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Naar onze lente
Beste publiek,
Op tal van vlakken heerst er verwarring,
huist het spook van de onzekerheid,
van de angst, van de woede zelfs.
Op de ene hoek van de straat strompelt
de armoede op zoek naar een oplossing,
op de andere hoek zwaait men met de vlag van de
radicalisering, nog wat verder is er amper plaats
op het verwarmde terras,
zoeft het verkeer als nooit tevoren.
De krant puilt uit van onheil,
de tv doet haar best om overal onmiddellijk bovenop te zitten,
Facebook en Twitter zijn handige instrumenten om de meest
ongenuanceerde parlez op de mensen los te laten.
Nooit wisten we meer, nooit wisten we minder.
Nooit hadden we meer en toch lijkt het verlies overal te zitten.
Dat lijkt me een onmogelijk te rijmen verhaal.

Want beste publiek,
wij zijn de democratie.
Zo niet moeten we ze terug opeisen, terug van ons maken,
ze terug verkennen in haar mogelijkheden en tekorten,
ze laten bewegen, ja en nee laten zeggen, laten strijden en
vloeken, slaan en strelen.
Anders is ze comateus, in een lange winterslaap,
terwijl ze net nu nood heeft aan de kracht van duizend zomers.
Nu, meer dan ooit, moet er geschilderd worden met duidelijke
kleuren die de nieuwe generaties naar winst leiden in plaats
van inherent verlies.
Laat ons dat doen met verbeelding, met troost en schoonheid.
Laat ons niet verdelen maar verbinden, laat ons iedereen aan
boord houden en een haven bouwen waar de mens in zijn
volledigheid kan aanmeren, zonder dat hij
met de vinger wordt gewezen.

Er zijn problemen, vaak acuut.
Die moeten we niet onder de mat vegen.
Maar ze in hun juiste context zien en ze grondig en objectief
wikken en wegen lijkt me meer dan ooit aan de orde.
Met vluchtige praat of mediaflitsen raken we niet aan hun
kern, blijven we blind voor hun oorzaken, zoeken we niet naar
oplossingen en nieuwe, gedurfde verhalen die ons hoop
geven en enthousiast maken, naar zinnen die aantonen dat
in vele kleine dingen en gebaren grote veranderingen kunnen
schuilen die we positief kunnen omarmen, als noodzakelijke
herbronning en herijking.

Wij proberen dat te doen in ons theater.
Met vallen en opstaan, zoeken naar diepere schoonheid,
hogere troost, onbenoembare rilling,
broodnodige liefde en streling.
Die poëzie van de Zorgelozen geven we graag door.
Ze is hees en teder, rauw en onzuiver,
uitdagend en uitnodigend,
maar altijd met diepe en grenzeloze waardering
voor de mens in zijn strijd om te bestaan en te overleven.
Want tegen iemand je waardering uiten,
hem of haar naar waarde schatten
kan het begin zijn van die grote
omwenteling die we met zijn allen verlangen,
een omwenteling die de waarde van ons leven en onze
bezigheden inzet om te werken, te spelen, te delen.
Dan zien we de wolken anders,
dan worden onze dromen misschien echt waar.
Niet alleen op de theatervloer maar in het dagelijkse en
tastbare bestaan.

Misschien zijn we vergeten dat we bevoorrechten zijn,
hier in het land van melk en honing, waar we de vrijheid hebben
om met elkaar van mening te verschillen, om te bewegen,
te handelen en te wandelen waar we willen.
Misschien zijn we vergeten dat die vrijheid ons hoogste goed is,
de luisterbereidheid, de altijddurende dialoog tot verbetering
onze echte rijkdom, en dat die rijkdom ook inhoudt dat we hem
met iedereen op dezelfde manier delen.
De echte rijkdom zit niet in de portemonnee maar in de ander.
Samen kunnen we de samenleving uittekenen die we
willen. Laat ons dat van de daken schreeuwen,
niet één keer maar elke dag, onophoudelijk.
Dat we niet tegen iets zijn maar vooral voor iets.

Beste publiek,
wat nu onhaalbaar lijkt is morgen reeds verwezenlijkt.
Anders waren de Amerikanen nooit op de maan geraakt.
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Een paar gekkies
In de voorstelling Hellegat verbeeldden we hoe onze
samenleving de voorbije eeuw veranderde en hoe sterk
het geloof was dat de bomen wel tot in de hemel zouden
blijven groeien. Maar ook hoe het besef kwam dat we
onszelf met dit geloof een rad voor ogen draaien en dat we
dus op een andere manier moeten nadenken over hoe we
onze levens inrichten. Wie dit alvast met gretigheid doet
is de jonge Nederlandse historicus Rutger Bregman.

Bregman zette zichzelf de voorbije jaren als vanuit het niets op
de kaart. Dat deed hij eerst met De geschiedenis van de vooruitgang, een boek waarin hij wou aantonen dat we het nooit beter
hadden dan nu. Vervolgens kwam Gratis geld voor iedereen, een
fel pleidooi voor een aantal radicale maatschappelijke veranderingen waardoor we het nóg beter zouden kunnen hebben.
Bregman: “Tijdens het schrijven van De geschiedenis van de
vooruitgang begon ik me wat te irriteren. Ik besefte dat er een
probleem is en dat het probleem niet is dat we het niet goed
hebben. Het probleem is dat we niet meer weten hoe het beter
kan. We hebben onze koopkracht, onze leuke gadgets, en dit is
het dan? Ik wil me daar niet bij neerleggen. Misschien speelt
hier mijn achtergrond als domineeszoon. Mensen hebben niet
alleen nood aan relativering – het gaat prima, hoor – maar
ook aan zingeving. Ik realiseerde me dat we opnieuw utopisch
moeten leren denken.”

Rutger Bregman
gedaan. Nu, als er van oudsher een categorie van mensen is die
ook kunnen laten zien dat het anders kan, zijn het kunstenaars
wel. Maar als ik door zeg maar Tate Modern in Londen loop
dan zie ik daar vaak geen maatschappijkritische kunst. Ik zie
te veel onbegrijpelijke kunst die rondjes draait in ironie, te veel
scepsis en sarcasme en betekenisloosheid die er ook nog trots op
is dat het betekenisloos is. Ik zie te veel een soort van eindeloos
zwelgen in het einde van de geschiedenis. Dat is natuurlijk een
beetje treurig als kunstenaars dat gaan doen. Maar we mogen
het gebrek aan nieuwe dromen zeker niet alleen op kunstenaars
afwentelen. Ondernemers kunnen op een andere manier een
bedrijfsmodel inrichten, burgers kunnen het doen, er zijn zoveel
manieren om de status quo aan de kaak te stellen.”
Je pleit voor een werkweek van vijftien uur?

Anders en beter
“Het boeiende aan geschiedenis is net dit. Ze laat je zien dat
we in een van de meest welvarende, veilige, gezonde tijden ooit
leven maar ook dat het nog veel beter kan. Wij denken bijvoorbeeld dat je altijd maar harder en langer moet werken om de
welvaart in stand te houden. Daartegenover staan allerlei
concrete historische verhalen, experimenten met kortere werkweken, die laten zien hoe zinnig en waardevol die kunnen zijn.
Of kijk naar het basisinkomen. Ik wil verhalen vertellen over
experimenten die zijn gedaan in Canada, in de VS, op andere
plekken in de wereld. De dromen die ik schets voor de 21ste
eeuw zijn trouwens vaak oude dromen. Aristoteles begreep al
dat prijs en waarde twee verschillende dingen zijn. We lezen
alleen Aristoteles niet meer, dat is misschien het probleem. Je
moet niet te geobsedeerd
zijn met originaliteit.
Dan ga je snel onzinnig doen. Een groot deel
van de twintigste-eeuwse
kunstgeschiedenis is bijvoorbeeld te verklaren
doordat kunstenaars te
graag origineel wilden
zijn. Iets wilden doen
wat nog nooit iemand
eerder had gedaan. ‘Ja,
ik heb nu een volledig
zwart doek gemaakt, dat
heeft nog nooit iemand
eerder gedaan’. Ja, dat
is omdat het belachelijk
is. Daarom heeft nog
nooit iemand het eerder
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“Ik schuif de betaalde werkweek van vijftien uur naar voren,
verwijzend naar het bekende essay van John Maynard Keynes
uit de jaren dertig. Daarin voorspelde hij dat tegen 2030
een werkweek nog vijftien uur zou duren. De belofte van de
technologie is immers altijd geweest dat we minder zouden gaan
werken zodat we meer tijd zouden over hebben voor het goede
leven. In principe is de hele Westerse geschiedenis van pakweg
1850 tot 1980 één groot experiment waarin we minder gingen
werken. Van 70 uur zijn we naar 35 uur gegaan. De werkweek
werd gehalveerd en intussen werden we rijker, gezonder en welvarender. Maar rond 1980 stopte het experiment omdat we de
toegenomen productiviteit niet meer wilden inruilen voor vrije
tijd, maar voor meer consumptie. En omdat werk, een carrière,
ook het belangrijkste goed was geworden. Eind 19de eeuw was
hard werken een teken van arm zijn. Hoe harder je werkte,
hoe armer je was. Nu is het vaak omgekeerd. Als mensen zeggen ‘ik ben druk’ zeggen ze eigenlijk ‘kijk mij eens belangrijk
zijn’. Langdurige werkloosheid heeft nu een grotere impact op je
welzijn dan het verliezen van een partner. We hebben echt een
cultuur gecreëerd die helemaal ziek is van werk. Het slorpt ons
volledig op, met alle stress, burn-out en depressies van dien.”
“Uit onderzoek blijkt dat landen met kortere werkweken
vaak productiever zijn. Henry Ford, de autobouwer, bracht de
arbeidsduur van 60 naar 40 uur en hij verdiende dat mooi
terug. Maar stel nu nog dat we minder zouden gaan produceren en dus consumeren. Dan kan je ook zeggen dat dat prima
is. Veel mensen hebben veel troep die ze niet nodig hebben en
die de planeet ook nog eens flink schade berokkent. Denk aan
het welvaartsniveau van pakweg 1990. Niet bepaald een
hongerwinter, toch? En stel nu nog dat je je koopkracht toch wil
behouden, dan kan je de productiviteitsgroei van de toekomst
inwisselen voor vrije tijd. Er komen nieuwe technologieën aan,
mooie robots, laten we alle efficiëntiewinsten die dat oplevert

omzetten in een kortere werkweek. Dit is geen economische
onzin. Iedereen die zegt dat deze droom niet haalbaar is, kletst
uit zijn nek. Het is een kwestie van politieke en collectieve wil.”
“Minder werken betekent ook niet dat je de rest van de week
gaat luieren. Luilekkerland is een akelige plek waar mensen
gezapig voor zich uitstaren, volgevreten met fastfood en troep.
Ik heb niets met linkse lui die zeggen: we moeten naar een
ontspannen samenleving. We moeten helemaal niet naar een
ontspannen samenleving, we moeten ons juist meer inspannen.
Laten we de vrijgekomen tijd spenderen aan dingen die écht van
belang zijn. Van mantelzorg tot meer tijd voor onze kinderen.”
“We moeten ons dus ook afvragen voor welk werk we nog
willen betalen, en welk werk we zelf willen doen. Er zijn heel veel
banen die de Amerikaanse antropoloog David Graeber ‘bullshit
jobs’ noemt. Banen waarvan mensen, als ze even nadenken,
zelf zeggen: sorry, ik voeg niets toe, als ik morgen niet op mijn
werk kom opdagen dan wordt de wereld daar niet lelijker, leger
of armer door. PR-medewerkers, lobbyisten, grote delen van de
financiële sector, daar zitten heel veel van dit soort onzinbanen.
We zouden juist werk moeten maken van ander en meer zinvol
werk. De fout die we steeds maken is dat we onze kinderen willen voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst, alsof die
toekomst al vastligt. Dan kijken we naar de trends en zeggen
we, in 2030 kan je daar je geld mee verdienen. Terwijl we ons
moeten afvragen, waar willen we ons geld in 2030 mee verdienen? Wat vinden we belangrijk en zinvol?”
De kortere werkweek hangt samen met je pleidooi voor een
basisinkomen?
“De eenvoudigste manier om mensen minder te laten werken
is ze de nodige middelen te geven zodat ze niet per se hoeven te
werken. We weten uit onderzoeken dat als mensen een basisinkomen krijgen ze niet stoppen met werken, maar iets minder
gaan werken: vijf à tien procent. Maar er is een meer fundamentele reden om een basisinkomen te verdedigen. In een rijk
land is het steeds moeilijker te verdedigen dat je je welvaart
dankt aan je eigen verdienste. We danken onze welvaart evenzeer aan het gezwoeg van onze voorouders, aan het geluk dat we
in een rijk land zijn geboren, aan de technologie, aan allemaal
dingen die buiten ons liggen. In zo een samenleving lijkt het mij
logischer om inkomen te beschouwen als een dividend van vooruitgang, niet als een beloning voor iets, maar als een recht, een
erfrecht, een herverdeling tussen generaties onderling.”

Charlie Chaplin - Modern Times
“De mentale switch die hiervoor nodig is, is niet gering. Tracht
maar eens af te raken van het dogma dat je per se moet werken voor je geld. We zullen dus stapje per stapje moeten gaan.
Ik zie mijn utopieën niet als blauwdrukken die je de volgende
dag doorvoert nadat ze zijn doorgerekend door een of ander
economisch bureau. Het zijn denkrichtingen waar je mee kan
experimenteren. De werkweek zou je stap per stap kunnen
inkorten door productiviteitswinst om te zetten in vrije tijd.
Met het basisinkomen geldt precies hetzelfde. We kunnen allerlei experimenten opzetten. We kunnen het leefloon minder
voorwaardelijk maken. We houden op met al die ineffectieve
werkloosheidscursussen die eigenlijk vooral vernederend zijn en
we keren dat geld gewoon uit aan mensen die het nodig hebben.
En dan zet je daar je beste wetenschappers op en je kijkt wat de
effecten daarvan zijn.”
Jouw derde pleidooi is dat voor een tax shift ?
“De verschuiving van arbeid naar andere vormen van belastingen, op vermogens tot vervuiling tot consumptie tot
grondstoffen, daar is praktisch iedereen voor. De OESO, het
IMF, de Wereldbank, de Europese Commissie. Die verschuiving
lijkt me redelijk onontkoombaar. Hoe ze er precies zal uitzien,
dat is de uitkomst van een politieke strijd. Maar voor mij is het
cruciaal om te begrijpen dat belastingstelsels geen boekhouderachtige aangelegenheden zijn waarin de gemiddelde burger
zich niet hoeft te verdiepen. Belastingen is wat ons bindt als
samenleving. Het is een van de bouwstenen van de democratie.
Ze geven een samenleving een collectieve bestemming. Dus het
is fijn te horen dat er bij jullie een fatsoenlijk debat is over een
vermogensbelasting. In Nederland is dat nog niet zo.”
Maar dit alles komt niet vanzelf?
“Als je denkt: die robots komen eraan en dan ga ik wel minder
werken en krijg ik mijn basisinkomen, wel, zo werkt het niet.
Er zijn geen wetten van de geschiedenis die voorspellen wat het
zal worden. Mensen maken hun eigen geschiedenis met hun
eigen ideeën. En die ideeën kunnen besmettelijk zijn, mensen
van mening doen veranderen. Stel dat je in 1950 een peiling
over het homohuwelijk had gedaan in Nederland. Tien op de
tien was tegen geweest. Toch zijn we het eerste land geweest
dat het homohuwelijk heeft ingevoerd, vijftig jaar later. Een
utopie begint altijd in het klein. Bij een paar gekkies. En van
daar moet ze zich als een olievlek uitbreiden. Daar moet strijd
voor worden geleverd, zo gaat dat volgens mij. Alle mijlpalen
van beschaving, alles wat een beetje de moeite waard is geweest
in de 20ste eeuw, was ooit ondenkbaar, belachelijk. En reken
maar dat we op het einde van mijn leven, ik ben nu 26, dingen zullen gerealiseerd hebben waarvan we nu nog zeggen, dat
is onmogelijk. We zijn nog maar pas begonnen.”
interview Joon Bilcke
volg Rutger Bregman op decorrespondent.nl

Pieter Bruegel - Luilekkerland
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Zondagskinderen
We hebben de gewoonte om op zondagnamiddag te gaan
wandelen, als het weer wat meezit. Een leuke, gezonde vrijetijdsbesteding waarmee we de contacten met vrienden
onderhouden en die de batterijen weer oplaadt. Je keuvelt met
elkaar, nu eens ludiek, dan eens ernstig en soms ben je gewoon
stil. Ook de komende zondag is er een wandeling gepland.
Omgeving Kortrijk, niet te ver en te lang, want het zijn donkere
dagen. We zijn met zijn achten.

Geel, oranje, rood, donkerrood, groen
Aangezien het extra koud is, zetten we er de pas goed in.
Er wordt gepraat over pijnlijke spieren, over problemen op
het werk, over nieuwtjes bij de kinderen, over de kerstdagen,
over hoe mooi de omgeving wel is, over de pracht van de lage
wolken en de winterse zon die zich daar tussen priemend een
weg baant. Intussen koelen onze handen, oren, neus en voeten
af, maar de sfeer blijft, dankzij een grap of een anekdote, gezellig en vertrouwd.
Na twee en een half uur stappen hebben we zo’n twaalf kilometer achter de kiezen. Tijd voor de beloning, een gezellige
kroeg, nog badend in de kerstsfeer. We installeren ons dicht bij
de open haard en genieten van een theetje, een koffie of iets
steviger. Al snel ontstaat een geanimeerd gesprek over koetjes
en kalfjes. Het hek is helemaal van de dam als het onderwerp
‘staken’ op tafel komt. Aangezien we met een bont gezelschap
aan tafel zitten (een kleine zelfstandige, een kaderfunctie in de
bank, een kaderfunctie in de verkoop, een OCMW-medewerker,
een werkloze, een gepensioneerde, een onthaalmedewerker en
ik als leerkracht, allemaal mensen van boven de vijftig, sommigen met jongvolwassen kinderen, anderen alleenstaand) zijn
de meningen nogal verdeeld. In de loop van het gesprek blijken
de politieke kleuren te variëren van geel over oranje, rood en
donkerrood naar groen.
De OCMW-medewerker en ikzelf blijken
de enigen te zijn die staken. Oei, daar verschiet ik wel van. Ik staak voor een warmere
samenleving waarin er zorg is voor iedereen,
geen afscheiding maar verbinding. Ik zie geen
duurzame oplossing in mensen afstoten en
uitsluiten, in het creëren van meer armoede.
Daar komt geen goeds van volgens mij.
Meteen worden verschillende tegenargumenten bovengehaald. Hebben we wel gedacht
aan de miljoenen euro’s die de staking kost
aan de staat, aan hoe slecht dit is voor de
crisis en hoe we het zo nog moeilijker maken
om erbovenop te geraken? Meteen wordt
een alternatieve boycot voorgesteld: geen
buitenlandse producten meer kopen. Dat
zou de economie pas vooruit helpen. Maar
stàken… Alles platleggen? Dit helpt ons
niet vooruit, integendeel. Europa wordt er
bijgehaald en de maatregelen die het moet
treffen rond financiën, rond arbeid. Onze
al of niet verbondenheid met de Walen, de
Belgische politiek in het algemeen en een

6

paar burgemeesters – die van Antwerpen en Gent - komen ter
sprake. Wat willen ze en waar zijn ze goed in of net niet.
Het luidruchtigst wordt het gesprek als het thema ‘werken’ op
de proppen komt en dan niet in het minst het thema ‘pensioenen’. Bij mensen van onze leeftijd ligt dit nogal gevoelig.
De meningen zijn verdeeld. Iemand vertelt dat in zijn buurt
Portugezen aan het werk zijn om een huis te renoveren. Straffe
werkers die veel uren kloppen, wellicht aan een lager loon.
Als die mensen naar hier komen werken, moeten wij dan als
West-Vlamingen niet bereid zijn om naar Limburg te gaan als
er daar geschikt werk zou zijn voor ons? “We zijn te veel verwend!” Luid protest. Er zijn nu eenmaal samenlevingen waar
het economisch minder gaat en mensen zullen altijd zoeken
om het beter te hebben zolang de ongelijkheid blijft bestaan.
Moeten wij terug naar vroeger? Is het dat wat we willen?
De tijd van onze ouders, toen ze moesten zoeken om rond te
komen? Leven van giften van de familie bij een ziekte of sterfgeval, omdat er geen sociale zekerheid is? Dromen van meer
geld om je kinderen te laten studeren? Wij hebben het hier
goed, juist omdàt er solidariteit is, vindt iemand anders.

Experimenteren
Dat er iets moet veranderen daarover zijn we het wél eens. De
pensioenen zijn onbetaalbaar geworden. De welvaart zoals ze
nu is, groeit niet verder, kan niet verder groeien, het is ‘op’.
Over hoe dat moet opgelost worden zijn de meningen echter
verdeeld. Plicht tot activering? Meer mensen aanzetten tot
werken, zodat ze niet moeten steunen op gemeenschapsgeld?
Langer werken? Mensen die hier het geluk komen zoeken buiten
houden, of dit toch beter regelen? Trachten te behouden wat we
hier hebben? Dat is inderdaad een mogelijke piste.
Een piste gesteund op angst volgens mij.
“Waarom spreken we niet over récht op activering, récht op werk”, haalt iemand aan.
“Hoeveel mensen worden nu niet buitengesloten omdat het ze niet lukt om mee te draaien
in de huidige maatschappij. Terwijl ze er maar
al te graag bij willen horen. Iedereen heeft
recht om zijn steentje bij te dragen, om zich
goed en nuttig te voelen. Hoeft het daarom
financieel altijd iets op te brengen? Nee, maar
menselijk brengt het ons wellicht allemaal iets
bij. Misschien wordt de werkdruk daardoor wat
kleiner, of wordt de werksfeer aangenamer. Het
is maar hoe je ernaar kijkt. Zal de welvaart
daardoor groter worden? Misschien niet, maar
het welzijn allicht wel.”
Iemand anders ziet een mogelijke oplossing
ontstaan vanuit de jongeren. Ziet hen experimenteren met nieuwe samenlevingsvormen,
hoe ze proberen kosten te drukken om zich niet te
moeten laten bepalen door het werkritme dat van buitenaf

opgelegd wordt. Men zoekt naar bewustere manieren van leven.
Hij vertelt over zijn zoon die zomaar ontslag nam uit een niet
bevredigend werk om te zoeken naar een gezonder evenwicht in
zijn leven. Hij woont nu op een kamer en zoekt naar wat hem
echt boeit in zijn leven. Sommigen van ons vinden het ‘onverstandig’ - een vast werk laten staan! - anderen bewonderen
hem om zijn moed. Ik behoor tot de laatste. Rondom ons zien
we mensen die ‘geefpleinen’ organiseren of diensten ruilen,
zoeken om te recycleren, ‘repairen’. Dynamische jongeren op
zoek naar een nieuw soort samenleving. Ik haal ook de inbreng
van de culturele sector aan, waar geëxperimenteerd wordt met
nieuwe ideeën, waar dromen uitgetest kunnen worden en zo
geleidelijk aan vorm krijgen. Denken we maar aan de laatste
editie van ‘Kortrijk Congé’ waar een nieuwe stadvorm werd
gecreëerd... Zit daar iets in? Ik vind dat we het in ieder geval
een kans moeten geven. Ze zijn wellicht een nieuwe toekomst
aan het creëren voor ons allemaal.

Nu
Iedereen van ons knikt herkennend als er gesproken wordt
over de druk van de huidige maatschappij. We kennen maar
al te goed de ratrace die het ons alsmaar moeilijker maakt om
fulltime mee te draaien. We dromen allemaal van een wat menselijker werksfeer. Daarover zijn we het in ieder geval wel eens.
“En toch”, haalt een andere vriend aan, “moet er nú iets gebeuren. Er moeten nu beslissingen genomen worden ten voordele
van de economie. Andere landen staan klaar om onze positie
in te nemen en als dat gebeurt dan gaat ons land ten onder en
zullen er geen jobs meer zijn, zal de armoede alleen maar groter
worden en zullen wij moeten gaan bedelen naar andere landen.
We kunnen niet blijven weggeven. Dan mogen we het sociale
vangnet helemaal vergeten.”
Zo blijven we een tijdje doorgaan en de discussie laait met
momenten hoog op. Toch blijven we praten. Er wordt geluisterd en uitgedaagd. Iedereen vindt het leuk om zijn mening te
geven en het is ook fijn dat ernaar geluisterd wordt. We voelen
ons allemaal betrokken partij en willen onze stem laten horen.
Het gesprek boeit ons dermate dat we niet eens merken dat het
café stilaan leegloopt. En neen, dit ligt niet aan de hevigheid
van de discussie maar aan het ongemerkt voortschrijden van
de tijd. De tijd is voorbij gevlogen. Het wordt tijd om afscheid
te nemen. Na een fijne dag gaan we in vriendschap uiteen,
ondanks onze totaal verschillende mening. We stonden open
voor elkaar en hebben elkaar misschien beïnvloed… of niet.
Het voelt goed dat dit kan bestaan tussen ons.
Bovendien heb ik tijdens dit gesprek voor het eerst ervaren dat
praten over ‘politiek’ ook leuk kan zijn. Als ik bedenk hoe er in
de kranten of de media vaak met verwijten naar elkaar wordt
gegooid, dan kan ik alleen maar pleiten voor een meer open
gesprek met respect voor elkaar. Misschien dat dát al een begin
is van een ‘warmere’ samenleving. Want dat is wat ik aan ons
gesprek overhoud: een warm gevoel.
Wat een zondagse wandeling allemaal niet kan teweegbrengen.
Dominique Vergote

De ‘langste dialoogtafel’

Tussen ja en nee ligt gans de
wereld open
Het najaar is dus heet geworden. Het
maatschappelijk debat woedde alom. In het parlement, voor de camera’s, op straat, in huis, op
café. Waarheen moet het met ons sociaal model?
Met onze arbeidsmarkt, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur? En hoe moet de politiek hier op
ingrijpen? Welke maatregelen nemen de huidige
regeringen? Zijn er alternatieven voor de vooropgestelde maatregelen?
Wie zoals ons dagelijks in contact komt met
mensen die het minder breed hebben weet dat de
oplopende discussies, onder meer over de besparingen en over wie deze moet dragen, wijzen op
structurele fouten in ons systeem. Dat we op een
kruispunt zijn beland waar we best de weg van
de dialoog kiezen om onze toekomst gezamenlijk
opnieuw vorm te geven.
Vanuit die overtuiging organiseerden de Unie
en Vormingplus, samen met Buda, de ‘langste dialoogtafel’. Op maandag 15 december, in
de marge van de nationale stakingsdag, gingen
werkgevers en werknemers, burgers, beleidsvoerders en opposanten alvast met elkaar in dialoog.
Op zoek naar nuance en helderheid, voorbij de
slogans.

Want de democratie is van ons allen.
Ze is een dialoog en geen dictaat.
Ze is een levendig huis,
geen koude en kille kamer.
De democratie is steeds in evolutie,
steeds aan verandering onderhevig,
maar altijd in functie van haar burgers,
haar mensen, niet van hun waarde als
consument of als producerende entiteit.
Laat ons de dialoog terug opeisen.
Tussen ja en nee ligt gans de wereld open.
Geert Six
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Eten met een fijn
gouden randje
Al meerdere jaren verzorgt de kookploeg van de Unie der
Zorgelozen maandelijks een maaltijd voor een tachtigtal buurtbewoners, Zorgelozen en sympathisanten. Deze
maandelijkse Resto’s verbonden we in het najaar met
twee nieuwe projecten: ‘de Foodiebeten’ en het pilootproject ‘Het één-tafelrestaurant’.

ÉÉN - TAFELRESTAURANT
Laten we het zelf zeggen. Het één-tafelrestaurant is een
oersimpel idee. In de prachtige schoot van Villa Lauwers een
mooi gedekte tafel neerpoten, boodschappen doen, kokerellen
en hop samen met de gasten aan tafel. Dit doe ik thuis ook,
zal menig lezer nu als bedenking maken. Maar weet dan dat
niet iedereen beschikt over de nodige elementen om dit in eigen
huis tot een goed einde te brengen. Het is niet slecht om er eens
bij stil te staan dat niet iedereen voldoende plaats of de ‘skills’
heeft. Stel je eens voor dat er bij je thuis nooit iemand over de
vloer komt, wat moet je dan niet allemaal missen ?

BENNY’S
ÉÉN - TAFELRESTAURANT
De voorbije zomer overtuigde een kennis Benny om mee te fietsen met de fietstocht van de Unie der Zorgelozen. “Zo ben ik
bij de Unie beland”, zegt hij. “Na de zomer gingen we er weer
naartoe, dit keer naar de Resto Ratatouille, de maandelijkse
kookavond. Ik zag er de mooi gedekte tafel van het één-tafelrestaurant staan. Dat bracht me op het idee om er mijn familie
aan uit te nodigen.”

“Ik probeer sinds kort een beetje op eigen benen te staan,
maar ik wil ook het contact met mijn familie niet verliezen.
Omdat ik tijdens de kerst- en nieuwjaarsdagen niet tot bij
hen kon geraken, heb ik hen uitgenodigd op mijn één-tafelrestaurant. Als aperitief maakte ik caipirinha zonder alcohol.
Dat had ik hier gedronken na de fietstocht van de Unie en ik
vond dat origineel en lekker. Er waren natuurlijk ook hapjes,
zoals tortilla’s met kruidenkaas. Daarna volgden preiroomsoep
met spekblokjes en een ovenschotel Parmentier. Dat is met
gehakt en bloemkool. Die had ik vroeger al eens gemaakt. Toen
was dat een hele uitdaging. Nu wist ik al beter hoe er aan te
beginnen en dat was goed voor de stress. Want voor de rest
was ik wel nerveus. Omdat mijn gasten drie kwartier te
vroeg waren, en mijn chocomousse nog maar pas klaar
was. Maar ook wel een beetje voor de rest van de avond.
Hoe die zou verlopen.”

Maar dat viel heel goed mee. “Het was een zeer
geslaagde avond. We zaten op ons gemak, hier in de
Villa van de Unie. Het was een moment om een beetje
bij te praten, te vertellen hoe ik het stelde, op het werk,
daarbuiten. Achteraf wist mijn ma te zeggen dat ze
echt content was. En ze vroeg wanneer ze nog ne keer
mocht afkomen.”
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Benny Compernolle

Voor deze projecten ontving de Unie de prijs van het Fonds Delhaize Group

Zes keer openden we het één-tafelrestaurant. Telkens een
andere gastheer of gastvrouw, telkens andere gasten.
Voorafgaande gesprekken maakten duidelijk waarom men eens
volk wou ontvangen, wat er op het menu zou staan, wie mee
de tafel zou sieren. De ene betaalde de kosten, de andere niet.
De ene kookte bijna alles zelf, de andere had wat hulp nodig.
Maar iedereen werkte een dag keihard om zijn gasten en ook
een klein beetje zichzelf te verwennen.
Familie, vrienden, oude kennissen schoven mee aan tafel,
meestal ietwat verward door het idee en de omgeving. Toch zat
al tijdens het aperitief de familiaire, amicale, ongedwongen
sfeer er telkens in. Ook de gasten bakten wel eens een biefstuk
of schoten in gang als de vaat riep. Keer op keer straalden de
gastheren en –vrouwen. Oude herinneringen ophalen, nieuwe
banden smeden, de familie terugzien, het doet zo een deugd,
was de boodschap achteraf. ‘Mijn moeder was content, deze
week mag ik eens langsgaan bij de dochter van een vriendin om
te eten, het is een hele tijd geleden dat ik zo een mooie avond
had, ik ben blij om eens iets terug te kunnen doen’ …
We kunnen hier veel moeilijke woorden tegen de muur
kletsen. We laten dat voor wat het is. Op voorhand was er wel
een klein plannetje, maar verder zo goed als geen regels, enkel
wat noodzakelijke praktische afspraken. Liefdevol, zorgzaam en
oprecht samenwerken aan die mooie avond is echt niet moeilijk.
Het was op een bepaalde manier zelfs bevrijdend om een dag
door te brengen met de gastheer, om vooral te supporteren,
te ondersteunen en te zien dat alles toch telkens goed komt.
Er is geen patent genomen op het idee, daarvoor is het te simpel
en te mooi. Het servies met een fijn gouden randje, bijhorend
tafelkleed en accessoires staat keurig te wachten op één van de
volgende ‘uitbaters’ van het één-tafelrestaurant.
Heroen Bollaert

De Foodiebeten
De voorbije jaren verzamelde de kookploeg van de Unie
der Zorgelozen doorheen de vele Resto’s die zij verzorgde een
stevige knowhow rond bewust en gezond koken. Met het
project de Foodiebeten wilde de kookploeg die knowhow delen
met zogenaamde ‘foodiebeten’ - mensen die graag bewuster
en gezonder willen koken maar niet goed weten hoe eraan te
beginnen. Hierbij streefden we naar een zo groot mogelijke
diversiteit van maatschappelijke en culturele achtergronden
en generaties waardoor het intermenselijke avontuur minstens zo boeiend werd als het culinaire. De drempel was laag,
de plats eenvoudig, betaalbaar en ook ecologisch verantwoord.
Zo vormden deze workshops ook een organisch kanaal om door
te stromen naar de kookploeg en de werking van de Unie.
Wat de cursisten en de koks nu van de Foodiebeten
vonden? We vroegen het aan Katia, die de workshops Pasta en
Dessert heeft gegeven en aan Geoffrey, die de workshops Soep,
Slaatjes, Pasta, Ovenschotels en Dessert heeft gevolgd.

PIMPEN
Ik kwam in aanraking met de Unie door een folder die ik gekregen had van mijn tante. Ik bekeek de folder en zag dat de Unie
mensen zocht om als vrijwilliger te helpen aan het interieur
van de Scala. Van Heroen, medewerker bij de Unie, kreeg ik wat
meer informatie, en daardoor kwam ik ook in contact met de
Foodiebeten. Ik probeer creatief te zijn als ik kook, dus leek het
me een toffe ervaring om een workshop te geven en zo te experimenteren. Samen met stagiaire Sarah schreven we receptjes
uit en kwamen we tot originele en toffe gerechtjes. Het was
een aangename ervaring om mensen te mogen helpen om hun
kookkunsten te pimpen.
Doordat de kok voor de desserts was weggevallen, vroeg Sarah
mij of ik nog kon helpen. Hoewel ik pas laat ben bijgesprongen,
was het toch een geslaagde workshop. We kregen onze zelfgemaakte chocolademousse mee naar huis, want nadat we de
appelcrumble hadden opgegeten hadden we geen honger meer.
Ik hoop dat er nog een editie wordt gehouden, maar dan misschien in een ander seizoen. Ik was echt tevreden, want er was
ambiance en het was lekker! Dank u aan iedereen die heeft
meegewerkt en bedankt dat ik mocht meedoen!
Katia Fiore

AANKNOPINGSPUNTEN
Ik ben een jongen die graag bezig is in zijn vrije tijd.
Zo ging ik op een dinsdagavond naar een infomoment in het
conservatorium, waar ik verschillende informatie kreeg. Er
zat daar ook een man met info over kookworkshops, genaamd
de Foodiebeten. Daar wilde ik het fijne van weten omdat ik
zelf graag kook en ook graag altijd nieuwe dingen leer en
uitprobeer. Zo ging ik dan naar bijna alle workshops van
de Foodiebeten en ik moet zeggen, ik heb ervan genoten.
We waren steeds met een leuke groep en de koks brachten
steeds lekkere gerechten mee. De lekkere soepen, slaatjes, pasta’s en alle andere waren steeds toppers van gerechten.
Mijn eerste indruk is momenteel een tijd geleden maar toen ik
de eerste keer binnenk wam bij de kookworkshops had ik een
boeiend gesprek met de kok en met Sarah, en ik had er meteen
zin in. Ik verwachtte op voorhand recepten die we makkelijk zouden kunnen bereiden en die lekker zouden zijn.
De koks en de rest van de groep zijn daar goed in geslaagd!
Ik ben dan ook blij dat ik de Unie der Zorgelozen heb leren
kennen. Het zou fijn zijn mochten zo’n workshops als die
van de Foodiebeten nog vaker doorgaan.
Het was leuk om met mensen te werken die ik nog niet
kende. In het begin is dat meestal moeilijk, maar we

hadden verschillende aanknopingspunten om samen over te
praten (het eten, het recept, de smaken, de Unie, …). Ik ben blij
dat ik de andere Zorgelozen heb leren kennen en de koks ook.
Het zijn toffe mensen en hopelijk zie ik ze nog terug in de toekomst. Ik zie mezelf zeker nog komen naar de Unie. Ik zou iets
zoals de Foodiebeten nog eens willen doen, maar ook andere
dingen zoals koken voor de andere Zorgelozen (bijvoorbeeld
voor een Resto Ratatouille). Ik wil vooral dat het contact met
de mensen blijft bestaan, want jullie als de Unie der Zorgelozen
zijn fantastische mensen.
Bedankt aan het team dat steeds klaarstond en het groepje dat
kwam koken.
Geoffrey Houttave

IN DE SMAAK
Op vrijdag 26 september ontvingen we voor deze projecten de
prijs van het Fonds Delhaize Group. Dat kon de manier waarop we
met de Resto’s, de Foodiebeten en het één-tafelrestaurant mensen
met verschillende sociaaleconomische en culturele achtergronden
op een actieve manier samenbrengen rond gezond en ecologisch
koken en eten wel smaken.
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Boem patat (maar dan op rijm)
Shot at dawn
Ik ben er ziek van, van gans hun oorlog met fanfares en trompetten en doorgeknipte linten en vlaggen in de wind. Met hun
opbod aan slachtoffers en helden. Er is geen wijk in Vlaanderen
of de lokale brandweer werd opgetrommeld om met fier getoeter extra glorie te geven aan de burgemeester die het, al naar
gelang de voorkeur van de ghostwriter, had over de slachtoffers
of over de heldendaden.
Schrale en eenzame troost bood mij de poëzie, stille afwezige
tussen de stapels oorlogsboeken in de papierhandel. Wellicht
gedeserteerd of ‘shot at dawn’. De dorpen waar de plaatselijke cultureel verantwoordelijke het gedicht van John McCrae
‘In Flanders Fields’ meende te moeten aanhalen, beklemtonend hoezeer hij (de declameur) samen met
McCrae naar de vrede hunkerde. Hoevelen kregen
dit jaar de tranen in de ogen bij de openingszin
‘In Flanders Fields the poppies blow, Between
the crosses, row on row’. Dit wordt dan met de
meest naar vrede hunkerende blik in het publiek
gesmeten. Met zo een gedicht zindert de vrede
in de lucht. Het is geen lang gedicht, amper drie
strofen. Twee daarvan gaan over het dood zijn,
‘We are the Dead’. Een mens zou er direct zijn
geweer van weggooien, maar gelukkig is er
strofe 3 om das militar te redden. Hier komt
de aap uit de mouw, de kogel uit de loop.
‘Wij zijn gesneuveld, maar neem ons geweer
en vecht door, zodat we met een gerust hart
kunnen slapen In Flanders Fields’.
McCrae roept niet op tot vrede of wapenstilstand, hij wil dat er verder gevochten
wordt, steeds maar weer, want de doden
moeten gewroken worden. En aangezien
er steeds maar weer doden vallen moet
er steeds meer gewroken worden, meer
gevochten worden. Oorlogspoëzie wordt
veel ten onrechte voorgesteld als poëzie
voor de vrede. Enkele welgekozen lijnen en
de wens van de inrichter van de vredesactiviteit wordt vervuld. Vrede zal zijn.
Zo ook de jaarlijkse poppiesplechtigheid
rond 11 november. De sfeer is voor een
buitenstaander, vooral als hij het Engels
niet machtig is, vreedzaam voor vrede. Met verdriet voor de doden en gewonden op de slagvelden van de Grote
Oorlog. Niets van: de poppies zijn er om de Britse soldaten te
herdenken, waar in de wereld ze ook gesneuveld zijn. Ook bijvoorbeeld bij de aanval op de Malediven, waar ze een raket in
een van hun slagschepen geboord kregen, met honderden doden
als gevolg. De Argentijnse dode soldaten krijgen geen poppies.
Poppies voor de Britse soldaat die sneuvelde terwijl hij in een
ver land waar hij niets te zoeken had de hutten van de plaatselijke bevolking in brand stak. Poppies hier, poppies daar, maar
vooral poppies in de etalages. De poppieswinkel in het Flanders
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Bob Dylan
Fields museum is haast even groot als het museum. Poppies
hier, poppies daar, poppies tussen de winkelwaar. Kassa open,
poppie buiten, euro binnen.
Duizenden doden min of meer, bij het tellen van oorlogsslachtoffers is men nooit precies. De Argentijnse doden werden
zelfs niet geteld. Zo konden tijdens de Vietnamese oorlog de
wiskundigen zich de kop breken over hoe het mogelijk was
dat er meer doden bij de Noord-Vietnamezen waren dan alle
bewoners samen. De westerse pers goochelde met de cijfers en
fantaseerde er maar op los. Volgens de verslagen sneuvelde er
nooit een Amerikaan, maar de Vietnamezen vielen bij bosjes.
Ook onze eigen BRT deed hier vrolijk aan mee.
Poëzie is omwille van haar schoonheid van alle tijden, dus ook
in oorlogstijd. Als we het hebben over schoonheid, dan hebben we het over de poëzie op zichzelf. Het thema is, om het
eenvoudig te houden: lelijk. We blijven dus bij de les: oorlog.
Sommigen lopen met het idee rond dat (anti of pro) oorlogspoezie uitsluitend uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog
komt. Met enkele voorbeelden wil ik aantonen dat ze van alle
tijden is. De eerste oorlogen werden reeds bezongen terwijl het
bloed nog van de knotsen druppelde. Als eerste voorbeeld ga
ik niet zo ver terug in de tijd, 1871 moet volstaan. Napoleon
III gaat een robbertje vechten met den Duits, misschien
als training. Na een eerste overwinning krijgt hij echter de
ene pandoering na de andere en moet vluchten naar Parijs.
Deelnemer aan het spektakel: woordgoochelaar Rimbaud in
dienst van La France. Omwille van de poëzie en de schoonheid in de oorspronkelijke taal (Frans) krijgt u beide teksten:
de Franse en de vertaling door Paul Claes. We serveren het met
tromgeroffel: Het Kwaad door Arthur Rimbaud.

Het kwaad

Terwijl mortieren rode fluimen schrootvuur braken
Die heel de dag lang fluiten door het weids azuur,
En voor een smalend Vorst, in groen of in scharlaken
De bataljons bij drommen vallen onder het vuur,
Terwijl een vreselijke waanzin hen verplettert
En honderdduizend man tot dampend afval maakt,
– Dood! In de zomer, in het gras, in uw geschitter,
Natuur! o schiept gij deze mensen niet volmaakt!... Is er een God, die van damasten altaardoeken,
Van wierook en van gouden miskelken geniet,
Die in slaap wordt gewiegd door een hosannalied

En pas ontwaakt wanneer Hem moeders, weggedoken
Van angst en snikkend in hun oude zwarte kap,
Twee stuivers offeren, gewikkeld in een lap!

Arthur Rimbaud

Exodus
1871 lijkt u ver? Dan nemen we misschien wel het meest
verkochte boek en tevens misschien wel het oudste: de Bijbel.
Spannend boek! Het is pas begonnen of er zijn al een paar
moorden gebeurd. Onder andere door een zekere Mozes die
een onschuldige vermoordt (Exodus, 2,12). Diezelfde Mozes is
verantwoordelijk voor het eerste gedicht in de Bijbel (Exodus
15), alhoewel men het een lied noemt. Het wordt gezongen
ter ere van God, met wiens hulp een gans leger verdronken is.
Bij het zien van al die lijken kan men niet verder dan een mooi
lied zingen. Enkele flarden eruit:
Ik wil zingen voor de heer,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp hij in zee.
Zijn naam is heer, hij is een krijgsheld
de wagens van de farao slingerde hij in zee,
daar, in de rietzee, verdronk het leger,
zijn beste officieren kwamen om.
Wild kolkend water overspoelde hen,
ze verdwenen in de diepte, zonken als een steen.
Zo gaat het nog een bladzijde lang door, een mooi eerbetoon
aan de generaal die duizenden mannen de dood in joeg. Maar
dat was niet erg, het waren immers vijanden. Zo gaat het in
oorlogspoëzie: men roemt en eert de eigen oversten, het eigen
leger. Aan ons de heldendaden, aan hen de modder en het slijk.
Nee, dat laatste klopt niet. Althans in de poëzie krijgen wij ook
ons deel aan modder en slijk. Daarin zijn we tenminste gelijk.
Maar ik ken althans geen heldendadengedichten waarin de
vijand geprezen wordt. We kennen de vijanden niet, ze zijn er
om gehaat te worden. In de vakantie op een Spaans strand zijn
het onze vrienden en verbroederen we, in de oorlog schieten we
elkaars kop eraf.

Le mal

Tandis que les crachats rouges de la mitraille
Sifflent tout le jour par l’infini du ciel blue;
Qu’écarlates ou verts, près du Roi qui les raille,
Croulent les bataillons en masse dans le feu;
Tandisqu’une folie épouvantable, broie
Et fait de cent milliers d’hommes un tas fumant
– Pauvres morts! Dans l’été, dans l’herbe, dans ta joie,
Nature! Ô toi qui fis ces hommes saintement! ….-

– Il est un Dieu, qui rit au nappes damasséees
Des autels, à l’encens, au grands calices d’or
Qui dans le bercement des hosannah s’endort,

Et se réveille, quand des mères, ramassées
Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir,
Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir!

Käthe Kollwitz - Treurend ouderpaar
Kent u dan Peter Kollwitz niet, vraagt u? De meest bekende
dode Duitser uit de Eerste Wereldoorlog. Hij hield het geen dag
vol en sneuvelde al bij het eerste treffen. Hij is een held van
de vredesbeweging. Uiteraard een dode held. Maar het bijzondere aan Peter is dat hij een held werd door zijn moeder. Nee,
zijn moeder was geen soldaat, zij bleef ver van het front thuis
in Duitsland. Zij is de ware heldin: u kent haar van het intrieste
beeld van een vader en moeder die treuren om een dode zoon.
Hoe moet die moeder (van de vader is in gans het verhaal weinig sprake) de oorlog vervloekt en gehaat hebben. Dat zou wel,
maar dan pas vanaf het moment dat haar zoon doodgeschoten werd. Uit de correspondentie blijkt hoe zij achter de Duitse
veroveringsdrang staat, hoe vol van de komende overwinning.
Overwinning waar haar zoon deel van zou uitmaken. Een kogel
besliste echter anders. Het verdriet doet haar van kamp veranderen, hoe slecht is plots die oorlog? Zij bevindt zich daarmee
in goed gezelschap: Rudyard Kipling, niet de uitvinder van de
boekentassen maar de schrijver van veel poëzie en proza, onder
andere Het Jungleboek. Auteur van veel geschrijf over het grote,
trotse Groot-Brittannië; over de welvaart die zij over de wereld
brengt. Wie tegen zijn vaderland is, die krijgt met Rudyard te
maken. Tot zijn zoon, die hij gedwongen had om militaire dienst
te nemen, verdwijnt in de oorlogsgrond van Lens in Frankrijk.
Om nooit meer boven te komen, vermist. Het verdriet doet bij
vader een schakelaar omslaan. Net zoals de moeder van Peter
begint hij de oorlog te haten. Zolang anderen sneuvelen is alles
goed, maar als ons bloed vloeit, dan beginnen de hersenen te
werken. Dan wapperen onze vlaggen niet meer zo uitbundig,
maar hangen ze slap, zielloos ons te verwijten. Het verdriet zal
wel nooit volledig slijten. Maar hoe wreed het ook moge klinken:
de poppies die de kassa doen rinkelen, verzachten het leed. ‘Een
mens moet toch leven, nietwaar meneer.’
Zijn er dan geen jonge barden meer die met zoetgevooisde stem
de oorlog wegjagen? Oh jawel. Denken we maar aan Bob Dylan
die zich afvroeg hoe het kon dat in een oorlog beide partijen
God aan hun zijde hebben. Of Country Joe-Mac-Donald (van
het letterspelletje op het Woodstock festival) die de vaders erop
wees hoe leuk het was hun zoon te zien thuiskomen tussen zes
planken. Maar nu ik goed kijk... Beide songs zijn meer dan 50
jaar geleden geboren. Echte vredesliedjes of vredesgedichten uit
de recente periode, nee, ze zijn niet blijven plakken. Misschien
hebben we geen oorlogen genoeg?
Binnen een paar jaar staan ze er weer: de burgemeester en de
pastoor, de jeugdhuiswerker en de leraar. Er is altijd wel een
jubileum te vieren: het einde of het begin, het doet er niet
toe, van een oorlog. Gelukkig hebben we veel oorlogen gekend.
Zo kunnen we veel jubileums vieren. En poppies verkopen.
Ivan Basyn

Arthur Rimbaud
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Oefening in het schrijven van geschiedenis
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Uitgesproken op de debatavond van Hart boven Hard in de
Kortrijkse Schouwburg, maandag 20 oktober 2014.
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Geestverruimers
Het kan anders, in de kunst en in de samenleving. Dat
is niet alleen onze overtuiging, maar ook die van Wouter
Hillaert. Hij is theatercriticus en redactiecoördinator bij
rekto:verso, het tijdschrift voor cultuur en kritiek. Begin
september organiseerde hij met rekto:verso tijdens het
Theaterfestival tien constructieve gesprekken rond tien
wilde voorstellen voor de toekomst van de kunsten, die elk
buiten de klassieke lijntjes kleurden. In die periode lag hij
ook mee aan de basis van de burgerbeweging Hart boven
Hard, waar ook de Unie zich heeft achter gezet.
Wouter Hillaert
De kritiek dat de kunsten te veel binnen de eigen lijntjes
kleuren is niet nieuw. Wat is er nu anders aan?
Hillaert: “Sinds de jaren ‘80 is het vanzelfsprekend dat een
beleid en een samenleving kunst en cultuur ondersteunen.
Meer nog, die vanzelfsprekendheid groeide alleen maar, ook
financieel. Daar lijkt nu een eind aan gekomen. Steeds vaker
hoor je de vraag stellen: waarom moet de gemeenschap kunst
en cultuur subsidiëren? Deze vraag is belangrijker dan die
waar de kunstensector zelf lang heeft op gefocust: wat is het
belang van kunst en cultuur? Want eigenlijk stellen heel weinig mensen dat belang in vraag. Iedereen zal zeggen dat kunst
en cultuur heel belangrijk zijn. Maar minstens in de perceptie
worden mensen geconfronteerd met een sector die de vanzelfsprekendheid van subsidiëring niet in vraag wil stellen en die
ook te weinig écht kritisch is voor zichzelf. Fundamenteel voor
mij is dat er een wringend contrast is tussen wat organisaties
en instellingen zeggen dat het belang is van kunst en hun eigen
praktijk. We zeggen dat kunst voorloopt op de maatschappij,
terwijl we ons eerder behoudsgezind opstellen. We zeggen dat
kunst de maatschappij voedt met nieuwe denkbeelden, dat het
een alternatief formuleert voor de stroom van deze tijd – neoliberalisme, versnelling, concurrentie – maar eigenlijk zie je die
tendensen ook in de kunstensector zelf, en vaak heel frappant.
Zo maken de kunsten zich ongeloofwaardig. Tegelijk worstelt de
sector nog steeds met het 20ste-eeuwse groeidenken waar we in
groot geworden zijn. Een liberaal denken in termen van exclusiviteit, autonomie en zelfprofilering, het geloof dat je beter en
meer moet doen dan een ander, wil je overleven. We zijn duidelijk op een punt gekomen dat dit ons begint tegen te werken.
Welk denken kan ons wel helpen? Dat was de inzet van de tien
voorstellen die we op het Theaterfestival op tafel gooiden.”
Waar ligt de sleutel voor de toekomst?
“Als we in termen van concurrentie blijven denken, betekent
dat dat elke organisatie keihard met alles moet bezig zijn.
Maar dat kan niet. Want elk haar competenties liggen elders.
We zullen alleen overleven als we samenwerken, binnen en

buiten de sector. Neem het gegeven etnisch-culturele diversiteit.
In Antwerpen maken Toneelhuis en HETPALEIS de voorstelling
Het vertrek van de mier samen met KunstZ, een organisatie die
acteurs en podiumkunstenaars van diverse origine ondersteunt
en begeleidt richting theatersector. Dat is een heel mooie vorm
van hoe het kan. Maar dat samen iets doen, het coproductie
denken, is er al lang. Waar het nog veel meer over moet gaan,
is het verdedigen van elkaars plek. Het uitstijgen boven de eigen
organisatie om het hele ecosysteem te zien en te zien dat wij
alleen maar zuurstof hebben als een andere speler die helemaal
anders is dan wij, ook de nodige zuurstof heeft, dat die ook op
een goede plek zit in het systeem. Als het centrum niet mee
gaat pleiten voor de periferie dan brengt dat het hele systeem
in gevaar.”

Nieuwe mindset
Volgens Hillaert moet de kunst- en cultuursector niet alleen
doen wat ze pretendeert en denken in termen van het hele ecosysteem. Ze zal ook sterker moeten inzetten op haar verhouding
tot de brede maatschappelijke context waarin ze speelt. Deze
vraag naar de relatie tussen kunst en samenleving lag vijftien
jaar geleden al aan de basis van het sociaal-artistiek werk, dat
Hillaert al die tijd als criticus nauwgezet volgde.
“Die vijftien jaar praktijk hebben ervoor gezorgd dat
kunstenaars als Simon Allemeersch, Thomas Bellinck of Jozef
Wouters nu de ene voorstelling maken met wijkbewoners of in
een gevangenis, en de volgende in een grote instelling. Tevoren
waren dat heel verschillende parcours, waarbij het ene meer
waard leek dan het andere. Nu, voor deze generatie, is dat deel
van één artistiek verhaal, en is elke manier om tot een voorstelling te komen even legitiem. Dus het feit dat je kunst maakt
met mensen die zeg maar ‘geen kunst gestudeerd hebben’ en die
in een andere sociaaleconomische positie zitten, past nu meer
in de mindset dan toen. Tegelijk vind ik het symbolisch kapitaal
dat de sector aan het sociaal-artistiek werk toekent nog altijd
te laag. Velen denken nog in termen van autonome kunst en
volgens de kwaliteitsdefinitie van de jaren ’80. Dat zorgt ervoor
dat de sfeer die ik schets, de geesten die verruimd zijn, bij vele
instellingen nog altijd niet echt courante praktijk is geworden.
Dat is vooral jammer voor de sector zelf. Anders dan vroeger is
‘bezig zijn met de straat’ geen dienst meer aan de straat, maar
een overlevingsnoodzaak voor de sector.”
Hoe schat je de gevolgen in voor het sociaal-artistiek werk
als de term uit het nieuwe kunstendecreet verdwijnt?
“In het nieuwe kunstendecreet worden kunstenaars en organisaties niet meer beoordeeld volgens disciplines als theater,
beeldende kunst, … maar volgens functies zoals productie,

Kurt Van der Elst
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Het vertrek van de mier

participatie, … Op papier zie ik meer mogelijkheden dan gevaren. Bij de Unie bijvoorbeeld zit
de participatiegedachte in alles. De clou zal zijn om
duidelijk te maken dat participatie niet iets is wat komt
nadat het kunstproduct is afgewerkt, maar dat het een specifieke en waardevolle vorm is van produceren, van presenteren,
van reflectie. Binnen die functie heeft pakweg Jan Decorte een
probleem. Het denken in functies kan ook helpen in het denken
in termen van relaties tot anderen. Vanuit de functie participatie heeft het sociaal-artistieke bijvoorbeeld mogelijkheden
om samen te werken met organisaties die op een andere functie
inzetten. Ik denk ook aan een specifiek nieuw instrument als
de partnerprojecten, waarbij kunstorganisaties samenwerken
met organisaties van buiten de kunsten, wat erg in lijn ligt met
waar sociaal-artistiek werk altijd sterk in is geweest. Maar het
is allemaal koffiedik kijken. Wie zal op welke functie inzetten?
Is er genoeg geld voor alle functies? Veel hangt ook af van hoe
de pools van beoordelaars zullen worden samengesteld.”

Hart boven Hard
Deze zomer lag Hillaert ook mee aan de basis van de burgerbeweging Hart boven Hard. Zijn bezorgdheid over de toekomst
van de kunsten en zijn bezorgdheid over de toekomst van onze
samenleving sluiten nauw op elkaar aan.
“Aan de grondslag van Hart boven Hard ligt mijn zelfde basiszorg als in de kunsten: dat organisaties en sectoren het minder
en minder op zichzelf gaan redden. Verbreden en verbinden
past hier ook in. En denken in termen van alternatieven is een
derde gelijkenis. Als er wordt bespaard en elk steekt apart het
vingerke in de lucht voor zijn eigen middelen, dan wordt elk
van die vingerkes gewoon afgehakt. Vandaag kun je alleen nog
het verschil maken als je met alle vingerkes een vuist maakt.
En als de cultuursector ook reageert als het inschrijvingsgeld
aan de universiteit wordt verhoogd, wat op lange termijn een
veel groter gevaar is voor het voortbestaan van de sector dan de
kaasschaaf van onze minister. En omgekeerd. Dat was heel erg
het wervende gevoel van de eerste Hart boven Hard bijeenkomsten in augustus. Als we het rijtje afgingen waarover mensen
uit heel verschillende sectoren zich zorgen maakten, dat was zo

Wat is Hart boven Hard
Hart boven Hard is een burgerinitiatief dat individuen en organisaties verenigt die zich zorgen maken
over het geplande beleid van de Vlaamse en federale regering. Van studenten en gepensioneerden tot
sociale en culturele organisaties, allen willen ze gaan
voor een samenleving die hart boven hard verkiest.
Het initiatief verzet zich tegen een al te economische
kijk op onze samenleving en verdedigt gelijkheid, solidariteit en zuurstof voor mensen. Deel je bezorgdheid
en teken mee de alternatieve septemberverklaring van
Hart boven Hard op www.hartbovenhard.be.
noteer in je agenda:
zon 29 maart 2015 in Brussel - De Grote Parade

gelijkaardig. Iedereen bleek de buik vol te hebben
van een eenzijdige besparingslogica, een strikt economische kijk op de samenleving, het individualiseren
van alle problemen. Ergens zetten onze huidige regeringen
een aantal tendensen door die er al waren. Maar het principe
dat het beleid samen met het middenveld iets uitzet, hebben
ze wel verlaten. Ze spelen echt op een confrontatiepolitiek. Een
reden te meer om als antwoord daarop een zo groot mogelijk
platform te maken.”
Wat maakt Hart boven Hard specifiek?
“Er zijn veel koepels en er waren al acties die organisaties met
elkaar verbonden, zoals de protesten tegen de GAS-boetes.
Maar wat Hart boven Hard uniek maakt, is dat we bruggen
bouwen tussen het bestaande middenveld en burgers die in geen
van die organisaties zitten. Dat doen we met een verbindend
ideologisch verhaal en een ander actiemodel dan pakweg de
klassieke betoging. Dat spreekt mensen aan. En dat kan best
wel impact hebben. Dat de vermogenswinstbelasting op tafel
ligt, heeft veel met Luxleaks en de staking van de vakbonden te
maken, maar ook met Hart boven Hard, denk ik. Grote vermogens belasten, dat was vroeger een strijdpunt van ‘klein links’.
Nu is dat een mainstream idee geworden. Dus je kan het gevoel
hebben dat we naar rechts zijn opgeschoven, maar er zijn evenveel signalen dat er ook iets links kan opstaan dat krachtiger is
dan het geweest is.
Onze hartenwensen zijn een 360 graden overzicht van
de bezorgdheden van heel veel mensen. Het zijn geen tien
concreet te realiseren punten. Dat is ook niet de bedoeling.
Het zijn geestverruimers. En ze willen mensen sterken in het
gevoel dat ze niet alleen staan als ze concreet rond thema’s
gaan werken die voor hen belangrijk zijn. Het is niet aan Hart
boven Hard om pakweg de 30-urenweek te bepleiten. Maar als
Femma op deze discussie wil inzetten, weet ze zich geruggesteund binnen een verbindend platform.”
Tot slot. Wat is de inzet van de Grote Parade die Hart boven
Hard op zondag 29 maart in Brussel organiseert?
“Dat het kan en moet veranderen. Met duizenden burgers
en organisaties trekken we aan de bel: als we een menselijke
toekomst willen voor iedereen, dan moet deze samenleving
dringend anders. We roepen iedereen op: kom op straat, er is
een alternatief!”
interview Joon Bilcke

Hart boven Hard Kortrijk
Net als in veel andere steden is er ook in Kortrijk een
Hart boven Hard-groep. In oktober bracht die nogal
wat volk bijeen voor het debat in de Schouwburg en op
15 december, de dag van de nationale staking, zette
die de actie Pont du Coeur op. Meer weten of interesse
om je zelf mee in te zetten? Stuur een mailtje naar
kortrijk@hartbovenhard.be.
noteer in je agenda:
za 7 maart 2015 – Hartslag Kortrijk, een denk- en
doedag voor al wie vindt dat er wél een alternatief is
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De staat verdrukt, de wet is logen
De rijkaard leeft zelfzuchtig voort
Tot het merg wordt de arme uitgezogen
En zijn recht is een ijdel woord
Er valt een dansende olifant uit de lucht: het is waarschijnlijk
de eerste maal in de geschiedenis dat de titel van een artikel een
vers is. Wat een verandering! Helaas is het de enige verandering die dit en de komende jaren te verwachten is.

De laatste aderlating
Het vers is van de Nederlandse dichteres Henriette van der
Schalk, maar ze is beter bekend met de naam van haar echtgenoot Adriaan Roland Holst. Het is het begin van de tweede
strofe van haar schitterende vertaling van een gedicht geschreven door Eugene Pottier in 1871 tijdens de eervolle dagen van
de Commune van Parijs. Het gedicht heet L’ Internationale, in
het Nederlands De Internationale.
Er is nog niet zot veel veranderd sinds die tijd, behalve wat
technologische vooruitgang en de daarmee verbonden verbetering van onze mogelijkheden. Om maar te zeggen, bijvoorbeeld
op medisch gebied was de laatste aderlating ongeveer in de
geneeskundige prehistorie, is de eerste harttransplantatie pas
onlangs gedaan en staan we nu ongeveer aan de vooravond
van de eerste verpotting van hersenen. Stel je daarbij een bedje
jonge sla voor, maar dan met grijze hersentjes, netjes op een rij.
Akke akke tuut tuut...
De gevallen olifant krabbelt recht en kijkt even beduusd om
zich heen. Met het uiteinde van de slurf dicht bij mijn linkeroor fluistert hij: “He ventje, niet zo rap a*stub*ieft! Vergeet ge
niet een en ander? A**ez, sociaa*, ge kent dat woord toch we*?!”
“Ja, en …?” weet ik uit te brengen, want ik ben geen olifanten die spreken gewoon, en al zeker niet een exemplaar met
een spraakgebrek. Toch moet ik toegeven dat er ook sociaal wel
een en ander veranderd is. Dat is een feit zo groot als een buitensporige villa. De werkende mens is er wel op vooruitgegaan
sinds de tijd van de textielbaronnen. Er moet niet meer gekozen
worden tussen patatten met ajuinsaus en patatten met uiensaus. Er is ziekteverzekering en werkloosheidsvergoeding. Wie
werk heeft verdient een schone boterham, enfin, de ene verdient
al een schonere boterham dan de andere, en wie helemaal uit de

boot valt kan nog wel een of andere voedselbedeling raadplegen.
Een mens hoeft zich daar tegenwoordig niet meer voor te schamen. Er is zelfs zoveel voorzien dat sommigen de analfabeten,
armoedzaaiers, pensioentrekkers, weduwen en wezen, mensen
met een letter af, steuntrekkers en studenten beschouwen als
een bende profiteurs en leeglopers. En wie in de gevangenis zit
moet ook niet te hoog van de toren blazen. Allemaal gespuis
en uitschot. De slurf raakt voor de tweede male mijn oor aan:
“*eg dat eens k*aar en duide*ijk uit.” Dit is wat ik zei:
“Mijn eerste werkdag was 19 januari 1972. Het vroor dat het
kraakte en ik had geen handschoenen mee. De eerste februari
2012 was de eerste dag van mijn pensioen. Nu is het december
2014. We zijn ons aan het voorbereiden om een stuk te spelen
dat honderd jaar geleden begint, aan het front, maar moet ik
nu echt vandaag het zaad van de haat laten kiemen in mijn
hart? Dat is nu wel schone, een Antwerpenaar die de slimste
mens van de wereld is, wat zeg ik, van het heelal en omliggende,
maar rendeert die wel economisch? Heeft hij, en ik citeer, de
economische meerwaarde van een Indiër of van een Congolees?
Brengt hij wel genoeg op voor die sukkelaars van beleggers en
aandeelhouders die met moeite hun hoofd boven de champagne
kunnen houden en hun honger moeten stillen met rauwe eitjes
van de steur?”

Oost-Indië
Pardon, er staat wel wat veel in mijn eerste alinea en het is wellicht niet helemaal duidelijk. ‘k Zal het uitleggen.
‘t Zijn de Hollanders die de aandelen uitgevonden hebben.
Al het geld bijeenbrengen om zo’n schip uit te rusten om de
gevaarlijke tocht naar Oost-Indië te ondernemen was geen
klein bier. ‘Als we nu eens dat kapitaal lieten beloven op papier
en als we genoeg van die papiertjes hebben, dan zijn we weg’.
Als het schip terugkeerde en de merchandise verkocht was,
werd de vennootschap ontbonden, kreeg elke aandeelhouder zijn
centen terug plus een deel van de winst en konden ze opnieuw
beginnen. ‘t Is een beetje kort uitgelegd, maar ‘t is toch heel wat
anders dan een aandeel vandaag. Dat brengt gegarandeerd op,
tenzij er aan de andere kant van de wereld, maar het kan ook
aan de overkant van de straat zijn, een of andere pipo speculeert op een dalende beurs, daar geld tegen smijt en daar nog
winst mee maakt ook. Ik heb laatst horen zeggen dat dingen
ook naar beneden kunnen groeien.
Enfin, er zijn dus mensen die hun kapitaal laten werken.
Ge moet u dat voorstellen als allemaal centjes die daar staan
te zwoegen in het zweet hun aanschijns. ‘t Is te zeggen, in
ateliers in Oost-Indië, maar het kan ook in Afrika zijn, of in een
maquila in Latijns-Amerika waar er sukkelaars zijn die zweten en onderbetaald zijn. Ik neem aan dat wat die mensen te
weinig betaald worden in de zakken van de aandeelhouders
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Rood is de kleur van de liefde en rood is de kleur van mijn vlag.
Pablo Neruda schreef:

Hoe de vlaggen geboren worden

belandt. Economen zullen beweren dat ik hier rare bochten
maak en zij hebben volledig gelijk. ‘t Is crisis. Crisis hier, crisis
daar, gisteren crisis en vandaag crisis en morgen crisis. En nu
is het helaas helaas helaas zo dat er maar één uitweg is uit die
crisis en dat is de zwaarste lasten leggen op de zwakste schouders. Ik zie u verbaasd kijken maar het is echt waar zo, het kan
niet anders. Het kan echt niet anders, echt waar, al de politiekers zeggen het en de bedrukte pers schrijft het. Tedju tedju, het
kan niet anders: besparen en inleveren, hoe lager op de sociale
ladder hoe meer dat je het zal voelen. Ge kunt dan, als je
gedaan hebt met de stront van je kleren te vegen, alstublieft
nog eens hetzelfde bolletje kleuren.

Zo zijn vandaag onze vlaggen.
Het volk borduurde ze met zijn tederheid,
het naaide de lappen aan elkaar met zijn lijden.
Het plantte de ster met zijn brandende hand.
En het sneed uit hemd of firmament,
blauw voor de ster van het vaderland.

Het rood werd, druppel na druppel geboren.
Johan Walgraeve

Dat breng mij terug naar mijn eerste alinea. Ge hebt het allemaal wel begrepen dat ik niet de minste goesting heb om haat
te laten ontkiemen in mijn hart, maar het staat mij niet aan
dat ik daar moeite voor moet doen. En ik moet moeite doen
omdat er antropomorfen zijn, wezens die eruit zien als mensen,
die hun best doen om haat te zaaien.

STOELENDANS
Steek armoede niet langer onder stoelen of banken. Dat was de
boodschap van de Unie en A’kzie (de Kortrijkse vereniging waar
armen het woord nemen) met hun actie tijdens de Werelddag
van verzet tegen armoede het voorbije najaar. Tevoren beschilderden vrijwilligers 100 stoelen en voorzagen ze van slogans
die verwijzen naar armoede. Deze stoelen werden op diverse
plaatsen in de stad geplaatst. Op 16 oktober voerden wij
actie met deze stoelen op de Grote Markt in Kortrijk. Aan de
aanwezigen werd gevraagd om deel te nemen aan deze actie.
Mensen namen plaats met een masker op en een bordje met een
slogan tegen armoede. Er waren zeker nog een 100-tal anderen die de actie mee volgden. Toen iedereen had plaatsgenomen
op de stoelen kwamen de wereldleiders naar de Grote Markt.
Ze waren speciaal naar Kortrijk gekomen om te zien hoe er in
Kortrijk aan armoedebestrijding werd gedaan. Obama, Angela
Merkel, Poetin, François Hollande, … waren aanwezig en
hielden een korte toespraak. Daarna was het de beurt aan
Geert Bourgeois om te speechen. Hij legde uit hoe men in
Kortrijk de armoede verdreven had.
Na de toespraken vertrok de bonte stoet symbolisch naar het
stadhuis van Kortrijk, waar die avond dialoogtafels rond het
thema armoede op het programma stonden.
Martine Nuyttens
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De goede werken van André
Dit is een verhaal over André. Hij is een weduwnaar van eenenzeventig zonder kinderen. Hij woont in een mooi huisje met een
tuin, heeft een goed pensioen en een redelijk goede gezondheid.
André is gelukkig. Tweemaal per week komt een buurvrouw
poetsen, hij kookt dan voor hen beiden, de zondag gaat hij
kaarten met de vrienden. Zoals iedereen in de buurt weet, is
André een aangename sociaal voelende mens bij wie ze altijd
welkom zijn. Hij is dan ook zelden alleen thuis.

Een kleinigheidje
Vorig jaar in september ging hij, zoals iedere zaterdag, zijn
lottoformuliertje binnendragen in het krantenwinkeltje. Dat
deed hij al tientallen jaren. Af en toe won hij een kleinigheid,
maar ach, het was voor het spel hé, een beetje spanning iedere
week. Zoals altijd stak de winkelierster zijn briefje voor nazicht
in de machine. Nu klonk er echter een raar geluid. Niet het lage
gebrom van ‘niet gewonnen’, ook niet het vrolijke getingel van
‘gewonnen’. De winkeljuffrouw keek ongelovig op het scherm.
“Hier staat dat je gewonnen hebt, maar dat ik het niet mag uitbetalen. Je moet met je briefje zélf naar de Nationale Loterij in
Brussel! Oeioei, dat zal heel wat geld zijn!” dacht André.

wordt binnen drie maand op uw rekening gezet, maar u kan nu
al honderdduizend euro krijgen om het te vieren. Feestje met de
kinderen en zo, je weet wel.”
Drie maanden later was het rond Kerstmis en de bankdirecteur
kwam André persoonlijk zeggen dat het geld aangekomen was.
En dat hij natuurlijk het allerbeste advies kon geven om het nog
méér te doen opbrengen… André knikte stilletjes, bedankte de
man voor zijn goede zorgen en stuurde hem weg. Hij had namelijk al drie maanden zitten nadenken. Kinderen had hij niet en
zijn enige familie waren een paar verre neefjes die hij in geen
dertig jaar gezien had. Gehoord ook niet trouwens, zelfs geen
nieuwjaarskaartje. Hij kon dus met zijn geld doen wat hij wou.
Het is een luxeprobleem, dacht hij. Eigenlijk heb ik alles wat ik
wil, mijn pensioentje is voldoende voor wat ik nodig heb. Ach,
misschien eens een nieuw autootje in plaats van mijn oud karretje. Een nieuwe tv met een wat groter scherm. En een nieuwe
zetel, want de oude begint nu toch wel erg door te zitten. Goed,
een mens weet nooit wat er komt, maar met een paar honderdduizend euro kom ik ruimschoots toe voor de paar jaren die ik
nog te gaan heb. Maar anderzijds, hetgeen ik op het einde over
heb, gun ik ook niet aan de staat, dus wil ik er mensen mee
gelukkig maken. Laat ons zeggen dat ik het afrond en het oneffen geld voor mij houd, achthonderdduizend en wat euro’s, en
de honderdeenenveertig miljoen uitdeel.
André trok naar een journalist om zijn besluit in de media te
brengen. “Ik deel honderdeenenveertig miljoen uit aan mensen in België die me een briefje sturen en daarin bewijzen dat
ze het echt nodig hebben. Maar niemand kan meer krijgen
dan duizend euro en ik alleen beslis wie er iets krijgt en wie
niet. En daarover is geen discussie mogelijk. De bedoeling is
dat ik 141.000 mensen daarmee een steuntje in de rug geef.”
Natuurlijk, we zijn in België, en dus werden er een paar tv-programma’s aan gewijd. Het Journaal, Ter Zake, Reyers Laat, het
ene panel na het andere verzamelde Mensen met Meningen om
commentaar te geven.

Dus trok hij de volgende maandag naar Brussel. Met de trein,
want met de auto in Brussel zag hij al lang niet meer zitten. Hij
had nog tegen niemand iets gezegd, hij wou eerst meer weten.
“Proficiat, meneer.” Een man in perfect maatkostuum schudde
André opgewekt de hand. “Weet u wel hoeveel u gewonnen
hebt?” André schudde van nee, daar had hij zich nog niet
mee beziggehouden. “Ik denk dat u me dat wel zult vertellen,
meneer?” “Wel, u deed mee aan EuroMillions. En daar was al
een hele tijd geen winnaar meer in rang één… dus de pot werd
almaar groter… en deze week is er maar één winnaar, meneer.”
De man keek André even bezorgd aan. “Zit u goed, meneer?”
André knikte maar moest toch even iets wegslikken. “Wel
meneer… U won honderdeenenveertig miljoen achthonderdduizend tweehonderd en zeven euro en vijftig cent, om precies
te zijn.” André was er even stil van. “Dat is wel veel geld,
meneer… In euro’s, zegt u?” “Laat het maar even rustig bezinken, beste man, maar u bent nu inderdaad schatrijk. Het geld
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Standbeeld
Uiteraard vond de eerste dag iedereen dat André een
fantastische man was. En dat er zo meer zouden moeten
zijn. Hij verdiende een standbeeld. Waar zaten die andere
Lottowinnaars die zich anoniem verscholen in hun gekregen
villa’s. Er werd een Facebookpagina ‘Wij houden van André’
opgericht die al direct honderdduizend likes kreeg.
Maar de dag nadien kwamen de Genuanceerde Meningen opdagen. Was het eigenlijk wel zo een goed idee om het kapitaal zo
te versnipperen? Met duizend euro kon men toch niet zoveel
doen. Zou men niet beter één groot fonds maken om behartigenswaardige gevallen écht goed te helpen? Er stonden direct
een aantal kandidaten op om dergelijk fonds te beheren, want
men kon Andreeken toch niet met zo een zware verantwoordelijkheid belasten. Een paar pastoors en sociaal assistenten
boden direct hun expertise in verband met ‘goede werken’ aan,

maar werden onmiddellijk
op het matje geroepen bij de
Kardinaal. Uiteraard boden
de diverse grootbanken aan
het kapitaal te beheren zodat
er een hoge opbrengst kon
gegarandeerd worden, die
nog méér goede doelen zou
mogelijk maken. En intussen
hadden de vier neefjes een
proces ingespannen om hun
oom ontoerekeningsvatbaar
te laten verklaren en maakten ze onderling al ruzie
over wie de voogdij mocht
waarnemen.

Kust

harten
10wensen
samen rijk

Een rijke samenleving herken je aan de kwaliteit van
haar
zorg, onderwijs, cultuur, mobiliteit, sport, ... Die rijkdom
is
van iedereen, verkoop ze niet uit aan private bedrijv
en!
Wij bepleiten extra investeringen in elk sterk aanbo
d dat
mensen rijker maakt aan kennis, verbeelding en artistie
ke
gevoeligheid. Omdat levenskwaliteit niet in een
spaarvarken past.

sterk jong en oud

Een samenleving met toekomst bouw je op van in de
wieg,
met toegankelijke kinderopvang, genoeg vrije speelru
imte,
bloeiend jeugdwerk, degelijk onderwijs. Creëer waard
evolle
jobs voor jongeren, één op vijf zit zonder werk! Als gemee
nschap gunnen we iedereen dezelfde kansen aan de start,
én
een evenwichtige oude dag.

eerlijke belastingen

Werkenden, gezinnen en kleine zelfstandigen betalen
belastingen zoals het hoort. Waarom de grootste bedrijven
en de
grote fortuinen niet? Met die middelen kunnen we
meer
energievriendelijke scholen, rusthuizen en sociale wonin
gen
bouwen. We dringen aan op rechtvaardige belastingen,
ook
op de grootste vermogens.

stop armoede

België is een rijk land, maar één op zeven Belgen leeft
in
armoede, en de kinderarmoede is verdubbeld. Intusse
n
groeit de kloof: de 1 procent rijkste Belgen bezitten
evenveel als 60 procent van de bevolking. Trek alle inkom
ens
en uitkeringen op tot boven de armoedegrens. Dat kost
de
staat 1,5 miljard per jaar, terwijl ze wel 6 miljard ophoe
st
voor de notionele interestaftrek, een belastingvoordeel
voor
vennootschappen.

De derde dag werd de
Politiek wakker. De minister
van Financiën liet onderzoeken of er bij het uitdelen
Stress en burn-outs zijn dé ziekte van onze tijd. We snakke
van het geld eigenlijk geen
n Steden groeien steeds verder aan. Dat vraagt een
sociale en
naar meer tijd voor onszelf, ons gezin, voor (mante
voorheffing moest ingehoul)zorg. ecologische vernieuwing. Willen we de kracht
van het lokale
Daarom blijft herverdelen van arbeid en inkomen de
uitda- echt opwaarderen, dan moeten steden en gemee
den worden, want ja, voor
nten méér
ging. Met tijdskrediet of een kortere werkweek met
loon- in plaats van minder geld krijgen. Om fors te
degenen die het geld kreinvesteren in
behoud kunnen we de werkdruk verminderen en
meer hun wijken en hun basisvoorzieningen, van
cultuurcentra
mensen tewerkstellen. Het maakt tijd vrij om bewus
gen, was dat ten slotte toch
te, tot jeugd- en rusthuizen. We geven onze buurt niet
prijs.
actieve
burgers te zijn.
een inkomen. En in feite
waren daar toch ook bijdragen voor het RIZIV op
verschuldigd? De diverse
Diversiteit kleurt onze samenleving. Die grote versch
eiden- Het klimaat geeft alarmsignalen: we overschrijden
de draagbanken
boden
daarop
heid is onze realiteit. Toch versterkt nog te veel beleid
de kracht van de planeet. We moeten onze economie
terug in
ongelijke behandeling van mensen op basis van afkom
een aantal formules aan
st, handen nemen en inzetten op kwaliteit en hernie
uwbaarreligie en/of seksuele geaardheid. Samen moeten wij
voor heid. Van onderuit groeien tal van initiatieven
om het geld in beheer te
die tonen
gelijkwaardigheid gaan. Van ‘wij’ tegen ‘zij’ naar
‘onze’ dat het anders kan. Maar ook structurele
nemen via een formule
veranderingen
samenleving. Omdat de toekomst pas begint waar racism
e, blijven nodig, met een internationale planning en
bindende
met ‘fiscale optimalisadiscriminatie en uitsluiting stoppen.
afspraken. Omdat zuurstof fijner ademt dan fijn stof.
tie’ – juridisch perfect in
orde, hoor. Staatsveiligheid
opende een dossier om na
België is geen eiland. Wat elders gebeurt, gaat ons
mee Democratie is meer dan bolletjes kleuren. Ook
te gaan of er geen terrona de verkieaan. We geloven in meer internationale solidariteit,
in een zingen moet besturen gebeuren mét de
ristische organisaties tot
bevolking. De
gastvrij België met een eigen vredespolitiek om conflic
ten kwaliteit van een democratie valt af te meten
aan kracht
te voorkomen. Ook pleiten we voor een ontwikkelings
de begunstigden zouden
sa- van een kritisch en actief middenveld. Wie dat
aan de kant
menw
erking
die geleidelijk evolueert naar een wereldwijde schuift
behoren. De PvdA vond
, is geen democraat. De toekomst zal sociaal, ecolosociale zekerheid. In een wereld die een dorp geworden
is, gisch, solidair en superdivers zijn, of niet zijn. Daar
André een Kapitalistische
is geen
vegen we niet enkel voor eigen deur.
alternatief voor. Dat is het alternatief!
Profiteur omdat hij een
miljoen euro van het volk
voor zich hield. De N-VA
waarschuwde voor het al te grif toekennen van toelagen aan
Er kwam een Facebookgroep ‘Wij Haten André’,
werkschuw Waals tuig. Het Vlaams Belang eiste Eigen Centen
al had André daar geen last van, want hij had geen internet.
voor Eigen Volk. Groen zei dat het ondemocratisch was dat
André eigenmachtig besliste wie er geld kreeg. De Liberalen
De vierde dag zei André: “Kust allemaal mijn...” Hij schreef zijn
eisten dat het geld zou gebruikt worden om de loonlasten te
geld over naar een zonnig eiland, zocht daar een paar Dames
verminderen. De Socialisten vonden dat het geld over ‘iederZonder Mening Met een Groot Hart en Opgewekt Karakter en
een’ moest verdeeld worden, bij voorkeur via de vakbond en de
liet zich door hen verwennen tot het einde van zijn dagen.
ziekenkas. De CD&V gaf iedereen een beetje gelijk en stelde
voor een werkgroep op te richten.
Johan De Bock

werkbaar werk

Leefbare buurt

Diversiteit is realiteit eco is logisch

wees wereldwijs

Doe de democratie

Werk in de Wijk
Met leerlingen en leraars uit het Kortrijkse Vti onderzoeken we een gezamenlijke aanpak van de vormgeving
van de Scala. Dat komt niet uit de lucht gevallen. In het
zog van ons project Werk in de Wijk, waarmee we de vele
verhalen van de Scala en haar boeiende volkse buurt verzamelen, viel enige tijd geleden immers een brief in onze
bus. En die bracht ons op het spoor van alweer een onontgonnen stuk Scalahistorie. Duik mee in de tijd, naar de
donkere jaren van de Tweede Wereldoorlog.
Marcel, Germain en Julien
“In hun tijdschrift ‘De Gazet’ lees ik dat de Unie der Zorgelozen
rondstruint in de buurt van hun toekomstige pleisterplaats: de
Scala in de Pluimstraat. Misschien zijn ze ook geïnteresseerd
in een stukje oorlogsgeschiedenis van hun nieuwe verblijfplaats.” Zo begint de korte brief, getiteld: ‘Mijn jaren in de
Scala’. Getekend: J. Peperstraete, flat 252. Enig speurwerk
leidt ons naar leef- en zorghuis De Korenbloem, gelegen naast
Villa Lauwers van waaruit we onze dagelijkse werking uitrollen. Daar vinden we in flat 252 inderdaad Julien Peperstraete,
onderwijzer op rust en een vat vol verhalen en herinneringen.
Onder andere aan zijn jaren in de Scala. “Ik gaf les in de toenmalige Sint-Jozefs Vrije Beroepsschool toen die in het voorjaar
van 1942 werd opgeëist door de Duitsers”, begint hij zijn vertelling. “De Duitsers wilden er een opleidingscentrum voor de
luchtvaartindustrie vestigen. Leraars en leerlingen moesten
voor de lessen uitwijken naar verschillende andere plekken in de
stad, alle samen zeventien, waaronder de Scala. In de zaal werd
de werkplaats van de houtbewerkers ondergebracht. De kamers
in het huis aan de straatkant dienden als leslokaal.”

Een blij weerzien
Voor hij verdergaat stellen we voor om nog eens naar de zaal
te gaan voordat die grondig wordt gerenoveerd. Intussen komen
we via het Vti in contact met Marcel Gheysen, geboren in 1922
en Germain Martens, geboren in 1927. Zij volgden in de oorlogsjaren de lessen houtbewerking in de Scala. En zo komt het
dat we op een gezegende zomermiddag met deze drie heren
terugkeren naar de Scala én in de tijd. Het is jaren geleden dat
ze elkaar ontmoetten. Het weerzien is hartelijk. En geen van
hen was na de oorlog nog naar de zaal teruggekeerd.
Marcel: “Ik ben hier in augustus 1942 les beginnen volgen, na
de vakantie. Vier uur per week. Ik was ingeschreven als vrije
leerling. Ik wilde leren sculpteren. Maar ik ben maar een paar
maand kunnen blijven want op 31 maart 1943 werd ik weggevoerd naar Duitsland. Toch heb ik in die periode een werkstuk
of vier kunnen maken. (kijkt rond) Had ge mij moeten vragen
waar de lessen waren doorgegaan, ik had gezegd in de Palace.
Die zaal om de hoek, in de Zwevegemsestraat. Maar daar is
voorzeker nooit een atelier geweest.”
Germain: “Dat waren hoerenkoten. In de Zwevegemsestraat
waren ‘t allemaal hoerenkoten.” (hilariteit)
Julien: “Ik ken alleen de zaal en dit lokaaltje hier, aan de straatkant. Dat was een theorieklas voor de derdejaars elektriciteit.
Ik kwam er de vrijdag lesgeven. Om nutteloze verplaatsingen
te vermijden tussen de zeventien plekken waarover de school
was verspreid moesten we namelijk alle theorielessen op dezelfde
plek geven. Dus begon ik de vrijdagmorgen met een uurtje Nederlands. Daarna een uurtje Frans. In de pauze stak ik
dan mijn neus ne keer binnen in de zaal bij de collega’s van de
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houtbewerking. De danszaal stond vol met werkbanken. Mijn
collega’s Frans Gier, Victor Vandenbussche en Oscar Devriendt
leidden er hun leerlingen op tot volwaardige meubelmakers.
De eerstejaars leerden en pen- en gatverbindingen maken.
De knapste zwoegden aan hun allereerste zwaluwstaartverbindingen. Tussen de lesuren speelde ik voor bellenman.
Met een soort sacristiebel ging ik in de deuropening van de
zaal staan om het einde en het begin van de lessen aan te
kondigen. En over de middag at ik samen met mijn leerlingen
mijn boterhammetjes op. Met ersatzkoffie. Er ontstond een
echte vriendschapsverhouding met hen. Na de middag startte
ik mijn lessen met driehoeksmeting. Vanuit de school hadden
we een heel klein bord op ne staander mee verhuisd. Het was
nauwelijks groot genoeg voor een cirkel en een raaklijn om
ermee de begrippen sinus, cosinus, tangens… aan de man te
brengen. Enfin, het was zodanig klein, ge moest niets anders
doen dan het afvegen. We moesten de lessen dikwijls onderbreken als er bomalarm was. En soms zaten we meer in de
schuilkelders dan in de klas.”
Germain: “Nu, moest er iedere keer gebombardeerd zijn als
er bomalarm was, er stond niks meer rechte in heel Kortrijk
(lacht). Op de gaanderijen stonden de werken van de leerlingen
en de voorraad hout van de meester. Machines hebben er nooit
gestaan. Het was allemaal met de hand. Er stonden vier rijen
schaafbanken, iedere keer twee naast mekaar. Elk had zijnen
bank.”
Marcel: “De meester liep rond, van den enen bank naar den
anderen. En op het einde daar stond zijn lessenaar. En de
verwarming was op kolen.”
Julien: “Het grootste probleem in ons noodklasje was dikwijls de
verwarming. De oude bouwvallige schoorsteen wilde de vettige
briketten die ons door de kolenrantsoenering waren toebedeeld
niet slikken. Nog een geluk dat de leerlingen houtbewerking
geregeld wat houtafval en schaafkrullen brachten om de vlam
in onze kachel aan te wakkeren. Ik leerde langzamerhand een
nieuw beroep bij. Dat van stoker.”

Blauwen
Julien: “Van de paters trappisten in
Westvleteren kregen we elk jaar tweeduizend kilo tarwe. De prior bracht die persoonlijk.
Zakken graan in zijn auto en erbovenop flessen
trappist om de zakken te camoufleren. Ik weet nog, ne keer
op ne maandag, ik kwam met de fiets naar school. Onderweg
zie ik een groene camion langs de kant van de weg staan.
Vanonder die camion steekt een witte pij uit. Het was de prior.
De leidingen van de camion waren verstopt van het stof van de
houtskool die hij dikwijls smokkelde, hij had ze net uitgekuist.
Toen hij me zag zei hij, pak ne keer de kruk en draai er ne keer
aan. En zo schoot die camion weer in gang. De prior reed ermee
weg en ik stond daar met die kruk in mijn handen. Een half
uur later arriveer ik op de speelplaats van het Vti en diezelfde
camion staat daar aan de ingang van de kelder. Maar de wacht
van de Kommandantur, een beetje een oudere vent die in de
oorlog in de school verbleef, had die ook zien staan en hij kwam
tot bij ons. Ik zeg, we zijn nu gebakken. Ge mocht dat niet doen
hé, blauwen binst den oorlog. Maar hij vroeg, kann ich Ihnen
helfen, en hij heeft die camion helpen lossen. Kinder können
viel Essen, zei hij, en ich habe auch drei Kinder.”

Dikkebusvijver
“Er werd veel gesmokkeld tijdens de oorlog. Zo herinner ik me
onze collega, meester Dewulf. Ze moesten die mens een standbeeld geven. Hij reed elke donderdag naar een boer in Otegem
en hij kwam terug geladen gelijk nen ezel, met boter, vlees,
meel. Maar hij is overgedragen geweest. Hij heeft op zijn knieën
moeten beloven dat hij nooit meer met ne motocycle zou rijden.
Hij zei, wat moet ik nu doen, gehoorzamen aan mijn overheid of
doodgaan van den honger? Nu, hij is gewoon met die smokkel
doorgegaan maar langs een andere weg.
Dat was ne fantastische mens. Toen ik begon als leraar in het
Vti moesten we verplicht een fantasiekostuum dragen, zo een
met een gestreepte broek en een bolhoed. Maar ik zei, mijn
moeder is weduwe, ze moet haar spaargeld opleven, we kunnen
wij dat nu niet betalen. Op nen dag hadden Vanderstichele, de
directeur, en Dewulf ons uitgenodigd om ne keer paling te gaan
eten in Dikkebus. Nu waren Vanderstichele en Dewulf alle twee
wijndrinkers en ze hadden daar verschrikkelijk veel gedronken.
En als de laatsten weg waren zei Dewulf, allez gauw, gij kunt
roeien - inderdaad, ik was dikwijls naar Dikkebus geweest,
gaan roeien op de vijver – en voor ik het wist zat ik in een
bootje met ne paster links en ne paster rechts van mij en naast

hen hun bolhoeden. En
als we midden de vijver waren
pakten ze elk hunnen hoed, ze schepten die vol
met water en ze zetten die op hun hoofd. Het was gedaan met
de verplichting van de bolhoed!”

Goede dagen
Julien: “In al onze miserie hebben wij hier nog goede dagen
gehad ook. Op het einde van ’t schooljaar in 1942 lagen er
vanachter in de zaal nog 20.000 kilo cokes. Dat moest blijven
liggen van de Duitsers. Maar het schooljaar erop begon, en die
kolen waren opgebrand. En Dewulf zei, zou gij ne keer durven meegaan naar de Kommandantur en zeggen dat de kolen
op zijn. Zo gezegd zo gedaan. Kommt in Ordnung, zei die gast.
Maar dat kwam niet in Ordnung. Dus Dewulf vroeg, kent gij
den burgemeester? Maar ik kende die niet, dat was nen oorlogsburgemeester. Naar den oorlogsgouverneur dan. Die was van
Oostvleteren. En Dewulf zijn vader was garde in Oostvleteren.
Ik heb dan een brief opgesteld in het Duits en Dewulf heeft hem
ondertekend en een week erop komt er drie keer 20.000 kilo
cokes toe. We hadden geen plaats om ze te leggen. En zo kwam
dat we elk 400 kilo kolen van den overschot kregen, hetgeen in
den oorlog goed te passe kwam, want alles was gerantsoeneerd.
Jaja. Af en toe hadden we ne keer chance. Maar ’t waren twee
moeilijke schooljaren die we er hebben doorgebracht. Jaren om
niet te vergeten. Jaren van veel zorgen. De Unie der Zorgelozen
bestond toen nog niet.”
Marcel: “Ik draai nog altijd. Sierdraaien. Schalen, oorringen,
armbanden, beeldekes. Maar de machinerie is veel veranderd.
Weet je, een meubel dat wij zouden ontwerpen, ze zouden dat
niet meer kunnen maken. Of ’t zou niet meer betaalbaar zijn.
Allez, bijvoorbeeld, we maakten meubels met veel moluurkes.
Dat werd met een freesmachine gedaan, nen topie. Die had een
gleuf in de as en we staken daar messen in waar we zelf profiel
aan gaven. Nu moogt ge dat niet meer gebruiken. Nu moet dat
een frees zijn. Maar voor ieder moluurke een frees maken, dat
bestaat, maar dat kost veel te veel geld.”
Germain: “De kast zou de prijs van een heel huis zijn!”
Marcel: “Ik heb bij mij thuis nog een klein werkstukske dat ik
hier in de oorlogsjaren heb gemaakt. Als de zaal klaar is moet
ge maar ne keer bellen. Misschien kan het er nog een schone
plek in krijgen.”
interview Joon Bilcke, Geert Six en Frank Delft

Dit interview willen we opdragen
aan Julien Peperstraete, die
jammer genoeg intussen
is overleden.
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Intussen in de
Pluimstraat
Na de afbraak van de oude Scala is deze zomer gestart
met de opbouw van de nieuwe. Over enkele maanden moet
de ruwbouwfase achter de rug zijn. Intussen raakte ook
de Spionkopcampagne op kruissnelheid. Op een half jaar
tijd werd reeds een vierde van de nog nodige middelen
opgehaald. Inhoudelijk worden intussen de juiste partners
op het verhaal betrokken. Zo krijgt ons project van
‘fysieke en mentale renovatie’ stilaan vorm. En op vrijdag
27 maart komt minister van Cultuur Sven Gatz het
bouwproject alvast inzegenen!

GROETJES VAN OP DE WERF

Ben jij al bij …

Om de laatste nodige centen voor de renovatie van de Scala op
te halen en als symbool om veel mensen op een laagdrempelige
manier de kans te geven om in dit verhaal mee te stappen, hebben we de Spionkop van de Scala opgericht. Wim Opbrouck,
Uniefan van het eerste uur, is er de enthousiaste voorzitter van.

meer info over dit project op

WWW.DESCALA.BE
Al gehoord van …

Minstens even belangr ijk is dat we ook kunnen rekenen op
de steun van een aantal sterke ondernemingen uit de regio
die hun betrokkenheid bij dit duurzaam en sociaal project als
een echte meerwaarde zien. Dit zijn de Socio’s van de Scala.
Ze ondersteunen ons met hun ervaring en expertise, met materialen of eenvoudigweg met een genereuze gift. Misschien wil
ook u met uw bedrijf mee de schouders onder ons Scalaverhaal
zetten. Neem gerust contact op met Klaartje Mertens via
klaartje@uniederzorgelozen.be of op 0472/41 23 48. Dan kunnen we zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.
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Aan iedereen die een gift doet vanaf 5 euro schenken we als
symbolische return zijn of haar gepersonaliseerde lidkaart
van de Spionkop van de Scala. Naast natuurlijk, voor eeuwig en
altijd, een plaats in ons hart.
Jouw gift kan natuurlijk in een omslag in de bus van de Unie
belanden. Maar wie toegang heeft tot het wereldwijde web
kan het ook 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 fiscaal aftrekbaar. Om een gift over te maken, ga
naar www.descala.be.
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, fijne 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 !

EEN TIJDLOZE EERSTE STEEN
Op vrijdag 27 maart heeft onze minister van Cultuur Sven
Gatz de eer om de ruwbouw van de Scala in te zegenen met
haar tijdloze eerste steen. En dat wordt geen gewone steen.
Deze steen wordt gevuld met persoonlijke boodschappen van
de Zorgelozen en van mensen die onmisbaar zijn geweest in
ons verhaal van de voorbije vijftien jaar. Met die boodschappen maken we duidelijk wat we de Scala toewensen voor de
volgende tien, twintig, honderd jaar, wat we wensen dat er op
die plek mag gebeuren, aan wie we toewensen dat hij of zij er
een thuis zal vinden. De boodschappen zijn anoniem. Ze gaan
in verzegelde omslagen waarmee de steen wordt gevuld en
vervolgens wordt ingemetst. In onze verbeelding wordt de steen
ooit geopend en krijgt de toekomst ooit te lezen wat we haar
vandaag wensen.

Oude stenen in nieuwe muren
Deze zomer kuisten we met vele Zorgelozen vijf volle dagen lang
de oude stenen van de Scalamuren één voor één op. Met deze
stenen werd onlangs de buitenmuur van de nieuwe Scala opgebouwd. Of hoe we oud en nieuw naadloos op mekaar laten
aansluiten!

VTI FANTASIE
Met leerlingen en leraars van het Kortrijk se Vti onderzoeken
we een gezamenlijke aanpak van de vormgeving van de Scala.
Daarbij wordt de fantasie vooralsnog de vrije loop gelaten.
De komende maanden wordt één en ander verder uitgewerkt
en geconcretiseerd.

De Scala in de prijzen
Het Scalaproject werd bekroond met de Aedificas Prijs
2014 van de Stichting Aedificas die werd opgericht door de
Confederatie Bouw. Met deze Stichting en haar Prijs moedigt
de Confederatie Bouw het sociale engagement en de sociale
verantwoordelijkheid in de bouw aan. De Unie der Zorgelozen
ontvangt de Prijs met een waarde van vijfduizend euro voor
het Scalaproject uitgevoerd door bouwonderneming Eribo uit
Waregem die de ruwbouwwerken tegen kostprijs uitvoert.
Het geld wordt gebruikt om het Scalaproject financieel mee te
ondersteunen.
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GAZET
DE

De Gazet is een project van de Unie der Zorge
lozen
en verschijnt tweemaal per jaar. Ze geeft een ruime
inkijk in de werking van de Unie en is een belang
rijk platform voor de Zorgelozen. Ook vele ander
e
stemmen uit het brede maatschappelijke en
artistieke veld komen aan bod. Voor u is het de
ideale
manier om ons werk – beter – te leren kennen,
voor
ons om u erbij te betrekken.
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Peperstraete, Geert Six, Dominique Vergote, Johan Walgraeve Foto’s AntwerpLiveable,
Heroen Bollaert, Rutger Bregman, Sarah Demeyere, Jan D’Hondt, Frank Mulleman, Stefanie
Tanghe, Kurt Van der Elst, Vti Kortrijk Vormgeving www.posterman.be
WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN ? MAIL, BEL, SCHRIJF OF KOM GEWOON EVEN LANGS:
UNIE DER ZORGELOZEN, SINT – JANSPLEIN 13, 8500 KORTRIJK - 056 / 220 400 - INFO@UNIEDERZORGELOZEN.BE
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De Unie werkt met steun van de Vlaamse Gemeenschap,
de stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen.

