitten te sorteren uit de door mij 
achtergelaten rommel.

Het is goed om dankbaar te zijn voor de vele mensen die zich 
dagelijks in de donkere hoekjes van onze maatschappij elk op 
hun manier inzetten om een stukje bij te dragen aan de maat-
schappij. Ze verdienen meer onze waardering.

Dominique Vergote

Roma in Gent
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Het kastje

Mijn jongste dochter is op kot gegaan. Tja, de tijd staat niet 
stil. Half juli is ze verjaard en iedereen had het ideale geschenk 
gevonden: Ikea-bonnen ! Wat kun je beter geven aan een kers-
verse kotstudent ? Eind september kwam het grote moment. 
We gingen het kot bezichtigen. Tot dan toe had ze zorgvuldig 
de regie in eigen handen gehouden. Geen pottenkijkers gewenst. 
Ze wou het allemaal zelf regelen.

Mooi kot: de ruime zolder van een gereno-
veerd arbeidershuisje in de Gentse Rabotwijk. 
Ze heeft er in de vakantie heel wat werk aan 
gehad: schilderen, behangen, meubeltjes 
zoeken… With a little help from the friends 
uiteraard. Dat liedje is van alle tijden. 
Het kot was een stuk ruimer dan ik eerst had 
gedacht. En ik herkende inderdaad een stuk 
van de Ikea-catalogus. Daar heb ik abso-
luut geen probleem mee. Het bewijst dat ze 
op prijs/kwaliteitsverhoudingen en prak-
tisch nut let. Maar midden in de kamer stond 

een ander meubelstuk te pronken. Niets speciaals, op 
’t eerste zicht. Gewoon een kleerkastje, oud, dertien in een 
dozijn. Spiegeldeur in het midden, links en rechts een smal 
extra deurtje en daarin telkens een klein ovalen spiegeltje. 
Maar het riep onmiddellijk heel wat herinneringen op.

Ik ken het kastje al heel mijn leven. Het dateert waarschijnlijk 
van rond 1920. Geen ‘antiek’ – gewoon ‘waaibomenhout’ zoals 
mijn grootvader altijd zei. Hij hield meer van massieve eik en 
zo. Dit kastje was eigenlijk de Ikea van die tijd. Snel gemaakt 
door de dorpstimmerman met het goedkoopste en lichtste hout. 
Standaardmodel. Het was zijn leven begonnen op een boerderij 
in het Meetjesland. Daarna mee naar Gent verhuisd, op diver-
se adressen telkens uiteengehaald en weer ineengestoken. Het 
sierde lang de meisjeskamer van mijn tante Magda die intussen 
ook al een respectabele leeftijd heeft. Toen ze trouwde kwam het 
op mijn kamer te staan. Ettelijke malen was het kastje geno-
mineerd om tot stoofhout gereduceerd te worden. Uiteindelijk 
kwam het in Schellebelle in onze kelder te staan, als bergkast 
voor de winterkleren in de zomer en omgekeerd.

En nu is het naar Gent teruggekeerd. Proper geschrobd en met 
een laagje verse boenwas. In ere hersteld als een fi ere veteraan 
tussen het moderne waaibomenhout van Ikea. Klaar om een 
nieuwe generatie te dienen, en nog lang niet versleten. Het is 
dan ook gemaakt in een tijd toen ‘wegwerpcultuur’ een onbe-
kend fenomeen was…

Johan De Bock 

een ander meubelstuk te pronken. Niets speciaals, op 

Je suis une glaneuse 
Ik ben op een rommelmarkt in 
Brussel. Ik rommel, ik snuister, 
ik ben niet echt op zoek naar iets. 
Ik vind dingen of beter gezegd: de 
dingen vinden mij. Die dag word ik gevonden door een oude 
witte dameshandtas, meer bepaald door de inhoud ervan: een 
klein wit plastic koffi elepeltje, een muntstukje van 1 oude 
Belgische frank en een afgescheurd toegangsticket voor een 
tentoonstelling. Was de eigenares van deze handtas naar een 
tentoonstelling geweest en daarna nog een pot koffi e gaan 
drinken ? Of misschien was ze wel uitgenodigd door een lieve 
meneer die haar na de tentoonstelling trakteerde op een warme 
koffi e en had ze daarom het lepeltje en het ticket bewaard als 
souvenir ? De verschillende mogelijke scenario’s schieten door 
mijne kop, een hele wereld gaat open. Ik twijfel, maar als de 
verkoper even niet kijkt rits ik het toegangsticket uit de hand-
tas en wandel verder. Ik verwacht nog even dat de man me zal 
naroepen. Dat doet ie niet.

Het toegangsticket krijgt een tweede leven. Het wordt de kiem 
van mijn personage in de voorstelling Actuaris (2009) en zit 
nu nog altijd geplakt in een schrift naast andere vondsten. Ik 
sprokkel graag. Ik geef graag een nieuw leven aan spullen die 
voor anderen overbodig geworden zijn.

De personages uit de documentaire Les glaneurs et la gla-
neuse van Agnes Varda leven van de resten van onze 
consumptiemaatschappij. Glaneurs zijn, letterlijk vertaald, 
arenlezers, vooral vrouwen die na de oogst de losliggende aren 
oprapen. Of, later in de tijd, de door machine of mens vergeten 
restjes graan of aardappelen in hun schort verzamelen. Niets 
mag verloren gaan.

Mensen hebben altijd al de gewoonte gehad om zich te bukken 
om dingen op te rapen, om te verzamelen, bijeen te rapen, te 
sprokkelen, te plukken, te ramasseren. Achtergebleven patatten 
op het veld, vergeten appels in een geoogste boomgaard, ach-
tergelaten fruit of groenten na de wekelijkse markt, weggegooid 
voedsel uit de vuilnisbak van de supermarkt, een gebruikte zetel 
op straat, oude foto’s op de rommelmarkt, souvenirs van een 
reis. Uit nostalgie, uit plezier, uit idealisme, uit overtuiging of 
jammer genoeg omdat het moet, uit pure noodzaak. Maar één 
ding hebben al deze ‘glaneurs’ en ‘glaneuses’ gemeen: ze rapen 
op wat niet verloren mag gaan.

Tamara Tanghe

Over kastjes en 
ticketjes

‘In de kleinste postzegel zit een vertelling verborgen’. Het 
is een gemeenplaats die we soms gebruiken. Dus er zit een 
grond van waarheid in. In de Unie vertrekt het verhaal 
vaak van het ogenschijnlijke detail. Het ouderwetse. Het 
verloren voorwerp. Het achtergelatene. Het afgeschrevene. 
We pikken het op, vertellen het tot leven. We leveren het 
over zodat het overleeft. De postzegel van Johan De Bock 
is een kastje, die van Tamara Tanghe een toegangsticketje.

Tamara Tanghe
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Alles naar wens
Goed nieuws voor wie op zoek is naar een originele wens-
kaart. Na het grote succes van vorig jaar - meer dan 
tweeduizend stuks verkocht - presenteert de Unie nu een 
nieuwe reeks wenskaarten met dit keer beeldend werk 
van Victor Simek, Jan D’Hondt, Lut Depoortere, Lander 
Depypere en Stefanie Tanghe. Ook nu weer zijn het crea-
tieve en originele attenties voor elke gelegenheid.

HOE KOM IK ERAAN ?

De reeks bevat vijf wenskaarten met bijhorende enveloppes 
en kost maar vijf euro. Je kan ze verkrijgen in het Huis van 
de Unie. Daar kan je ze contant betalen en onmiddellijk mee-
nemen. Je kan de kaartjes ook bestellen. Stuur daarvoor een 
mailtje naar deborah@uniederzorgelozen.be of geef een belletje
op 056/220 400. Na overschrijving van het juiste bedrag, 
inclusief verzendingskost, sturen we je de kaartjes op. 
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Ik ben geboren en getogen in Tienen. Daar woonde ik samen 
met mijn vriendin die ik al kende van in de lagere school. Ons 
huis heb ik in 69 weken zelf gebouwd. Werken deed ik bij een 
fi rma die vloeren in stortbeton giet. Zoals ge op parkings ziet 
of in winkels of garages. Wij zaten overal. In België, Nederland, 
Frankrijk, Luxemburg, Duitsland. Nooit nie thuis. Ik was weg 
van de zondagavond tot de vrijdagavond.

Al van in mijn schooljaren zat ik in het verenigingsleven. In 
Tienen speelde ik tapbiljart. Thuis heb ik nog een trofee die ik 
er in de jaren ’87-‘88 mee gewonnen heb. Ik was ook in een 
wielertoeristenvereniging die elk jaar in juli drie dolle dagen 
organiseerde. Van vrijdag tot zondag was er koers, een bal, een 
pensenkermis.

Het leven lachte me toe. Tot een paar dagen 
na mijn 31ste verjaardag. We zaten twee 
maanden lang op een werf op de lucht-
haven van Schiphol in Amsterdam. 
We goten er de gewelven van een nieuwe 
parkeergarage. Die was verschillende ver-
diepingen hoog. Maar de bekisting waar we 
het beton in moesten storten was slecht genageld. 
Daardoor is die open gegaan en is de hele vloer naar 
beneden gestort. Het beton, het ijzerwerk, de balken, 
de houten platen, alles is mee naar beneden gekomen. 
Ook wij. Met zijn twaalven zijn we van zestien meter 
hoog gevallen. Twee gasten stierven toen ze op een hoop 
betonnetten terecht kwamen. Eén ervan lag naast mij. 
Ik was met mijn rug op een hoop oude beton en zand geval-
len. Ik weet nog dat ik een krak hoorde en da’s alles. Ik ben 
wakker geworden in de ambulance.

Mijn rug was kapot. Ik kon niks meer. Niet meer staan, 
lopen, praten. Twee jaar en twee maand heb ik in het 
ziekenhuis gelegen. Eerst in Amsterdam, daarna in 
Leuven. Toen ik het ziekenhuis verliet kon ik weer gaan, 
kon ik weer spreken, maar allemaal met veel moeite. 
Nu nog hakkel ik soms. En mijn knieën en schouder-
bladen, dat is kunststof.

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis had de dokter tegen mijn 
vriendin gezegd dat ik nooit meer zou kunnen lopen. Daarop 
is ze me komen zeggen dat ze met een gehandicapte niet kon 
leven en is ze vertrokken. Ik vond het huis leeg. Behalve een pak 
schulden liet ze me een marmeren salontafel na die ge met vier 
man moest opheffen en in de ondergrondse garage een koffer-
diepvries met één diepgevroren konijn in.

Gelukkig had ik intussen in het ziekenhuis iemand leren ken-
nen. Een verpleegster, An. Ik ben naar mijn ouders gestapt en 
heb gezegd: “Hier heb ik niks meer te verliezen. Ik heb iemand 
leren kennen en we gaan samen in Oostende wonen.” An had 

er werk gevonden in een ziekenhuis. Voor mij lag het moeilijker. 
Met het geld van de ziekenkas kon ik nauwelijks rondkomen. 
Maar omdat ik sukkelde met de gevolgen van mijn ongeval 
raakte ik ook moeilijk aan de bak. In Oostende heb ik een tijd-
je de stallen uitgemest op de paardenrenbaan en toen we naar 
Brugge verhuisden ging ik interims doen bij Van Gansewinkel 
en Bombardier. Ne keer twee dagen, ne keer drie dagen. 
Daartussenin zat ik thuis. En wat doet ne vent dan ? Ge kunt 
geen tien keer uw vensters kuisen hé. Piekeren, denken aan 
vroeger, een pintje drinken. Zonder dat ik er erg in had sukkelde 

ik aan de drank. Tot An me voor de keuze stelde.

Ik ben naar een ontwenningskliniek ge-
weest en zes jaar nuchter gebleven, zonder 
één druppel. Dan is An ziek geworden. Ze 

is moeten stoppen met werken. Ik heb haar 
thuis verpleegd, zo goed en zo kwaad ik kon. 

Als verpleegster krijg je leefgeld als je door een 
ziekte niet meer in het ziekenhuis kunt werken. Dat 
en het kindergeld voor haar kinderen was genoeg 
om rond te komen. Van Brugge zijn we verhuisd 

naar Kortrijk. Ze is hier gestorven, in mijn armen. Ik 
wens het niemand toe. Na haar dood kwam het alcohol-
beestje terug en begon de miserie van voor af aan.

Intussen ben ik er weer vanaf. Ik heb nog wel eens een uit-
schuiver, maar heel zelden. Als ik nu boodschappen doe 
ligt mijn kar vol eten in plaats van vol bier. Soms denk 
ik, mocht dat arbeidsongeval er niet geweest zijn, mocht 
An niet gestorven zijn, ik was misschien nooit aan de 

drank geraakt, ik had misschien geen schulden. 
Ne mens heeft niet veel kletsen nodig om uit te 
schuiven. Maar anderzijds, die stommiteiten 
zijn ook mijn schuld. Ik heb het bier zelf gedron-
ken. Ik heb de rekeningen niet betaald.

Geld maakt niet gelukkig maar het is wel gemakkelijk. Mijn 
laatste vakantie was in het jaar voor ik mijn ongeval had. 
Ik betaal nog altijd de schulden af die ik meenam uit Tienen 
en de schulden die ik maakte door te drinken. Mijn bud-
get wordt beheerd. Elke week heb ik 80 euro om van te 
leven. Ik spaar er vijf euro van en als het kan iets meer. Als ik 
nog twee jaar afbetaal dan komt er weer wat ademruimte. Daar 
kijk ik naar uit. Intussen geniet ik van het leven, maar op een 
andere manier. Ik kom thuis, zet me in mijn zetel met een tas 
koffi e, ik zet de TV aan of leg een cd op. Ge moet leven volgens 
de pot dat ge hebt hé. Ik noem het: Bruno à la carte.

Bruno Nys

De drukte in mij
“De drukte zit in mij”, zegt Bruno Nys in Schaften. Een 
mens heeft niet veel nodig om de drukte in zich te laten 
kruipen. In de dagelijkse omgang met het leven liggen 
winst en verlies dicht bij elkaar. En de mens is niet altijd 
meester van zijn lot. Of toch niet altijd helemaal. Voor 
Bruno is dat zonneklaar. En “Er zijn veel Bruno’s die juist 
gelijk mij wachten tot dat het moment er is om samen de 
juiste afslag te pakken.” Een verhaal uit de duizend.

Het leven lachte me toe. Tot een paar dagen 
na mijn 31ste verjaardag. We zaten twee 

parkeergarage. Die was verschillende ver-
diepingen hoog. Maar de bekisting waar we 
het beton in moesten storten was slecht genageld. 
Daardoor is die open gegaan en is de hele vloer naar 
beneden gestort. Het beton, het ijzerwerk, de balken, 
de houten platen, alles is mee naar beneden gekomen. 
Ook wij. Met zijn twaalven zijn we van zestien meter 
hoog gevallen. Twee gasten stierven toen ze op een hoop 
betonnetten terecht kwamen. Eén ervan lag naast mij. 
Ik was met mijn rug op een hoop oude beton en zand geval-
len. Ik weet nog dat ik een krak hoorde en da’s alles. Ik ben 

Mijn rug was kapot. Ik kon niks meer. Niet meer staan, 
lopen, praten. Twee jaar en twee maand heb ik in het 
ziekenhuis gelegen. Eerst in Amsterdam, daarna in 
Leuven. Toen ik het ziekenhuis verliet kon ik weer gaan, 
kon ik weer spreken, maar allemaal met veel moeite. 
Nu nog hakkel ik soms. En mijn knieën en schouder-

ik aan de drank. Tot An me voor de keuze stelde.

is moeten stoppen met werken. Ik heb haar 
thuis verpleegd, zo goed en zo kwaad ik kon. 

Als verpleegster krijg je leefgeld als je door een 
ziekte niet meer in het ziekenhuis kunt werken. Dat 
en het kindergeld voor haar kinderen was genoeg 
om rond te komen. Van Brugge zijn we verhuisd 

naar Kortrijk. Ze is hier gestorven, in mijn armen. Ik 
wens het niemand toe. Na haar dood kwam het alcohol-
beestje terug en begon de miserie van voor af aan.

Intussen ben ik er weer vanaf. Ik heb nog wel eens een uit-
schuiver, maar heel zelden. Als ik nu boodschappen doe 
ligt mijn kar vol eten in plaats van vol bier. Soms denk 
ik, mocht dat arbeidsongeval er niet geweest zijn, mocht 
An niet gestorven zijn, ik was misschien nooit aan de 

drank geraakt, ik had misschien geen schulden. 
Ne mens heeft niet veel kletsen nodig om uit te 
schuiven. Maar anderzijds, die stommiteiten 
zijn ook mijn schuld. Ik heb het bier zelf gedron-
ken. Ik heb de rekeningen niet betaald.
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Uit vrije wil

Vijfentwintig jaar geleden is het intussen al dat ik een paar 
maanden in de kliniek heb gelegen. Nadat ik er werd ontslagen, 
kwam ik op invaliditeit te staan, zoals ze dat zeggen. Volledig. 
de arbeidsmarkt, dat is tempo, tempo, tempo. En dat ging niet 
meer. Maar ik kon mij ook niet voorstellen dat ik de hele tijd 
thuis zou zitten tussen vier muren. Ne mens wordt daar zot van. 
Dus ik ging op zoek naar een manier om onder de mensen te 
blijven en mij nuttig te maken.

In de kliniek had ik iemand leren kennen die binnen de 
Christelijke Mutualiteit de jongerenwerking organiseerde. 
Dat was één keer per maand. Ik ben daar toen ook mee begon-
nen. Tot het verbond op een bepaald moment zei: “Romain, een 
jongerenwerking, je bent al 35 jaar.” Toen ben ik overgestapt 
naar de ziekenzorg. In die tijd werkte ik ook als vrijwilliger in 
verschillende verenigingen op de parochie Sint-Elooi op Overleie, 
waar ik woon. Ik droeg er de blaadjes van de KWB rond, hielp 
mee in de bar als het amateurgezelschap De Spatjes speelden. 
Toen het CAW er in het café waar mijn oudste zus had gewoond 
een inloophuis opstartte ben ik ook daar gaan meehelpen. En 
sinds jaren verkoop ik mee plantjes voor Kom op tegen Kanker.

De Unie leerde ik kennen in het Buurtcentrum Achturenhuis. Ik 
werkte er als vrijwilliger en had er mee een groep opgestart die 
rond armoede werkte, met als bedoeling de armen zelf aan het 
woord te laten. Geert Six waaide er binnen. Hij was zijn derde 
wijkproject aan het voorbereiden. Dat zou spelen op locatie in 
de Miele, bij theater Antigone. Zo ben ik ook daar beland. Bij 
de Unie en theater Antigone help ik in de bar, bij de versprei-
ding van de promotie, ik scheur de kaartjes… En dan vergeet ik 
nog het één en ander. Soms heb ik het gevoel dat het te veel is.

Vrijwilligerswerk doe je op je eigen tempo. Als het eens een dag 
niet lukt, dan is dat zo. Het is ook gevarieerd werk en ge zijt 
onder de mensen. Geld verdienen kan ik er niet mee, dan verlies 
ik mijn uitkering. Ik begrijp dat niet want als je op pensioen 
bent mag je wel bijverdienen. Maar enfi n, ik krijg er andere 
zaken voor in de plaats. Ge eet nen boterham mee. Er is koffi e 
en taart op uwe verjaardag. Ge telt weer mee.

Na Kortrijk Congé, de voorbije zomer, kregen we van de Unie 
een waardebon die we konden inruilen voor treintickets. Ik ben 
er mee naar Antwerpen geweest. Naar het toneel gaan kijken. 
Zonder dat cadeau had ik dat niet gedaan.

Romain Coussement

Werkloos zijn is hard werken

Voorspelbaar afwezig in de discussie over werkloosheid en de 
bestrijding ervan zijn de werklozen zelf, samen met de vele ini-
tiatieven die zij op touw zetten om het leven comfortabeler te 
maken, voor henzelf maar vaak ook voor anderen.

Burgers die formeel werkloos zijn, zijn vaak ontzettend on-
dernemend en leveren waardevol ‘werk’ dat nooit zal stollen 
tot commercieel betaalbare arbeid. Ze nemen in volle vrijwil-
ligheid deel aan wijk- en buurtgerichte initiatieven. Maar die 
vrijwilligheid pakt in de praktijk heel anders uit: in naam van 
activering worden mensen met een leefl oon opgelegd om een 
‘zinvolle’ dagbesteding te hebben. Omgekeerd mogen mensen die 
formeel ‘werkloos’ zijn niet al te vaak meedoen aan onbetaalde 
activiteiten – ze worden immers geacht ‘voltijds beschikbaar te 
zijn voor de arbeidsmarkt’ en hun dagen volledig te slijten met 
het zoeken naar reeds bestaande loonarbeid…

Het wordt tijd voor een koerswissel: in de huidige samenleving 
(en in die van morgen) zijn er steeds meer mensen die geen mo-
netair beloonbare arbeid (zullen) verrichten maar die wel een 
zeer waardevolle bijdrage (zullen) leveren. Het is dus niet slim 
en erg duur wanneer we al deze mensen aan een klassieke baan 
willen helpen. Arbeidsbemiddeling, opleiding en activering 
kunnen behalve klassieke tewerkstelling beter ook deze nieuwe 
pistes bewandelen.

En daar knelt het. Wie vandaag een ondernemend karakter 
heeft maar zich in de marge van loonarbeid bevindt, is juridisch 
gezien een paria. Je moet eerst een kind krijgen of een gezinslid 
verliezen vooraleer je een loopbaan kunt ‘onderbreken’. We moe-
ten dus snel naar een juridische situatie waarin ‘leven buiten 
de loonarbeid’ gezien wordt als activiteit. Werkloos zijn is im-
mers een activiteit – vraag het maar aan mensen die het zijn.

Deze bijdrage verscheen eerder in een meer uitgebreide versie in De Morgen. 
Paul Blondeel werkt voor Studio stadsonderzoek, een platform voor beter 
sociaal beleid in kwetsbare wijken.

Over Boontjes en 
Loontjes

Als we het hebben over jobs, jobs, jobs, dan bedoelen we: 
betaalde jobs. Toch is heel wat werk dat wordt verzet on-
betaald werk. Volgens schattingen bedraagt in Westerse 
landen onbetaald werk minstens 50% van alle economi-
sche activiteit en in ontwikkelingslanden kan dat zelfs 
oplopen tot meer dan 90%. Zorgeloze Romain Coussement 
kan er van meespreken. Al jaren werkt hij als vrijwilliger 
in verschillende organisaties. Hoewel hij offi cieel werkloos 
is. Voor stadssocioloog Paul Blondeel wordt het dan ook 
tijd om werkloos zijn als een activiteit te bezien. 
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Schatten van mensen

Een betoging is een publieke manifestatie waar standpunten 
bekend gemaakt worden. In ons geval: die van de vakbond. 
De bedoeling is niet alleen de aandacht van de media te trekken 
maar ook de andere sociale partners te verwittigen. Massale 
mobilisatie en een zo groot mogelijke opkomst is dus nodig 
zodat de vakbond bij de onderhandelingen sterk staat. Maar 
hoe meten we dit ?

Het tellen gebeurt door de politie en door schatters van de vak-
bond. Hoe de politie telt weten we niet maar hun schatting ligt 
altijd beduidend lager dan die van de organisatoren. Dat komt 
de politici - althans sommige - goed uit. De schatters van de 
vakbond hebben een opleiding gehad. Ze tellen de rijen mensen 
en nemen een gemiddeld aantal personen per rij. Onze schat-
ters zijn dan ook altijd minstens met twee. Het aantal rijen 
maal het gemiddeld aantal personen per rij levert een redelijk 
nauwkeurige schatting op. We hebben er zeker geen voordeel bij 
het aantal betogers te onderschatten, maar we moeten ook niet 
overdrijven. Want dan worden we er makkelijk van beschuldigd 
te liegen. Waarom de kranten zelf geen schatters aanstellen is 
een groot raadsel.

Hete hangijzers

Onze drie belangrijkste betogingen waren die tegen het gene-
ratiepact in 2005, de militantenconcentratie voor het behoud 
van de pensioenen en de betoging van het Europees VakVerbond 
(EVV), beide in 2010. En wel hierom.

Het generatiepact blijft een heet hangijzer in heel Europa – in 
andere landen kan het een andere naam hebben. In ons land, 
waar de werkers én de patroons betalen voor de gepensioneer-
den, voert extreem rechts sinds jaar en dag een hetze om de 
jongeren tegen de ouderen op te zetten. De jongeren zouden 
niet meer bereid zijn tot solidariteit maar zouden hedendaagse 
eieren kiezen voor hun hedendaagse geld. Omdat ‘de poli-
tiek’ hen daarin gevolgd is, is het behoud van de pensioenen 
uiterst onzeker geworden. De nadruk wordt sterk gelegd op de 
zogenaamde tweede pijler, pensioenfondsen van bedrijven en 

de derde pijler, privéverzekeringen voor de oude dag. Deze pij-
lers zijn niet alleen onderhevig aan de schommelingen op de 
markt, met het risico dat er minder terugkeert dan er geïn-
vesteerd wordt. Ze zijn ook een bedreiging voor de eerste pijler, 
het wettelijke pensioen, dat in de verdrukking raakt en waar 
afschaffi ng om het hoekje komt loeren.

Dan zijn er ook nog de asociale – of zijn het antisociale – eisen 
van onder andere het Verbond van Belgische Ondernemingen, 
VBO en de Unie van Zelfstandige Ondernemers, Unizo. Eisen 
zoals de volgende: pensioenen verlagen omdat mensen langer 
leven. Langer werken terwijl de jeugdwerkloosheid niet opge-
lost raakt. Eisen dat mensen veertig jaar werken zonder dat 
afwezigheden wegens werkloosheid, ziekte, zwangerschaps-
verlof etc. worden meegeteld. Volgens de werkgevers moeten ze 
immers worden ingehaald om recht te hebben op een volledig 
pensioen. Ook willen de werkgevers, de zogenaamde scheppers 
van welvaart voor de werkende bevolking, sociale uitkeringen, 
in de eerste plaats die voor werkloosheid, in de tijd beperken en 
tegelijkertijd gestadig inkrimpen.

De internationale economische crisis, veroorzaakt door on-
verantwoord speculerende banken met hun rommelkredieten, 
was de aanzet voor besparingen op de kap van de werknemers 
wereldwijd. De bijna failliete banken werden gered met belas-
tingsgeld. Dit leidt tot hogere renten voor staatsleningen. Die 
worden afgewenteld op de bevolking. Tot wat dit kan leiden zien 
we in Griekenland, Spanje en nu ook Ierland. Intussen betaalde 
Arcelor-Mittal in ons land welgeteld 2.195 euro belastingen op 
een winst van 16 miljard euro. In 2009 betaalde Electrabel op 
een winst van 1,55 miljard euro een belasting van 0,5 miljoen 
euro. Het normale tarief voor bedrijven is 33,99%. Electrabel 
genoot een belastingtarief van 0,04%. De Belgische werknemer 
ziet nagenoeg 50% van zijn inkomen naar de fi scus gaan. Het 
was dan ook volkomen terecht dat het EVV aan de noodrem 
trok. Op 29 september was er in Brussel een bijeenkomst van 
de Europese ministers van fi nanciën. Alle Europese vakbonden 
waren op die dag vertegenwoordigd in de betoging: Duitse mijn-
werkers, Griekse onderwijzers, Poolse staalarbeiders, Franse 
machinisten, Italiaanse ambtenaren, Bulgaarse verpleegsters, 
te veel om op te noemen. Slechts één eis: wij willen de crisis 
niet betalen.

Intussen ziet het er niet naar uit dat er beterschap op komst 
is. In Spanje werden de lonen van ambtenaren verlaagd en de 
belastingen verhoogd. In Groot-Brittanië zullen door de bespa-
ringen 500.000 werknemers hun job verliezen. De uitkeringen 
voor werklozen bedraagt er amper 500 euro per maand. Dit is 
het sociale Europa dat ons te wachten staat.

Om deze redenen gaan wij betogen. Wij willen de werkmensen 
en onszelf verdedigen.

Piet Depauw & Johan Walgraeve

Betogen !
Betogers. Getooid in vele kleuren lijken het wel vreem-
de krijgers uit vervlogen tijden. Maar folkloristen zijn 
het allerminst. Nu eens met veel, dan eens met minder, 
trekken ze door de straten van Brussel en andere steden 
en ze weten waarom. Zorgelozen Piet Depauw en Johan 
Walgrave speelden mee in Schaften en stappen regelma-
tig mee op. Want er staat iets op het spel, ook voor u die 
thuis bent gebleven.
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De wereld draait nu zotter dan ooit tevoren. Ook onze genera-
tie heeft het bloedgeld aanvaard. Over de natuur praten we al 
niet meer. We spreken af dat we het daar later eens over heb-
ben. Ondertussen rijden we met zo breed mogelijke banden 
recht naar pierenland. Het moet snel gaan in een tijd waar ont-
haasten geld kost. Nooit gaven de wegen zo een biljartgevoel 
en nooit reden er meer terreinwagens rond. Het zal wel voor de 
veiligheid zijn. Van de inzittenden. Op de bumpers staat geen 
waarschuwing. ‘Hiermee kennis maken kan uw gezondheid 
ernstige schade toebrengen’. Rudy heeft een fi ets gekregen van 
een vriend. Jaren terug al. En hij heeft hem nog niet laten 
stelen. Rudy peddelt door het leven.

Rudy is terug van weggeweest en moet even bijbenen, slaat 
de kranten open. Met koppen. De president van het land van 
het grote gelijk verklaart India tot grootmacht. Groot, waarin ? 
De grootste democratie ter wereld, ja. En de enige waar iedereen 
per computer kan stemmen. Na de laatste muisklik kan je er in 
alle intimiteit in een stemhokje in de rimboe je laatste rochel 
laten. Ook het land waar een goede huisvader het presteert om 

Antilla, de grootste eengezinswo-
ning op te trekken van om en bij 
de 780 miljoen. “Nu pakken ze ook 
al de zon af”, zuchten de paria’s.
The Great Indian Dream - ten 
allen prijze ontwikkelingsland blij-
ven. Geen sponsoring mislopen, 
geen strengere normen. En groot-
macht worden. Het land waar 
moeder Theresia haar zaligheid 
verdiende.

780 miljoen. Dollar of Euro, wat 
maakt het uit ? Chinese Yuan ? 
De laatste strohalm hoop voor 
Opel Antwerpen. Een hond bijt 
niet naar de hand die hem voedt. 
Een Chinees krijgt nu zelfs de 
Nobelprijs voor de vrede. Als dàt 
niet staat op een cv. Natuurlijk 
kan de brave man zijn prijs 
niet zelf gaan ontvangen want 
natuurlijk zit hij ergens in dat 
grote land in een kleine cel. Want 
natuurlijk is hij er dissident. Wat 
‘andersdenkend’ betekent. En 
kijk, de grote economie heeft zijn 
spierballen gerold. Enkele commu-
niqués en vele landen verkiezen 
het om solidair te zijn en ook 
maar thuis te blijven.

Sommige dingen slaan alles. “Afrika gaat langzaam vooruit”, 
hangt aan de kerken. Rudy worstelt met een opkomende Mona 
Lisaanse glimlach. Ergens op dat grote continent moeten om en 
bij de 200.000 mensen de wijk nemen. Het schiereiland waar 
ze wonen wordt gesaneerd. Er moet een shopping center komen 
en sloppenwijkers kopen niet.

De wijk nemen. Waar naartoe ? Hier kent een rechter een dak-
loze asielzoeker 500 euro per dag toe omdat 250 euro niet 
genoeg is om van te leven. Het zegt misschien iets over het 
inkomen van magistraten. Komaan, Rudy’s van dit land, ver-
enigt u ! Ieder onder u die minder dan 5.000 euro per maand 
op zijn rekening krijgt, gaat in proces. Punt. Waar zijn de 
Modrikamens ? Er is een precedent, een uitspraak van de recht-
bank. Niemand die dat naast zich kan neerleggen. Een leefl oon 
bedraagt omtrent 780 euro, een lage dop zo’n 850 euro. Beide 
bedragen zitten onder de armoedegrens die dezelfde instantie 
die ze uitkeert heeft ingesteld. Betaal dat aan politici die werk-
loos zijn omdat ze zichzelf als onbekwaam hebben bewezen en 
desbetreffende rechter zal wel bezoek krijgen.

In Engeland zouden stempelaars gemeenschapsdienst moe-
ten gaan doen. Ook hier te lande spreken de heren er over om 
leefl oners in te schakelen in gemeenschapsdienst. Voor hun wel-
zijn. Om de gazons in Knokke kort te houden omdat de heren 
en dames die wel-zijn en met een auto met dikke banden rijden 
(hoog te pote, gevaar op de weg, zeker als er geen gebruiksaan-
wijzing bij is en als je het rijbewijs dan nog met zeurbriefkes 
gehaald hebt) en nooit ofte nimmer lifters meenemen, hun hond 
of hondje willen uitlaten en nooit de drol meenemen.

Dienstig zijn ? Ah ja, zekers. Maar voor welke gemeenschap ? 
Voor die die ervoor zorgt dat de gemiddelde Belg almaar meer 
geld op zijn boekske heeft staan terwijl één op vier moeite heeft 
om de eindjes aan elkaar te knopen en één op acht onder de 
armoedegrens zit ? “Laat ze het zelf doen”, schreeuwt de Rudy, 
“ik mag niet eens de plaffetuur van mijn gebuur schilderen. 
Dan pak ik werk af van een ander.” Doe het zelf. Dan doe je 
het meteen ook beter. Of besteed het uit, dat is in. Aan Indiërs 
bijvoorbeeld, die zijn heel goedkoop. Maar laat de Rudy’s ge-
rust. Wij hebben niet gekozen om in jullie koopmaatschappij te 
leven. Een maatschappij waar er buurtwerkers nodig zijn 
omdat er geen buurtwerk meer gebeurt. Wij zijn jullie niets ver-
schuldigd. Jullie de Rudy’s ook niet. Buiten één ding. Het recht 
om te leven in een andere maatschappij dan die van jullie.

Frank Delft
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geen strengere normen. En groot-
macht worden. Het land waar 
moeder Theresia haar zaligheid 
verdiende.

780 miljoen. Dollar of Euro, wat 
maakt het uit ? Chinese Yuan ? 
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Opel Antwerpen. Een hond bijt 
niet naar de hand die hem voedt. 
Een Chinees krijgt nu zelfs de 
Nobelprijs voor de vrede. Als dàt 

Stop de wereld,
ik wil er af !

In dronken letters stond het geschreven op de muur van 
het urinoir in een bruine kroeg. Op een poster in het 
jeugdheem klonk dat iets beleefder: “Laat ons een bloem 
en wat gras dat nog groen is...” Ja, de Rudy is ook jong 
geweest. De allereerste oliecrisis moest toen nog beginnen. 
Maar wij, de aanstormende jeugd van toen, geboren kort 
na de oorlog, zouden de wereld wel eens veranderen. Het 
heeft niet mogen zijn.

Antilla

De stoel van de Nobelprijswinnaar voor de vrede bleef leeg.
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Schaften… Neen, ’t is geen gesneden brood, geen lekker gaan 
zitten, boterhamdooske opendoen en zoete koek slikken… Het is 
eerder straffe winterkost…

De Unie heeft er alweer een potje van gemaakt… Ik bedoel… 
soep… warme soep… of beter: hete soep… en pikant… de 
tragedie van wat er reilt en zeilt tussen de rekken van een bij-
na verloren land dat het onze is… Oppassen dus dat je je niet 
verslikt want dit tussendoortje is geen peulschil, eerder een 
harde noot om te kraken… en niet echt spek voor de bek van 
wie van politiek geen kaas heeft gegeten…

In de haute cuisine die de koning krijgt voorgeschoteld zijn heel 
wat graten te vinden… Niet voor bakvisjes dus… Je zal er maar 
aanstaan… Of hier, in dit geval, aan de dis zitten… Met een 
troep gekostumeerde paljassen bij het ontbijt, het middageten 
en het avondmaal, die elk hun brok in de pap willen zonder het 
gelag te betalen… Met een zelfvoldane bemoeial die roet in het 
eten komt gooien… Met een oude revolutionair, trouw aan zijn 
vaandel, die met veel lawaai zijn haring wil laten braden… Met 
een uit het niets opduikende kwibus die wel eieren wil breken 
om een omelet te bakken… en een zich uitslovende bemiddelaar 
met een gezicht als een afgelikte boterham, die de kastanjes uit 
het vuur wil halen en de saus op smaak probeert te brengen 
voor Jan met de pet, voor de koning van Perzië, voor Rooske en 
Ritaatje die nooit iets wegsmijt omdat ze niet gelooft in boter 
aan de galg… alles wat ooit was kan toch niet zomaar zinloos 
zijn geweest, nietwaar ? Of moet ieder voortaan toch zijn eigen 
boontjes doppen ? Voor Bruno van achter ’t hoekske, die zich 
voortaan de kaas niet meer van het brood wil laten eten…

En de koning zit er maar wat bij, voor spek en bonen zo lijkt het 
wel, en hij vraagt zich af of het sop de kool wel waard is terwijl 
zijn madam hare majesteit zich in alle bochten wringt om de 
kriek op de taart te zijn… En hij ziet stilzwijgend hoe het hele 
gedoe de pan uitswingt, hoe de pot de ketel verwijt dat de kan 
overloopt, hoe er siroop aan baarden wordt gesmeerd en rotte 
appeltjes in de mand worden geschild... En intussen zit het volk 
met de gebakken peren want de koek is op.

Zou het je worst wezen op den duur ? Botert het echt niet meer ? 
Of is het tijd om te schaften… even naar adem happen, wat 
water bij de wijn doen, met een korreltje zout, welk vlees je ook 
in de kuip hebt… En dan beseffen dat het toch wel goed is, hier, 
en de taart aansnijden ?

Zijn we dan toch met ons gat in de boter gevallen ?

Of is die gedachte surrealistisch ?

Triene Nottebaere

Schaften
We hebben het er ook elders in deze Gazet over: in 
december 2010 speelden we in de Kortrijkse Kringloop-
winkel onze meest recente voorstelling Schaften. Begin 
januari waren we er mee te gast in de Brusselse KVS. 
Uniefotograaf Jan D’Hondt legde Schaften op de gevoelige 
plaat vast en Zorgeloze Triene Nottebaere herkauwde de 
voorstelling voor ons. Want de appeltoarte was toch goed. 
Smakelijk !
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Roberto ontvangt ons hartelijk in zijn sa-
lon, met koffi e én likeur. Vergeleken met het 
beeld dat we van hem hebben is hij ouder 
geworden. Dat beeld dateert dan ook van 
1997. Onder leiding van d’Orazio en Silvio 
Marra voerden de arbeiders toen een fel in 
de media uitgesmeerde strijd tegen de slui-
ting van hun staalfabriek Forges de Clabecq. 

Velen herinneren zich de bezetting van de autosnelweg nog. 
Uiteindelijk bleef de fabriek open. Enkele voortrekkers, waar-
onder Roberto D’Orazio, werden gerechtelijk vervolgd en voor 
een aantal kleine feiten veroordeeld. Ze kregen opschorting van 
straf. Anno 2010 werkt d’Orazio aan de technische dienst van 
de gemeente. Maar hij is weinig van zijn fl air en zijn vastbera-
denheid verloren.

Wat denkt u van de huidige politieke impasse ?

“Het baart me zorgen dat men op de foute thema’s speelt. Van 
dat burgemeestergedoe in de Vlaamse rand rond Brussel lig ik 
niet wakker. Tegelijk investeert de overheid miljarden belas-
tinggeld in de banken, maar niemand reageert. Dat passeert 
zomaar. De sociale zekerheid die ons met mekaar verbindt wordt 
aangevallen. Er is geen dispuut. Dat de vakbondsorganisa-
ties in dit debat totaal afwezig zijn is niet normaal. Ze zouden 
een tegenmacht moeten vormen maar ze spelen die rol niet. 
De Waalse socialistische vakbond FGTB is de zetel van de PS, de 
christelijke vakbond CSC is de zetel van de CDH.” Et pour les 
Flamands la même chose.

“Van Bart de Wever weet ik wat hij wil. Hij zegt het, hij schrijft 
het. Maar wat willen de Franstaligen ? Dat weet ik niet. Ik hoor 
het niet. Weet je waarom ? Omdat ze eigenlijk hetzelfde zeggen. 

De een zal wat meer na-
druk leggen daarop, de 
ander daarop, in functie 
van de achterban. Maar 
wat is in de feiten het 
verschil tussen rechts 
en links ? Er is er geen. 
Als Paul Magnette zegt 
dat 90 procent van wat 
in de nota van Bart de 
Wever stond overeen-
komt met het standpunt 
van de PS… Dan kan 
elke rechtse een linkse 
zijn en kan elke linkse 
een programma maken 
dat slechter is dan dat 
van rechts. Dat is de 
sociaaldemocratie.”

“Er zijn geen ideologische parameters meer om goed en slecht 
te onderscheiden. Het werkelijke onderscheid tussen links 
en rechts is het antwoord op de vraag of je voor of tegen het 
gemeenschappelijk maken van goederen en diensten bent. 
Toen ik jong was, was er in België in elk klein dorp een station. 
Ik kon om elf uur ’s avonds met de trein overal naartoe. In 
plaats van dat netwerk te moderniseren, hebben ze het 
afgeschaft. Nu staan we liever te foeteren in de fi le. Les éco-
logistes zijn content want van die oude spoorwegbeddingen 
werden wandelpaden gemaakt. Nu denk ik niet dat we hier zijn 
om te wandelen. Die joggers, die wielertoeristen, ze enerveren 
me. Hoe die uitgerust zijn. Met handschoenen, helmen, zonne-
brillen – zelfs als er geen zon is !” (Hilariteit)

“We hebben schatten verzameld. België was een van de eerste 
geïndustrialiseerde landen. De meerwaarde die hier gecreëerd is, 
is enorm. Intussen is het bijna allemaal weg. Onze elektriciteit 
en onze banken hebben we verkocht aan de Fransen. Wat geble-
ven is, wordt geprivatiseerd. Belgacom, de NMBS, de post. Wat  
vindt links er zo moeilijk aan  om te zeggen: van water blijf je af, 
van elektriciteit en transport blijf je af, dat zijn gemeenschaps-
goederen. Samen met de sociale zekerheid zijn ze het enige wat 
we nog hebben en delen.”

De linksen zijn onmachtig ?

“Gedurende 40 jaar is alles wat links is, vernietigd. De val van 
de muur maakte de triomf van het liberalisme compleet. Ik 
weet niet wat er aan de andere kant van die muur allemaal is 
gebeurd maar de kapitalisten hebben het in elk geval ge-
bruikt om te zeggen: vergeet het, lichten uit, stop met dromen. 
Sindsdien dromen zij die zich links noemen niet meer. Ze 
sloten zich op in de sociaaldemocratie. Maar als we de sterren 
niet viseren geraken we nergens. We moeten denken aan het 
volgende decennium, aan wat er over twintig jaar op het spel 
staat. Grote verhalen durven schrijven. Maar niemand doet dat 
nog. We banaliseren de geschiedenis. Het gaat enkel nog over 
vandaag poâk poâk, morgen, poâk poâk, ai ai, poâk poâk poâk 
poâk.” D’Orazio zijn kippenimitatie is voortreffelijk.

“Daarnaast speelt haar verdeeldheid links parten. Het is precies 
Facebook. Iedereen creëert zijn vriendjes, een groepje tegen de 
onderdrukking van de vrouw, een ander tegen de onderdruk-
king van ik weet niet wat. Er is maar één onderdrukking en dat 
is het kapitalistisch systeem. Waarom is iemand lid van een 
organisatie die mensen zonder papieren verdedigt maar niet 
van een organisatie die het kapitalistisch systeem aanvecht ? 
Ik versta dat niet. Het ene kan je niet aanpakken zonder het 
andere. Op een dag bezetten Afrikaanse sans-papiers een kerk 
hier in Tubeke. Ze wilden met me praten. Ik heb gezegd: “Als 
mijn blanke vrienden bij jullie gekomen zijn om jullie dia-
manten en jullie rubber te stelen, hebben jullie dan eerst hun 

Intussen in Hotel de 
Goudfazant *

Op een herfstige novemberavond rijden we door Tubeke, 
enkele weken voor hier alles onder water zal lopen. In een 
bescheiden rijhuis in deelgemeente Clabecq hebben we een 
afspraak ten huize Roberto d’Orazio. We vroegen ons af 
wat deze voormalige vakbondsleider van de metallo’s van 
de staalfabriek Forges de Clabecq van de economische en 
politieke crisis zou denken.

Roberto ontvangt ons hartelijk in zijn sa-
lon, met koffi e én likeur. Vergeleken met het 
beeld dat we van hem hebben is hij ouder 
geworden. Dat beeld dateert dan ook van 
1997. Onder leiding van d’Orazio en Silvio 
Marra voerden de arbeiders toen een fel in 
de media uitgesmeerde strijd tegen de slui-
ting van hun staalfabriek Forges de Clabecq. 

1997. Onder leiding van d’Orazio en Silvio 
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papieren in orde gebracht ? Allez, ga de kerk uit en steek 
de boel in brand. Va te faire foutre !” Zo moeilijk is het. 
Waarom hebben de vakbonden in ons land zich geregi-
onaliseerd ? Een Nederlandstalige en een Franstalige 
metaalarbeider doen hetzelfde werk voor hetzelfde loon 
in dezelfde omstandigheden. En plots praten we niet meer met 
elkaar. Enfi n, vandaag mag ik niet meer met de Vlamingen 
praten, morgen niet meer met de mensen uit een andere buurt 
en dan wil ik de onafhankelijkheid van mijn straat - en we 
zijn vertrokken.”

Wat denkt u over de economische crisis ?

“Ah, la crise. Ik heb nooit anders geweten. Mijn vader was al 
werkloos toen ik klein was, in de jaren ’60, toen men de mij-
nen begon te sluiten. Toen ik in de jaren ’70 in de metallurgie 
ging werken, sprak men al over herstructureringen. En in 1997 
ben ik vertrokken door een failliet. In het kapitalistisch systeem 
is het nu eens wat meer, dan weer wat minder, maar altijd 
crisis. Want het systeem organiseert zijn eigen concurrentie. 
Het organiséért het zwartwerk en zegt dat het ertegen is. Het 
organiséért de fi scale fraude en zegt dat het ertegen is. Het is 
een ambigue systeem, het meest ondemocratische dat er be-
staat. Vierduizend arbeiders in Clabecq die willen werken, één 
gast die beslist dat de boel failliet gaat. Folie humaine. Het 
kapitalisme is een menselijke catastrofe. En het is niet abstract 
hé, dat systeem, er zijn bazen, er zijn bankiers en verzekerings-
maatschappijen en managers die miljoenen verdienen.”

Zijn de vakbonden te gematigd geworden ?

“Als er in Brussel wordt gemanifesteerd worden er wat straten 
geblokkeerd en daarna komt de vuilkar de boel opruimen. Een 
tijd geleden betoogden op het Schumanplein een paar honderd 
gepensioneerden voor de verhoging van de pensioenen. Die zijn 
te laag in ons land, dat is een realiteit. Veel gepensioneerden 
kunnen zich geen bril veroorloven of nieuwe tanden. Maar los 
je dat op door als vakbond een paar honderd gepensioneer-
den te nemen en die de rotonde op Schuman te laten doen ? 
Alstublieft. Als ik baas van het FTGB zou zijn was het probleem 
van de pensioenen in een paar uur geregeld.”

“In Clabecq zijn we inderdaad tot het uiterste gegaan. Ik stond 
voor een failliet. 4.000 mensen. Wat moest ik doen ? Ik kon 
dat niet aanvaarden ! En de omstandigheden waren er om het 
probleem scherp te stellen. Maar het grootste confl ict dat we er 

hadden was uitgerekend dat met de syndicaten. Zij hebben ons 
voor de rechtbank gedaagd. Zij hebben ons uitgesloten voor 
het leven.”

Wat staat de linksen te doen ?

(Ondeugend) “We vormen een nieuwe partij. We beitelen ons 
charter in stenen tafelen. Zoals Mozes.” (Ernstig) “Zonder 
organisatie, zonder politieke partij, zullen we er niet komen. 
Ik geloof niet dat de revolutie er komt omdat mensen daartoe 
beslissen, zoals links denkt. Ze zal er gewoon komen. De vraag 
is of er een voldoende georganiseerde avant-garde zal zijn - met 
een visie - om haar een richting te geven.”

“Stel dat links erin zou slagen een politieke formatie te worden 
met een parlementaire meerderheid zodat het de nationalise-
ring van de banken en de publieke diensten kan doorvoeren. 
Denk je dat het systeem dat zal toelaten ? Je zal het leger achter 
je moeten hebben.” (Knipoogt) “En dat leger is professioneel. De 
afschaffi ng van de dienstplicht was een belangrijke overwin-
ning voor het kapitalisme. Want een volksleger waar mijn of 
jouw zoon in dient, kan je laten vechten tegen een ander land 
maar niet tegen het eigen volk.”

Het gesprek loopt op zijn einde. Roberto haalt iets te drin-
ken. Een pintje is hier meteen een Duvel. “Want ik wil u geen 
Waalse pint geven, dat zou een onnodige provocatie zijn.”

Dit alles gezegd zijnde, waarom bougeert er niets ?

“Omdat we het te goed hebben.” “We zitten in Hotel de 
Goudfazant”, beaamt Geert Six. “Mais oui, on est bien ! Los van 
de mensen die hier clandestien zijn en die 10% werklozen heb-
ben die andere 90% het goed hé. Maar het kan snel keren.”

interview Geert Six en Joon Bilcke

* Het hotel waar de burgerij haar vertier zoekt in het lied La 
Bourgeoisie van Jacques Brel

Forges de Clabecq
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China. Een land met een prachtige natuur en een voor ons 
vreemde cultuur. Waar het communisme nooit ver weg is maar 
meestal verborgen zit achter muren en subtiele wetten en waar 
een ijzeren discipline heerst. Ter gelegenheid van de Olympische 
Spelen en de Wereld Expo in Peking en Shanghai mocht nie-
mand nog in pyama op straat komen, op straat spuwen 
of boeren. Een gewoonte die heel diep in de Chinese cultuur zit 
ingebakken werd op nauwelijks een jaar tijd uitgeroeid, gewoon 
op bevel van de regering. Probeer dat maar eens bij ons.

In Peking en Shanghai zijn de straten heel kleurrijk en 
super net. Er zijn dan ook veel Chineesjes die worden ingezet om 
alles in goede banen te leiden. Ook de parken stralen rust en 
harmonie uit. Langs de straat staan zelfs fi tnesstoestellen ter 
beschikking voor zij die er zin in hebben. Typisch is ook de 
ongedwongen manier waarop in de kraaknette parken wordt 
gezongen, gedanst of tai chi beoefend. Je kan je er zonder pro-
bleem bij aansluiten. De mensen zijn vriendelijk en met een 
betoverende glimlach nodigen ze je altijd en overal uit om mee 
op de foto te staan. Steeds klaar om twee vingers in de lucht te 
steken als vredesketen.

In de vooravond spelen mannen poker, of ze spelen gewoon 
midden de stad met de meest luxueuze vliegers die ’s nachts, als 
sterren zo hoog en lichtgevend, de hemel versieren. Wij dachten 
eerst aan vuurwerk. Zo mooi en zo veel. Anderzijds klampen 
jonge meisjes de mensen aan en lopen ze achterna. Je voelt 
de ogen van de ‘baas’ in je rug en dat is niet leuk. Een echte 
maffi a is hier aan het werk.

Chinezen eten bij elke maaltijd heel veel groenten en een ware 
delicatesse is de authentieke gelakte eend. Die wordt in meer 
dan honderd stukjes gesneden en uit de hand gegeten, gerold 
in een pannenkoekje met plakjes lente-ui en pruimensaus. 
Toen we gelakte eend gingen eten, zagen we voor ons een mega 
winkel van Carrefour. Met hetzelfde logo en dezelfde kleuren als 
de winkels van Carrefour bij ons ! Geen paniek dus. We kunnen 
onze punten nog altijd inruilen in Beijing… Verder kan je op 
gespecialiseerde markten werkelijk alle namaakmerken kopen, 
van horloges over kledij tot iPod.

In Peking zag ik zes immense bruggen boven elkaar met daar-
tussen hangende parken en dat alles zonder referendum zoals in 
Antwerpen. Ik denk dat onze burgemeester Stefaan De Clerck 
eerst op studiereis geweest is naar Shanghai en Beijing. In de 
stad vind je ook onnoemelijk veel fi etsen en taxi’s, in alle kleu-
ren, geuren en maten. Als je een verkeersavontuur wil beleven 
dan moet je zeker eens een fi etstaxi nemen. Die laveert met jou 
achterin en met ware doodsverachting tussen al die verkeers-
drukte. Dan pas houd je uwen asem in. Ja, man ! Vrachtwagens 
komen de grote steden niet in. Ze moeten alles overladen als ze 
in de stad moeten leveren. Alhoewel het verkeer heel druk is, 
maakt dat toch een groot verschil, net of ’t is altijd zondag zo 
zonder vrachtwagens.

Het platteland, dat is iets helemaal anders. Ge kunt niet gelo-
ven wat voor een impact het bezoek aan het platteland had op 
mij en mijn denken. De armoede die er heerst is compleet tegen-
gesteld aan de luxe van de supermoderne steden als Peking en 
Shanghai. Een eigen wc in huis of drinkbaar water uit de kraan 
is iets waar veel mensen daar alleen maar kunnen van dromen.

En dan vooral de vrijheid die wij hebben is een ongeloofl ijke 
luxe. Hier palaveren we maar wat door en slagen we er niet 
in om een regering op de been te krijgen. In China moeten ze 
niet kiezen. De regering beslist, van medezeggenschap is hoe-
genaamd geen sprake. Als gids mag je bijvoorbeeld niet te veel 
vertellen aan de toeristen over het dagelijks leven. Het gebeur-
de meermaals dat onze gids plots veranderde van onderwerp. 
En steeds zag je dan wel ergens een politieman in de buurt. 
Het leger en de ‘vriendelijke’ politieagenten zijn trouwens, 
in alle kleuren uniformen en met of zonder wapen, alom 
tegenwoordig.

Merci China dat ik je mocht leren kennen. Terugkeren wil ik 
zeker, er wonen nooit. Want de vrijheid die wij hier kennen zou 
ik niet kunnen missen.

Stefanie Tanghe

Stefke in China
Het klinkt als Kuifje in Tibet. Toen onze Vliegende 
Reporter – maar ook wenskaartmaakster, speelster en 
affi chetekeningleverancier – Stefanie ‘Stefke’ Tanghe de 
voorbije zomer op het vliegtuig richting China stapte, 
zeiden we nog: “Zoek het vooral niet te ver !” Dus trok 
ze door het land van de rijzende zon met de spitse op-
merkingszin waarmee ze de voorbije jaren als Vliegende 
Reporter ook haar geliefde Kortrijk verbeeldde. Ze keerde 
terug met haar eigenste verslag, in woorden én beelden.
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Als dat maar goedkomt met die dure handgeschilderde Chinese vaas...

De politie en het leger (ont)waken...

Super nette straten in het centrum van Peking en Shanghai.

We kunnen onze punten nog altijd inruilen in de Carrefour in Beijing...

Fitness op de stoep voor iedereen.

Pracht en praal in Shanghai.
Een hutong of wijk waar de gewone mensen wonen.

Vliegeren in de stad na de dagtaak: één van de favoriete bezigheden van de ambtenaar.
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HUIS TUIN BOOM

Sinds vorig schooljaar heeft Kortrijk er een schooltje bij. 
Zorgeloze Vincent Vandevyvere startte samen met enkele col-
lega’s vlakbij het Huis van de Unie met de Buurtschool V-Tex, 
een nieuwe afdeling van Freinetschool De Levensboom. Het le-
ven wordt er al doende geleerd. Zo steken de kinderen wekelijks 
de handen uit de mouwen tijdens de werkwinkels. Ze koken, 
bakken, breien, schilderen, tuinieren. Niet alleen de leerkrach-
ten leiden die ateliers maar ook ouders, buren en partners in 

de wijk, waaronder de Unie: het voorbije jaar werkten ver-
schillende Zorgelozen met de kinderen in het Huis van de Unie. 
Zo was er ter gelegenheid van het openingsfeest van de 
Buurtschool in februari 2010 een eerste ‘werkwinkel toneel’. 
Een aantal kinderen verzamelden samen met Zorgeloze Frank 
Delft impressies en teksten over het Huis. Samen kwamen ze, 
in de vrieskou, tot een kleine fi jne vertelling. Intussen heeft ‘het 
toneelhuis’ en zijn bijzondere bewoners bij veel kinderen een 
blijvende indruk nagelaten.

In het voorjaar 2011 bouwen we op deze ervaring verder. Dan 
plannen de Unie en de Buurtschool een langere reeks werk-
winkels. Bedoeling is dat kinderen én Zorgelozen, jong én oud, 
er samen op verhaal komen. Dat we zoeken hoe we ‘Vroeger 
was het beter’ en ‘De waarheid komt uit een kindermond’ met 
verhalen, foto’s of tekeningen kunnen lijmen tot een getuigenis, 
een reportage. In het najaar voorzien we daarvan een presen-
tatie, geen grootse voorstelling maar een klein gebaar. Met dit 
project willen de Unie en de Buurtschool hun partnerschap 
duurzamer uitwerken, hun blikveld verruimen en hun artistieke 
en sociale doelstellingen verder waarmaken.

Vincent Vandevyvere

Werk in ontwikkeling
De komende maanden starten we een aantal nieuwe zor-
geloze trajecten op waarmee we onze sociaal-artistieke 
actieradius van ons werk willen verbreden. Ze leiden 
niet onmiddellijk tot De Grote Voorstelling maar wel tot 
kleinere presentaties die hopelijk stof opleveren om in de 
toekomst op verder te werken.

GRINTA

In 2008 maakte de Unie naar aanleiding van de expositie 
Futurotextiel een eerste kortfi lm, Texture into dust. Intussen 
zochten we ook in Macadam (2009), Versus (2010) en Schaften 
(2010) hoe we videowerk op de scène een wezenlijk onderdeel 
kunnen laten zijn van onze theatertaal. Voor dit videowerk was 
Lien Verlinde nauw met ons verbonden. Met haar zetten we in 
2011 met Grinta een volgende stap in dit traject. We zoeken nu 
uit hoe onze theatertaal fi lm kan worden.

‘Grinta’ is een term uit de koerswereld, meestal gebruikt om 
een renner zijn goesting, verbetenheid en kracht te omschrij-
ven. Ruimer beschouwd is de menselijke zoektocht naar een 
verbetenheid om de wereld mee te lijf te gaan ook een algemeen 
menselijk gegeven dat we in ons werk voortdurend proberen te 
verbinden met een context en een thema. Hier ligt ook de basis 

voor onze eigenste Grinta. Eerder dan ‘fi lm’ in de gekende zin 
van het woord zal dit een onderdompeling zijn in een vers bad, 
een aanzet tot een audiovisueel werk dat het wezen van de Unie 
verbeeldt. Zorgeloze spelers, muzikanten en beeldend werkers 
zullen er elkaar en elkaars taal vinden.

Eind juni presenteren we een toonmoment van Grinta tijdens 
een meerdaagse in de Scala. Daarna wordt Grinta verder ont-
wikkeld als een audiovisueel model waarmee we onze Verbreek 
Verzamel Vertel-methodiek op een andere, aanvullende manier 
nog specifi eker, gelaagder en gevarieerder kunnen maken.
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FOOR BIJ NACHT

Voor Foor bij nacht vertrekt Simon Allemeersch van een ge-
sprek dat hij had met Romain Coussement om met een aantal 
Zorgelozen de wereld van de kermis, haar mechaniek en haar 
verbeelding te gaan verkennen.

Beste Romain,

Het is een hele tijd geleden dat we ons gesprek hadden in de 
tuin van de Unie over het leven van de forain: de kermiskramer, 
het foorvolk. Je vertelde over het volk dat aan je schietkraam 
passeerde, over goeie en slechte marchandise, over het puppekot 
waar vroeger alle speelgoed vandaan kwam, over hoeveel een 
goeie staplaats opbracht. Over tussen het volk werken en ook 
over de lange winters.

Het gesprek heeft me niet losgelaten. Een forain heeft zijn 
kraam en zijn brieven, de toelatingen voor zijn toer langs de 
gemeentes. De forain is het hele seizoen onder het volk, en de 
winter moet dienen om een nieuw kraam te bouwen of herstel-
lingen uit te voeren. Ge krijgt schreven in uwe planchee. In de 
winter staan de kramen en de caravans in een hangar en dan 
staat alles stil. Het seizoen begint weer met de carnavals en de 
foor gaat open als de scooters opendoen. Maar vroeger was het 
geestig, nu niet meer. Je vertelde me dat toen de lunaparken 
kwamen iedereen verplicht was om meer te vragen. 

De kermis is een vreemde plek. Licht, muziek en mechaniek ver-
anderen een alledaagse plek voor korte tijd, om er iets anders 
te beloven en te vertellen. Mechanieken die moeten verbazen, 
ronddraaien en optillen, machines die munten slikken en hor-
loges beloven. De oubollige kramen staan naast de nieuwste 
technologie. Niets is er echt en alles is mogelijk: de krachtpaster, 
het mooiste lief, Buffalo Bill en Sitting Bull, fl atscreens en een 
vlag born to be free born to be wild. We doen alsof we rijk zijn. 
Gouden manchetten maar thuis niks te fretten. Iemand leest je 
hand. 

De kermis vertelt over wat er ooit was, wat er nooit zal zijn en 
wat misschien ooit mogelijk is. Het is een plek van dorpsfeesten 
en echte gezelligheid. Het is een plek van platte commerce en 
van geldklopperij. Het verhaal van de kermis is heel oud en te-
gelijk moeiteloos mee geëvolueerd. In de haven van Antwerpen 
komen containers toe met duizenden roze teddyberen, duizen-
den plastic revolvers. Van kinderen voor kinderen. 

De kermis is een metafoor voor wat draait en rondgaat, voor 
het licht en de kleuren en de muziek die nooit ophoudt. De 
kermis in de kop gaat maar rond en draait maar door. 
‘t Is kermis in de hel.

Romain, ik had gedacht dat er misschien een verhaal zou kun-
nen verteld worden van een kermis die staat te wachten in de 
winter. Van de familie die de kramen heeft - of ooit heeft gehad, 
zowel ‘t schieten als de scooters als de draaimolen. In de win-
ter staat al hun gerief te wachten op het volgende seizoen, op 
het carnaval.  Ik stel me voor dat een kleine groep van machi-
nisten/spelers dat verhaal op toneel zou kunnen vertellen, door 
samen een miniatuurkermis in gang te zetten. Ze bedienen en 
manipuleren de wereld die muziek maakt en draait en oplicht. 
Niemand van de spelers is gelijk aan de ander binnen het geheel. 
Elke machinist heeft zijn of haar eigen taak heeft in het volle-
dige beeld. Er is iemand die de muziek opzet, iemand zingt een 
lied, iemand laat een mechaniek bewegen, iemand kondigt al-
les aan en vertelt het verhaal en ondertussen wordt de volgende 
act al klaargezet. Uw vermaak is onze taak, staat er boven het 
kraam. Maar iemand zal er wel voor moeten betalen. En zoals 
je me vertelde ziet de forain veel volk passeren. Er is een moeder 
met kind, een heel schoon lief, een messentrekker, een sterke-
man en hopelijk veel klandizie. Er zijn teddyberen. En er zijn er 
die allang dood zijn maar toch nog langskomen.

Eén van de oudste acts uit het kermisleven is het vlooiencircus. 
Iemand vertelt en speelt aan de hand van een miniatuurwereld, 
en de toeschouwer ziet meer dan wat er eigenlijk is. Dat heb ik 
altijd al een bijzonder mooi beeld gevonden voor het toneelspe-
len. En er zijn twee kunstenaars die voor mij heel inspirerend 
zijn. Eerst is er het miniatuurcircus van Alexander Calder, een 
beeldhouwer die een eigen miniatuur circus bouwde waarin er 
kleine fi guren uit ijzerdraad optraden die allemaal één truukje 
konden. De oude Calder zit op zijn knieën en demonstreert zijn 
circus. Een andere wereld is die van de dodenklas van de Poolse 
theatermaker Tadeusz Kantor. Het is Kantors meest beroemde 
stuk waarin er een klas van doden optreedt, gespeeld door echte 
mensen die er samenzitten met hun jongere zelf, maar dan als 
poppen. De dodenklas werkt als een toneelmachine die herin-
neringen kan oproepen, tijd kan terugspoelen of vooruitdraaien. 
Die levende mensen het ene moment kan doen verstillen en dan 
weer op gang trekken. 

Het zou mooi kunnen zijn als een voorstelling over het leven 
van een forain kan vertellen, maar op zo een manier dat de 
foor die in de nacht klinkt een metafoor kan worden voor vele 
levens. Een kermisvoorstelling, klinkt dat niet goed Romain ? 
En een kermis is altijd een reizende kermis. De kermisvoorstel-
ling zelf moet dan ook maar mobiel zijn. Misschien is de hele 
wereld niet meer dan een kamer groot want de kermis moet 
zich toch vooral in de hoofden van de mensen afspelen. En als 
de kermisvoorstelling overal opgesteld kan worden dan kan ze 
overal spelen. Dan kunnen de mensen komen zien in een toneel-
zaal, of beter nog en met meer ambiance: waarom niet ‘s nachts, 
op een plein, in de stad. Een foor bij nacht.

Simon Allemeersch
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