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Sinds de eerste wilde Scala-ideeën het licht zagen is al heel 
wat water naar de Leie gevloeid. Vele keren speelden we 
‘voor het laatst’ in de oude zaal. Maar begin juni 2014 
was het dan eindelijk zover. Met man en macht werd de 
Scala leeggehaald, Zorgelozen en buren werden uitgebreid 
geïnformeerd over plannen en werken en de werkmannen 
trokken ons nest binnen om er de komende twee jaar niet 
meer te wijken, tot de feniks uit zijn as zal herrijzen.

het eerste werk was misschien ook het grootste: 
de Scala leegmaken, nietwaar Johan & co ?

in afwachting maakt Filip Coolen de Scala alvast 
op schaal 1/50; de salontafel liet niet groter toe

de plechtige opening der inschrijvingen voor de openbare 
aanbesteding; voor Klaartje en Renaat is de renovatie van 

de Scala vaak meer papier- dan metselwerk

smakelijk

de muur van de Scala wordt steen per steen afgebroken; in augustus 
kuisen we die allemaal af en wie zin heeft, kom gerust helpen ! 

daarna bouwen we er de muur van de nieuwe Scala mee op
met de grove borstel

eerste werfvergadering met Leslie, Stefaan, Mark en Renaat; ze zijn 
met vier en ’t is niet om te kaarten, daar ziet Klaartje alvast op toe

in het voorjaar lichtte architect Steven Vanwildemeersch van Buro II & 
Archi+i de bouwplannen toe voor de pers, de buren en de Zorgelozen

met die planken van de gaanderij die je hebt uitgebroken 
kunnen we nog mooie dingen doen, Marcel !
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Den overgank
Beste publiek, 

Nu de bulldozer door de oude Scala is gereden
krijgt onze geschiedenis een nieuwe wending,
wij stomen op naar andere tijden !
Binnen afzienbare tijd zal de Scala in haar nieuwe outfi t
een extra troefkaart zijn voor onszelf,
de stad en vele partners en gasten. 

In het niemandsland tussen droom en werkelijkheid
worden wilde plannen gesmeed.
Dit is voor ons dan ook de periode van het diepe denken,
het fronsend kijken naar later,
het nu al zien van een gezellig barke
en een poëtisch spel in een warme zaal.
Dit is dus DEN OVERGANK.
Het herdenken van onze zotte capriolen,
het in vraag stellen van onze bezigheden.
Wij allemaal, op de werf van de toekomst,
in een draaikolk van keuzes en mogelijkheden,
met een rugzak vol vallen en opstaan,
met tonnen ervaring, met veel nijpende en schone verhalen.

Wij allemaal, verantwoordelijk voor
een menselijker kijk op renovatie en verandering,
op zoek naar een andere invulling van ruimtes en praktijken,
een gedurfdere voorzet dan die van het angstige behoud.
Wij allemaal, schouder aan schouder voor het verwezenlijken 
van dromen in plaats van weg te kruipen in de eigen 
portemonnee of het grote gelijk.
Wij allemaal, overtuigd dat enkel het zorgvuldige zoeken 
ons een uitweg zal bieden langs vele persoonlijke en 
maatschappelijke obstakels.

Wij allemaal, dankbaar om het voorrecht om in dit paradijs 
aan de Noordzee in alle vrijheid onszelf en een zaal te kunnen 
renoveren die in een straat, een stad en de wereld
iets kan helpen changeren.
Wij allemaal, hoeders van de verbeelding
en de kritische vragen 
zijn meer dan ooit overtuigd dat
het strelend gebaar van een voorstelling,
een koffi ekrans, een welgekomen handdruk
het begin kan zijn van een duurzame relatie
die ingebed is in een gemeenschappelijk verhaal.
Een liefdesverhaal voor een buurt en haar bewoners,
voor een stad en haar evolutie,
voor de kunst van de verbeelding,
voor het steeds weer en nooit ophoudende herbeginnen.

Enkel in dat verhaal kan een toekomst worden
geboetseerd die de hand reikt naar de buitenstaander,
de verloren kameraad, de bierviltjesverzamelaar,
de eindeloze stoet van mensen en hun verhalen.
Enkel in dat verhaal zullen tegenstanders elkaar
in alle rust kunnen ontmoeten om hun noden
en verlangens op elkaar af te stemmen.
Enkel in dat verhaal zullen geliefden hun tocht blijven 
verderzetten, zullen mensen zich kunnen onttrekken
aan de strakke beregeling en de zotte tocht van
altijd maar meer en groter.

Dan zal het stof optrekken en zal er een tijd aanbreken
waar alle uren weer in onze handen liggen,
waar de traagte zich heeft omgezet in tijdloze beelden,
waar het spel zich heeft verruimd met gedurfde poëzie,
waar woorden haperen in eigen nat,
waar de lach en de traan dansend de openingsnacht ingaan
om ‘s morgens te kunnen vaststellen dat DEN OVERGANK 
geland is in een zachte en menselijke bedding
waar alleman thuis en welkom is.

Dat is dus de zoektocht en het werk van velen,
van vrijwilligers en supporters,
van metsers en dienders,
van vele vele medestanders en van u,
ons trouw publiek,
dat ons parcours volgde,
ons zag prutsen en af en toe zegevieren,
dat ons nooit zag als af,
maar als steeds in beweging,
steeds proberend om van patatten kroketten te maken,
u, ons publiek, dat nooit viel over een komma,
maar eerder genoot van het punt dat we trachtten te maken.

Beste publiek,
dat punt werkt tijdens DEN OVERGANK
rustig maar naarstig verder.
Met hoop en verlangen om na de renovatie van de Scala
ons te kunnen verbazen over de schoonheid die we allemaal 
samen in elkaar hebben geklutst.
Om dan na het openingsspektakel in elkaars ogen te kijken
en te kunnen zeggen, ok, ça va, en nu nog mjeer van dadde !!!
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Een magische plek

Het werk van Geert beliep andere paden dan dat van Wim. 
Het eerste meer politiek, meer geëngageerd. Het tweede mis-
schien meer romantisch. Maar beide op hun manier authentiek.

“In NTGent, waar ik artistiek leider ben, heb ik aan de acteurs 
gevraagd om hun verste theaterherinnering op te rakelen. Wel, 
die van mij situeert zich rond 1974. We trokken met de klas 
naar een tent waar Vuile Mong en zijn Vieze Gasten speelden. 
Dat was de periode van Het apekot, van die politieke geënga-
geerde liederen en van theater waar mannen vrouwen speelden. 
Die betovering en die energie van dat theater, ik voelde aan 
alles dat ik dàt wilde doen. Maar ik heb niet de pretentie om te 
zeggen dat ik politiek theater maak. Mijn noodzaak ligt ergens 
anders. Tot op vandaag mag, na de Internationale Nieuwe 
Scène, Vuile Mong de stempel politiek theater dragen, al de rest 
moet wat mij betreft zijne kwek houden.”

Bekende kop

“Ik probeer organisaties die mij aanspreken om het gezicht van 
dit of dat te worden vaak te overtuigen om hun project eens 
gewoon te realiseren zonder een bekende kop. Want op de duur 
riskeer je toch een oververzadiging. Marcel Vanthilt zal niet 
blijven bellen alleen omdat ík meedoe. Maar natuurlijk, als de 
Unie daar in ene keer dat ambitieus Scalaplan op tafel legt, en 
daar is een gedeelde grond, dan kan ik daar geen nee op zeggen. 
Het is ook niet zomaar een artistiek projectje. Ik geloof in het 
verhaal van de Unie, het is professioneel onderbouwd, je voelt 
daar een groep met een energie die op een ouderwetse manier 
heel vooruitziend is.”

“Je hoopt dat de stad met de Scala een plek rijker is 
waar theater in haar essentie kan gebeuren. Een plek 
waar we de oude rituelen kunnen doorvertellen en 
waar nieuwe sprookjes worden gemaakt, of ze nu 
politiek zijn, wrang, om te lachen, maakt niet uit… 
Een magische plek waar we kunnen doen wat we 
willen, waar er geen wetten zijn. In de loop van de 

geschiedenis zie je dat ook in moeilijke tijden 
de mensen daar blijven naartoe gaan. 

Zo’n plekken versterken mekaar, wie 
weet is er iemand in de 
Schouwburg die zegt, we 
hebben hier een produc-
tie die beter in de Scala 
zou staan, of omgekeerd. 
Zeker in een tijd waarin 
cultuur op de rooster 
wordt gelegd, kunnen er 

niet genoeg zo’n plek-
ken zijn.”

interview Joon Bilcke

Toen Geert Six aan Wim Opbrouck vroeg om voorzitter te 
worden van de Spionkop van de Scala – want ‘peter van 
de Scala’ klinkt nogal bejaard – moest die geen seconde 
twijfelen. Wim volgt het werk van de Unie immers 
al lang, ziet de unieke waarde ervan in en draagt het 
Scalaproject dan ook een warm hart toe.

Ook de gedeelde grond van Harelbeke zit hier voor iets tussen.

Wim Opbrouck: “Ik was een jaar of veertien en buiten gevlogen 
uit de notenleer in de muziekschool aldaar. Ik speelde Imagine 
van John Lennon en andere popliedjes en dat mocht niet. 
Neen, de lessen notenleer en al die oefeningen, ik haatte dat 
eigenlijk, ook al omwille van de inspiratieloze manier waarop 
dat allemaal werd gegeven. In de plaats koos ik voor voordracht 
en toneel bij een fantastische madam, Klaar Leyre. Ik herin-
ner me dat ik bij haar de klas binnenkwam en dat daar Luc 
Dewilde een gedicht van Pablo Neruda aan het voordragen was: 
De Stervende Zwaan. Ik was totaal onder de indruk. Klaar vroeg 
me wat ik ervan vond. Ze nodigde me uit om een mening te 
formuleren, om opbouwend kritisch te zijn. Toen ik vroeg welk 
gedicht ik zelf moest voorbereiden zei ze, kies maar iets uit de 
kast. En ik moest dat niet vanbuiten leren, gewoon lezen, zei 
ze. Er zat van alles in die kast. De Oostakkerse van Claus en het 
werk van Pablo Neruda. Elke bundel was topliteratuur.”

“Geert volgde ook toneel en voordracht bij haar. Ik wist dat 
hij van alles deed in die tijd - hij had een café, werkte bij 
patisserie Noppe, was stadionomroeper maar ik heb hem daar 
leren kennen, bij Klaar. Ik denk dat we alle twee zeer veel aan 
haar hebben gehad. En ik denk dat wij nog steeds haar twee 
pupillen zijn, die twee uitgevlogen Harelbekanen uit linkse 
nesten. Zij heeft er bij ons de liefde voor de poëzie ingeblazen, 
waar in essentie alles van vertrekt. Dat verheugt me toch als ik 
Geert bezig zie, aan de slag in het West-Vlaams of met getuige-
nissen van mensen, die taalgevoeligheid waar alles mee begint. 
Als je dat niet hebt, heb je geen verhaal te vertellen.”

Wat je wil vertellen

“Nadien ben ik Geert blijven volgen. Van Ça Va ? tot waar 
de Unie nu staat, dat is een ongeloofl ijk parcours. Zeker 
in het genre van sociaal-artistiek werk, omdat daar naast 
het pure theater maken ook heel die sociale werking bij-
komt. Het is apart werk maar ik heb er altijd met de nodige 
verwondering naar gekeken - zoals ik dat trouwens doe 
met elke voorstelling, of die nu van Anne Teresa 
De Keersmaeker is of van het amateurgezel-
schap waar mijn dochter bij speelt. 
De diversiteit aan wat gemaakt 
en gespeeld wordt is fantastisch 
en of dat amateurs zijn, liefheb-
bers of semi-artistiekelingen 
of wat dan ook - je m’ en fou. 
Het gaat erom wat je wil vertel-
len. Dat voel je ook bij Geert.
De voorstelling Godses die hij met 
Eric De Volder heeft gemaakt 
is één van de schoonste voor-
stellingen die ik de afgelopen 
jaren heb gezien.”
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In bedrijfskringen heeft het idee dat bedrijven ook een maat-
schappelijke verantwoordelijkheid hebben de laatste jaren voet 
aan de grond gekregen. Meer en meer bedrijven gaan actief op 
zoek naar te ondersteunen initiatieven en projecten met een 
sociaal en duurzaam karakter die een voelbaar en direct effect 
hebben op een lokale gemeenschap. Betrokkenheid bij de ont-
wikkeling van zo’n project is dan een belangrijke meerwaarde 
voor een bedrijf. Om die betrokkenheid tastbaar te maken 
richtten we de Socio’s van de Scala op, vrij naar de gekende 
socio’s van FC Barcelona. Via de Socio’s van de Scala bieden 
we sterke ondernemingen uit de regio de kans om de Scala 
letterlijk en fi guurlijk mee te helpen bouwen, om mee in dit 
artistiek en sociaal geëngageerde verhaal te stappen door er 
met hun expertise, ervaring en materialen een bladzijde aan 
toe te voegen. We kunnen er ons op verheugen dat al heel wat 
mensen op deze uitnodiging zijn ingegaan. Misschien bent u 
met uw bedrijf wel de volgende  ?

Als symbool om het ruime publiek op een laagdrempelige 
manier de kans te geven om in dit verhaal mee te stappen 
richtte de Unie op 18 maart 2014 de Spionkop van de Scala 
op. Niet iedereen heeft immers grote fi nanciële buffers, maar 
des te meer mensen geloven in het werk van de Unie en willen 
daarom ook hun duit in de Scalazak doen.

Daarom schenken we aan iedereen die een gift doet vanaf 5 
euro en zo mee de Scala helpt stichten, als symbolische return 
zijn of haar persoonlijke lidkaart van de Spionkop van de 
Scala. Naast natuurlijk, voor eeuwig en altijd, een plaats in ons 
hart te hebben verdiend.

Een gift kan natuurlijk in een omslag in de bus van de Unie 
belanden. Maar wie toegang heeft tot het wereldwijde web 
kan één en ander nog makkelijker vanuit zijn luie zetel 
arrangeren, via onze online projectrekening bij de Koning 
Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro die op deze manier 
worden overgemaakt zijn bovendien fi scaal aftrekbaar. Een link 
naar deze projectrekening vind je op de site van de Scala:

Zoals je hiernaast kan lezen is Wim Opbrouck, een 
Uniemedestander van het eerste uur, de enthousiaste voorzit-
ter van de Spionkop. Hij stelde zich tot uitdaging die zo groot 
mogelijk te maken door het Scalaverhaal een zo wijd mogelijke 
ruchtbaarheid te geven. Wim kroop alvast achter zijn piano 
en met een paar maten de muziekstudio in om de basis te 
leggen voor zijn ultieme Scalahymne. Na de voltooiing van 
het Scalaproject zullen we alle schenkers samen met Wim uit-
nodigen om te worden vereeuwigd op de ultieme Spionkopfoto 
die in de nieuwe Scala haar ereplaats zal krijgen. En ongetwij-
feld zal de tegen dan alom gekende hymne luidkeels worden 
meegebruld ! Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

OOK JOUW ACTIE 
MAAKT EEN VERSCHIL  !
Intussen werden in het kader van de Spionkop van 
de Scala ook al de eerste originele acties op het getouw 
gezet. Het voorbije jaar organiseerde het vrijzinnig 
centrum De Geus uit Harelbeke een groentenkaarting, 
schonk Warre het geld dat hij kreeg voor zijn lente-
feest aan de Spionkop, vroeg Karel Debaere de gasten op 
zijn pensioenfeest als cadeau om bij te dragen aan het 

Scalaproject, deed Verdip uit 
Wevelgem hetzelfde bij haar 
opening, nomineerde Mie De 
Neve met haar collega’s de 
Unie voor de ING Solidarity 
Award, liet Lawrence 
Demortier zich sponsoren om 
op stelten de Mont Ventoux 
te beklimmen… En tijdens het 
voorbij Hemelvaartweekend 
nog fi etsten Karolien Delaere, 
Isabelle Dejans en Nathalie 
Plets het Scalaproject letterlijk 
in de kijker door van Dinant 
naar Parijs te peddelen. 

Scalaproject, deed Verdip uit 
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op stelten de Mont Ventoux 
te beklimmen… En tijdens het 
voorbij Hemelvaartweekend 
nog fi etsten Karolien Delaere, 
Isabelle Dejans en Nathalie 
Plets het Scalaproject letterlijk 
in de kijker door van Dinant 
naar Parijs te peddelen. 

Vele andere grote en kleine acties liggen de 
komende maanden in het verschiet.

Misschien ook die van jou ? Laat het ons weten !

WWW.DESCALA.BE

Als symbool om het ruime publiek op een laagdrempelige 

WORD LID VAN DE SPIONKOP 
EN STEUN MEE DIT PROJECT

Voor de vernieuwbouw van de 
Scala brachten de verschillende 
overheden, de Nationale Loterij en 
de Unie zelf al 90% van de middelen 
bijeen. Maar om de Scala werkelijk 

van velen te maken richtte de Unie de 
Spionkop van de Scala en de Socio’s van 

de Scala op, met als doel de laatste nodige 
200.000 euro via een ‘crowdfunding campagne’ bij het 
brede publiek te verzamelen.

WORD LID VAN DE SPIONKOP 

van velen te maken richtte de Unie de 
Spionkop van de Scala en de Socio’s van 

de Scala op, met als doel de laatste nodige 

In de loop van de verbouwing zullen we ook zelf de handen uit 

de mouwen steken met zoveel mogelijk vrijwilligers. We zullen 

dus mensen nodig hebben die die selfmadeteams in goeie banen 

leiden op de werf, grove handen voor timmerwerk, fi jne handen 

voor naai- of schilderkunsten, goeie koks en kokkinnen die de 

magen vullen. Doeners en denkers. Zeggers en zorgers. Al veel 

mensen dienden zich hiervoor aan. Laat ook jij gerust weten 

op welke manier je mee kan helpen om de komende maanden 

en jaren te bouwen aan één huis voor de buurt en de stad, aan 

een plek die ons en anderen kan inspireren en uitdagen !
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Hoe het begon

Filip staart door het raam. Hij wist nog perfect hoe het 
allemaal begon. Die zondag, vele jaren geleden toen hij na de 
mis nog even binnensprong voor een aperitiefje in Den Hemel. 
Hoe André bij hem kwam: “Filip, kunt gij schaken ? Normaal 
speel ik hier iedere zondag een partijtje met Werner, maar die 
heeft net afgebeld.”
En ja, Filip kon wel een beetje schaken, geleerd in zijn studen-
tentijd, niets bijzonders. Ze waren beginnen spelen. André had 
wat meer ervaring, Filip verloor maar kreeg de smaak te pak-
ken. De volgende zondagen kon Werner ook niet en Filip sprong 
met plezier in. André leerde hem een paar knepen van het vak, 
Filip begon het spel steeds beter te begrijpen.
Na enkele weken kwam Werner terug en met-
een zaten ze met hetzelfde probleem waar 
kaarters mee geconfronteerd worden: ze had-
den een vierde man nodig. Toen is Xavier erbij 
gekomen. Xavier was een godsgeschenk: 
een ervaren schaker die lang in een 
gerenommeerde club had gespeeld. 
Van hem leerden ze in snel 
tempo. En geleidelijk kwa-
men er meer mensen rond 
hun tafeltje staan, en 
sommigen vroegen of 
ze mochten meedoen…

Na enkele maanden riep 
de cafébaas Filip en André even 
apart. Hij vond het wel tof wat ze 
deden. Wat zouden ze ervan zeggen 
om het kleine zaaltje achterin te gebruiken ? 
Gratis, uiteraard, hij verdiende wel wat op de drankjes. En mis-
schien konden ze in de week afspreken, op donderdagavond 
bijvoorbeeld, dan was het altijd rustig in het café.

Voor ze het goed beseften hadden ze ‘De Lustige Schakers’ 
gesticht. Ze amuseerden zich prima. Het was leuk in het aparte 
zaaltje. Geen storend lawaai, gezellig onder mekaar, er werden 
wat grapjes verteld, ze aten een snackje… Soms speelde Filip op 
een hele avond geen enkel spelletje maar voerde hij diepgaande 
gesprekken met zijn vrienden. De sfeer was schitterend, nieuwe 

leden stroomden binnen. Na enkele maanden telden ze al 
twintig spelers, allemaal vrienden onder elkaar. Met de 
opbrengst van een mosselsouper kochten ze extra schaakspellen 
en schaakklokken. En stilaan voelden ze de noodzaak om een 
paar zaken wat duidelijker af te spreken…
Zo werd de club ‘offi cieel’ gesticht. Filip werd voorzitter, André 
secretaris-penningmeester. Ze moesten er zelf mee lachen, 
’t waren maar titels, het had niets te betekenen. De club groeide 
en bloeide en het zaaltje werd te klein, ze moesten weer tafeltjes 
in het café gaan bezetten. Maar op donderdagavond was dat 
geen probleem, het was toch een rustige avond.

Tot de cafébaas, met al dat volk in 
huis, al die monden die op 

tijd en stond moesten worden 
gevuld, het idee kreeg het 

café om te vormen tot 
‘Brasserie’ en naast de 
snacks ook duurdere 
gerechten begon te 

serveren. Hij was een 
getalenteerde kok en zijn 

Brasserie kende succes… ook 
op donderdagavond.
Maar schaken en eten gaan 
moeilijk samen… Beetje bij 
beetje verzuurde de relatie met 

de cafébaas - sorry, de ‘patron’. 
Tot hij hen  zei dat ze de tafels in de 

Brasserie niet meer mochten gebruiken en 
dat hij eigenlijk vanaf volgende maand het zaaltje ook 

nodig had. Crisis in de club ! Maar geen nood, Dirk, één van 
de vaste schakers schakelde zijn neef in, de schepen van sport. 
Via hem mochten ze een leegstaand huisje van de gemeente 
gebruiken. Gratis, maar het moest wel wat opgeknapt worden. 
En ze moesten natuurlijk voor hun eigen drank en eten zorgen… 
Meer organisatie dus, meer verantwoordelijkheid. Ze beslo-
ten het ‘bestuur’ uit te breiden en maandelijks te vergaderen 
om alles goed te regelen. Iedereen hielp mee, ze haalden wat 
meubeltjes in de kringloopwinkel, iemand had een ijskast 
op overschot… Ze maakten er een gezellig clubhuisje van. 
Er stonden een paar bakken bier en frisdrank en wat snoep. 
Op de kast stond een spaarvarkentje en wie iets nuttigde stak 
er wat geld in. Vrienden onder elkaar, weet je wel.

Excelsior

Een jaar later kwam Xavier met het nieuws dat er heel wat 
leden zouden bijkomen: in de gemeente ernaast zat een 
‘professionele’ club en daar was grote ruzie ontstaan. De helft 
van de leden haakte af en wou overkomen naar ‘De Lustige 
Schakers’. Ineens groeide hun club van een dertigtal leden naar 
meer dan zestig. En die nieuwelingen waren gewoon lidgeld te 
betalen. “Wat doen we daarmee ?” “Ach, laat die mannen maar 
komen, we zien wel.”

Het pantser van de kreeft

bijvoorbeeld, dan was het altijd rustig in het café.

Voor ze het goed beseften hadden ze ‘De Lustige Schakers’ 

En ze moesten natuurlijk voor hun eigen drank en eten zorgen… 
Meer organisatie dus, meer verantwoordelijkheid. Ze beslo-
ten het ‘bestuur’ uit te breiden en maandelijks te vergaderen 

met plezier in. André leerde hem een paar knepen van het vak, 
Filip begon het spel steeds beter te begrijpen.
Na enkele weken kwam Werner terug en met-
een zaten ze met hetzelfde probleem waar 
kaarters mee geconfronteerd worden: ze had-
den een vierde man nodig. Toen is Xavier erbij 
gekomen. Xavier was een godsgeschenk: 
een ervaren schaker die lang in een 
gerenommeerde club had gespeeld. 
Van hem leerden ze in snel 
tempo. En geleidelijk kwa-
men er meer mensen rond 
hun tafeltje staan, en 
sommigen vroegen of 
ze mochten meedoen…

Na enkele maanden riep 
de cafébaas Filip en André even 
apart. Hij vond het wel tof wat ze 
deden. Wat zouden ze ervan zeggen 
om het kleine zaaltje achterin te gebruiken ? 
Gratis, uiteraard, hij verdiende wel wat op de drankjes. En mis-
schien konden ze in de week afspreken, op donderdagavond 
bijvoorbeeld, dan was het altijd rustig in het café.

Tot de cafébaas, met al dat volk in 
huis, al die monden die op 

tijd en stond moesten worden 
gevuld, het idee kreeg het 

café om te vormen tot 
‘Brasserie’ en naast de 
snacks ook duurdere 
gerechten begon te 

serveren. Hij was een 
getalenteerde kok en zijn 

Brasserie kende succes… ook 
op donderdagavond.
Maar schaken en eten gaan 
moeilijk samen… Beetje bij 
beetje verzuurde de relatie met 

de cafébaas - sorry, de ‘patron’. 
Tot hij hen  zei dat ze de tafels in de 

Brasserie niet meer mochten gebruiken en 
dat hij eigenlijk vanaf volgende maand het zaaltje ook 

nodig had. Crisis in de club ! Maar geen nood, Dirk, één van 
de vaste schakers schakelde zijn neef in, de schepen van sport. 
Via hem mochten ze een leegstaand huisje van de gemeente 
gebruiken. Gratis, maar het moest wel wat opgeknapt worden. 
En ze moesten natuurlijk voor hun eigen drank en eten zorgen… 

‘De kaarters’, Paul Cézanne
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Hier zit hij nu, starend door het raam. De uitnodi-
ging voor de volgende algemene vergadering ligt voor hem. 
Met het formulier om zich opnieuw kandidaat te stellen voor 
een bestuursfunctie. De advocaat was intussen verhuisd naar 
interessantere verenigingen, waar hij nieuwe klanten kan 
winnen. De verzekeringsagent speelde voorzitter, wist alles 
beter, bemoeide zich met alles maar deed geen klap. Niemand 
zou nog op die ruziemaker stemmen. De agent van de spaarkas 
zagen ze amper sinds hun rekeningen via hem liepen.

Filip en André waren de oude werkpaarden die nog altijd 
trouw op post waren. Eigenlijk draaide alles om hen, maar 
ze waren moe. De club was nog altijd hun ‘kindje’, maar wie 
zou hun werk verderzetten ? Wie kon er weer animo in de club 
brengen ? Het is als met kreeften, dacht hij. Die groeien tot ze 
niet meer in hun pantser passen. Dan vervellen ze, zijn ze even 
heel kwetsbaar tot het nieuwe pantser compleet is.

Onze club is aan het vervellen… niet voor de eerste keer 
trouwens. De vorige keren zijn we er goed doorgekomen. Gaat 
het deze keer ook lukken om het nieuwe pantser op te bouwen ?

Johan De Bock

En ze kwamen. Een 
jaar nadien zag de club er 
helemaal anders uit. ‘Die mannen’ hadden 
‘expertise’ meegebracht. Vanaf de tweede week werd er een 
speelschema opgesteld; iedereen werd ingedeeld in klassen via 
iets wat ze ‘Elo-punten’ noemden. Via een schema moest ieder-
een met de anderen in zijn categorie spelen voor een plaats in 
de ‘clubcompetitie’. De klokken begonnen om acht uur ’s avonds 
te lopen, wie niet op tijd was had pech. De club deed nu mee 
in de interprovinciale competitie – en met een naam als ‘De 
Lustige Schakers’ werd je daar niet ernstig genomen. De naam 
werd dus veranderd in ‘Excelsior’ (Filip moest daarbij altijd aan 
een harmonie denken, maar soit…).
Het was nu ook niet meer gewoon een clubje, maar een vzw. 
Met een heus bestuur én lidgelden. Filip en André zaten nog in 
het bestuur, maar eigenlijk was dat meer pro forma, het hoge 
woord werd gevoerd door enkele van de nieuwe leden. Die had-
den ‘ervaring met dergelijke zaken’ - een advocaat (voorzitter), 
een verzekeringsagent (secretaris), een agent van een plaatse-
lijke spaarkas (penningmeester, uiteraard)…
Het zaaltje van de gemeente was intussen ook te klein geworden 
en eigenlijk was het een beetje te pover voor het nieuwe bestuur. 
Via de advocaat vond men een ander pand, veel ruimer, ‘voor 
een spotprijs’. Die spotprijs moest natuurlijk wel betaald 
worden, zo kwam het dat het lidgeld werd verhoogd. In het 
lokaal werd een bar geïnstalleerd met dure drankjes – allemaal 
ten voordele van de club, natuurlijk. De bar werd bemand door 
vrijwilligers… zoals Filip en André… (de hoge heren hadden het 
te druk met ‘public relations’).

Het pantser van de kreeft

Filip kwam eigenlijk al een hele tijd niet meer aan schaken toe. 
Hij vond het fi jn om te spelen, maar had een hekel aan compe-
titie. Al die regeltjes, voor hem hoefde het allang niet meer. Hij 
had grote heimwee naar het oude clubje, waar ruimte was om 
grappen uit te halen, voor een losse babbel, een spelletje voor de 
fun. Tegenwoordig moest het stil zijn, moest er ernstig gespeeld 
worden, ieder spelletje telde mee in het heilige clubklassement. 
De club groeide wel, zat nu in de nationale competitie met een 
goede reputatie. Maar het plezier was weg. En niet alleen het 
plezier… ook de vrienden van in het begin bleven stilaan weg…

Hier zit hij nu, starend door het raam. De uitnodi-
jaar nadien zag de club er 
helemaal anders uit. ‘Die mannen’ hadden 

Marcel Duchamp (r)
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Om het terrein te verkennen: dat middenveld, wat is dat 
eigenlijk ?

Luc Huyse: “Als er over het middenveld wordt gesproken 
heeft men in Vlaanderen de neiging om alleen te denken aan 
wat ooit de grote, verzuilde organisaties waren, zoals de vak-
bonden of de ziekenfondsen. Dat betekent ook dat men zich in 
elke discussie over het middenveld op hen fi xeert, om vervolgens 
wat over hen kan worden gezegd uit te smeren over het hele 
middenveld. Dat is een probleem. Zij zijn inderdaad lange tijd 
de hoofdspelers geweest, maar het middenveld is veel breder.
Om het af te bakenen trek ik twee rode lijnen die organisa-
ties die er een rol in willen opnemen niet mogen overschrijden. 
De eerste lijn is dat men niet te dicht bij de politiek mag aan-
leunen, en zeker niet bij de partijpolitiek. De tweede lijn is dat 
men afstand moet houden van het marktdenken. Organisaties 
die zich dus zeer sterk liëren aan een politieke partij, wat in het 
verleden is gebeurd met de christelijke of de socialistische arbei-
dersbeweging, of die de marktlogica overnemen in de diensten 
die ze leveren, zitten dus helemaal aan de rand van het mid-
denveld. In de kern zitten zij die zich op een autonome manier 
verhouden tot de politiek en de economie. Dat zijn dan heel veel 
verschillende organisaties, van 11.11.11. over Ziekenzorg tot 
een schaakclub, een buurtcomité, een koepelorganisatie van 
toneelgezelschappen… Elk op zich zorgen zij ervoor dat waar de 
mensen die zij vertegenwoordigen mee bezig zijn aan bod komt 
in het politieke debat, maar evenzeer kunnen zij hun mensen 
leren omgaan met de economische realiteit van de vrije markt.”

Wat moeten we ons daar in het geval van de schaakclub 
concreet bij voorstellen ?

“Het gaat niet alleen over belangenverdediging of agenda-
setting. Het gaat ook om de vorming in burgerschap: hoe word 
ik niet enkel een bewuste consument maar ook een bewuste 
burger, die verantwoordelijkheid opneemt in de samenleving. 
Dat kan zeer expliciet gebeuren, bijna schools, bijvoorbeeld 
door seminaries over burgerschap te organiseren. Maar 

meestal gebeurt dat zeer onzichtbaar. Burgerschap betekent 
bijvoorbeeld dat men erkent dat andere mensen andere opvat-
tingen en meningen hebben, dat die meningen ook hun waarde 
hebben, dat men moet beseffen dat er zoiets is als het alge-
meen belang, dat samenleven ook betekent dat je een bepaalde 
hoeveelheid solidariteit in je gedrag legt, dat je via het erken-
nen van de mening van de ander tot compromissen zult moeten 
komen. Dat trainen van politieke en sociale vaardigheden is een 
heel belangrijke taak van middenveldorganisaties, ook van de 
schaakclub.
Ik geef een concreet voorbeeld uit Kortrijk. Daar werden buurt-
comités uitgenodigd om een deel van het stedelijk budget toe te 
wijzen in de zogenaamde Budget Games. Van de 120 erkende 
buurtcomités hebben er 90 aan deelgenomen. Per comité wer-
den drie prioritaire maatregelen aangeduid. Dat betekent dus 
al discussie binnen de wijk, en het besef dat men tot een com-
promis moet komen. In tweede instantie moesten in de lijst van 
alle maatregelen van alle comités opnieuw prioriteiten worden 
aangeduid. Opnieuw krijg je dus het aanleren dat je nooit alles 
kan krijgen in een democratie, dat je water in de wijn moet 
doen, dat je rekening moet houden met budgettaire grenzen, 
met het algemeen belang. Dat noem ik ‘democratiescholing’.”

Is in deze niet het probleem dat in een buurtcomité de luidste 
stemmen het halen ?

“Dat is vaak een probleem, zij het geen nieuw probleem, 
maar dus zeker een aandachtspunt. Sommige buurtcomités 
slagen erin om dat te overstijgen, om voortdurend terug te kop-
pelen naar wie niet mee rond de tafel zit. StRraten-generaal 
in Antwerpen, een belangrijke speler in de discussie rond 
de Oosterweelverbinding, bijvoorbeeld. Die arrangeren het 
zo dat zij in dit complex dossier een equipe hebben van hoog-
geschoolde mensen of mensen met zeer veel ervaring die ook 
voortdurend terugkoppelen. Onlangs was stRaten-generaal in 
de Roma, de schouwburg in Borgerhout, aan zijn veertiende 
terugkoppelingsmeeting toe. Daar zijn honderden mensen 
op afgekomen. Op hun beurt zijn die natuurlijk ook maar een 
fractie van al wie belangen heeft in het al of niet realiseren van 
de Oosterweelverbinding, maar iedereen die dat wilde kon wel 
aan die meeting deelnemen.”

Vindt het klassieke middenveld nog aansluiting bij dergelijke 
nieuwe maatschappelijke groepen en bewegingen ?

“Moeilijk. Een groot aantal kleinere organisaties zijn veel beter 
in het aanvoelen en oppakken ervan. Hoewel het nieuwe project 
van het voormalige ACW, ‘beweging.net’, net gericht is op de 
nieuwe maatschappelijke realiteit en haar uitdagingen.”

Tot daar en niet verder
De Unie brengt mensen van velerlei slag bijeen om samen 
artistiek werk te maken. Tegelijk is ons gezelschap een 
voortdurende oefening in het verantwoordelijkheid nemen 
voor elkaar en voor de samenleving. Laat dit nu zijn wat 
de Unie met vele andere organisaties deelt. Allen samen 
worden we ‘het middenveld’ genoemd. Met de Scala wil 
de Unie een nieuw volks huis creëren voor het middenveld 
van de toekomst. Hoe dat er moet uitzien ? We hadden het 
erover met socioloog Luc Huyse. Hij kent de thematiek 
vanbinnen en vanbuiten.

Budget Games, Aalbeke
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Volgt u de kritiek als zou het middenveld de taak van 
scholing hebben ingeruild voor het louter aanbieden van 
diensten op een markt ?

“Ja, dat is zo. Maar in feite werd het belang van deze poli-
tieke en democratische inburgering de voorbije decennia in het 
algemeen al meer en meer verwaarloosd, niet alleen door mid-
denveldorganisaties. Intussen wordt het zelfs niet meer erkend, 
gehonoreerd en gewaardeerd door de politieke klasse. En dat is 
een probleem.
Zolang ideologie, een geheel van opvattingen over de inrichting 
van de samenleving, een belangrijke rol speelde in het leven 
van veel middenveldorganisaties, was die politieke training 
makkelijk. Men kon vertrekken van een duidelijke, aaneenhan-
gende set van waarden die de organisatie deelde met anderen 
en die men wou overbrengen. In die waarden zaten ook zaken 
als solidariteit of het algemeen belang. Dat is de tijd van wat 
we de verzuiling noemen. Met het vervagen van ideologieën 
en het uiteenvallen van duidelijke waardenpaketten is het veel 
moeilijker geworden om die scholing in burgerschap goed te 
organiseren. Wat moet je meegeven met wie ?”

Verbonden de zuilen de mensen ook niet met elkaar over de 
sociale klassen heen, wat je nu minder ziet ?

“Dat heeft maar een klein beetje te maken met het verdwijnen 
van de zuilen. Dat heeft te maken met individualisering en die 
is niet omkeerbaar denk ik. Mensen gaan niet meer terug naar 
een punt waar voor een meisje van veertien jaar de zuil al de 
hele levensloop had vastgelegd: schoolgaan, nog wat werken, 
trouwen, kinderen krijgen, thuis blijven, … Mensen beschik-
ken nu over oneindig veel mogelijkheden om zelf hun levensloop 
te ontwikkelen, en dat is maar goed ook. Maar evenzeer komt 
de tijd dat de arbeider samen met zijn baas aan de toog in De 
Gilde zat omdat beiden tot de christelijke zuil behoorden niet 
meer terug. Neem de CM, de Christelijke Mutualiteit. Haar 
leden, dat gaat van arm tot rijk. Maar die zitten daar niet 
samen omdat ze allen katholiek zijn. Wel omdat ze elk op hun 
wensen worden bediend zonder dat ze verder iets gemeen heb-
ben. Anderzijds ontstaan er natuurlijk wel nieuwe organisaties 
en samenwerkingsverbanden rond nieuwe thema’s, zoals het 
geval is bij stRaten-generaal of de buurtcomités.”

Onlangs zei u dat uw generatie de zuilen wel heeft af-
gebroken maar niets in de plaats heeft gesteld.

“Wat we misten na de ontzuiling was niet de verzuiling 
zelf. Het werkelijke gemis was dat grote organisaties uit het 
middenveld, zoals de arbeidersbewegingen, veel te veel gingen
aanschuren tegen politieke partijen, louter om subsidies of 
vertegenwoordigers in kabinetten. Daarenboven zijn ze zich 
gaan gedragen als spelers op de economische markten. Het 
aanbieden van diensten, neem als voorbeeld het terugbetalen 
van remgelden door de mutualiteiten, ging ten koste van hun 
politieke functie, de burgerschapstraining waar ik van sprak. 
Guy Peeters, voorzitter van de socialistische mutualiteit, liet 
zich eens ontvallen dat zij enkel nog een loket is. De les is dat 
het middenveld opnieuw autonomer moet worden ten opzichte 
van de politiek én duidelijk stelling moet nemen tegen de steeds 
verdergaande vermarkting van alle domeinen van het leven.”

Wordt het middenveld niet net steeds verder ingekapseld in 
de uitvoerende politiek door convenanten allerhande ?

“Inderdaad. Dat komt omdat de voorbije jaren het marktden-
ken ook binnengedrongen is in de ambtenarij en de politieke 
klasse. De relatie van dat nieuwe politieke management met het 
middenveld wordt bepaald door van het bedrijfsleven geleende 
criteria als effi ciëntie, permanente evaluatie, assessment- en 
andere procedures, enorm veel papierwerk… Dat doodt de auto-
nomie en de creativiteit van het middenveld.”

Hoe kan het middenveld aan autonomie winnen ?

“Ten aanzien van de politiek moet het middenveld niet alleen 
wijzen op haar verlies aan autonomie en creativiteit maar moet 
het ook duidelijk maken waar de grens van de zogenaamde 
regeldrift ligt. Men kan zich niet genoeg verzetten tegen de 
poging van de politiek om het middenveld te organiseren 
zoals de politiek zelf. Ook ten aanzien van de markt moet het 
middenveld een grens trekken. Tot daar en niet verder. Door bij-
voorbeeld duidelijk te maken dat een totale commercialisering 
van onze gezondheidszorg grote ongelijkheid zal meebrengen. 
Rond zijn stellingnames moet het middenveld breed mobiliseren 
en in functie daarvan opnieuw voorrang geven aan het politiek 
bewust maken van mensen. Zijn stem zal ook luider klinken als 
het verder gaat netwerken en in de omgang met politieke en 
economische krachten de schaalvoordelen opzoekt. De Verenigde 
Verenigingen, zeg maar de koepel van het middenveld, is hier 
een heel belangrijk instrument.
Er moeten dus nieuwe strategieën worden ontwikkeld en bij ons 
is er nog maar weinig ervaring mee. In Nederland en Groot-
Brittannië, waar de markt al veel verder is opgerukt dan bij 
ons, vind je op bepaalde websites* al voorbeelden van gelukte 
tactieken van verzet.”

Luc Huyse laat verstaan dat het onlangs verschenen 
De democratie voorbij zijn laatste boek is. Als socioloog nam hij 
tientallen jaren lang de relatie tussen de burger, de markt en 
de politiek op een onderbouwde, kritische manier onder de loep. 
Hoe stemt het hem te zien waar we nu staan ?

“Ons referentiepunt in het beoordelen van de toestand van de 
democratie blijft de periode 1945-1970. Toen waren de mid-
delen voorhanden om tussen de bevolking en de economische 
en politieke elite de afspraak te kunnen maken dat elk van hen 
kon groeien zonder de andere te schaden. In die periode is de 
verzorgingsstaat ontstaan. Ik vrees dat dat een uitzonder-
lijke tijd is geweest en dat de economie met haar verovering 
van de politieke en sociale ruimte nu de democratie bedreigt. 
Maar door de mensen bewust te maken van de gevolgen van 
deze scheefgetrokken situatie kunnen we ook strategieën gaan 
ontwikkelen die ervoor kunnen zorgen dat de economie niet elk 
domein van het leven gaat overheersen.”

interview Joon Bilcke

 

*Social Enterprise UK - www.socialenterprise.org.uk

Centre for Policy Development - www.cpd.org.au

Civil Exchange www.civilexchange.org.uk/the-big-society-audit
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Pascal Debruyne, onderzoeker aan de UGent, bond onlangs op 
dewereldmorgen.be de kat de bel aan. Hij wijst op de ranzige 
kantjes van het fenomeen. 

Pascal Debruyne: “Crowdfunding is inderdaad in opmars, 
als begrip en als praktijk. Een van de belangrijkste rede-
nen waarom dit net nú gebeurt is natuurlijk de fi nanciële en 
economische crisis. Die leidt tot hernieuwde vragen over hoe 
we de maatschappij gaan inrichten, wie daarbij waarvoor 
verantwoordelijk is en wie waarvoor de rekening zal betalen. 
En in tijden waarin de middelen schaarser zijn en het gevecht 
ervoor wordt aangescherpt, zie je het aloude gebod uit de punk-
traditie weer opduiken: DIY of Do It Yourself. Maar nu wordt 
het principe niet langer ingezet als een manier om mensen te 
emanciperen maar om hen op zichzelf terug te werpen. ‘Doe 
het zelf’. ‘Trek uw plan’. Het argument dat wordt gebruikt is 
dat de verzorgingsstaat een hangmat is geworden die burgers 
passief maakt en die bovendien te veel geld kost. Er moet dus 
een manier worden gevonden om de burger te activeren tegen 
een meer redelijke kost. Het is een gedachte die midden de 
jaren negentig al ingebakken zat in het beeld van de actieve 
welvaartsstaat, het compromis tussen markt en samenleving 
dat was gebaseerd op het ‘Derde Wegsocialisme’ in Groot-
Brittannië onder Blair en ‘Die Neue Mitte’ van Schröder in 
Duitsland. Het is vreemd en paradoxaal dat waar de markt 
deel wordt van dat compromis de gemeenschap opeens weer 
belangrijk wordt. Het is die tendens van ‘de herontdekking 
van het gemeenschapsdenken’ die zich nu versterkt doorzet, 
maar dan onder nieuwe marktcondities. In Groot-Brittannië 
is dat de ‘Big Society’ van David Cameron die stelt dat de 
burger maar zelf voor alles en nog wat verantwoordelijkheid 
moet nemen en daarvoor middelen bijeen moet zien te krijgen. 
In Nederland heeft de huidige koning Willem Alexander het 
begrip ‘participatiemaatschappij’ gelanceerd, met dezelfde 
onderliggende gedachte.”

Burgers die mee de samenleving vorm geven en niet voor alles 
in de richting van de overheid kijken, daar valt toch iets voor 
te zeggen ?

“In de naoorlogse periode zagen we dat de verzorgings-
staat wel herverdeelt maar op een zeer ongelijke manier. 
In de Verenigde Staten werden bijvoorbeeld mensen met een 
migratie-achtergrond niet gezien als deel uitmakend van 
dat verzorgingsstaatmodel. Daarop gingen groepen van the 
civil rights movement zich met eigen middelen organiseren. 
Ze eisten de politieke ruimte op om deel te worden van het 
systeem. Die traditie zien we nu bijvoorbeeld nog bij NGO’s die 
met straatwervingsacties middelen bijeen halen met hetzelfde 
doel: zich organiseren rond bepaalde belangen en sterk genoeg 
staan om te wegen op het beleid. Het omgekeerde kan trouwens 
ook: met de inkomsten uit haar volkskeukens kan de krakers-
beweging net autonoom blijven ten opzichte van het systeem. 
Dat lijken geen vormen van crowdfunding maar in de regel 
zijn dat dezelfde strategieën, zij het dat ze een sociale en 
politieke lading hebben, van onderuit ontstaan en gericht 
zijn op emancipatie en empowerment. Dit is ook eigen aan de 
mei ’68-beweging en de strijdbewegingen in de jaren zeven-
tig die fel reageerden tegen het orthodoxe idee binnen de 
sociaaldemocratie en de communistische partijen dat de staat 
begin- en eindpunt is van alles. Dat is de ironie en de paradox: 
dat de waarden uit die strijdbewegingen zoals de ecologische 
beweging of de vredesbeweging volledig zijn overgenomen 
binnen een besparingslogica. Een deel van het probleem is dat 
iedereen het er lijkt over eens te zijn. Zowel de rechter- als de 
linkerzijde heeft de mond vol over actief burgerschap, de burger 
aan het woord, empowerment, autonomie, participatie… Maar 
daaronder gaan compleet andere doelstellingen schuil. De een 
doet het om de burger een stem te geven en om hem op een 
waardige manier de samenleving mee te helpen vorm geven. 
De ander doet het om de burger op zichzelf terug te werpen. 
We moeten dus door de oppervlakte denken en ons meer poli-
tieke vragen stellen bij crowdfunding.”

Wanneer kan het wel en wanneer niet ?

“Misschien heb je al gehoord van Growfunding. Dat is een door 
de Brusselse overheid georganiseerd initiatief waarbij burgers 
zelf geld moeten zien in te zamelen om op korte termijn zaken 
te realiseren die, mocht de overheid ervoor instaan, door aller-
lei procedures veel te lang zouden aanslepen. Bijvoorbeeld, de 
aanleg van een fi etspad of de heraanleg van een verwaarloosd 
park. Vinden we het normaal dat mensen taken overnemen van 
een overheid die zich in dezelfde beweging verontschuldigt voor 
haar falende werking ? Dat is de omgekeerde wereld. Burgers 

Crowdfunding: enkel 
lood om oud ijzer ?

‘Crowdfunding’ is een modieus woord voor geldinzameling 
bij privépersonen en bedrijven. Wie ooit een mosselsouper 
organiseerde voor de voetbalclub of toiletpapier verkocht 
voor de Chiro deed dus al aan crowdfunding. Voor de Unie 
is het in de eerste plaats een instrument om een grote 
en brede groep mensen te betrekken bij het verhaal van 
de Scala. Engagement en betrokkenheid zijn immers een 
wezenlijk kenmerk van onze werking. Maar we zijn er ons 
ook van bewust dat deze term de laatste jaren in minder 
onschuldige contexten begint op te duiken.

©Wouter Tyteca

21 april 2014, rommelmarkt Sint-Jan, wafels voor de Scala !
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worden permanent gewezen op hun verantwoordelijkheid, 
waarom de overheid niet ? Een ander voorbeeld, uit de kunsten. 
Daar klinkt de roep steeds luider dat gezelschappen meer eigen 
inkomsten moeten verwerven omdat er bespaard moet worden. 
Als je in deze context gaat crowdfunden dan wordt dit sluipend 
een beleidsinstrument waarbij je een overheid legitimeert die 
bespaart en de burgers op zichzelf terugwerpt. En dan krijg je 
toch een vreemde situatie. Want intussen betalen we nog steeds 
evenveel belastingen. Je kan je dan terecht afvragen: waar is 
ons geld naartoe ? Waarom krijgen we er geen waar voor ?”

Zijn belastingen ook geen vorm van crowdfunding ?

“Belastingen zijn een herverdelingsmechanisme vanuit 
een rechtvaardigheidsprincipe en over de besteding ervan 
wordt democratisch beslist. Crowdfunding hoeft niet over 
herverdeling te gaan en het democratische element hoeft er 
niet te spelen. Wie veel heeft kan veel geven en beslist zelf aan 
wie. Er zit een soort van mei ’68-romantiek in die het niet meer 
is. Crowdfunding als beleidsinstrument katapulteert ons in de 
feiten terug naar de 19de eeuw, toen er nog geen welvaartsstaat 
was. Daarom ook ben ik argwanend tegen de trend dat bedrij-
ven, gestimuleerd door uit te breiden fi scale gunstregimes zoals 
de tax shelter, aan alles en nog wat gaan bijdragen – behalve 

aan de overheid. Ik heb het nu 
niet over kleine kmo’s maar 
over een bedrijf als Ikea, een 
van de meest houtverslindende 
bedrijven, dat bijvoorbeeld 
mee Natuurpunt fi nanciert. 
Twee keer winst natuurlijk: 
Natuurpunt heeft de middelen 
en Ikea heeft zich een groen 
imago gekocht. Moeten we 
daar zo enthousiast over zijn ? 
Ik ben sceptisch. Voor bedrij-
ven is er geen betere manier 
om hun morele hemel op aarde 
te kopen dan door groene 
doelen of armenverenigingen 
te steunen.”

“Tussen wat met belastinggeld moet worden betaald en wat 
via crowdfunding kan loopt vaak een dunne lijn, maar als Kris 
Peeters onlangs het ballonnetje opliet om scholen via crowd-
funding te gaan fi nancieren, dan weet je: dat is er ver over. 
Scholen zijn publieke instituties. Dus ja, meer en meer heb ik 
het gevoel dat de vraag ‘Waar is ons geld naartoe ?’ wel eens 
meer mag gesteld worden. 
En ik kan me niet ontdoen 
van de bijkomende vraag: 
Moet de culturele sector, en 
bij uitbreiding het midden-
veld, dit gewoon legitimeren 
en erin meestappen ?”

interview Joon Bilcke
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GEEN ZORGEN VOOR MORGEN
Er zijn mensen die vinden dat we saai zijn als we geen ‘pluk de 
dag’-mentaliteit hebben. Er zijn mensen die ons wijsmaken dat 
we toch best niet te veel stilstaan bij morgen. We zouden nog 
minder stil moeten staan bij ‘later’. Maar wat als ‘vandaag’ 
een invloed heeft op ‘morgen’ ? En wat als ‘morgen’ een invloed 
heeft op ‘later’ ?

Mensen die echt bezorgd zijn om de toekomst van de planeet 
(want zonder planeet mogen onze nakomelingen het vergeten) 
en zijn bewoners, maken toch best duidelijk dat het wel belang-
rijk is. Dat het belangrijk is om genoeg te benadrukken dat elke 
keuze die we vandaag maken, een invloed heeft op ‘later’.

Tom was tussen zijn twintigste en zijn dertigste altijd de eerste 
tijdens loopwedstrijden. Hij was de kampioen van de loopclub. 
Zijn goede conditie kwam ook altijd van pas tijdens zijn werk 
als vertegenwoordiger. Hij kon veel klanten bedienen en dat 
zorgde voor een degelijk inkomen. Na de loopwedstrijd zat hij 
altijd nog even in de kantine, met zijn familie en vrienden. 
In de kantine was er een televisie. Tijdens het nieuws ging het 
plezier ongehinderd verder want het waren allemaal berichten 
die niet belangrijk waren voor Tom: het tekort aan investe-
ringen voor gehandicapten, de stijging van de prijzen van een 
woning, de stijging van de grondlasten (Tom had nog geen 
eigen woning, hij woonde in een appartement), de daling van de 
lonen, de daling van de pensioenen (pensioen, dat is voor later), 
de stijgende studiekosten (hij had nog geen kinderen). Allemaal 
zaken waar anderen over beslissen, maar Tom vond dat niet 
erg. Zolang zij ermee bezig waren, hoefde hij er niet mee bezig te 
zijn. Hij had geen zorgen. Zo zeiden ze dat trouwens ook, dat hij 
daar als burger niet mee moest bezig zijn. Zo bleef er genoeg tijd 
over voor andere dingen.

Tot die dag, die dag die heel zijn leven op haar kop zette. Op de 
terugweg van een loopwedstrijd botste een andere auto tegen 
de auto van Tom. Tom zijn auto ging over de kop. Hij over-
leefde het ongeluk maar in het ziekenhuis kreeg hij te horen 
dat zijn rug gebroken was. Het gevolg van de breuk was een 
verlamming van de onderste ledematen. Tom zou nooit meer 
kunnen lopen. Hij had ook hersenschade en hij hoorde niet meer. 
Tom besefte eerst niet wat hem overkwam. Langzaam kwamen 
in het ziekenhuisbed duizenden vragen op hem af. Zijn werk, 
zijn inkomen, zijn lopen, zijn appartement, zijn auto, een rela-
tie, kinderen… Er waren ook veel zaken waar Tom geen invloed 
op had: was er genoeg en degelijk vergoed werk voor dove rol-
stoelgebruikers ? Waren er in de buurt aangepaste woningen ? 
Waren er winkels ? Hoelang zou hij in het ziekenhuis moeten 
blijven ? Hoe veel kost het verblijf en de behandeling ?

Dit waren allemaal vragen die nu 
echt belangrijk waren voor hem, ook 
voor anderen, voor iedereen. Dat zag 
Tom nu ook in. Anders had hij geen 
uitzicht. En zonder uitzicht wou hij 
eigenlijk niet meer leven. Tom keek nu 
naar elke nieuwsuitzending.

Deborah Steelandt

meer mag gesteld worden. 
En ik kan me niet ontdoen 
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naar elke nieuwsuitzending.
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wa willen we nog mjir ?

‘k Weet, afscheid pakken van iets dierbaars doet altijd zjir.
We hebben goe gelachen, goe gegeten en ook wel soms 
staan zweten.
Maar aan alle eindes komt een nieuw begin,
achter ieder punt komt er nen nieuwen zin.

’t Is in de Scala,
waar subiet het nieuwe geboren wordt,
en het oude nooit vergeten zal zin.
Waar de muren rondom veranderen
maar de inhoud en het hart hetzelfde bluft.
Waar de gouwe ouwe en de nieuwe gezichten
alles kleuren zonder dat er een tikkel varve bie komt zien.

Met ne glimlach wuiven we de traan uit het oog.
Er komen zeker weer magische momenten om te koesteren.
Het verandert om oes heen,
en ‘t vernieuwt van kop tot teen,
wa willen we nog mjir ?

Met een goedlachs hart pakken we de nieuwe start.

Angelo Vlieghe

waar de verbeelding vertelt
Een plaats waar altijd iemand je aanspreekt.
Een vriend, een buur, een passant.
Een plaats waar we oefenen in het mekaar verdragen.
Een ontmoetingsplaats voor elke cultuur.
Waar een lach samengaat met een traan.
Waar de verbeelding vertelt.
Waar verhalen worden opgevangen net als mensen.
Waar een verhaal ontstaat uit de kleinste dingen.
Waar iets wordt verteld uit het niets.
Waar vriendschappen worden gesloten.
Waar samen wordt gewerkt met zoveel mensen,
op het toneel of achter haar schermen.
Waar elke tekening kunst wordt en vele
kleintjes een hele grote maken.
Waar mensen samenkomen om ervan te genieten
iets te tonen aan mekaar en aan de wereld.

Heidi Landsheere

Oud…
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Dankzij deze simulaties van onze architecten kunnen we ons de 
nieuwe Scala meer en meer levendig voorstellen…

… en nieuw.
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“Ik las in De Gazet jullie interview met Rudi Driesschaert, 
die lang in de apotheek in de Pluimstraat heeft gewerkt. 
Hij vertelde onder andere dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
in de Slachthuisstraat een bombardement is geweest dat het 
daar gelegen Feestpaleis heeft verwoest. Wel, ik zat erin, in dat 
bombardement. Had ik drie stappen verder gestaan, ik zat hier 
niet.” Arnaud Decock vertelt het met de vanzelfsprekendheid 
waarmee je over het weer praat. We spitsen onze oren.

Arnaud Decock: “Ik ben geboren in 
1933 en heb eigenlijk niet lang in de 
Pluimstraat gewoond. Zes maanden 
maar. Maar die periode in mijn leven 
zal ik niet rap vergeten.
Mijn vader werkte in de Pluimstraat. 
Hij was directeur van de coöperatieve 
Het Volksrecht. Hij deed onder meer 
het beheer van de aankopen van de 
voedingswaren en de onderhoudspro-
ducten. Zijn echte naam was Leonard, 
zijn tweede naam was Julien. Heel 
Kortrijk kende hem als Julien. Julien 
Decock. Niemand zei Leonard.
Waar de apotheek was, waren ook 
een bakkerij, bureaus en magazij-
nen. Naast de apotheek is er nu nog 
steeds een poort. Daarachter was een 
grote inrit die doorliep tot vanach-
ter op een koer. Heel vroeger stonden 
daar aan de ene kant de karren en 
de paarden gestald van de broodver-
voerders. Later werden die vervangen 
door triporteurs – zo een bakfi etsen 
zoals je nu weer veel ziet. Daarmee brachten de broodver-
voerders de broden naar de mensen. Toen ik klein was ging ik 
dikwijls spelen in de bakkerij. Er waren ovens van steen, waar-
onder ze vuren maakten. Het oude systeem. Tijdens de oorlog 
waren de bakkers verplicht om elke week twee of drie dagen 
brood te bakken voor de Duitse soldaten. Hun zakken bloem 
stonden dan opgestapeld in de bakkerij. Er zijn daar regelmatig 
een paar zakken van in het deeg gegaan voor het brood voor 

het volk. Bloem en brood waren duur hé in die tijd. En ik moet 
eerlijk zeggen, die Duitse soldaten, er zaten daar goede mensen 
tussen ook hoor. Als er daar ne keer ne zak bloem of twee weg 
was, knepen ze een oogkse toe.
Aan de andere kant van de koer waren de magazijnen. 
Daar gebeurde de aankoop en de verdeling van de winkelwaren 
over de winkels van de coöperatieve. Dat waren buurtwinkels 

waar je wat boter, bloem, zout, was-
poeder, dat soort dingen kon kopen. 
Hetgeen je nu in Delhaize vindt maar 
dan in het klein. Boven de magazij-
nen was er, helemaal in het begin, 
een ‘boekerij’, een bibliotheek van Het 
Volksrecht. Op een gegeven moment is 
die gestopt en werd besloten om daar 
een appartement van te maken. Ik ben 
er in het begin van 1943, midden de 
oorlog, met mijn ouders gaan wonen.”

Het Feestpaleis

“Nu, via de koer kwam je langs 
achter binnen in Het Feestpaleis maar 
de eigenlijke ingang van die zaal was in 
de Slachthuisstraat. Daar had je aan 
de straatkant een café met daarboven 
een zaaltje waar de muzikanten van 
de harmonie Volksrecht repeteerden. 
Er was ook een balkon. Als er stoeten 
of samenkomsten waren, de eerste mei 
bijvoorbeeld, spraken de sprekers vanop 

dat balkon tegen de mensen op straat. Naast het café had je 
een gang die naar een koer leidde en daar was de ingang van 
de zaal. Tegenover de zaal had een andere Julien Decock een 
winkelke gemaakt waar hij sneukelarijen verkocht. De mensen 
gingen er voor de cinema achter karamellen, nougats, topkes. 
Die Julien Decock zijn lapnaam was daarom Suikerbolle.
In Het Feestpaleis konden een paar honderd mensen binnen. 
Den doek van de cinema konden ze omhoog trekken en dan 
had je een scène. Ik weet nog dat er daar turnfeesten gehouden 
werden van de gymnasten van de socialisten. Ik heb ook nog 
geweten dat er variété was. Toneel, dat weet ik niet, misschien 
door het toneelgezelschap Kunst Veredelt… En dokter Lauwers 
zou er ook eens een voordracht hebben gegeven, over de kanker.
Maar er waren vooral fi lmvertoningen. Van de zaterdag tot 
de donderdag elke avond om half acht en de zondag ook in de 
namiddag. De donderdagnamiddag was er een speciale voorstel-
ling voor de kinderen. Die moesten dan niet naar school. Dan 
speelden ze Charlie Chaplin, de Dikke en de Dunne en dingen 
als Mickey Mouse en zo… De zaterdag en de zondag zat de 

Werk in de Wijk
Met het project Werk in de Wijk grasduinen we in de 
verhalen die er te vertellen vallen over de Scala en haar 
gebuurte, waar onze statige oude tante verre van de enige 
feestzaal was. De eerste helft van de negentiende eeuw, 
met meer en meer vrije tijd en nog geen televisie om die 
te doden, was immers de gouden tijd der feestlokalen. 
Een ervan was Het Feestpaleis, om de hoek van de Scala. 
Ooit de Vooruit van Kortrijk, in de Tweede Wereldoorlog 
vernield door brisantbommen, nu een meubelzaak.
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Het Feestpaleis na het bombardement

Arnaud Decock en zijn vrouw Judith
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zaal ongeveer vol. Maar ook tijdens de week was er veel volk. 
De mensen hadden niet veel anders hé, ze hadden geen televisie. 
Ik herinner me dat ze op zeker moment de fi lm Lucrèce Borgia 
gingen tonen. Dat was een schandaalfi lm in die tijd, waar de 
katholieken niet goed uitkwamen. Het schepencollege van 
Kortrijk, met de katholieken, wilde de vertoning van de fi lm 
laten verbieden. Maar natuurlijk, ze hadden wel al de reclame 
gemaakt en iedereen wilde die fi lm zien. Mijn vader heeft dan 
de beheerraad van de cinema samengeroepen om te beraad-
slagen wat ze konden doen. Wel, op zeker moment is er een die 
een goed gedacht krijgt. Zegt hij, moesten we daar nu ne keer 
een privé-voorstelling van maken ? Dus op al de affi ches zijn ze 
een band gaan plakken waarop ‘privé vertoning’ stond. En als 
de mensen een ticket kwamen kopen voor de fi lm moesten ze 
automatisch bij Julien Decock aan de overkant een lidkaart 
kopen van de privéclub van Het Feestpaleis. Er was 
nog nooit zoveel volk geweest. De zaal heeft de hele 
tijd boemvol gezeten.”

Tombe le bombe

“Sinds 1943 woonde ik dus met mijn ouders in het appar-
tement achter Het Feestpaleis. Op een zeker moment, 
rond kwart voor zeven ’s avonds, horen we het vliegalarm. 
Als dat gebeurde wachtten we altijd even, om te horen of 
er echt wel vliegtuigen aankwamen. Dikwijls was het vals 
alarm, maar deze keer niet. We hoorden duidelijk vliegtuigen 
naderen. (Arnaud imiteert het zoemende geluid van aan-
komende vliegtuigen.) Mijn vader zei, “We zouden toch gelijk 
best naar beneden gaan en schuilen in de kelder.” Om in de 
kelder te geraken moesten we naar beneden via een trap die 

uitkwam onder de scène van de cinema. Zo gezegd, zo gedaan. 
We gaan naar beneden, de trap af, maar nog voor we onder de 
scène aan de ingang van de kelder komen vallen de bommen, 
en heel den boel slaat toe. Ik weet dat nog heel goed. Vóór ons 
was de deur om in de kelder onder de scène te gaan. Ik stond 
voor die deur. Had ik twee stappen verder gezet of had papa, 
toen de sirenes gingen, gezegd “We gaan direct naar beneden”, 
wel, negen kansen op tien was er van ons geen sprake meer. 
De bommen zijn op de scène gevallen. Mijn mama stond achter 
mij en zij is naar beneden geslagen geweest, met haar achterste 
op den trap en haar staartbeen was uit de note. Mijn vader liep 

de laatste. Boven ons was nog een trap, die is naar beneden 
gekomen en heeft het gat boven ons toegedekt. Daar is alle 
puin op gevallen. En die trap heeft het gelukkig gehouden. 
Maar mijn vader heeft wel de laatste trede ervan op zijne 

kop gekregen en zijne kop lag open. Bloeden, bloeden, 
bloeden, meer of ’n latje… In het begin zag je geen hand 
voor je ogen. Als het stof was gaan liggen zijn we door 
een gangske naar de cinemazaal kunnen gaan, en dan 

door de zaal naar de koer en zo naar de Slachthuisstraat.
Normaal gezien gingen om half acht de deuren van de cinema 
open. Dus was dat bombardement wat later geweest, er zouden 
veel doden zijn gevallen. Maar op dat moment was alleen de 
gast die de fi lms afdraaide in het gebouw. Ik zie hem nog voor 
mijn ogen. Hij was naar beneden gekomen uit zijn cabine, had 
zijn schort aangedaan en daarboven zijn vest. Zijn hoed stond 
scheef en hij zat onder het stof en smeerlapperij. Hij kwam
stillekes naar ons toe in de cinemazaal en we zijn dan samen 
naar buiten geweest. Hij zat boven het balkon in de projectieka-
mer. Het is het enige deel van de zaal dat nog recht stond, al de 
rest was ingevallen. 
Achteraf heb ik gehoord dat die bommen te vroeg zouden zijn 
gelost. Ze waren bedoeld voor het station een beetje verder. 
Maar ja, als ge daar boven in uwe vlieger zit, dat is maar hon-
derd meter verschil hé.”

“Het puin van de cinema is lang blijven liggen. In de muziek-
bak stond dikwijls water, en als dat in de winter was bevroren 
gingen we erop glijden. Er ging ook een verhaal dat er zich daar 
tussen het puin iemand heeft opgehangen. Maar ik weet niet 
meer wie en waarom… eigenaardig hé.
Uiteindelijk is heel de boel afgesmeten geweest. In plaats van 
de zaal herop te bouwen kochten de socialisten een pand in de 
Rijselsestraat in het stadscentrum. Er zijn er die zeggen dat dat 
een zaak van prestige was. Dat ze weg wilden uit de cité en de 
Slachthuisstraat. Dicht bij het stadhuis. Maar in de buurt rond 
Het Feestpaleis liggen wel hun wortels.”

Frank Delft, Joon Bilcke en Véronique Monserez

Het Feestpaleis, puin ruimen
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voor je ogen. Als het stof was gaan liggen zijn we door 
een gangske naar de cinemazaal kunnen gaan, en dan 

automatisch bij Julien Decock aan de overkant een lidkaart 
kopen van de privéclub van Het Feestpaleis. Er was 
nog nooit zoveel volk geweest. De zaal heeft de hele 

“Sinds 1943 woonde ik dus met mijn ouders in het appar-
tement achter Het Feestpaleis. Op een zeker moment, 
rond kwart voor zeven ’s avonds, horen we het vliegalarm. 
Als dat gebeurde wachtten we altijd even, om te horen of 
er echt wel vliegtuigen aankwamen. Dikwijls was het vals 
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Tot juli 2009 was Bert Anciaux Vlaams minister van Cultuur. 
In die hoedanigheid zette hij onder meer het sociaal-artistiek 
werk op de kaart. Na de verkiezingen dat jaar diende zich geen 
nieuw uitvoerend mandaat meer aan. Senator Anciaux zag 
een spreekwoordelijke zee van tijd voor zich en schreef het boek 
De tijd baart rozen. Het lees- en denkwerk daarvoor vormde 
de insteek voor een grondige studie rond zelforganisaties in 
Vlaanderen. Dat rondde hij dit voorjaar af met confronterende 
conclusies voor ons samenlevingsmodel.

Bert Anciaux: “Ik had zelf nood aan een stuk herbronning 
maar ik wilde ook een wetenschappelijke onderbouwing geven 
aan een debat dat de komende decennia nog aan belang zal 
winnen. Dat gaat over de hoe langer hoe meer diverse samen-
leving waar we in het westen mee geconfronteerd zullen 
worden, terwijl je onder meer in de politiek meer en meer 
verhalen hoort opduiken die de mensen wijsmaken dat een 
monoculturele samenleving haalbaar en wenselijk is.
Om het heel concreet te houden heb ik me toegespitst op een 
van de spelers in dit verhaal die niet zo gekend is maar wel 
heel aanwezig, namelijk de lokale zelforganisaties. Ik was er 
al langer mee vertrouwd omdat ik als minister ook veel rond 
interculturaliteit bezig was. Ze boeiden me, vandaar.”

Wat horen we over deze zelforganisaties te weten ?

“Onze eerste gastarbeiders werden geconfronteerd met veel 
mensen van heel goede wil die hen wegwijs wilden 

maken in onze samenleving en hen 
er zich thuis wilden doen 

voelen. Omdat er in die 
tijd geen organisaties 
in het leven mochten 
worden geroepen zonder 
dat daar mensen van de 
Belgische nationaliteit in 
aanwezig waren, hielpen 
die hen daarbij. Zo zijn 
ook de eerste moskeeën 
in ons land gesticht door 
Belgen. Tegen dat goed 
bedoeld paternalisme is 
een tegenbeweging ont-
staan van mensen die het 
beu waren dat er organi-
saties voor hen werden 
opgericht. Zij wilden hun 
eigen baas zijn. Zo zijn de 

eerste zelforganisaties ontstaan, binnen een heel emanciperend 
denken. Intussen gaat het in Vlaanderen over 1.500 à 2.000 
organisaties en er komen er nog elke dag bij. In Kortrijk zijn 
er een vijftal, waaronder bijvoorbeeld Kortsom, opgestart en 
bestuurd door de Somalische gemeenschap in Kortrijk. De zelf-
organisaties zijn gebundeld in veertien federaties die landelijk 
georganiseerd zijn met als koepel het Minderhedenforum. Net 
als de Femma’s en de KWB’s van deze wereld zijn ze erkend 
en gesubsidieerd binnen het decreet sociaal-cultureel werk.
Eigenlijk zijn ze in grote mate gelijk aan deze klassieke 
sociaal-culturele verenigingen, met één groot verschil: ze zijn 
veel kwetsbaarder omdat hun mensen zoveel kwetsbaarder zijn.”

En er wordt anders naar gekeken ?

“Hoe naar zelforganisaties wordt gekeken heb ik onderzocht 
zowel bij mensen met een etnisch-cultureel diverse achter-
grond, laat ik hen hier nog even ‘allochtonen’ noemen, als bij 
de etnisch-cultureel niet diversen, zeg maar zij die hier geboren 
zijn of wier ouders hier geboren zijn, ik noem die ‘Belgo belge’.
Bij de allochtonen viel mij een groot enthousiasme op ten 
opzichte van de mogelijkheden en de kracht die zelforganisa-
ties voor nieuwkomers hebben als een plek op zich. Nieuwkomers 
kunnen er gelukkig kunnen zijn, hun cultuur beleven, hun 
identiteit delen met anderen en hulp en informatie inwin-
nen over een wereld die vreemd is voor hen: waar kunnen de 
kinderen naar school, waar kan je terecht voor hulp, voor tewerk-
stelling… De Belgo belge bekijken die zelforganisaties ook wel 
als nuttig maar vooral om nieuwkomers op te vangen en ze zo 
snel mogelijk te integreren. Zij stonden dan ook negatief tegen-
over zelforganisaties voor tweede, derde en oudere generaties, 
in tegenstelling tot allochtonen. Ze vinden immers dat het niet 
kan dat mensen zich op basis van etnisch-culturele diversiteit 
blijven verzamelen. Eigenlijk is dat een vorm van zacht racisme. 
Helaas ligt deze bevinding in de lijn van ander sociologisch 
onderzoek rond dit thema, waarin het verzamelen van men-
sen in sociaal-culturele verenigingen steevast als positief wordt 
beschouwd behalve als het is op basis van etnisch-culturele 
identiteit. En zeker als het gelinkt is aan de Islam.”

“Nu moet je weten dat ik mijn onderzoek voornamelijk 
heb gedaan bij lokale besturen, bij andere verenigingen, 
bij professionals op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, 
gezondheidszorg, … Bevoorrechte getuigen dus. Terwijl de 
zelforganisaties heel uitdrukkelijk meer energie willen steken 
in het bouwen van bruggen met die mensen, nemen zij net 
een wantrouwende houding aan. Dat is heel confronterend. 
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Wel willen, wel 
kunnen, niet mogen ?

De Unie voert de vermenging van diverse mensen en hun 
verhalen hoog in het vaandel. In de Pluimstraat, in een 
van de meest multiculturele Kortrijkse buurten, wordt 
het samen leven en werken met mensen van verschillende 
nationaliteiten een boeiende uitdaging. Maar de soms 
grote cultuurverschillen maken het schrijven van een 
nieuw gedeeld verhaal vaak behoorlijk ingewikkeld. 
In de verkenning van die complexiteit spraken we met 
Bert Anciaux. Hij heeft net een doctoraat af over het 
wel en wee van zelforganisaties in Vlaanderen, een 
onderbelichte speler in deze maatschappelijke zoektocht.
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Meer nog, mijn onderzoek wees uit dat de hele professionele 
sector van welzijn en geluk quasi geen contact heeft met deze 
zelforganisaties – op het opbouwwerk na - en dat ze weinig of 
geen interculturele kennis heeft onder meer omdat haar men-
sen er in de witte opleidingen gewoonweg niet mee worden 
geconfronteerd. Het is delicaat, ik wil niemand stigmatiseren 
en ik geloof oprecht dat de mensen in deze sector niet de meest 
asociale mensen uit onze samenleving zijn en dat niet elk lokaal 
bestuur racistisch geïnspireerd is, maar er is toch een negatieve 
onderstroom.”

Van integratie tot assimilatie

“Tot in het begin van de jaren ’80 werd er in Vlaanderen een 
open beleid gevoerd met respect voor verscheidenheid. Men ging 
er immers van uit dat gastarbeiders hier tijdelijk waren dus 
wou men hun identiteit niet ontnemen want dan konden ze niet 
meer terug. Maar met het verstrijken der jaren kwam het besef 
dat ze hier zouden blijven en dat ze dus maar beter Vlaming 
konden worden zoals wij. Zeker in de context van globalisering 
en sociaaleconomische onzekerheid die in de jaren tachtig haar 
opwachting maakte – het klassieke verhaal van ‘ze pakken onze 
jobs af’ - nam inburgering de plaats in van actief pluralisme. 
En intussen betekent inburgeren bij ons in de praktijk eigenlijk 

assimileren. Het verschil is dat actief pluralisme betekent dat 
je vanuit je eigen identiteit voldoende sterkte opbouwt om je 
verantwoordelijkheid in de samenleving te kunnen nemen. 
Daarbij verandert die samenleving door elke nieuwe inbreng. 
Bij assimilatie wordt je deel van een geheel dat zelf onveranderd 
blijft. Assimilatie ontneemt je identiteit in de plaats van ze als 
een sterk vertrekpunt te zien. Zelforganisaties werken in de
geest van het actief pluralisme en passen dus niet in dat 
dominante verhaal van ‘assimilatie-als-inburgering’.”

“Zelfs in de inburgeringssector is er weinig weerwerk tegen deze 
verschuiving in het maatschappelijk debat rond diversiteit. 
Ook daar wordt het begrip integratie wel gehanteerd maar gaat 
het eigenlijk meer en meer over assimilatie. Het beleid wordt 
dan ook hoe langer hoe meer als negatief en kwetsend ervaren 
door mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond.”

Wat moet er anders, wie kan welke rol opnemen ?

“Eigenlijk vragen zelforganisaties enkel het respect dat ook 
andere verenigingen krijgen. Net als zeg maar de Socialistisch 
Vooruitziende Vrouwen kunnen ze een heel positieve bijdrage 
leveren aan de samenleving. En dat willen ze ook echt. Er is 
heel veel potentieel en positieve kracht maar ze worden eigenlijk 
constant geconfronteerd met een muur van onverschilligheid 
en wantrouwen. Zelforganisaties hebben nood aan een actieve 
waardering van hun werking die erop gericht is om beter samen 
te leven, om mensen die anders aan de rand van de samen-
leving verdwijnen mee verantwoordelijkheid te laten opnemen. 
Want vergeet niet dat zelforganisaties vaak meer kwetsbare 
mensen een houvast verschaffen dan de klassieke sociaal-
culturele verenigingen doen. Daar ligt dan ook een uit-
daging voor het sociaal-artistieke veld. Meer algemeen kan de 
kunst- en cultuursector hier ook een rol spelen door wat in die 
organisaties gebeurt veel zichtbaarder te helpen maken.”

“Van overheidswege kan je deze organisaties op de diverse 
beleidsniveaus nog beter ondersteunen. Maar dan zie je hoe 
bijvoorbeeld in Antwerpen of Brussel in de regionale onder-
steuning de schaar wordt gezet. De kernvraag is of men wil 
afstappen van het verhaal van inburgering en assimilatie.
Ook worden beleidsinstrumenten hoe langer hoe meer vanuit 
een inclusief beleid georganiseerd, terwijl een categoriaal beleid 
naar zo een kwetsbare groepen echt nodig is. Dat wil zeggen 
dat je ze eerst sterk moet maken, om van daaruit de samenle-
ving sterker te maken. Toen ik bij de Chiro was, was er in het 
Brusselse een hele groep Italianen aanwezig. We lukten er wel 
in om die erbij te halen maar ze bleven niet. Dat komt natuur-
lijk omdat mensen zich maar met anderen gaan vermengen 
als ze eerst zelf sterk in hun schoenen staan. Later ben ik dan 
ook voorstander geworden van allochtone jeugdverenigingen. 
Van daaruit komen jongeren dan wel in contact met andere 
verenigingen. En wat voor jeugdverenigingen geldt, geldt 
volgens mij ook voor andere sociaal-culturele verenigingen. 
Het is bijna een tegennatuurlijk gevoel maar het is wel zo.”

“De slotconclusie van mijn onderzoek is eigenlijk dat ons beleid 
ten aanzien van zelforganisaties een barometer is om te toetsen 
hoe een samenleving denkt over en omgaat met diversiteit.”

En die barometer staat op slecht weer ?

“Absoluut. (stilte) Het is toch triestig om te zien hoe de 
Vlaming die zo voor zijn identiteit heeft moeten vechten nu 
de identiteit van een ander wil ontnemen ? De mens is heel 
bekrompen. Hij kijkt onvoldoende ver. Het zegt ook iets over de 
richting die de Vlaamse Beweging is uitgegaan. Dat is waarom 
ik er als fl amingant zo vervreemd van ben geraakt. Zeker nu.”

interview Joon Bilcke

www.minderhedenforum.be

Het Minderhedenforum, actie voor respect voor diversiteit op de werkvloer
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Spelen met stereotypen

Chokri Ben Chikha: “Onze strategie daarvoor is spelen met 
stereotypen. Dat zijn een soort vooroordelen die de 
werkelijkheid helpen begrijpen door haar te versimpelen. 
Daar zit meteen ook het gevaar. Want stereotypen zijn 
niet neutraal of onschuldig. En iedereen is er vatbaar voor. 
Want iedereen denkt voor bijna 90 procent in stereotypen.
Dat werd ons duidelijk in de tijd van Zwarte Zondag, begin 
de jaren negentig. Er werd toen vanuit progressieve hoek 
veel kritiek geuit op het toenmalig Vlaams Blok omdat het 
de Vlamingen opzette tegen de allochtonen door er een 
stereotiep beeld van op te hangen: het waren luieriken, ze 
namen onze jobs af, ze kwamen profi teren van onze sociale 
zekerheid, enzovoort. Maar er was iets vreemd aan dat anti-
Vlaams Blok denken. De progressieven dachten namelijk dat 
ze zelf vrij waren van vooroordelen en dat was duidelijk niet 
zo. Op de een of andere manier verlangden zij immers van ons 
dat we Arabische stukken zouden brengen of over de Arabische 
traditie zouden vertellen. Terwijl we opgroeiden in Vlaanderen. 
Onze identiteit bestaat dus uit veel lagen. Wij vallen tussen 
veel verschillende stoelen maar we passen ook op veel verschil-
lende stoelen. In het dagelijks leven spelen we daar eigenlijk 
ook graag mee. Als ik op café zit en zeg dat ik een Cubaan uit 
Havana ben dan geloven mensen dat, omdat ik dreadlocks heb 
en een mondje Spaans spreek en dus geen Arabier kan zijn.”

“Mijn broer Zouzou en ik wilden hierrond iets doen in het 
theater. We wilden de mensen bewust maken van hun eigen 
blik op de Ander door bijvoorbeeld te werken met Vlaamse 
symbolen en iconen. Toen we in 2005 Onze Lieve Vrouw van 
Vlaanderen maakten, reageerde de woordvoerder van toenmalig 
kardinaal Daneels dat we ons met onze eigen symbolen moesten 
bezighouden, niet met de zijne. Maar wat zijn onze symbolen ? 
We zijn opgegroeid in verschillende culturen. Dit was net wat 
we wilden doen: de mensen verwarren, tegen hun verwachtin-
gen ingaan en ze op die manier confronteren met hun eigen 
vooringenomen blik op de Ander. Want zelfs in de kunsten wor-
den stereotypen nog heel vaak herhaald en daardoor bevestigd. 
Immers, hoe zet je Vlamingen met een migratie-achtergrond 
op scène als je hun wereld niet goed kent ? Dan doe je dat op 
een zeer clichématige manier. Daarom kan sociaal-artistiek 

werk een belangrijke bijdrage leveren aan de kunsten. Als daar 
voorstellingen worden gemaakt over specifi eke leefwerelden dan 
kan dat gebeuren vanuit een voeling met die werelden waardoor 
stereotypen vaak worden doorprikt. In deze zin willen we de 
komende jaren met Action Zoo Humain nog veel meer spelen 
met symbolen, iconen, realiteit, fi ctie, autobiografi e, binnen en 
buiten het theater.”

Maakt je kandidatuurstelling voor minister van Cultuur deel 
uit van dit spel ?

“Die kandidatuurstelling is vrij impulsief gebeurd. Ernstig en 
niet ernstig tegelijk. Ik ben een kunstenaar, geen politieker. 
Ik stel vragen en confronteer de mensen daarmee. Maar het is 
wel zo dat er een belangrijke verkiezing aankwam en binnen de 
artistieke wereld was het zo stil. Om een beetje aan de boom te 
schudden heb ik mij kandidaat gesteld als minister van Cultuur. 
Ik wou de vraag lanceren of het niet interessant zou zijn om een 
minister te hebben uit het artistieke veld, in plaats van iemand 
die er toeten noch blazen van kent. In Senegal was muzikant 
Youssou N’Dour minister van toerisme en cultuur, de schrijver 
Vlaclac Havel is zelfs president geworden in Tsjecho-Slowakije, 
waarom zou het bij ons niet kunnen ? Maar tijdens de debat-
reeks ‘Kiezen is een kunst’ dit voorjaar in kunstencentrum 
Campo in Gent bleek dat cultuurmensen liever het cultuurveld 
in mekaar zien stuiken dan dat ze samen iemand naar voor 
zouden schuiven die cultuur op beleidsniveau gaat verdedigen.”

“Daarnaast vond ik dat er heel weinig echte visie is op cultuur,
laat staan op interculturaliteit, wat de nieuwe realiteit is. 
En ofwel ben je met de maatschappelijke realiteit bezig ofwel 
steek je je kop in het zand. Ik heb het gevoel dat binnen de 
theaterwereld veel mensen hun kop in het zand steken. Het is 
niet omdat mensen zeggen dat ze diversiteit belangrijk vinden
dat ze diversiteit ook écht belangrijk vinden. Dat kan 
verschillende redenen hebben. Misschien omdat ze een bepaalde 
formule hebben waar niet alles in past, misschien omdat werken 
rond interculturaliteit niet over rozen loopt – je laat tenslotte 
mensen met een andere afkomst en ideeën binnen, en dus ook 
confl ict… Als artiest moet je ook zowat half zot zijn om daar 
uw tanden in te zetten. Als je als jonge gast keer op keer aan-
klopt bij huizen voor wie interculturaliteit geen issue is… 
Je komt dus heel veel obstakels tegen. En zo verliezen veel 
mensen de moed. Sowieso is een grote groep gasten met een 
migratie-achtergrond het aan het opgeven in de samenleving. 
Wat ze ook doen, ze horen er niet bij. Dus wat gaan ze zich dan 
cultureel engageren ?”

En, hoever staat het met de kandidatuurstelling ?

“Er heeft mij nog niemand gevraagd. Maar ik zit er wel op te 
wachten.” (lacht)

interview Joon Bilcke

Verkeerde beelden
In april laatstleden stelde Chokri Ben Chikha zich 
kandidaat als minister van Cultuur. Samen met zijn 
broer Zouzou vormt hij de artistieke kern van Action Zoo 
Humain. Dit gezelschap werkt verder in de traditie van 
Union Suspecte, de troep waar de Ben Chikha’s ook deel 
van uitmaakten, en waar de Unie verschillende keren mee 
samenwerkte (o.a. Coupe d’état, 2006). In hun werk willen 
ze de pijnpunten rond de beeldvorming van etnische 
minderheden in onze samenleving bloot leggen.

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen©Kurt Van der Elst
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Hamlet Symphony van Mokhallad Rasem, met Geert Six e.a. - coproductie Toneelhuis en Unie der Zorgelozen
©Kurt Van der Elst



Waarom vond je dit project zelf belangrijk ?

Robrecht Vanderbeeken: “We leven in een tijd waarin de waarde 
van kunst en cultuur niet meer evident is. Vandaag moet alles 
opbrengen. Onze overheid redde de banken, wij kregen de 
rekening doorgeschoven. Maar nu staat de bespaarpolitie 
klaar om de publieke sectoren af te bouwen, te beginnen bij de 
sociale en culturele voorzieningen. Als we dan naar een stad als 
Kortrijk kijken en merken dat er verschillende cultuurhuizen 
werkzaam zijn, heb je al snel neoliberale managers die dat een 
‘versnippering’ en dus een verspilling vinden. Want waarom 
zoveel keer hetzelfde aanbieden ? Is één groot huis dan niet effi -
ciënter ? Wat compleet vergeten wordt, is dat al deze huizen iets 
helemaal anders doen en dat je die diversiteit nodig hebt, voor 
de kunst en de mensen. Kortom, door eens een vergelijkende 
tour te maken, leer je bij over de rijkdom in verscheidenheid.”

Wat is voor jou de kern van elk huis ?

“Buda is een huis dat sterk inzet op artistieke ontwik-
keling van kunstenaars die er als gast een tijdje verblijven. 
De Stadsschouwburg is, zoals de naam al zegt, een werking 
rond een historisch gebouw dat het burgerlijke culturele leven 
in Kortrijk vele decennia organiseerde. Zo een huis is belang-
rijk als presentatieplek voor een breed cultuuraanbod. De Unie 
daarentegen is een sociaal-artistiek gezelschap en heeft dus een 
andere missie: ze wil mensen samenbrengen zodat die elkaar 
leren kennen en helpen. Dat doen ze onder meer door het plezier 
van samen kunst te maken. Het waardevolle is dan zowel het 
eindproduct als de hele weg ernaartoe.”

Wat hebben we zoal gezien tijdens Toneelvoer ?

“We zijn begonnen met de voorstelling Alain. Boeiend 
aan die voorstelling is dat Geert Six meespeelt en met een 
kleine ploeg op het podium staat. Zo merken we welk soort 
theater hij graag wil maken. Dit stuk is volgens mij een ijkpunt 
voor al het andere werk. Daarna zagen we Hulk van Diederik 
Peeters in Buda. Mooi voorbeeld van het beeldende theater: 
een experiment met de bestaande onderdelen van het theater 
en de verwachtingen van de kijker. Bijvoorbeeld, lichteffecten 
die niet dienen om een spel te ondersteunen maar die zelf het 

hoofdpersonage worden. Tot slot was er de voorstelling Platonov 
van Tsjechov door NTGent in de schouwburg, een typisch voor-
beeld van repertoiretheater. We zagen een stuk van een eeuw 
geleden dat echter op een erg visuele wijze op de planken werd 
gezet: de acteurs spelen allemaal apart, kijken recht vooruit het 
publiek in op de rand van het podium, eerder dan naar elkaar.”

Wat maakt binnen deze diversiteit de eigenheid van sociaal-
artistiek werk uit ?

“Tja, eigenlijk is dat een containerbegrip om nieuwe ontwik-
kelingen in tal van steden een naam te kunnen geven. 
Een etiket dus, dat we gebruiken om een houvast te hebben, 
meer bepaald om heel wat zaken te verzamelen die in de sociale 
en de artistieke sector niet (meer) aan bod komen, maar die wel 
zuurstof en licht vinden in een ander soort werking. Maar wat 
‘sociaal-artistiek’ heet in Kortrijk is iets anders dan in Gent of 
Brussel. En dat is ook goed en logisch.”

Hoe bedoel je ?

“Het zijn gewoon verschillende plekken met verschillende 
activiteiten en groepen van mensen, geleid door verschillende 
kunstenaars. Diversiteit troef dus. Voor zover ik het begrijp, 
zet de Unie bijvoorbeeld sterk in op het terug creëren van een 
sociaal weefsel tussen mensen die door onze samenleving meer 
en meer geïsoleerd zijn geraakt. Hier viel het me op dat er in 
verhouding tot de omringende buurt minder mensen met een 
vreemde afkomst in de werking betrokken zijn. De Pianofabriek 
in Brussel, daarentegen, zet bijvoorbeeld bewust in op die 
superdiversiteit. De noden in hun buurt zijn ook helemaal 
anders: de verschillende grote gemeenschappen samen krijgen.”

Is sociaal-artistiek werk ook kunst ?

“Ja, waarom niet dan ? De parameters zijn gewoon anders. 
Je werkt bijvoorbeeld bewust niet met beroepsspelers maar met 
vrijwilligers, en je werkt vanuit hun krachten en verhalen. 
Je staat ook vrijer, denk ik toch, ten aanzien van de trends en 
evoluties waar reguliere makers zich nadrukkelijk tot willen 
verhouden. Dat brengt mee dat je dingen maakt die soms 
moeilijk te plaatsen zijn in het ruimere kader dat ‘hedendaags 
theater’ heet, wat prima is overigens, of dingen die op een eigen 
manier iets nieuw en fris aandragen. Doorgaans zijn sociaal-
artistieke huizen minder met artistieke vormexperimenten
bezig. Door er niet mee bezig te zijn, o paradox, ontstaat 
er soms iets hybride dat je op andere podia niet ziet, en dat 
kan inspireren.”

Toneelvoer
In het voorjaar besloten de Kortrijkse cultuurhuizen 
Buda, de Unie en de Stadsschouwburg om onder de 
noemer ‘Toneelvoer’ eens over elkaars muurtjes heen 
te kijken. Ze verzamelden publiek en gingen er in elk 
huis een voorstelling mee zien om er daarna met de 
makers over te praten. Sylvie Declerck, een trouwe Buda 
compañero, was één van de deelnemers. Cultuurfi losoof 
Robrecht Vanderbeeken begeleidde het project en gaf ook 
twee inleidende lezingen. Beiden blikken terug.
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Hoe moet het sociaal-artistieke verdedigd worden tegen wat 
je de bespaarpolitie noemt ?

“De vraag is volgens mij niet hoe het sociaal-artistieke een 
plekje mag krijgen binnen het cultuurbeleid, om zo wat zeker-
heid te genieten. Ik denk dat je het moet omkeren. Cultuur 
heeft een voorbeeld aan het sociaal-artistieke ! Cultuur ligt 
sowieso onder vuur, dus dat is geen veilige thuishaven. Er is ook 
het verdeel-en-heersdenken in de sector, waar solidariteit com-
pleet ontbreekt, dus veel weerwerk hoef je niet te verwachten. 
Zelfs als er gezamenlijk protest komt, dan volgt onmiddellijk het 
verwijt dat die kunstenaars wel veel tamtam kunnen maken 
maar alleen maar aan de eigen winkel denken.
Maar cultuur is nu eenmaal een grondrecht. Dat staat in 
onze grondwet en daar is in het verleden hard voor gevochten. 
Dat brengt mij tot mijn punt: we zien vandaag dat mensen 
sowieso niet meer opkomen voor grondrechten, zoals het recht 
op huisvesting, eten, onderwijs. Veel mensen weten niet eens 
meer wat er in de grondwet staat. Na de verkiezingen blijkt nog 
maar eens hoe rechts Vlaanderen stemt. Er is geen empathie 
meer voor ongelijkheid en onrecht. Daar spelen onze commer-
ciële media, met al hun spektakel en geweld en groot tekort 
aan duiding die enig politiek en sociaal bewustzijn vormt, een 
grote rol in. Kortom, als cultuur zich wil redden en dus voor het 

SAMEN OVER MUURTJES 
KIJKEN

De inleidende lezingen van Toneelvoer waren denk ik zowel voor 
‘ingewijden’ als voor neofi eten interessant als omkadering. 
Ook ik kende niet alle genoemde namen en toneelgroepen die 
de basis legden voor wat nu gebeurt in het hedendaagse toneel. 
Het was ook zeer goed dat er gedurende de twee lezingen veel 
fi lmpjes en foto’s werden getoond.

Voor elke voorstelling was er in elk huis een inleiding waarin 
uitleg werd gegeven over de werking van dat huis. Als ‘Buda-
compañero’ kende ik eigenlijk enkel van Buda een beetje de 
achtergrond. (‘Compañeros’ zijn voor kunstencentrum Buda 
een soort van ‘kernpubliek’, een verzameling losse mensen die 
in de loop van het maakproces worden uitgenodigd op toonmo-
mentjes van artiesten die er aan het werk zijn, nvdr.) De zeer 
laagdrempelige aanpak van de inleidingen maakte het interes-
sant om nader kennis te maken met cultuurplekken waarmee 
ik nog niet zo vertrouwd was. Persoonlijk was ik soms verrast te 
zien waarmee de verschillende cultuurhuizen zoal bezig zijn (op 
educatief vlak bijvoorbeeld voor de Schouwburg, op sociaal vlak 
voor de Unie). De losse babbel met een drankje in het buurthuis 
om de werking van de Unie beter te leren kennen vond ik dan 
ook een zeer geslaagd en leerrijk moment. Het hoeft niet altijd 
een PowerPointpresentatie te zijn ! De achtergrondschetsen van 
de verschillende huizen hebben me ergens wel bevestigd waar 
ze voor staan. Elk hebben ze hun bestaansreden en doelstel-
lingen die elkaar deels overlappen maar zeker ook aanvullen. 
En ze hebben denk ik ook een trouw publiek dat meebouwt 

eigen bestaansrecht wil opkomen, zal ze ook over haar muurtjes 
moeten heen leren kijken, naar andere delen van de samen-
leving, en voor alle grondrechten leren opkomen. Op dat 
punt kunnen cultuurhuizen veel leren van sociaal-artistieke 
werkingen: die lopen vooruit in een emancipatorische strijd. 
Ze redden niet alleen mensen, ze bieden uiteindelijk ook 
het recept voor de genezing van de hedendaagse neoliberale 
ziekte: namelijk dat cultuur geen koopwaar is die moet op-
brengen. ‘Cultuur’ betekent oorspronkelijk het ‘bebouwen van 
de grond’, het ‘kweken’ van een beschaving. In die betekenis 
kan de cultuursector veel betekenen. Die hangt gelukkig niet af 
van verkiezingen om de paar jaar.”

Robrecht Vanderbeeken en Joon Bilcke

aan de invulling van die doelstellingen. Maar het goede aan 
Toneelvoer is dat het een initiatief is dat aanzet om eens elders 
te gaan kijken wat er zoal te doen is en wat er leeft.

Het is evident dat niet alle soorten voorstellingen iedereen in 
gelijke mate aanspreken. Een verhaal in de Unie, een repertoi-
restuk in de Schouwburg, en in Buda iets meer experimenteel 
en minder verhalend, dat zijn allemaal verschillende dingen. 
Maar volgens mij zijn de organisatoren van Toneelvoer in die 
mate in hun opzet geslaagd dat ze van de drie huizen ‘insiders’ 
hebben gemotiveerd om eens aan de overkant te gaan kijken. 
En het strafst: ze zijn erin geslaagd om bij sommigen een ‘dat 
smaakt naar meer’ uit te lokken. Rest nu om dat initiatief, of 
het idee dat erachter schuilt, nog ruimer te gaan verspreiden en 
nog meer mensen te motiveren om de stap te zetten naar een 
van de andere cultuurhuizen, en vooral om het ook fi nancieel 
haalbaar te maken voor iedereen.

Bij de nabesprekingen vond ik het wel wat jammer dat er niet 
meer tijd was voor een uitwisseling van gedachten tussen de 
deelnemers. Een extra moment om wat uitgebreider te praten 
over waarom we eerder naar voorstellingen van het ene dan van 
het andere huis gaan kijken, waarom we ons engageren in een 
sociaal-artistiek project, etc… Dat zou het project enkel nog 
leerrijker maken. Maar los daarvan was Toneelvoer voor mij 
een zeer interessante ervaring.

Sylvie Declerck

Nabespreking Alain in de Scala
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Société littéraire

Karel Platteau: “Emiel Jan Lauwers werd in 1858 geboren in 
Ingelmunster als zoon van een notaris. In de lagere school is 
hij een goede leerling en zijn ouders sturen hem daarna naar 
het Klein Seminarie, het Franstalig elite-college in Roeselare. 
Als hij in het schooljaar 1874-1875 in het vierde Latijn zit, 
zit Albrecht Rodenbach in het laatste jaar. Lauwers keek erg 
naar hem op. Rodenbach was een vurig voorvechter voor de 
Vlaamse taal, zette er geregeld de school voor op stelten en 
had om de haverklap herrie met de directie. Die liefde voor 
de Vlamingen en hun taal kregen Rodenbach en zijn 
klasgenoten ingelepeld van Hugo Verriest, een oud-
leerling van Guido Gezelle. Het was de tijd van het 
linguïstisch nationalisme met slogans als de Taal is 
gansch het volk… Haar aanhangers streefden naar een 
opwaardering van de Vlaamse taal en daarmee de culturele 
identiteit van de Vlaming, maar ze hadden niks tegen België 
of de koning. Mensen als Verriest en Rodenbach spraken 
perfect Frans. Ze wilden enkel bewijzen dat het Vlaams 
als taal evenwaardig was aan het Frans of het Duits. 
Dit opkomen voor de volkse talen zag je in die periode 
ook in andere landen. Denk maar aan Frédéric Mistral, 
die in Zuid-Frankrijk ijverde voor het Provençaals en met 
zijn werk in 1904 de Nobelprijs voor de Literatuur won.”

“Het Klein Seminarie was een internaat. De leerlingen 
zaten er van half september tot Kerstmis, onafgebroken. 
Ze hadden een zee van tijd, ’s namiddags, ’s avonds, in 
de weekends. Om die op een nuttige manier 
te doden had Rodenbach de Société 
littéraire opgericht. Dat was een club die 
elke week samenkwam en waar studenten 
opstellen schreven en voorlazen, in het Frans. 
De voorzitter was Verriest. En die liet natuurlijk 
al eens doorschemeren dat er ook wel een andere taal 
kon worden gebruikt dan het Frans…

In de Société littéraire werd je maar opgenomen na het schrij-
ven van een opstel dat goedgekeurd was door de leden. Lauwers 
was al lid toen hij nog maar in het vierde jaar zat. Het was zijn 
entree tot de literatuur. Eigenlijk was de Société littéraire een 
soort wedstrijd, het beste opstel van de week werd in het gouden 
boek ingeschreven. Lauwers heeft die vaak gewonnen.”

Zwartrok

In die jaren circuleerde er in Europa een populair werk: 
The Song of Hiawatha, een Amerikaans epos uit 1855 

bestaande uit 5.424 verzen van de schrijver Longfellow. 
Die had grote bewondering voor de Indianen, die in die 

tijd als gevolg van de kolonisatie aan het verdwijnen 
waren. Hij wilde hun verhalen vastleggen, ver-
zamelen en vertellen. Daartoe kristalliseerde hij 
ze op één fi guur: Hiawatha, gebaseerd op een 
man die in de jaren 1400 onder de Indianen 
had geleefd. In het laatste deel van The Song 
of Hiawatha beschrijft Longfellow hoe de 
blanke man, de zwartrok - de missionaris, 
bij de Indianen aankomt, waarop de grote 
held Hiawatha zegt: “Eindelijk, daar is hij, 
gestuurd door de grote Manitoe, ik geef hem 
mijn volk.” Daarop verdwijnt Hiawatha met 
zijn kano in de mist. Eigenlijk beschrijft 
Longfellow hoe de rode man de blanke 
man verwelkomt en zijn lot in diens 
handen legt. Met deze constructie wilde hij 
onmiskenbaar de kolonisatie vergoelijken 
en de moderne Amerikaanse staat haar 
stichtingsmythe geven.

“Om maar te zeggen hoe wijd verbreid 
dat verhaal al snel raakte: in een van de verhalen 

van Winnetou van Karel May, een reeks die iedereen wel ooit 
heeft gelezen, ontmoet Old Shatterhand een hoofdman van de 
Indianen die onder zijn arm een boek draagt waarop in gouden 
opdruk ‘Hiawatha’ staat.
Op een dag kreeg Gezelle, die ook uitermate geïnteres-
seerd was in de wereld van de Indianen, dat epos in handen. 
Hij las er onder andere het verhaal in van Mondamin, wat 
‘maïs’ betekent - nu nog bestaat er Maïzena waar Mondamin 
op staat. In oorsprong was dat een godheid die worstelde met 
Hiawatha tot hij zei: “Stop met vechten, begraaf mij en ge zult 
voor altijd voedsel hebben.” Gezelle herkende in dit verhaal de 
kern van het christendom: het zaadje dat overal moet 
worden geplant om zo de hele wereld te bekeren. In zijn lessen 
had Gezelle zijn leerlingen, waaronder Verriest, kennis laten 
maken met The Song of Hiawatha.”

Indianenverhalen
Emiel Jan Lauwers, stichter van de voormalige 
kliniek naast de villa waar de Unie nog tot het eind van 
het jaar haar uitvalsbasis heeft, was niet alleen een 
uitmuntend chirurg. Hij was ook een begenadigd schrijver. 
Als dusdanig frequenteerde hij het literaire wereldje 
van het fi n de siècle van de 19de eeuw. Karel Platteau 
verdiepte zich jarenlang in zijn werk en wist ons dit onder-
gesneeuwd verhaal in geuren en kleuren te vertellen.

©Sander De Wilde
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Longfellow hoe de rode man de blanke 
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“Om maar te zeggen hoe wijd verbreid 

Klasfoto, vierde Latijnse met Emiel Jan Lauwers
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Met de hulp van den meester

“In de Société littéraire valt Verriest het talent van Lauwers al 
snel op en hij geeft hem The Song of Hiawatha met de opdracht 
om het werk te vertalen. In zijn humaniora is Lauwers er na 
de lessen bijna de hele tijd mee bezig. Verriest ziet dat Lauwers 
zijn best doet maar dat hij ook fouten maakt. Zo verwart hij, 
in het Frans opgevoed zijnde, ‘Song’ met ‘Songe’ – ‘droom’. 
The Song of Hiawatha werd bij hem De Droom van Hiawatha. 
Omdat hij een klankbord dus goed kon gebruiken brengt 
Verriest hem in contact met Gezelle. Die was intussen met een 
halve depressie in Kortrijk beland nadat hij door de bisschop 
uit het Klein Seminarie was weggehaald om in het Vlaams te 
gaan schrijven voor een katholiek blad. Gezelle zou Lauwers 
helpen bij zijn vertaling. De samenwerking betekende voor 
beiden een goede zaak. Gezelle fl eurt op, is weer bezig met lite-
ratuur, gaat weer gedichten schrijven. En Lauwers, die intussen 
in Leuven zijn studies geneeskunde is begonnen, heeft de steun 
die hij nodig had. Toen zijn vertaling 
klaar was, vond hij een drukker en zocht 
hij de nodige voorinschrijvingen bijeen. 
Aan Gezelle vroeg hij of hij hem mocht 
vermelden op de kaft van het werk:
‘met de hulp van den meester’. Maar tot 
Lauwers’ ontgoocheling wees Gezelle dit 
van de hand. Hij vond het werk beneden 
alle peil en vroeg Lauwers om een nieuwe 
versie, in het net gezet. Die gebruikte 
hij echter als kladpapier voor zijn eigen 
gedichten terwijl hij van Lauwers eiste 
om in een brief offi cieel afstand te doen 
van zijn werk. Zelfs een publicatie zonder 
Gezelle te vermelden mocht niet. IJdelheid 
en jaloezie speelden zeker mee. Gezelle 
wilde zelf de vertaling van The Song of 
Hiawatha schrijven en uitbrengen.
Acht jaar later verschijnt er een meester-
lijke vertaling van het werk van de hand 
van Gezelle. Het is duidelijk zijn eigen 
vertaling. Je kan hem zeker niet beschul-
digen van plagiaat. Maar Lauwers heeft 
toch een paar jaar op zijn sikke gebeten 
van colère.”

“Na zijn studies keert Lauwers naar Kortrijk terug. Hij wordt 
door Verriest opgenomen in de Swighenden Eede, een schrijvend 
genootschap waar vooral goed werd gedronken en gegeten en 

waar menige pijpen 
werden gesmoord. 
Streuvels werd een 
keer op één van hun 
bijeenkomsten uit-
genodigd en wist 
te vertellen dat ze 
meer leute maakten 
dan dat ze serieuze 
stukken schreven.
Maar desondanks 
is Lauwers blijven 
schrijven. Omdat hij
goed het Engels beheerste, gooide hij zich op Engelse schrijvers. 
Hij vertaalde Mowgli van Rudyard Kipling en waagde zich ook 
aan Shakespeare van wie hij onder andere King Lear en Julius 
Caesar onder handen nam. Hij vroeg Gezelle om hem daarbij 
te helpen. Maar Gezelle weigerde. Want Shakespeare, dat ging 

over passie, en daarenboven stond dat op 
de index, de lijst met verboden boeken, 
twee redenen voor de brave Gezelle om er 
zijn handen van af te houden.”

Lauwers’ Schriften

“Als vooraanstaand chirurg publiceerde 
Lauwers in internationale medische 
tijdschriften maar schreef hij ook in 
een heel bevattelijke taal over verdo-
ving, microben en andere fenomenen 
uit zijn medische praktijk. Die verhalen 
werden onder meer gepubliceerd in De 
Nieuwe Tijd, het tijdschrift van Verriest. 
Het zijn verhalen met vooral een volkse, 
opvoedkundige waarde. Een dokter met 
een hele eigen visie op geneeskunde die 
in het Vlaams zulke leutige artikels 
schreef over nieuwigheden als de kan-
ker en microben… Dat was du jamais 
vu. En voor wie zelf niet kon lezen, werd 

voorgelezen, de zondag op café.”

“Toen de tiende verjaardag van het overlijden van Emiel Jan 
Lauwers naderde, in 1931, twijfelde zijn zoon hoe hij zijn 
vader het best kon eren. Met een praalgraf ? Neen. Hij stelde 
Stijn Streuvels, die een heel goede band had gehad met zijn 
vader, voor om alle populaire stukken die die had geschreven te 
bundelen in een mooie uitgave, de Schriften. Streuvels stond 
garant voor de volledige investering die voor de uitgave nodig 
was. Het werd de literaire nalatenschap van Emiel Jan Lauwers. 
Geen grootse literatuur, daarvoor is het werk niet universeel 
genoeg van karakter. En daarvoor miste Lauwers ook het nodige 
talent en de nodige ambitie. Wel is Schriften een verzameling 
vlot geschreven, humoristische stukken, die een beeld geven van 
Lauwers en zijn tijd. Leesbaar voor iedereen. Vruchten van een 
fi jne penne.”

Ivan Basyn en Joon Bilcke
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De Swighenden Eede, linksboven Emiel Jan Lauwers

Emiel Jan Lauwers (l) met Guido Gezelle
en Alfons Vanhee op de Groeningevijver
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De Gazet heeft er een nieuw schrijvend lid bij. Als welkom 
wilde ik hem fors de hand schudden, maar dat viel ferm tegen. 
Ook een schouderklopje was aan hem niet besteed. Meer 
zelfs, hij moet helemaal niet van lichamelijk contact weten. 
Dat schijnt normaal te zijn bij geesten, maar het went toch 
moeilijk. In ieder geval heeft de geest van dokter Emiel Jan 
Lauwers de plechtige belofte afgelegd op regelmatige basis een 
medische rubriek vol te pennen. Eens om de drie jaar is ook 
regelmatig, maar we zijn overeengekomen voor ‘zo kort na 
elkaar als mogelijk’.

Dokter Emiel Jan Lauwers stierf in 1921 en, dat schijnt typisch 
te zijn bij geesten, sindsdien heeft hij niets meer bijgeleerd. 
De tijd is stil blijven staan. Zijn medische adviezen zijn dan ook 
de adviezen van een dokter die zijn praktijk heeft omtrent de 
jaren 1900. De lezer moet zijn raadgevingen dus lezen in de 
geestesgesteldheid van 120 jaar geleden. Een reis in de tijd. 
Het zal de lezer niet ontgaan dat de taal en de schrijfwijze van 
de dokter niet dezelfde zijn als deze die thans op de school-
banken wordt geleerd. De ware taal is een rekbaar begrip en 
wat heilig was in de tijd van dokter Lauwers is vaak verwer-
pelijk in onze tijd.

In de volkstaal

Wat er ook van zij, in elk geval bracht de dokter zijn kennis 
via populariserende, in de volkstaal geschreven bijdrages ook 
tot bij het gewone volk in de cités. Daarvoor moet hij, om 
duidelijk te maken waar hij het over heeft, de Nederlandse taal 
dikwijls letterlijk uitvinden. Immers, geneeskunde speelt zich 
in het Latijn af, geneeskunde leeft niet in de cités. Zo vinden 
we ‘vertalingen’ die het in het ABN niet gehaald hebben. Er zal 
wel gespecialiseerde literatuur over bestaan, maar in de gekende 
Van Dale vind ik ze niet terug. Zo zijn de ‘sulfers’ (lucifers, 
zwavel is sulfur) bij dokter Lauwers voorzien van ‘dief’, spreekt 
hij van ‘levelingen’ (dat zijn bacteriën, weten we toch), enzo-
voort. Ik ken die woorden niet, maar ze waren waarschijnlijk 
100 jaar geleden onder het volk veelgebruikt.

Het verbazende aan dokter Lauwers’ verhalen is dat ze zo 
ontluisterend werken. Uit alle informatie blijkt dat de dokter 
een wetenschapsmens was. Iemand die gelooft wat hij ziet, wat 
hij wetenschappelijk kan verklaren. Iemand die niet in fabeltjes 
gelooft, die zijn schouders ophaalt voor de straffe broodje-aap 
verhalen die onder het volk de ronde doen. Fantastische 
verhalen van ‘horen zeggen’, daar haalt hij de schouders voor 
op. Nu, precies daar begint het bij mij te wringen.

Ik neem het stuk 
Betooverde sulfers uit 
1898 en gepubliceerd 
in dokter Lauwers’ 
Schriften. Er zou in die 
periode (1898) een straf 
verhaal de ronde doen 
in Kortrijk. Uit de hiel 
van een ‘jong meiske’ 
waren er ‘tachentig 
sulferkes gekropen’. 
‘Zwavelpriemekes die 
vanzelf uit den hiele 
kwamen, zonder de 
minste wonde in ‘t vel 
te veroorzaken’. Tevens waren er al twee paters bij dat bezetene 
dochterke gekomen, maar die waren er niet in geslaagd om de 
duivel te verjagen, alhoewel hun zweet over de vloer stroomde. 
Hier merkt de dokter nog op: “Dat is de kluchtige kant van 
de zaak ! Hoe is het toch mogelijk !” Maar verderop verandert 
hij van gedacht. Terecht merkt hij op (we zijn in 1898) dat ‘in 
‘t breede gesproken, wij en weten bij verre na niet wat er, van 
natuurswegen, mogelijk en onmogelijk is. Zoo veel dingen 
zijn aardig, onuitlegbaar, onverstaanbaar, die nochtans geen 
verstandige, rechtzinnige mens loochenen kan.’
En langzaam kantelt de dokter. Hij vertelt dat hij vier jaar 
daarvoor een vrouw ‘een wanne’ uit de liesstreek heeft 
gesneden, ‘twee vuisten groot’ en in die wanne zat een visgraat. 
Daarmee staat hij niet alleen. Een andere, niet nader genoemde 
Kortrijkse dokter, heeft een hazebeentje ‘door eenen gulzigen 
dijkedelver eenige maanden tevoren ingezwolgen, uit een etter-
gezwel gesneden’. En het gaat verder met hoogleraar Albert 
Van Weenen (voor Google een volledig onbekende) die zowaar 
door de wand van den buik ‘eenen lepel heeft weten uitkomen 
die eenigen tijd te vooren ingeslokt geweest was’. Terecht stelt de 
dokter vast dat, ‘als er vischgraten, hazebeentjes, ja messen en 
lepels door ‘s menschen lichaam kunnen wandelen, hoe zouden 
eenige stukskes hout tot aan den hiele niet kunnen geraken ?’ 
Hij citeert Dr. Otto van Kopenhagen (zoek zelf maar op Google) 
die beweert ‘in drij jaren tijds drijhonderdvijfennegentig naal-
den’ uit het vel van een krankzinnig kind gehaald te hebben. 
Men zou de ouders, die de naalden zo laten rondslingeren, 
moeten straffen ! De tekst verhaalt verder over ‘eene tafel-
vorke, den voet van eenen ijzeren pot, een pennemes, een 
staal om messen te wetten, …’ What goes in comes out, echter 
hebben grote voorwerpen blijkbaar de neiging het darmkanaal 
te verlaten en na een toeristische rondrit het lichaam vaarwel 
te zeggen via buik of lies.

De roeper en de poeper

Het is inderdaad zo dat er in het lichaam voorwerpen 
kunnen overleven. Denken we maar aan kogels of schrapnel. 
Ook blijken chirurgen nogal eens vergeetachtig te zijn bij een 
operatie en dan een en ander achter te laten in het lichaam. 
Scharen, messen en handdoeken, zelfs jaren later wordt er 
na een operatie van alles in het lichaam teruggevonden.

Betoverende Sulfers

te veroorzaken’. Tevens waren er al twee paters bij dat bezetene 

Dr. Emiel Jan Lauwers, foto uit ‘Schriften’

24



Maar dat zijn voorwerpen die er doorheen de huid (een wonde) 
in zijn gekomen. Niet via de mond. Wat via de mond binnen-
komt wordt dadelijk aangevallen door het spijsverteringsstelsel 
en via een meterslang kanaal vriendelijk de weg naar de 
uitgang getoond. Toch ?

Onlangs was er op tv een tv-dokter die verklaarde dat insecten
die via neus of oren het lichaam binnendringen larie en 
apekool zijn. Dokter Lauwers had geen tv of heeft in ieder 
geval die uitzending gemist. Want waarschuwt hij de mensen
niet voor ‘kleene dieren zoals vliegen en duistpooters, die binst 
den slaap in de diepten van de neuze kunnen kruipen, daar 
hunne eiers kunnen leggen en vermenigvuldigen, en zelfs tot in 
de holten van het stertebeen hunne woonstede kunnen vinden. 
Menschen die met zulke inbrekende vliegen of duizendvoeters
geduiveld zijn moeten afgrijzelijke pijnen uitstaan of het 
stertebeen opengebeeteld worden’.
Zo worden wij ook op de hoogte gebracht van een experiment 
waar Gaia een kluif zou aan hebben gehad. Zou, want ook hier 
twijfel ik sterk aan het waarheidsgehalte. Een hoogleraar König 
van Berlijn (weer weet Google hem niet te vinden) heeft het 
‘ribben-kot van honden opengeleid en allerhande wel gekuischte 
voorwerpen, zoo groot als groote naalden, stukken van 
messen, kleene blekkene kogels, in de borstholte en tot in de 
longen gesteken en laten zitten, zonder dat deze dieren daar het 
minste nadeel van schijnen ondervonden te hebben’.

Beduusd

Ik blijf beduusd achter. Dokter Lauwers, een wetenschapsmens, 
die dergelijke verhaaltjes laat voortleven ? Ik blader door de 
Schriften en plots valt mij op hoe de nadruk wordt gelegd op 
het feit dat het propere ‘indringers’ waren. Geen vuiligheid, 
maar als het ware ontsmette voorwerpen. We vergeten even de 
vliegen en de duistpoten en kijken naar het lampje van de 
ingeving (leve het stripverhaal). Zouden we hier niet in een 
subtiele val getrapt zijn ? Wist de dokter dat het allemaal 
‘kluchtig’ was ? Met als heilig doel aan te tonen dat proper-
heid, sterilisatie, ontsmetting (nogmaals, we zijn in 1898) 
absoluut noodzakelijk zijn ? We hebben de oplossing gevonden. 
We mogen alles naar binnen draaien, als het maar ontsmet is.

Ivan Basyn

p.s.1 Mijn ontmoetingen met ‘de geest van dokter Lauwers’ zor-
gen er intussen voor dat mensen me spontaan hun herinneringen 
vertellen. Iemand vertelde me dat ze door dokter Lauwers ontdaan 
werd van een appendicitis. Jaren later moest ze in Leuven voor 
een ander probleem bij een professor zijn. Die zag het litteken en 
zei direct: “Dat is het werk van dokter Lauwers. Niemand anders 
kan zo fi jn opereren.” Een ander vertelde dat de mensen de zon-
dag of gewoon op een mooie dag buiten op een stoel zaten. Dokter 
Lauwers deed dan zijn wandeling en overal waar hij passeerde 
deden de mensen hun pet af en stonden ze recht. Het is een mooi 
voorbeeld van de gewijzigde rol die de geneesheer in ruwweg 100 
jaar is gaan spelen. Van halve tovenaars tot - weliswaar bekwame 
- specialisten die u vooral genezen van een gezwel op de rechterbil 
(waar uw portefeuille zit).

p.s.2 En in het gesprek met Karel Platteau wist die te vertellen 
dat het best kon zijn dat voorwerpen via de mond en de slokdarm 
uiteindelijk in het lichaam terechtkomen. In die tijd werden 
kermissen vlot gefrequenteerd door glaseters, messenslikkers en 
consoorten. Volgens Platteau heeft Lauwers het ook nog over een 
fakir die zijn darmen zo opduwt dat de stront er langs zijn mond 
weer uitkomt. En hij beschrijft ook hoe een vrouw met anorexia
door middel van hypnose toch weer tot eten wordt gebracht. 
Het waren, toen al, tijden.

    LAUWERS EN DE UNIE
Het geslacht Lauwers, een familie van vooraanstaande 
chirurgen, bewoonde bijna een eeuw lang de villa aan het 
Kortrijkse Sint-Jansplein waar de Unie sinds 2004 haar intrek 
heeft. Eind 2014 zullen we dit huis verlaten. Het krijgt een 
nieuwe functie met de uitbreiding van het aanpalende woon- 
en zorgcentrum De Korenbloem, dat er eigenaar van is. De 
voorbije twee jaar verzamelden we de verhalen van de familie 
Lauwers om ze ons werk te laten voeden, als eresaluut aan onze 
bijzondere gastheer. Soms zichtbaar, vaak onzichtbaar, sluipen 
ze nog tot eind 2014 onze voorstellingen, De Gazet en andere 
projecten binnen. Zo spelen we in het najaar bijvoorbeeld nog 
een theatervoorstelling in de villa. Ruth Allewaert was één van 
onze verzamelaars.

“De villa van dokter Lauwers heeft mij altijd geboeid. Superblij 
was ik, toen ik mee kon speuren naar de geschiedenis van 
het huis en de inwoners. We gingen enkele keren op stap om 
familieleden te interviewen. Hoe meer ik hoorde, hoe interes-
santer het werd. Er kwamen veel foto’s en herinneringen 
boven die nu een mooi geheel beginnen te vormen. Niet alleen 
de familiestories en de verhalen over het ziekenhuis waren 
leerrijk maar er kwam ook een hoop Vlaamse geschiedenis bij. 
De dokters Lauwers (pa Emiel Jan en zoon Emiel Eugène) waren 
op zoveel gebieden actief. Ze schreven ook veel neer, en stukken 
daaruit konden we al lezen in de Zorgelozenkrant en De Gazet.
Als ik aan het huis denk, of als ik in de villa ben, speelt de 
fi lm af in mijn hoofd. Ik herinner me fl arden van gesprekken, 
dingen die me raakten. Ook het leven tijdens de oorlog kan ik 
nu een beetje visualiseren. De villa is echt een schat aan kennis 
en wetenschap. Ik zal zeker de sfeer missen als we verhuizen... 
maar ik ben alleszins dankbaar voor deze zoektocht.”

Ruth Allewaert

Villa Lauwers

25



CARROUSEL STADSMUZIEK
Het is al een tijdje geleden maar toch draait ze nog steeds in 
mijn hoofd, de Carrousel. Niet die van de Paasfoor maar die 
van Stadsmuziek: een reeks intieme, korte concerten van top-
muzikanten in Villa Lauwers, bij buurtbewoners, in loodsen en 
op zolderkamers in de hele wijk Sint-Jan. Ik mocht er een eindje 
op meedraaien en neem je graag eventjes mee terug naar die 
stralende zonnige zondagnamiddag 18 mei.

De eerste locatie die ik bezocht was in de Veldstraat. Een prach-
tig oud herenhuis uit 1899, gered door de stad Kortrijk uit de 
handen van een projectontwikkelaar, en met veel liefde in oude 
eer hersteld door de familie Verstraete-Vanhooren. Het huis 
was ooit de directeurswoning van de nabijgelegen en ter ziele 
gegane Vetexfabriek, waar ook de moeder werkte van Wouter 
Vercruysse, de 33-jarige uit Kortrijk afkomstige cellist die 
in het huis zijn concert gaf. Hoewel nog vrij jong heeft hij al 
een gans palmares op zijn naam. Hij won verschillende grote 
wedstrijden en speelde als cellosolist in onder meer New York, 
Shanghai, Parijs, Amsterdam en Brussel. Hij is lid van het 
Vlaams Symfonieorkest en geeft les aan de muziekacademie 
van Lebbeke.
Het eerste deel van de namiddag speelde hij composities 
van Armand Coeck, van wie hij ooit les had gekregen in het 
Kortrijkse Conservatorium en die persoonlijk aanwezig was. 
Ik vroeg me af hoe het zou voelen om oog in oog te staan met 
je leermeester en zijn werken uit te voeren. Maar bij Wouter 
was niets van spanning te merken. Met vaste hand streek hij 
met de strijkstok over zijn prachtige instrument terwijl de 
vingers van zijn andere hand over de snaren dansten. Hemelse 
muziek klonk in de open witte ruimte van de huiskamer. 
Als engelen konden zingen, zouden ze hieraan niet hebben kun-
nen weerstaan… Aan elk stuk dat Wouter speelde was ook 
een verhaal verbonden. Green valley, over heimwee naar een 
bosrijk Vlaanderen, gemaakt na een wandeling in het provincie-

domein de Gavers, deed 
mij wegdromen tussen het 
groen… Bij Nightbird, bij wij-
len scherp en fel, en steeds 
harder en sneller en opge-
jaagder, hoorde en voelde 
je het spel van de roofvogel 
en zijn prooi bij valavond… 
Madreselva, het spaanse 
woord voor ‘moedergod’, ver-
tolkte in bijna jammerende 
of hartstochtelijke klanken 
de onvoorwaardelijke liefde. 
Met Saudades, weemoed, 
waarin Wouter muziek-
motieven en herinneringen 
uit zijn jeugd had verwerkt, 
reisde ik tenslotte in mijn 
hoofd naar Brazilië…

La bella Italia

Een korte wandeling later kwam ik terecht in de Jan 
Breydellaan bij de familie Geers. Het was er gezellig toeven in de 
kunstig ingerichte huiskamer. De mooie schilderijen, beelden en 
sculpturen trokken mijn aandacht… maar we kwamen voor de 
muziek, nietwaar ?
Ze waren met z’n drieën, Trio Bartoletti. De zuiderse vurige 
Paola Bartoletti (pikzwart haar, donkerbruine huid en git-
zwarte ogen - een schoonheid…) bekoorde met haar natuurlijke 
zang en gesticulerende lichaamstaal. Ze werd bijgestaan door 
Dick van der Harst op bandoneon en gitaar en Lode Vercampt 
op cello. Samen brachten ze een repertoire gebaseerd op volks-
muziek uit alle windhoeken van Italië, van de middeleeuwen tot 
nu. Traditionele muziek, door van der Harst bewerkt met veel 
respect voor haar authenticiteit en natuurlijke schoonheid. 
De klankkleur van de bezetting zorgde voor een sfeer die aan-
leunde bij de klassieke kamermuziek maar die zeker ook durfde 
te swingen - soms leek de muziek tonaal of ritmisch buiten 
haar grenzen te gaan. La Bartoletti gaf het beste van zichzelf. 
Ze zong in het Italiaans maar door de tremolo’s in haar stem, 
de armgebaren waarmee ze de tekst kracht bijzette, de opzwe-
pende ritmes of de zachte trillingen van de snaren, hoorde ik 
een soort bloemlezing van verschillende volksgenres: walzer, 
ballate, lamenti, tamuriata, serenate… Ik was zodanig in 
de ban dat ik bij het lied Boca de Rosa zowaar zin had om de 
tarantella te dansen ! Maar ik vrees dat bakker Geers mij streng 
zou hebben aangekeken uit angst voor al het breekbaars in 
de vitrinekast.

Tijdens de pauze was iedereen welkom in de tuin van Villa 
Lauwers. Hier hadden heel wat vrijwilligers van de Unie hun 
beste beentje voorgezet. Menigeen genoot er van een dampende 
kop koffi e met overheerlijke taart of een frisse pint. Eventjes 
leek de zonovergoten tuin op een festivalweide. The Greenfi elds,
die rechtstreeks uit Tirol leken te komen, kregen heel wat 
belangstelling met hun alpenhoornoptreden. Ik zag de 
blinkende ogen van de genietende oudjes uit het aanpalende 
leef- en zorghuis De Korenbloem. Die vonden al dat drukke 
gedoe in hun tuin blijkbaar niet erg en hadden wellicht zelfs 
zin in een dansje… Tussendoor blies DJ Lotto klassiek en jazz 
vanonder zijn kleurige Indische parasol. Originele zachte 
muziek om bij weg te dromen. En iedereen glimlachte tevreden…

Vleugels

Mijn derde concert van de dag vond plaats in Villa Lauwers, 
het ‘huis van de Unie’. “Hoe kregen ze hier in godsnaam 
die vleugelpiano binnen ?” was het eerste dat ik dacht bij het 
binnengaan. Het bleek een kwartvleugelpiano te zijn. Daarvan 
kunnen de poten af en kan de kast op haar zij naar binnen 
worden gebracht…
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The Greenfi elds in de tuin van Villa Lauwers

Wouter Vercruysse

Carrousel
Half mei zette de Unie vervroegd de zomer in met 
Carrousel, een vierdaags minifestival in en rond Villa 
Lauwers. Samen met de Stadsschouwburg en Festival 
Kortrijk maakten we een gevarieerd programma met 
theater, debat en muziek. Zorgelozen Dominique Vergote 
en Triene Nottebaere blikken terug in ‘t lang en in ‘t kort.
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Twee grandes dames namen er plaats. Achter de piano Inge 
Spinette. Ze behaalde haar diploma aan het conservatorium 
in Brussel en specialiseerde zich in liedbegeleiding in Londen. 
Ze werkt samen met internationaal gerenommeerde zangers 
en dirigenten, geeft concerten, vormt duo’s met grote namen, 
begeleidt zangwedstrijden en haalde zelf al verschillende prijzen 
binnen. De zang werd gebracht door Inez Carsauw. Zij behaalde 
haar master aan het conservatorium in Antwerpen en speciali-
seerde zich in opera. Ze zong opera’s, muziektheaterproducties, 
trad op tijdens verschillende grote klassieke festivals en heeft 
een grote affi niteit met 20ste-eeuwse muziek.
Samen brachten ze de Kindertotenlieder uit 1905 van Gustav 
Mahler, een liedcyclus gebaseerd op gedichten van Friedrich 
Rückert over het verlies van zijn kinderen. Ook dokter Lauwers 
zou in dit werk vaak troost hebben gevonden. Hoewel niet 
alledaags en niet behorend tot mijn favoriete muzieklijstje heeft 
dit concert mij zeer aangegrepen. Ik bewonderde het pianospel 
van Spinette die met bedreven handen de toetsen aansloeg. 
Door het spiegelbeeld op de vleugel leek het alsof ik naar een 
quatre-mains aan het kijken was. Met volle concentratie, bijna 
hartstochtelijk, bracht ze de sfeer van dit werk ten gehore: soms 
spatten frustratie, boosheid, onmacht met een enorme kracht 
als vonken uit de toetsen, soms fl uisterde een intense triestheid 
het onnoemelijk verdriet. Ik was gefascineerd door de heldere 
zuivere klanken van Carsauw die als vlinders de kamer in dar-
telden. Feilloos haalde ze de hoogste noten en ik vroeg me af 
hoeveel honderden keren ze de toonladders op- en afgelopen 
heeft om haar stemgeluid te oefenen… Dit moet een gave zijn, 
dacht ik, iets aangeboren… Misschien heeft ze wel speciale 
stembanden… Ik merkte hoe alle spieren van haar keel en rond 
haar mond ingespannen trilden en ik volgde de bewegingen van 
haar mond die zich opende als een grot waaruit de klanken een 
weg vinden naar buiten. Het was muisstil in de kamer. Iedereen 
luisterde in respectvolle stilte en voelde wellicht de zwaar-
moedige schoonheid van deze liedcyclus. En na elk nummer 
kwam heel voorzichtig een ingetogen applaus.

Eviva España

De dag eindigde met een slotconcert in de volgelopen 
Sint-Janskerk. Tussen het publiek hoorde ik mensen in verschil-
lende talen communiceren. Allen kwamen voor de muziek. 
Dat bewijst maar weer eens dat muziek een internationale taal 
is. Iedereen keek verwachtingsvol uit naar de Spaanse sopraan 
Raquel Andueza en haar barokensemble La Galania met voor 

deze gelegenheid slechts twee musici: Jesus Fernandez Baena 
op de theorbe (ik had er nooit van gehoord, van dit snaar-
instrument uit de luitfamilie met zes snaren en nog eens acht 
bassnaren) en César Hualde op barokgitaar. Ze vergastten ons 
op een uitgebreid programma onder de naam Yo soy la locura. 
Deze titel, vertaald als ‘ik ben de gekheid’ vond ik grappig 
passend bij deze fl amboyante Spaanse schone. Met zijn drieën 
speelden ze bekende werken van Lully en du Bailly, afgewisseld 
met een vurig en sprankelend 17de-eeuws Castiliaans reper-
toire. Een uitdagende, jonge trotse diva met geheven kin en een 
ontembare zelfzekerheid keek haar publiek recht in de ogen. 
Ze sleepte iedereen mee met het breed spectrum aan timbres in 
haar stem die hemels weerklonk onder de koepels van de kerk. 
Ballades met liefdevolle zachtheid gezongen of bijwijlen bijna 
furieus. Het beetje mondje Spaans dat ik begrijp kwam hier 
goed van pas. Zo kon ik de liederen toch gedeeltelijk begrijpen… 
over liefde en dood, over passie en strijd… Ook de muzikale 
intermezzo’s van de twee rasartiesten kon ik bijzonder smaken. 
Virtuoze stukjes muziek, speels en rustig, vol pracht en praal, 
die me deden denken aan statige dansen uit adellijke kringen 
of fragmenten met die typische opzwepende Spaanse ritmes 
waarbij de señorita’s met kleurig wapperende rokken sensu-
eel proberen te behagen. Ik begon net niet te luchtgitaren… 
Al duurde het concert volgens sommigen net iets te lang, ik 
denk dat menig luisteraar helemaal warm werd vanbinnen. 
Mij heeft het alvast geen seconde verveeld…

Ik ben die avond in slaap gevallen, badend in de muziek, met 
een hoofd vol prachtige melodieën en liederen… Deze ervaring is 
voor mij zeker het herbeleven waard ! Volgend jaar terug !

Triene Nottebaere, foto’s Gregoir Nieuwenhuyse
Raquel Andueza in de Sint-Janskerk

    Heerlijk

Bedankt aan allen van de Unie voor de heerlijke Carrousel 
4-daagse. Heerlijk om te mogen genieten van hoe de 
jongeren van tegenwoordig naar het leven kijken en naar ons, 
hun ouders, in Heimat. Joost Vandecasteele trok mijn blik op 
de verkiezingen en de politiek weer wat open. En door Steven 
Vromman ben ik weer de kracht van de kleine verandering gaan 
zien en de schoonheid van de eenvoud. Ik heb heerlijk genoten 
van Stadsmuziek Carrousel op zondag: van de schoonheid van 
de muziek, van de piano die bij ons thuis stond voor het huis-
kamerconcert van Kugoni Trio, van die jonge muzikanten bij 
ons aan tafel, van Ivan onze suppoost en zijn zorgzaamheid, 
van de heerlijke tuin in de pauze, van het mooie weer, van de 
kans te krijgen om ons huis te kunnen openstellen en allerlei 
mensen te mogen ontvangen. En niet te vergeten: Bl!ndman op 
dinsdag, de speciale sfeer in de kerk en hun muziek. Dat alles is 
nog dagen blijven nazinderen. Danke dus daarvoor !

Dominique Vergote

Kugoni Trio
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10 mei 2014. De strijd om de stem.

(Om vandaag te beginnen aan een stuk over de voorbije 
verkiezingen van 25 mei mag voorbarig lijken, maar zelfs 
zonder glazen bol en bij gebrek aan koffi edik moet het lukken.)
Zoals in de aanloop naar vorige verkiezingen zijn dezelfde 
onheilsprofeten aan het verkondigen: al wie hengelt naar uw 
stem is een zakkenvuller en een postjespakker, het is altijd zo 
geweest en het zal altijd zo blijven. Anderen houden vol dat 
verkiezingen doorgestoken kaart zijn en de koek reeds voor 
de telling is verdeeld. Volgens nog anderen heeft het geen zin 
om te gaan kiezen want eenmaal verkozen doen de politiekers 
toch wat ze willen; in discussie gaan met deze lieden heeft dus 
geen enkele zin. Hoe onnozel of hoe weldoordacht uw argumen-
ten ook mogen zijn, er wordt eenvoudig niet naar geluisterd 
en ze kunnen dus ook niet het ene oor in, het andere uit gaan. 
Zij zelf bewijzen hun gelijk op een simpele manier: de stelling 
wordt herhaald en de herhaling vormt het bewijs. De aarde is 
plat want de aarde is plat.
Intussen spreken de militanten 
van alle partijen familie, vrienden, 
kennissen en complete onbekenden 
aan in de hoop hen te overtuigen. 
Brievenbussen worden volgepropt 
met standpunten en kiesbeloften. 
Hoeveel er werden gehouden is een 
groot geheim.
Media allerhande tenslotte strooien 
kwistig peiling na peiling en analyse 
na analyse, gewicheld door politieke 
commentatoren en politicologen 
van beroemde binnenlandse univer-
siteiten (met geen andere bedoeling dan de beïnvloeding van 
de kiezers). Het journalistiek canaille probeert zo sensationeel 
mogelijk uit de hoek te komen maar in de verste verte is geen 
kat te bekennen en valkuilen zijn er ook niet, want niemand 
is zó spreekwoordelijk stom een put te graven voor een ander. 
Dat levert dan naargelang de politieke voorkeur het volgende 
op: ‘Dreiging van zwartgele tijger aan vaderlandse afgrond !’ 
of, met drukfout: ‘Tricolore ravijn slokt springende luiaard op !’. 
Kortom: een overdosis woorden en een groepsverkrachting van 
de dikke Van Dale.

16 mei 2014. Harop, ter stembus.

Op de hoogdag van de Democratie met Hoofdletter begeven 
de opgeroepenen zich massaal ter stemlokaal om daar iets te 
doen in een kieshokje, de geheime stemmen in de urne te stop-
pen en zich dan naar elders te verplaatsen. Uw en andermans 
stem is nog niet koud of daar wordt al in koffi edik en glazen 
bol bestudeerd Wat De Kiezer Wil; plots zijn er geen kiezers 

meer, want: De Kiezer Heeft Gesproken. De Kiezer dat zijn 
u en u en ik, en hem daar en zij ginder, iedereen die gekleurd 
heeft, maar ook degenen die ongeldig waren of blanco bleven. 
De kwakzalvers van de peilingen en de analyses zijn er als de 
kippen zonder kop bij om Het Verdict van De Kiezer uit de 
leggen. Ze weten perfect Wat De Kiezer Wil en Welke Regering 
Hij (m/v is plots afgeschaft) Wil en hoe Hij De Toekomst Wil 
ingericht zien. Dat zij u daarbij voorstellen als een malloot met 
een vijs los die ook nog een slag van de molen ving, doet niets 
ter zake en moet u maar voor lief nemen. Erbij geroepen triom-
ferende stemmenkanonnen, voorheen naamloze stempistooltjes, 
weggestemde uitgetelde ex-verkozenen alsmede deskundigen 
van wie de deskundigheid straalt tot ver buiten het universum 
beamen beaat volmondig of sputteren spontaan tegen zodat 

ook de scenarist tevreden is, elk naar 
eigen aard en overtuiging en, bovenal, 
gepast glunderend of bescheiden teleur-

gesteld. Tot…: “De koning heeft een 
(in)formateur benoemd.” Het kof-
fi edik wordt ververst, de glazen 
bol opgeblonken en de kakafonie 
van commentaren en vermeende 
meningen herbegint. De verkiezin-

gen zijn voorlopig voorbij. Zo en niet 
anders zal het zijn.

26 mei 2014. Grote 
Uitwerpselen !

Gisteren genoten van de uitgebreide 
verslaggeving op tv, altijd lachen 

geblazen, en vanochtend de kranten 
uitgeplozen, met al wat minder goesting 

om te lachen. Behalve het oude blok (VB) heeft er niemand 
verloren. Van “die paar procentjes minder hebben gelukkig geen 
zetel gekost” over “wij hebben (zoals verwacht) standgehouden 
en de aanval op onze partij afgeslagen” tot “die enkele procent-
jes meer maken ons wel tot een morele winnaar”. Het is een feit 
dat de redder van Vlaanderen en zijn partij de grootste zijn, 
zowel ten noorden van de taalgrens als nationaal, en we bij-
gevolg met een nieuw blok aan ons been zitten (n.b. 5.571 van 
de 6.615 bureaus geteld; ongeveer vijf op zes). Helaas voor hen, 
maar nog meer voor de belastingbetaler, moeten ze met andere 
partijen in zee gaan en dus hangt de regeringsvorming af van 
de talenten van de onderhandelaars, van hoeveel water elk in de 
wijn moet doen en welke de onderwerpen zijn waarover men het 
eens is of eens raakt.
Wat de uitkomst ook zal zijn, de reeds genoemde belasting-
betalers, vooral indien zij in loondienst werken, zijn de pineut. 
Ofwel komt er een indexsprong, ofwel komen er maatregelen 
die de verhoging van de index uitstellen. (Dat truukje is al eens 

De moeder aller is 
bevallen

De moeder aller verkiezingen ligt achter ons. Regeringen 
worden nu volop gevormd. Zorgeloze Johan, Johan de 
Facteur voor de vrienden en immer geïnteresseerd in 
politiek en maatschappij, volgde de voorbije campagne 
en haar ontsluiting van nabij. Hij bundelde zijn steeds 
ongezouten mening over deze moeder aller gebeurtenissen 
in drie momentopnames. 
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uitgehaald.) Wie dit aan zijn 
achterban moet verkopen zal, 
pijnlijke grimassen trekkend, 
pleiten dat het niet anders 
kan en tegelijkertijd wijzen 
op een of andere futiliteit die 
ter compensatie uit de brand 
wordt gesleept. Hoe dan ook: de 
koopkracht van de loontrekken-
den zal dalen.
Voor het ‘bedrijfsleven’ zullen nogmaals maatregelen 
worden uitgedokterd ter verhoging van de concurrentiekracht, 
om investeringen aan te moedigen en de tewerkstelling 
veilig te stellen, ja zelfs zullen er voorwaarden aan verbonden 
zijn die het ‘bedrijfsleven’ verplichten banen te creëren. Zoals 
gewoonlijk zullen de grote ondernemers met de voordelen 
gaan lopen en zal het aantal jobs stijgen met de fantasti-
sche hoeveelheid nul. De kleine ondernemer blijft in de kou 
staan. Werklozen bereiden zich best voor op mini-jobs zoals 
in Duitsland. Woon je in Poperinge dan mag je voor een 
toeslag van 5 euro per uur naar Zichem om schuren te witten, 
weliswaar met trein- en busabonnement aan plebejische prijs 
en tel uit je verlies. Ben je daarentegen van Zichem, dan zit 
het er dik in dat je in Poperinge hoppebellen mag plukken.
Wie in de zorgsector werkt kan zich alvast beginnen 
oefenen: de witte woede zou nog wel eens van pas kunnen 
komen. Openbare diensten zullen nog verder in het verdom-
hoekje gezet worden, de privatisering is toch al aan de gang 
en al die ambetantenaren zijn toch maar luiaards – ik kan 
het weten want ik ben zelf heel mijn leven ambtenaar geweest 
en geluierd dat ik heb, amaai, mijn pensioen tuit er nog 
van. (Wat pensioen betreft kan ik werknemers alleen maar 
aanraden te investeren in de derde pijler: de eerste pijler 
wordt sowieso in de nabije of verre toekomst afgeschaft, wie 
er ook in de regering zit.) De kracht van verandering.
Ben je met cultuur bezig, draai dan zorgvuldig je tong in je 
mond. Een andere mogelijkheid is in de kunstencyclopedie te 
kijken welke kunstenaars de gunsten van dictators genoten 
en deze na te apen.
Maak je overigens geen illusies, zelfs indien men erin zou sla-
gen een regering te maken zonder de redder van Vlaanderen, 
dan zal het resultaat slechts een ietsje minder erg zijn: het 
antisociale neoliberalisme blijft in zwang. Doch ooit wordt 
het beter: wanneer de slinger helemaal doorgeslagen is naar 
rechts, dan kan hij niet anders dan terugkeren naar links. 
Ik hoop dat ik dat tijdens mijn leven nog mag meemaken.

Johan de Facteur
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EEN BEWUSTE STEM
In de aanloop naar de verkiezingen zocht een groep 
eerstejaarsstudenten sociaal werk van de hogeschool Vives 
zich samen met een aantal Zorgelozen een weg door de vele 
informatie die in de verkiezingsprogramma’s op hen afkwam. 
Wie zegt wat waarover en wie geven we waarom onze stem ? 
Ze goten hun bevindingen in een overzichtelijke brochure en 
zetten er een bijzonder informatieve avond rond op. Een van 
hen, Elie Claeys, blikt terug. 

Onze gespreksavond met de Zorgelozen rond de verkiezingen 
was heel leerrijk, voor ons en hopelijk ook voor de Zorgelozen. 
Het was geen evidentie om hem samen te steken. Onze kennis 
over politiek liet te wensen over.
Tijdens de research ontdekten we waarom een bewuste stem 
uitbrengen zo moeilijk is. Je moet gewoon zeer goed op de 
hoogte zijn van alles en nog wat ! Om een oordeel te vellen 
over de verschillende partijprogramma’s kunnen kennis van 
cijfertjes en droge feiten goed van pas komen. Maar ’t is niet 
altijd een pretje om daarmee bezig te zijn. Dat hebben wij ook 
mogen ondervinden.
In de voorbereiding van de avond kroop ook heel wat 
werk. Het moest iets worden waar we de informatie die we 
verzamelden overbrachten naar de Zorgelozen én waar we hen 
ook aan het woord lieten. En hoe doe je dat ? We besloten de 
meeste informatie in een bondige brochure te gieten. Op die 
manier moesten we geen saaie PowerPoint van drie uur over-
lopen over de Europese Commissie, welk van de parlementen nu 
juist welke bevoegdheden voor hun rekening nemen, enzovoorts. 
Zo konden we na een korte, praktische uitleg over oproepings-
brieven en stemformulieren, overgaan tot het belangrijkste. 
We overliepen enkele stellingen (onder andere uit de stemtest) 
rond drie thema’s: inkomen, werk en wonen. Deze thema’s 
waren uit de voorbereidende gesprekken die we met een aan-
tal Zorgelozen hadden als de voor hen belangrijkste naar 
voor gekomen. We luisterden naar de mening van zowel de 
Zorgelozen als de verschillende partijen over deze stellingen. 
Dankzij enkele mondige burgers in het publiek vonden enkele 
uitgebreide discussies plaats. Sommige gasten waren zéér 
goed op de hoogte. Onze moderator moest af en toe ingrijpen, 
maar dat was voor ons vooral een teken dat we de mensen mee 
hadden. Ook achteraf werd er nog doorgegaan over gezond-
heidszorg, sociale woningen, een vermogensbelasting, … Die 
avond keerden acht studenten moe maar tevreden huiswaarts.

Naast de eigenlijke opdracht om met en voor de Zorgelozen 
iets over de verkiezingen op poten te zetten probeerden we ook 
wat tijd te maken om de Unie te leren kennen. Aanvankelijk 
misschien wat terughoudend, omdat we niet goed wisten wat 
te verwachten. Maar door onze kop even te tonen op enkele 
Resto Ratatouilles, de voorstellingen Kloefkapper en Alain en 
na vele gesprekken ontdekten we wat de Unie allemaal inhoudt. 
We zijn onder de indruk van het engagement van al die men-
sen met zulke verschillende achtergronden. De voorstellingen en 
projecten waren een knap staaltje van teamwork.

Ziedaar de uitkomst van dit alles. Acht moeë maar tevreden 
studenten.

Elie Claeys
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Beste Alain

Via deze weg wil ik je van harte bedanken voor de heerlijke rit 
die wij deelden. Het was mij een waar genoegen in je wereld 
te toeven, jouw rook te voelen prikkelen in mijn neus. Samen 
met je levensloop, Alain, ontdekte ik ook die van theater en van 
muziek. Vreemd genoeg heb ik nog steeds het sterke gevoel dat 
ik ook een inkijk kreeg in mijn eigen bestaan. Alain, je was mijn 
spiegel (waarvoor dank !).
Hoe alles start vanuit een onmiskenbaar aanwezig kader en hoe 
elk element zorgt voor een verschuiven, een ‘herkaderen’ van de 
wereld.

‘Hoe werkt theater ?’ of beter ‘Wat bedoelt theater ?’
Zelden voelde ik mij meer verbonden, meer intens levend met 
een duidelijk doel. De warme band met alle reisgenoten was een 
ware balsem op de ziel. Mijn oprechte dank en eindeloos respect 
hiervoor, Alain.
Je bent mijn ‘Uomo Universalis’ geworden, Alain. Niet de 
strak afgelijnde, mooi getrimde en sinds mensenheugenis als 
idool gebruikte reclameversie maar wel de echte, doorleefde, 
getekende, geketende, gescheurde, gedeukte, … unieke en 
universele mens. De vaststelling dat wij fundamenteel enig en 
toch heel gelijkend zijn, werkt helend.
De rit die we samen reden, gaf mij meer inzicht in mezelf. 
Heel vreemd om te ontdekken hoe we met zijn allen ‘mentaal 
beperkt’ zijn; gereduceerd tot een fragmentarisch wereldbeeld
op basis van massale beïnvloeding door onze omgeving.
Wat betekent het dat onze ‘vrije’ keuzes diegene zijn die we 
maken vanuit onze mentale beperktheid.

Tot slot, Alain, wil ik je ook bedanken voor het introduceren 
van de presentator: de slideshow was een heerlijke parodie op 
mijn dagelijkse broodwinning in onze bezige wereld. Net als 
bij geëngageerd theater gaat het ook daar om het in vraag 
stellen van de dingen die we doen of niet doen, om het 
veranderen, beïnvloeden van mensen.

Zoals bij het leven zelve is de fi nale vraag wat de ‘bedoeling’ is 
van wat wij met zijn allen doen.
En daar ben ik nog niet uit, Alain.

Bedankt voor de rit en tot de volgende !

Dick Vanhoegaerden,

componeerde en speelde de muziek voor Alain

laatste voorstelling in de oude Scala

maart 2014
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Brave new world ?

Van overal zijn ze samengestroomd… mensen van allerlei
pluimage, van veraf en dichtbij… de ‘wereldburgers’ zoals 
ze tegenwoordig worden genoemd… Zij die hun grenzen 
verlegd hebben en op de chip onder de rechterduimnagel naast 
‘nationaliteit’, ‘Moeder Aarde’ hebben staan en bij ‘beroep’, 
‘participant in de maatschappij’… Lachend staan ze bij 
elkaar… Een mens is een mens, weten ze, en een medemens een 
naaste… Huidskleur, kledij, afkomst of leeftijd zijn van geen 
belang… Zelfs de taal is geen hindernis… Ze kwamen te voet, 
met de fi ets, met elektrisch aangedreven rolschaatsen of met de 
monorail… Die zweeft snel en geluidloos over de overkoepelde 
stad. Daarbuiten is het gevaarlijk… Zonder mondmasker en 
zuurstoffl es heb je er bij momenten weinig kans op overleven… 
Dat het gat in de ozonlaag en de opwarming van de aarde geen 
fabeltjes waren, hebben ze helaas te laat begrepen…

Ze staan aan de ingang van één van de weinige nog overeind 
staande oude gebouwen van de stad. Ergens aan de voor-
deur hangt nog zo’n met de hand gegraveerd koperen plaatje 
’sociaal cultureel erfgoed’. Terwijl de rest van de stad een on-
bezonnen mengeling is van staal, glas en beton, van anonieme 
complexen met deuren en ramen die je met een eenvoudige 
vingerknip kan vergrendelen, net zoals de resterende huis-
houdelijke apparaten trouwens: eigen vinger, eigen code… heeft 
dit huis nog een kleurige aanblik… Het is tot in de kleinste 
hoekjes gepoetst, de bedden zijn er opgeschud, de lucht wordt 
verfrist, de nodige dosis zonnewarmte valt binnen, kledij schuift 
rimpelloos uit de was-droog-strijkmachine en de maaltijden 
komen via een gesofi sticeerd verdelingssysteem kant en klaar bij 
het juiste rijksregisternummer terecht… Over de ramen hoeft 
niemand zich nog zorgen te maken, want die zijn zelfreini-
gend… Handenarbeid ? De meesten fronsen de wenkbrauwen 
bij het horen van dat woord. Nee, in deze tijd zitten mensen 
in een stralingsvrije cel, om geen enkele vorm van storing te 
veroorzaken op hun supersensitieve compactutertje (de opvol-
ger van de computer, met een enorme capaciteit, in compact 
zakformaat) waarmee ze met gedachtenkanalen opdrachten 
doorsturen die tot op verre afstand via satelliet foutloos 
uitgevoerd worden. Zelfcorrigerend weliswaar…

Verbreek, Verzamel, Vertel

Op de gevel staat geschilderd ‘Scala’ - ‘Unie 
der Zorgelozen’ en ‘Verbreek, Verzamel, Vertel’. 
Er hangen kleurrijke posters, in echt papier, met 
vreemde kronkelende tekeningen vol beweging en 
voor toevallige passanten raar klinkende woor-
den… ze vergapen er zich aan ‘Omerta’, ‘Godses’,
‘Kloefkapper’, ‘Macadam’… Het heeft iets 
charmant, iets oudbollig bijna… Want het 
aangezicht van de rest van de stad ziet er immers
helemaal anders uit: opschriften en aankondi-
gingen gebeuren enkel nog met laserstralen… 
De decodering daarvan zit ingebouwd in de pink.

“Beste vrienden…” klinkt het plots… ”Allemaal van harte 
welgekomen op deze feestelijke viering van tweehonderd jaar 
Scala.” Iedereen kijkt verwachtingsvol naar ‘Nestje’, zoals hij 
in de volksmond wordt genoemd… Honderd en vier jaar is hij 
inmiddels, Ernest Six, met nog steeds die eeuwig idealistische 
jeugdige blik die hij erfde van zijn vader zaliger. “Zoals de mees-
ten onder jullie weten heeft onze Scala geschiedenis geschreven. 
Honderd jaar geleden vierden de ‘spionkoppen’, vrijwilligers, 
medewerkers, sponsors, bezoekers, buurtbewoners, passanten en 
vele sympathisanten de inhuldiging van de vernieuwde Scala. 
Het oude gebouw had in de 100 jaar daarvoor zijn diensten 
bewezen als dans-en feestzaal, veldhospitaal, parkeerplaats 
voor botsauto’s, fi etswinkel en zo meer. Een grondige renovatie
drong zich op. Mijn vader, Geert Six, toenmalig artistiek 
leider van ons nog steeds ‘sociaal-artistiek gezelschap met sterk 
maatschappelijk engagement’ had als grote wens: de oorspron-
kelijke functie van de Scala als feestelijke ontmoetingsplaats 
en cultureel en artistiek volks huis nieuw leven inblazen, met 
behoud van het authentiek karakter. Een huis waar elkeen 
wordt gehoord, een nieuw nest, zonder veel poespas of tralala 
maar met een open deur voor denkers en doenders, zeggers en 
zorgers. Met trots durf ik te zeggen dat hij, samen met zovele 
anderen, die droom voor ons heeft kunnen waarmaken ! En zelfs 
al zou hij zich nu, hoewel van geen kleintje vervaard en niets 
’s werelds hem vreemd was, draaien in zijn graf bij het zien 
van de, soms tot dreigends toe, technologische vooruitgang van 
de laatste decennia, één ding staat als een paal boven water: 
dierbare vader, wij zijn de visie van de Unie, de waarden 
waar men achterstond niet vergeten ! Laat ons daarom, beste 
vrienden, in deze soms hachelijke wereld, verder gaan met waar 
we reeds meer dan honderd jaar mee bezig zijn, laat ons verder 
samen koken, eten, feesten, lachen, huilen, troosten, dansen, 
tekenen, theater maken, musiceren, schrijven, fotograferen, 
fi lmen, zingen, genieten, leven… Laat ons samen verder zorg 
dragen voor elkaar in ons geliefde huis en daarbuiten, onder het 
motto ’Verbreek, Verzamel, Vertel !’”

“A la bonheur, santé !”

Triene Nottebaere

Januari 2116

de Scala kort voor haar ‘make-over’, mei 2014
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