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Het landschap van ons dromen
Dag publiek,
Er is de laatste tijd wel veel om van wakker te liggen.
Ik wil het hier niet allemaal herhalen want net die herhaling
zorgt voor extra muren en prikkeldraad rond ons hart.
In deze wat beroerde tijden valt me vooral op
dat we de grenzen niet verleggen maar ze weer installeren,
om onze angst te bezweren.
Maar als zij die de angst gebruiken om ons van alles in de
maag te splitsen nu eens niet aan paniekvoetbal bleven doen,
maar politieke moed aan de dag leggen om ons van onze
meest gedurfde kant te laten zien en ongeziene oplossingen te
verzinnen voor het mobiliteitsprobleem, de armoede,
of de teloorgang van de bio-diversiteit.
Als ze nu eens met de verbeelding als wapen de grenzen in
onszelf en elders te lijf gaan en zo weer als lichtbaken dienen
voor Europa en de wereld.
Als ze nu eens de mens centraal zetten in het beleid
en niet alleen zijn letterlijke bijdrage tot de afbetaling
van het huis dat land heet.
Wat zou dat geven? Wat een moedig leiderschap
zou hiermee tentoongespreid worden?

De mens als auteur

En als de burgers nu weer eens geloofden dat ze mee dat land
zijn, en zoeken welke rol ze kunnen spelen in het mooie leven
dat we met zijn allen delen. Als land en burgers nu eens elkaar
in de armen zouden vallen en zeggen kom, lassen wir dass
zusammen schaffen, want voor uw eigen kar rijden is toch
maar een mager beestje hé! Wat een boost zou dat niet geven!

Wat leert het afgelopen jaar ons?
Niemand blijft onbewogen bij het zien van
de schandvlekken van onze tijd. Niemand.
Mensen worden geraakt en gaan aan de slag,
steken de handen uit de mouwen, proberen via
het kleine iets aan te tonen dat kan uitmonden
in iets duurzaam en structureel.
Mensen repeteren voor een stuk zonder naam, zonder
premièredatum, nog zonder affiche. Het is nog onaf, naïef en
chaotisch, er is nog geen verbinding met de grote straat, nog
geen verzameling van verzet, maar wel vele kleine pogingen van
solidariteit en menselijkheid.
In dat stuk liggen de kiemen voor een nieuwe golf van
herwonnen algemeen belang, algemene waarden, gedeelde
noden en behoeften. In dat scenario worden de eerste zinnen
geschreven voor een samenleving die zich weeft rond de
menselijke maat der dingen. Zinnen en beelden die weer
grenzen kunnen verleggen.

Een grondwet als basis

Hoop opent ogen

Onze grondwet was bij het ontstaan van ons paradijs
vooruitstrevend, gedurfd, en toonde aan de wereld dat de
artificiële constructie België het experiment ruimschoots had
overstegen. Het was groots in zijn openheid en zijn humane
kijk op de samenleving, het droeg ethiek hoog in het vaandel.
Via een lange reis probeerde onze democratie zekerheid te
bieden op sociaal en economisch vlak. In alle takken van
onze samenleving werden daarvoor grenzen verlegd: in
het onderwijs, in welzijn, cultuur en de economie. Er werd
geïnvesteerd, risico’s genomen, men stak de nek uit voor
ethische kwesties als euthanasie en abortus. Men stond voor
opbouw en niet voor afbraak. En de burger werkte via zijn
partij, zijn vakbond, zijn vereniging of beweging mee aan een
grotere thuis dan die van zijn clublokaal alleen.

Ik moet jullie vragen om die kleine haarden van verbeelding
en warmte te omarmen, de waarde te zien van een
pannekoekenbak voor een goed doel, een alternatieve munt,
van koken voor buren of een gesprek met een onbekende
op straat. Ik moet jullie vragen om je niet door de angst of
onmacht te laten vangen maar om de stoet van de hoop te
volgen, om zelf mee aan het stuur te staan van een toekomst
waar de mens zijn innerlijke groei groter acht dan die van zijn
portemonnee. Waar die New Deal er is voor alles en iedereen
die hem mee onderschrijft.

Samen evolueerden we weg van de dogma’s van geloof en
politiek. We stelden zelf in vraag en we gingen in dialoog ter
verbetering van een algemeen belang. Het middenveld diende
als kritische massa en onderbouw voor een stevig huis dat
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we ‘de staat’ noemden. Die stond nog pal, toen. Niet dat we
altijd akkoord waren maar via overleg hield de democratie
stand. De voortdurende groei en winst dicteerden nog niet de
wet. Dat dogma woonde nog niet in ons. Dat in vraag stellen
en omplooien blijkt veel complexer en ingrijpender dan we
ooit hadden gedacht. Het enige grote verhaal lijkt nu een
voortdurend rampscenario waardoor we wat moedeloos worden,
af en toe de schouders laten hangen.

Kijk, publiek,
Die toekomst wordt al op allerlei manieren besnuffeld. Kom,
spring ergens op de kar, ga mee aan de slag, omring u met
warmte en positiviteit, verleg een steen en maak mee het
landschap van uw dromen. Maak mee!
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De Scala doet
bougeren

Skowburg voe de Scala

Terwijl op de werf in de Pluimstraat naarstig wordt
voortgewerkt, blijft ook de crowdfundingcampagne
voor het Scalaproject lopen. Centraal daarin staat de
‘Spionkop van de Scala’. Ook verzamelden een aantal
ondernemers uit de regio zich in de ‘Socio’s van de Scala’,
zij ondersteunen het project met raad en daad. Daarnaast
zetten we verschillende initiatieven op die mee geld in het
laatje brengen, zoals de benefiet Skowburg voe de Scala,
het voorbije najaar. En ook in het Kortrijkse Vti zorgt de
Scala voor verhevigde creativiteit.

Ben jij al bij …

Om de laatste nodige centen voor de opbouw 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,
richtten we de Spionkop van de Scala op. Wim Opbrouck,
Uniefan van het eerste uur, is er de enthousiaste voorzitter van.
Aan iedereen die een gift doet vanaf 5 euro schenken we
als symbolische return een gepersonaliseerde lidkaart van
de Spionkop van de Scala. Naast natuurlijk, voor eeuwig een
plaats in ons hart. Een gift kan 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. Bouw met ons aan de toekomst!

WWW.DESCALA.BE
Het koffiekan-gevoel
In het Kortrijkse Vti werken de leerlingen van het vijfde jaar
vrije beeldende kunst aan een opdracht voor de Scala. Ze maken
een ontwerp voor een beeldend werk dat we graag op haar dak
zouden zien verrijzen en vertrokken daarvoor van een eenvoudig voorwerp: de koffiekan. Die roept voor iedereen wel een
andere herinnering en gevoel op. Het is dat wat deze creatievelingen zoeken te vertalen in een tastbare sculptuur.

Mijn kennismaking met de Zorgelozen

Als voorzitter van de
Spionkop van de Scala schonk Wim Opbrouck ons
een ware Hymne. We namen deze samen op in de studio en
brachten ze in beperkte oplage uit als een cd-single. De meeste
ervan vlogen al de deur uit na Skowburg voe de Scala, waar we
de Hymne live met vol orkest brachten. Er resten er echter nog
een paar te koop, bij de Unie in het Achturenhuis, voor 5 euro,
ten voordele van het Scalaproject.

Niet de Scala van Milaan of de Zenith in Parijs
Zie ons hier tegoare stoan, skoere an skoere tes nie mis
Oud en jong zijn hier vergoard, broederlijk nevens mekoar
ln de unie zonder zorgen, ei nu wel of ginnen board
ln de unie zonder zorgen, ei nu wel of ginnen board
Tes ol gelijk
Tes ol gelijk
Tes ol gelijk, ol gelijk wie da’je ook zijt
We zingen de sterren van den hemel
en de pannen van het dak
Blaffen noar de volle moane, steken pluimen in ons gat
Welgekomen allemoale, welgekomen iedereen
ln de unie zonder zorgen meugdje lachen meugdje skrjèmen
ln de unie zonder zorgen meugdje lachen meugdje skrjèmen
Tes ol gelijk
Tes ol gelijk
Tes ol gelijk, ol gelijk wie da’je nu zijt
In de keuken es’t er soepe, alle dagen vers gemaakt
Thermoskannen vol met kaffie, tes hier oltid vollen bak
Vo de veugels zonder pluimen, zonder bek en zonder steirt
In de unie zonder zorgen is elkeen de moeite weird
In de unie zonder zorgen is elkeen de moeite weird
Tes ol gelijk
Tes ol gelijk
Tes ol gelijk, ol gelijk wie da’je nu zijt
Oltid geven alles geven, oltid goan, oltid vooruit
Om te leven zonder beven, ô me dood zijn es ’t getuit
Daarom stoan w’hier skoere an skoere,
daarom stoan w’hier nu vergoard
In de unie zonder zorgen ei nu wel of ginnen board
ln de unie zonder zorgen ei nu wel of ginnen board
Tes ol gelijk
Tes ol gelijk
Tes ol gelijk, ol gelijk wie da’je nu zijt
tekst Wim Opbrouck
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Het was een vrijdag. Ik was op een avond met sprekers rond
de vluchtelingen. Fa was er ook. Op het einde van de avond
vertelde ze me over het gelegenheidskoor van de Unie, waar
ze in meezong. Dat was aan het repeteren voor de benefiet
Skowburg voe de Scala. “Maar”, zegt ze, “we zouden wel nog
wat versterking kunnen gebruiken en jij zingt toch ook in een
koor! Kom je niet meezingen?” Het sprak me wel aan. Ik kende
de Unie immers al een beetje door de theaterstukken natuurlijk
en door Bruno die op ’t werk zo veel reclame maakte voor de
Resto Ratatouille. Ik besliste om ook eens te gaan proeven.
Afspraak de volgende dag, zaterdag, in Muziekcentrum Track
voor de opname van de Hymne die Wim Opbrouck als peter van
de Spionkop van de Scala voor de Unie had geschreven. Toen
ik eraan kwam dacht ik, Jezus ik heb dat lied nog niet
eens gehoord en ga hier direct al meezingen. Maar,
“’t Is makkelijk”, zei iedereen. ’t Viel inderdaad
best mee en ik vond die tekst van Wim best wel
heel goed en tof.

De avond voor de eigenlijke benefiet was er dan de algemene
repetitie in de Schouwburg. Een beetje spannend hé, oefenen
met de Dolfijntjes. Maar op dinsdag kwam dan de apotheose.
Wat een heerlijke avond! Ik heb me feestelijk geamuseerd, zingend, dansend, mee neuriënd, handenklappend…
Achteraf met m’n broer gebeld, hij was speciaal uit Molenbeek
afgezakt samen met m’n schoonzus en Simon, een jongen met
het downsyndroom. Hij vond het heel goed en Simon voelde zich
direct een vriend van mij omdat hij meegezongen heeft. Ook
m’n 85-jarige moeder vond het heel leuk en ook zij heeft veel
meegezongen met de liedjes die Wim zo heerlijk entertainde.
Dus ja. Het was een toffe belevenis om op deze manier beter
kennis te maken met de Zorgelozen. Ik kom nog terug!
Marij Defieuw

In de weken erna kwamen ook de repetities
van de liedjes die we zouden meezingen met
Wannes Cappelle en Willem Vermandere.
Altijd startten we gezellig, met een soepje,
een kop koffie – een theetje voor mij. Ik vond
er een warme gemeenschap terug.

TONEEL VAN ELK VERHAAL
Bram en Isabelle waren bij de jongsten op scène die avond.
Macadam, Kloefkapper en Hellegat,
Isabelle speelde al mee in Macadam
maar toch. “Toen we tussen de liedjes onze vertellingen deden
was ik weer een beetje nerveus. Je leert dat niet af. Maar alles
liep als een trein. De mensen moesten zelfs lachen.” Voor Bram
was het de eerste keer. “Toen ik klein was heb ik al toneel
gespeeld. Ik ben ne keer flauwgevallen op het podium in de
Schouwburg, van de stress. Dat is lang geleden. Nu ging het
beter. We hadden goed gerepeteerd. Toen de gordijnen opengingen en ik iedereen zag zitten had ik wel zenuwen. Maar als
we begonnen te zingen en te dansen, kwam ik al losser. Tegen
dat ik moest vertellen was dat weg. Ik was wel content van
mijn eigen.” Isabelle: “Voor ons vertelden Marcel, Mieke en
nog anderen hun herinnering. Want iedereen heeft een verhaal.
En van elk verhaal kan je toneel maken. Daarna kwamen wij.
Omdat wij de toekomst zijn. Onze toekomst zit nog vol verrassingen. Wat er in ons leven gaat gebeuren, dat weten we nog
niet. Werken, een eigen huis, je plan trekken, je eigen verhaal
maken. Zoals Mieke en Marcel.” Bram: “Ik ben daar nog niet
zo mee bezig. Af en toe besef je dat. Dan denk je daar even aan.
Dat je goed werk hebt, een goede toekomst. Dat je niet alleen
geld verdient en dat je niet alles voor jezelf doet. De wereld
warmt op. Het ijs gaat smelten, de zee gaat stijgen en de pinguins gaan uitsterven. Ook daar kan je een verhaal van maken.”

Den avond
Het was zover. De Unie der Zorgelozen on stage! Zingen ten voordele van de Scala, een eeuwenoude zaal in Kortrijk die al veel
geschiedenis doorgemaakt heeft, zelfs de oorlog. Omdat de zaal
wat renovatie nodig heeft was er het idee om een geweldige
benefiet te organiseren om de Scala verder af te kunnen werken.
Dan kan de Unie er binnenkort theater spelen, maar kan het ook
een plek zijn voor de mensen om samen te zijn, sterk te zijn, te
babbelen, of gewoon zorgeloos te zijn.
Dus we gingen optreden met een boel waanzinnig goede artiesten. De Dolfijntjes, Wannes Cappelle, Wim Opbrouck en zoveel
meer. Wim Opbrouck schreef zelfs een Hymne voor de Unie die
bij de mensen in de zaal goed in de smaak viel. De hele zaal
deed mee, het was ambiance aan vollen bak, niet alleen voor de
Hymne maar tijdens heel de avond! Het werd echt een geweldige
avond vol unieke lieve mensen.
Ik hoop dat we met de Unie nog veel theater en zangavonden
doen en samen een mooie toekomst maken. Dat we de wereld
een beetje anders laten zien, dat er ook nog goed in deze wereld
is, dat mensen samen kunnen komen om even zorgeloos te zijn.
Isabelle Vanluchene
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Thuis in het
Achturenhuis
In oktober laatstleden trokken we de deur van Villa
Lauwers definitief achter ons dicht. In afwachting van
onze uiteindelijke landing in de Scala, in het najaar
2016, nemen we tijdelijk onze intrek in het Achturenhuis.
Tot voor kort was hier het gelijknamig buurtcentrum
gevestigd. Maar ook verder terug in de tijd werd op deze
plek gevochten voor de gewone man.

Van vakbondshuis tot theaterhuis
Dit unieke huis, ‘Het Achturenhuis’, in de Yzerenweglaan
9, langs de Vesten, is een bakermat van sociale geschiedenis in Kortrijk. In 1932 stichtte het Nationaal Syndikaat (de
voorloper van de ACOD) een samenwerkende vennootschap,
‘Ons Achturenhuis’, en beslisten ze tot de oprichting van een
eigen vakbondslokaal. De keuze viel op het café dat brouwerij
Lust, deze van Lustensstroatje, had gebouwd waar vroeger ‘De Leegen Tuin’ en ‘Au Tambour Maître’ stonden. ‘Het
Achturenhuis’ was geboren.
In de jaren tussen de twee wereldoorlogen zit de socialistische syndicale beweging
in de lift. In 1936 breken op verschillende
plaatsen in het land sociale conflicten uit.
De syndicaten eisen bijvoorbeeld 15 dagen
congé voor de facteurs en de bedelers van
telegrammen. Maar ze kijken ook verder dan
hun neus lang is. In Kortrijk organiseerde Het
Achturenhuis de steun voor de slachtoffers van
de Spaanse burgeroorlog. Kinderen en slachtoffers van het Franco-regime werden opgenomen bij
vele families in de stad. In juli 1945 wordt ook in
Kortrijk een afdeling van de Algemene Centrale
Openbare Diensten (ACOD) opgericht. Het is een
samensmelting van de verschillende syndicaten
bij de openbare diensten.
Het Achturenhuis was gekend als een
anti-katholieke burcht… Op 2 april
1950 zou er een betoging tegen
Leopold III georganiseerd worden. De betoging werd verboden
in Kortrijk door het fanatieke CVP-bestuur, aldus de ‘Voor
Allen’ van april 1950. De betoging ging door in Menen. Tien
jaar later, op 16 december 1960 begint de staking tegen de

De Butler
De Zwoelste Nachten

Eenheidswet van de regering Eyskens. Daarin staan onder
andere maatregelen als een verhoging van de belastingen en
een verlaging van de lonen. In Kortrijk moesten ze niet onderdoen voor de Rode Burchten in Wallonië. Wekenlang stonden er
stakersposten aan stations, de post, de RTT… Na de stakingen
tegen de Eenheidswet zagen de werkgevers, de regering en de
vakbonden in dat er andere vormen van onderhandelen nodig
waren… Toch volgden in de jaren zeventig de Vrijdagstakingen
en het syndicaal verzet tegen nieuwe regeringsbesparingen.

Het Blote Prentenkabinet
In het begin van de jaren ’80 wil het stadsbestuur in Kortrijk een nieuw ‘pamflettenreglement’
opstellen. Dat verbiedt het uitdelen van pamfletten
zonder toelating van de burgemeester. Verder wordt
aan de organisatoren van betogingen of manifestaties
geëist dat ze zich met gave en goed borg stellen tegenover de stad en derden. Het verzet uit de sociale sector,
het middenveld, de politiek (met uitzondering van de
CVP) komt samen in Het Achturenhuis. Door de druk
is het stadsbestuur verplicht om terug te komen op
hun voorstel. Nog in diezelfde jaren breken in GrootBrittannië de mijnwerkersstakingen uit. In Kortrijk
start een groep syndicalisten met het inzamelen
van geld, kledij, speelgoed, … voor de stakende
Britse mijnwerkers.
In 1986 wordt ‘Achturencultuur’ opgericht.
Achturencultuur verzorgde de culturele
activiteiten van Het Achturenhuis zoals de
tentoonstelling Het Blote Prentenkabinet van Louis Paul Boon,
het cabaretoptreden De Zwoelste Nachten, en natuurlijk ook
de 1-mei-feesten. Op meiavond organiseerde Achturencultuur
een orkestje met fuif, op 1 mei de gekende beenhespen op de
BBQ, en in september de uitstappen naar Fête de l’Humanité
in Parijs.
Het Achturenhuis had altijd meer de stempel van een lokaal
van de Commmunisten, terwijl het Textielhuis de naam
had van de Sociaaldemocraten. Jammergoeg moest Het
Achturenhuis, als vakbondshuis, zijn deuren sluiten in april
1994. Na jaren leegstand werd het de stek van het gelijknamige
buurthuis, en nu een tijdelijk huis voor de Unie der Zorgelozen.
Al meer dan 85 jaar is het zo een huis waar men vecht voor de
gewone man!
Frank Mulleman,
voorzitter ACOD Kortrijk

Op het moment dat we met de Zorgelozen wegtrekken uit Villa
Lauwers, laten families op duizenden kilometers van hier hun
huis achter op zoek naar een beter leven. In tegenstelling tot
hen zijn wij natuurlijk allerminst politieke of zelfs economische vluchtelingen. Als er al een rode draad te trekken valt,
misschien zijn zij, net als wij: gelukzoekers. En daar is niets mis
mee. Het is veeleer tekenend voor de zieke geest van sommigen
dat het zoeken van geluk als een verwijt wordt beschouwd. Alsof
het in ons welvarende Vlaanderen een misdaad is dat men
gelukkig wil zijn. Hoeveel verzuurder kan men nog worden?
Uiteraard was de villa een prachtige locatie. Veel ruimte,
een prachtige tuin, mogelijkheden te over. Ideeën ontstonden hier, kregen vorm, werden gerealiseerd. Denk aan de vele
toneelstukken en het artistiek werk dat er mee samenging.
De kookavonden die telkens uitmondden in een gezellige babbel
achteraf. De vriendschappen die hier gesmeed werden. De vele
mensen die hier even op adem konden komen als hun levenspad iets te hobbelig geworden was… en met nieuwe moed weer
verder konden. De vele kleine, anonieme verhalen die misschien
nooit zullen verteld worden, maar daardoor niet minder reëel
zijn. Zelfs het pure overleven van de villa kunnen wij op ons
palmares schrijven. Zonder de inzet van de Unie zou haar lot
binnenkort beslecht worden met de sloophamer – nu zal ze nog
een zinvolle ‘derde leeftijd’ krijgen.

Met open armen
Naarmate de nieuwe Scala vorm krijgt, wordt duidelijk dat
ook hier de kansen voor het grijpen liggen. Niet zomaar, ook
hier zal dagelijks aandacht moeten gegeven worden aan het
sociale aspect van de werking: mensen helpen mensen, belangeloos, zonder betutteling. Een open huis waar plaats is voor
iedereen en iedereen zich welkom voelt. Een warm nest in een
wereld van vervreemding, waar niet iedereen met open armen
wordt ontvangen. Maar goed, tot daar aan toe. Dat is gewoon
weerstand tegen veranderingen en dat betert wel zodra we
elkaar beter leren kennen. Hopelijk. Intussen blijven de meesten
in de buurlanden van de oorlogszones hangen. In erbarmelijke omstandigheden. Slechts weinigen slagen erin daaraan te
ontsnappen.
Na de aanslagen in Parijs en de ontdekking van de terroristencel in Molenbeek groeide de hysterie in ons land tot ongekende
proporties. Het is voldoende dat iemand een kartonnen doos
vergeet in een bushalte in Meulestede-bij-Gent (of all places)
om direct alle verkeer af te sluiten, in volle avondspits. Want
DOVO moet met de bommenrobot ter plaatse komen om het
verdacht pakket onschadelijk te maken.
Uiteraard moet men de zaken ernstig nemen. Maar waarom
zou IS een onnozel bushokje willen vernielen in een stil dorp
in de rand van Gent als er op een paar kilometer afstand
zoveel interessanter doelwitten zijn: heel het havengebied met
chemische fabrieken, raffinaderijen en de stad Gent met drukke
treinstations, scholen, winkelcentra…?

Afscheid van Villa Lauwers, met taart !

Tegelijk is de roep om repressie op de sociale media enorm.
Brave burgers pleiten openlijk voor wetteloosheid. Iedereen die
maar een beetje verdacht lijkt moet onmiddellijk opgesloten
worden (waarschijnlijk tot het einde der tijden) zonder vorm
van proces of bewijs. Wie daar bedenkingen bij heeft wordt
overladen met alle mogelijke bagger, zoals ik op diverse fora
kon ervaren. Iedereen die een beetje kleur heeft zal wel een moslim zijn, iedere moslim zal wel een extremist zijn en dus zijn
het allemaal potentiële terroristen. In die logica worden alle
vluchtelingen potentiële terroristen van IS. Bombardeer die
vluchtelingencolonnes dan maar? Wie daar vragen bij stelt is
een linkse dromer. De bange burger weigert in te zien dat die
mensen zelf net voor die terreur op de vlucht zijn.

Bange mensen doen soms rare dingen
Enfin. Ik weiger te geloven dat de meerderheid der Belgen of
Vlamingen zo denkt, degenen die via dergelijke fora zo reageren zijn slechts de grootste roepers. Maar de mensen hebben
wel degelijk schrik en bange mensen doen soms rare dingen.
Een regering die dan een partijtje paniekvoetbal gaat spelen
helpt allerminst. Het feit dat Antwerpen en Brussel vol pantserwagens en zwaar bewapende soldaten en politiemannen
staan verergert alleen maar het onveiligheidsgevoel. Ik heb zeer
sterk het gevoel deze paniekzaaierij bewust gebeurt. Terwijl we
daarop reageren, worden immers heel wat beslissingen doorgedrukt waar we onder normale omstandigheden ernstige vragen
zouden bij stellen. De fundamenten van de rechtstaat worden
openlijk in vraag gesteld. Waar blijven we met het principe dat
iedereen onschuldig is tot bewijs van de schuld geleverd wordt?
Hoe verantwoordt men het oppakken en opsluiten van mensen
enkel op basis van vage vermoedens? Waar ligt de grens tussen noodweer en willekeur? Hoeveel geweld mag de overheid
gebruiken? Is de remedie niet erger dan de kwaal? Hoe rekbaar
is democratie?
Dat doet me denken aan de betere detectiveverhalen, waarbij
de hamvraag altijd is: wie heeft het gedaan? En meestal is dat
nooit de eerste verdachte. ’t Zal dus nog een tijdje spannend
blijven. Eén ding is zeker: deze keer was het niet de butler.
Meer dan ooit heeft onze maatschappij nood aan positieve
boodschappen. Aan mensen die samen de hand aan de ploeg
slaan om vooroordelen weg te werken, om te tonen dat we
ondanks al onze verschillen toch allemaal mensen zijn. Met
allemaal dezelfde bekommernis: samen bouwen aan ons geluk
en aan een betere wereld.
Johan De Bock

De fietstocht van Achturencultuur
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Zo d’ouden zongen,
piepen de jongen?
Zoals je elders in deze Gazet kan lezen was het
Achturenhuis, waar de Unie nu tijdelijk huist, ooit een
trefplek voor de socialistische vakbeweging. Elders in
de stad verdween jaren geleden al De Gilde van de christelijke collega’s. Maar de beweging zelf is er nog. Meer
dan ooit onder vuur vond ze binnen de burgerbeweging
Hart boven Hard zowel een nieuwe adem als een kritisch
klankbord. We nemen de temperatuur op met de jonge en
de oude garde.

Een cadeau van de vorige generatie
Lindsey en Steven zijn dertigers. Het syndicaal engagement is
hen niet met de paplepel ingegoten. Haar interesse in hoe de
maatschappij functioneert, deed Lindsey sociologie studeren.
Niet lang daarna vond ze een job bij het ABVV. Ze werkt er
nu zes jaar. “Ik doe aan juridische dienstverlening, begeleid
militanten en afgevaardigden, volg bedrijfsoverleggen op. Mijn
engagement is gegroeid naarmate ik het belang van mijn werk
inzag.” Dat is ook bij Steven zo. Hij groeide op in een omgeving waar rechtvaardigheid belangrijk was, maar ook hij heeft
geen syndicaal bloed. “Na tien jaar in de wereldwinkel te hebben gewerkt, ging ik bij het ACV aan de slag als jongerenwerker
en regiopropagandist - een job gelijkaardig aan die van Lindsey.
Niet echt uit liefde voor de vakbond, ik had er een oubollig beeld
van. Maar nu, na negen jaar, besef ik wel hoe waardevol ze is.”
Luc, ACV’er en Eddy, ABVV’er zijn oudgedienden. In tegenstelling tot hun jongere collega’s legden ze een typisch parcours af
binnen de vakbond. Gedreven door een van huis uit meegekregen sterk gevoel voor solidariteit en rechtvaardigheid, begonnen
op de werkvloer, om uiteindelijk door te stoten tot de nationale
kaders. En hoewel al een tijd op pensioen zetten ze zich nog
steeds vrijwillig voor hun beweging in.
Luc: “Mijn leerschool was de KAJ. Ik ben er zes, zeven jaar bij
geweest. Dat was mijn vorming. Van daaruit zette ik zoals veel
jongeren in die tijd de stap naar de vakbeweging.”
Eddy: “Dat is nu bijna niet meer mogelijk. Je hebt een zekere
scholing nodig, de materie is zeer complex. Dat universitairen
op latere leeftijd instromen vind ik op zich niet erg. Maar het
zou jammer zijn als dat ten koste gaat van doorstroming van
mensen die ervaring hebben op de werkvloer.”
Luc: “Het belangrijkste is dat we mensen kunnen blijven aantrekken die zich, professioneel of als vrijwilliger, willen inzetten
voor de fundamenten waarom de vakbeweging bestaat.”
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solidaire samenleving. We moeten de tijd nemen om met hen
samen een degelijk toekomstproject uit te werken en dat ook in
de praktijk te realiseren.”
Eddy: “De grote misvatting is dat vakbonden alleen nodig zijn
als het over arbeid gaat. Maar ons aandeel in de bouw van een
solidaire maatschappij in de voorbije decennia is duidelijk.”
Hoe ver reikt die solidariteit? Straks komen heel wat vluchtelingen op onze arbeidsmarkt waar nu al geen werk genoeg is
voor iedereen?
Steven: “Luc en Eddy hebben de strijd voor sociale rechten
die we nu als verworven en evident beschouwen mee gevoerd.
Zij zijn doorleefd van het belang ervan. Maar hoe breng je dat
over aan jonge mensen die opgroeien in een gezin met een of
twee auto’s en in elke kamer een tv-toestel? Niet dat je hen dat
kwalijk mag nemen. Het is een cadeau van de vorige generatie.
Maar het is de verantwoordelijkheid van die vorige generatie
om duidelijk te maken dat het allemaal niet voor eeuwig verworven is, dat het snel kan keren.”
Lindsey: “Maar er zijn ook andere jongeren, die het comfort dat
je beschrijft niet kennen. En hoewel ze in kwetsbare situaties
werken, vinden ze moeilijk de weg naar ons. Ik spreek vaak met
jonge gasten waar ik van versteld sta welke contracten zij tekenen, of hoe slecht ze worden betaald.”
Ontstaat niet net daar, in de situatie op de vloer, het
engagement?
Eddy: “In een bedrijf waar vakbondsmensen hun rol kunnen
spelen zal je dat niet hebben. En die zijn nog steeds in de meerderheid. Er zijn nog steeds meer voorbeelden van goede relaties
tussen bedrijven en vakbonden dan andere. Maar goed, we
mogen ook niet te vlug content zijn. De realiteit is dat we in
veertig procent van de bedrijven waar we straks sociale verkiezingen kunnen organiseren dat niet doen. Omdat we geen
kandidaten vinden. Neem een call center. Wie gaat daar op een
lijst staan? Mensen zijn er vaak laaggeschoold, hebben bijna
allemaal tijdelijke contracten. Als hun contract afloopt valt
hun bescherming weg. Ze riskeren hun engagement te betalen
met het verlies van hun job. Wie daardoor in de pure armoede
terechtkomt zal de situatie maar verdragen.”
Luc: “De vakbeweging heeft heel lang moeten vechten voor haar
rol in de bedrijven en haar plek in de samenleving. Maar wat
je nu ziet is werkelijk een tegenmacht die die rol weer in vraag
stelt en wil doen verdwijnen. Ik heb het over scenario’s waarin
sociale partners gewoonweg niet meer worden betrokken.
De syndicale geschiedenis is er een van strijd én van overleg.
Als men verder gaat zoals men bezig is, de vakbond voortdurend onder druk zet, er geen rekening meer mee houdt in
het sociaal overleg, zal de strijd toenemen. We moeten absoluut tegen die tendens ingaan. Door duidelijk te maken dat we
nodig zijn om concrete dagelijkse problemen bijvoorbeeld op het
vlak van zondagswerk aan te kaarten en op te lossen. Maar ook
door duidelijk te maken aan welke samenleving we willen werken. We moeten dat doen in dialoog, binnen een overlegmodel
waar iedereen water in de wijn doet maar toch het gevoel heeft
wijn te drinken. Zowel in werkgeverskringen als in de politieke
wereld zijn er mensen die willen meewerken aan een eigentijdse,

Eddy: “Vluchtelingen zijn geen nieuw fenomeen. Er zijn in
België altijd mensen van elders binnengekomen. Italianen,
Turken, Marokkanen. Zolang er genoeg werk was, was dat geen
probleem. Dat is nu inderdaad anders. Maar vanuit ons principe van sociale solidariteit moeten we ze welkom heten. Pak
nu, dertigduizend mensen, dat kan toch zo geen groot probleem
zijn om ze op te vangen?”
Luc: “Het is een moeilijke kwestie. Wat de man in de straat
denkt over de vluchtelingen, wat je soms hoort is niet altijd om
blij over te zijn. Wat kun je op wereldvlak doen? Een les die je
kan trekken is dat iedereen kansen moet krijgen. Solidariteit op
wereldvlak zal betekenen: hier minder en daar meer, niet hier
meer én daar meer.”
Eddy: “Daarom is een Europese, internationale vakbeweging belangrijk. Ik persoonlijk vind dat de Europese vakbond
een reus op lemen voeten is. Die moet heel wat meer kunnen.
De belangen tussen landen zijn vaak te tegengesteld om
gemeenschappelijk een standpunt te kunnen innemen. De werkgevers op Europees vlak zijn veel beter georganiseerd.”
Verdedigen jullie je niet te veel vanuit het verleden?
Luc: “Zoals ik zei, we hebben een wervend toekomstproject
nodig. Een waar we ook jonge mensen kunnen achter krijgen.”
Is het experiment van Femma met de dertigurenweek een
stap in die richting?
Luc: “Dat is nog maar gestart. Het is nog vroeg om er de resultaten van te zien.”
Lindsey: “Maar het is goed dat het er is. De maatschappij en de
arbeidsmarkt veranderen. We moeten ons, ook naar buiten toe,
veel meer inlaten met nieuwe thema’s zoals de combinatie van
werk en privé, of de toenemende druk van de flexibiliteit. Daar
antwoorden op zoeken, daar is grote nood aan. Het experiment
wil aan die zoektocht heel concreet bijdragen.”
Eddy: “Wie ik mis zijn de studenten. In mijn tijd waren dat
onze eerste medestanders, ze legden ons het vuur aan de schenen. Waar is de studentenstrijd gebleven? De studentenmilieus
zijn enorm kalm en mak over de maatschappelijke ontwikkelingen. Ik zie daar weinig maatschappelijke vernieuwing ontstaan.
We gaan ook moeten samenwerken met andere organisaties.
Het monopolie van de strijd ligt niet meer bij ons, en dat is een
goede evolutie.”
Steven: “Dat het brede middenveld zoekt hoe het de wagonnekes
weer aan elkaar kan hangen, is een grote stap vooruit. Door elk
met zijn thema en doelgroep bezig te zijn, waren we het grote
verhaal wat uit het oog verloren.”

Luc: “Het is goed dat burgerbewegingen als Hart boven
Hard worden opgericht, maar je moet ook dingen kunnen
realiseren op het terrein. Daarvoor heb je compromissen
nodig. Dat moet iedereen weten die zich mee engageert in
veranderingsprocessen.”
Lindsey: “Tegenover hen die we moeten meekrijgen worden we
wel nog te vaak voorgesteld als een bende luie stakers, toch.”
Eddy: “Soms helpen we daar wel aan mee hé. Er zijn andere
manieren om de syndicale strijd te voeren dan staken. Waar we
absoluut tekortschieten is duiding. Uitleggen hoe de dingen in
mekaar zitten. Hoe de sociale zekerheid werkt bijvoorbeeld. Kijk
naar de discussie rond de flexijobs. Die zijn we aan het verliezen. Terwijl: jobs waarop geen bijdrages worden betaald, daar is
het algemeen belang niet mee gediend. Mensen verdienen misschien iets meer, maar ze willen toch ook dat er geld is om later
hun pensioen te betalen? Als de sociale zekerheid verder wordt
afgebouwd zal de groep mensen die het goed heeft niet meer zo
groot zijn. Dat verhaal moeten we verteld krijgen.”

Terug de baan op
Luc: “En daarvoor moet je terug de baan op (iedereen knikt).
Je moet moderne technologieën zoals de sociale media gebruiken, ja. Maar er moet een generatie overtuigd worden dat
persoonlijke contacten weer helemaal op de voorgrond moeten
komen.”
Steven: “Toen het inschrijvingsgeld aan de universiteiten en
hogescholen werd verhoogd zijn we daarover in gesprek gegaan
met studenten. Wel, ze lagen daar in eerste instantie niet
wakker van. Maar als je tijd hebt om daarover te praten, dan
werden ze op zijn minst al bewust van wat het betekent om op
een betaalbare manier te kunnen verder studeren.”
Lindsey: “Ja, maar ik ken afgevaardigden en zelfs mensen die in
de vakbond werken die daar beschaamd over zijn. Die gaan dat
gesprek zelfs niet aan.”
Eddy: “Dat is erg (stilte).”
Luc: “Militanten die een goede bagage hebben, ook zonder van
alles de technische details te kennen, boeken kleine succesjes:
in de familie, op café. Onze mensen moeten nog beter worden
gevormd om over de nieuwe maatschappelijke uitdagingen
te kunnen discussiëren. Als je ziet hoeveel mensen zich op dit
moment inzetten, vrijwillig of professioneel, binnen en buiten
de vakbeweging, dan hebben we zeker nog de kracht om een verschil te maken. Als veel mensen daar mee van overtuigd zijn
dan kan dat.”
Steven: “Ik geloof dat een groot solidair en warm verhaal te verkopen valt. Als je in een garage brolauto’s aan de man moet
brengen, zal je er niet veel van verkopen. Maar een groot, solidair en warm samenlevingsverhaal, dat is geen brol. Ik blijf
geloven dat het overal te verkopen valt.”
interview Joon Bilcke
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Verhuizen
Altijd weer als ik een ingang zoek om het over de grote levensverhalen te hebben, zoek ik naar de kleine dingen des levens die
mij raken onderweg. Het blije, het verdrietige, het ontroerende.
Een noodkreet van een oude man, een uitval van onverdraagzaamheid, een kind dat veel te vroeg sterft, een jonge gast die
dolend rondloopt in het park, warmte zoekend bij een paar
gelijkgestemden op de bank, de onmacht van een koppel om
elkaar te vinden, elk vechtend met hun eigen demonen. Maar
evenzo de vreugde voelen van het samen zingen, het mooie zien
in het zorgen voor mekaar, iemand zien stralen omdat hij het
goed deed, genieten van prachtige muziek, samen wandelen en
de vriendschap ervaren…

Een nieuw begin en opnieuw
Je kan zeggen: dat kleine is maar het kleine... Maar voor mij
klopt dat niet. Want het detail zie ik steeds gespiegeld in het
grote. Ik dacht eraan toen ik de Unie dit najaar zag verhuizen
van de Villa Lauwers naar het Achturenhuis, in afwachting van
de grote verhuis naar de Scala. Weg moeten uit je vertrouwde
huis, met pijn in het hart afscheid nemen en toch vol hoop uitkijken naar het nieuwe. Moeten kiezen, wat neem je mee, wat
laat je achter, de vele trappen op en af met meubels, tafels, lampen, kaders, herinneringen. Eerst vol enthousiasme, geleidelijk
wat meer vermoeid, uiteindelijk doodop. De tijdelijke stek zo
goed en zo kwaad mogelijk gezellig inrichten. Alles ‘voorlopig’
een plaats geven en intussen toch zorgen dat het leefbaar is.
Zeer herkenbaar. Waar is de tijd dat ik zelf op zoek was naar
een nieuwe thuis. De vorige was er één die ik zorgvuldig en met
veel ambitie had opgebouwd, vol dromen en verlangens. Ik zat
er goed en veilig. Maar na een tijdje begon die veiligheid, die
zekerheid, hiaten te vertonen. De druk van werk en relaties
werd groter, inspanningen kostten meer moeite, de stress werd
ziekmakend, de vermoeidheid ondraaglijk. Mijn lichaam begon
het te begeven en stilaan gingen mijn dromen en verlangens
zich verleggen. Zou het beter zijn elders? Waar dan? Ginder,
gewoon elders? Zou ik een nieuwe start kunnen maken, weg
van dit langzaam sterven? Zo kwam het dat ik op een bepaald
moment de keuze maakte en sprong. In het ongewisse.
En net als bij de Unie begon de zoektocht naar een ander huis.
Door toedoen van een vriendin kon ik terecht in een huis bij
haar in de buurt. Ik kwam er aan met have en goed en dozen
vol herinneringen, met een verscheurd gemoed, vermoeid

en met zeeën van tijd. Geen werk, een vreemde omgeving,
vreemde mensen (die ene vriendin niet meegerekend). Hier zou
ik iets nieuws opbouwen. Ik wist bij God niet wat, maar het
zou beter zijn. Schoorvoetend begon ik de kamers in te richten. Een bed, dat was belangrijk, want waar je bed staat, daar
woon je. Daarna de keuken, met bijeen geraapte oude spulletjes. Vervolgens de living, want ik wou het ook gezellig maken.
Ik schilderde en richtte mijn nieuwe leven zo goed en zo kwaad
mogelijk in. Ik leerde een paar buren kennen, samen met hun
gewoontes van de boerenbuiten, hun nieuwsgierigheid en hun
bezorgdheid. Ik beleefde voor het eerst de schoonheid en de ruwheid van de seizoenen en ook stresserende momenten toen ik
kennismaakte met ongedierte rond (en ook wel eens in) mijn
huis. Ik leerde de verhalen kennen die er leefden. Ik maakte
kennis met de heerlijke stilte, maar ook met de leegte, de angst,
de eenzaamheid. Ik aanvaardde een voorlopige job, om te overleven, om mijn tijd in te delen (want alleen zitten en als jonge
vrouw niets te doen hebben, knauwde aan mijn zelfbeeld).
Ik paste mij aan. Ik vond een wat betere job en leerde wat mensen kennen. Buurvrouw Emma, 83 jaar, springlevend en heel
goed gezelschap, buurman Jean, altijd weer bekommerd hoe
het met mij ging, Pieter waar ik nu en dan mee op stap ging,
de vrouw van het buurtwinkeltje waar ik leuke gesprekken
mee had. Ik had een eigen stamcafétje, voor als de stilte of het
alleen zijn te zwaar woog. Ik voegde mij in in het dorpsleven en
hun feesten. Kortom, ik voelde mij er meer en meer thuis.

Strohalmen
Na drie jaar kwam de huisbaas me vertellen dat ik daar weg
moest. Hij wou zelf in het huis komen wonen. Ik stond weer op
straat, de zoektocht begon opnieuw. Net nu ik een beetje mijn
plaats begon te vinden. Hier had ik niet op gerekend. Waar
moest ik nu heen? Waar kon ik heen? Aangezien ik binnen de
drie maand weg moest, koos ik voor een appartement. Het was
de snelste manier om iets anders te vinden. Weliswaar in een
stad: nieuwe mensen, nieuwe gewoontes. Wonen in een blokken doos tussen hopen mensen, maar met schamele contacten.
Opnieuw inrichten. Voorlopig. Een schuiloord. Zo goed en zo
kwaad als het kan. Overleven als een vogel op een tak. Daar
willen zijn, maar het gevoel hebben van het niet te zijn. Nog
steeds niet zijn waar je hoopt ‘thuis’ te kunnen zijn.
Verhuizen. Iedereen heeft er in zijn leven wel eens mee te
maken. We verhuizen omdat we weg willen of we verhuizen
omdat het moet. Tegenwoordig is verhuizen ‘hot news’. In de
media wordt er voortdurend in geuren en kleuren, in de breedte
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en in de diepte, in de hoogte en de laagte, in pro’s en contra’s,
in bezwaren en verontwaardiging over bericht. Met grote en
dure woorden wordt er over het politieke evenwicht, de financiele catastrofes, over recht en onrecht van een volk gedebatteerd.
Het geloof wordt in de strijd gegooid. Met dure principes als
gerechtigheid, wraak, liefde, overleg, schuld wordt naar elkaar
gegooid. Maar in mijn wereld van alledag, tussen de mensen
in mijn buurt, ligt mijn bekommernis vooral in hoe het met
hen gaat, hoe zij dit allemaal beleven. Wat betekent het voor
iemand om te verhuizen uit je land? Een land dat je thuis was,
waar je gelukkig was, waar je vrienden had. Hoe is het als je in
dat land niet meer welkom bent, als je niet meer kan of mag
blijven, als het niet meer leefbaar is? Wanneer begin je te denken dat je weg wil? Sluimert dat reeds een hele tijd in je of komt
het eensklaps? Heb je in je hoofd al een droom van iets anders,
iets beters, of vlucht je gewoon weg omdat er iets gruwelijks
gebeurt, omdat het leven geen mogelijkheden meer biedt, omdat
je moet kiezen tussen leven of dood? Waar kan je naartoe? Is er
ergens familie, zijn er kennissen, is er een strohalm om je aan
vast te houden? Het plannen maken, het organiseren, kijken

helemaal niet verwacht. Je wordt doorgestuurd, teruggestuurd.
De hoop brokkelt weer wat af, het vertrouwen wordt kleiner.
En weer de twijfel: er werd geïnvesteerd in jou, alle hoop is op
jou gevestigd. Durf je met lege handen terugkeren? Het vertrouwen van de geliefden beschamen? Of kies je om verder te
vluchten, intussen wat geld te verdienen, om toch nog eens
elders te proberen. Misschien, wellicht staat het daar, dat huis,
ligt daar je nieuwe toekomst. En je wordt moe, doodop, versleten, maar je doet door met de moed der wanhoop.

Mensen spreken mensen
Wonderbaarlijk hoe mensen overleven. Wat houdt ons gaande?
Hoop? Willen overleven? Loyaliteit? In mijn ervaringen heeft
het altijd iets met menselijkheid te maken. Met een ontmoeting, met een vrouw of een man waar je terecht kan, iemand
die je helpt met de papieren, de taal. Iemand die ogen en oren
voor je heeft. De vriendelijkheid en de warmte van een mens of
een groep. Het gevoel niet alleen te zijn. Je doet het samen met
mensen of voor mensen.
Dat was in mijn leven niet anders. Ik heb uiteindelijk mijn
plaats gevonden. Met de steun en de warmte van familie en
vrienden kon ik beetje bij beetje mijn bestaan weer opbouwen.
Ik denk er vaak over na, hoe zou het nu geweest zijn met mij
als die er niet waren geweest. Hoe zou het zijn als ik nergens
terecht had gekund, als ik het gevoel had gehad dat er geen
plaats was op deze wereld voor mij? Zou ik dan nog zelf vriendelijkheid kunnen opbrengen? Zou ik nog solidair zijn? Zou ik
verdraagzaamheid prediken? Zou ik mijn steentje aan de maatschappij willen bijdragen?

wat mogelijk is, hopen dat het hele gezin meekan en merken dat
de realiteit gebiedt dat slechts één persoon voorop kan gestuurd
worden. Afwegen, hoop tegenover wanhoop, angst tegenover
verlangen, de eenzame risicovolle tocht tegenover de veiligheid
van de familie.
En dan beslissen. ‘We doen het’, want de realiteit is ondraaglijk en hakt op je in. Het verlangen overwint. Het moment van
het afscheid: de beste wensen, de verwachtingen, de meegegeven
verantwoordelijkheden en wat extra spaargeld, een ring, een
paar foto’s. De belofte van het weerzien.

Wat zich in het grote afspeelt, zit ook in het kleine. Zijn we niet
op één of andere manier allemaal een beetje ‘asiel’-zoekers?
Zoekend naar een veilige plaats op deze wereld. Een plaats
waar we kunnen schuilen en ons leven uitbouwen. Hoopte ook
jij niet dat het elders beter was? Wat waren toen je kansen?
De omstandigheden? Wat was je hoop en wat je verlangen, wat
waren je angsten? Waren er mogelijkheden, en waren er mensen waar je terecht kon?
Misschien zijn we toch minder verschillend dan we denken.
Dominique Vergote

Dan tsjolen op vrachtwagens en boten, kou lijden, nat worden, in ademsnood raken. Tijdelijk een plaatsje vinden, wat
rusten in een gekregen deken, een tent, een overvolle zaal met
Babylonische spraakverwarring en een oorverdovend kabaal.
Zo goed en zo kwaad mogelijk een plaatsje inrichten voor jezelf.
De foto’s en souvenirs koesteren. Je aanpassen aan de nieuwe
wetten en verwachtingen, hopen om daar te kunnen blijven.
Steeds weer die hoop. De hoop om bekenden te vinden, de hoop
om ergens bij te horen. Geleidelijk iets opbouwen, wat vrienden
om je heen, het gaat wat beter. Maar intussen ook ervaren dat
het allemaal niet zo makkelijk gaat als verwacht. Want je wordt

11

Ik heb zo zitten denken
Als God of Allah eens helemaal opnieuw zou beginnen
.
Daar waar Eva wel in de appel mag bijten
Dan zou ‘erfzonde’ een onbestaand woord zijn
Dan leefden we nog lang en gelukkig in het Aards Paradijs
Iedereen tevreden met wat het geboorteland aan rijkdom heeft
Haat en nijd onbestaand
Wapens niet van doen
Geld en macht onbelangrijk
Niemand die moet vechten om zijn deel
Zou dat geen betere wereld zijn?
Heeft God of Allah zich niet ‘per ongeluk expres’ ferm vergist
toen hij de Wereld schiep?
Als kikkers blazen we onszelf en de wereld op
Als God of Allah nu eens de Wereld opnieuw zou scheppen
Een wereld vol humor en respect voor elkaar en de natuur
Waar IS met een rode neus rondloopt
Waar iedereen van elkaar zou houden zoals hij is
Als God of Allah nu eens niet zou bestaan in deze nieuwe Wereld
Dat Zon, Maan en Sterren onze Goden zijn
God of Allah, als je dan toch kan toveren
Kan je ons geen Wereld toveren zonder geweld,
dan hoeven we ons geen zorgen meer te maken
over hoe de toekomst er voor onze kinderen zal uitzien.
Stefanie Tanghe

Beeldend werk Stefanie Tanghe
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Soft you know
Soft you know! Softer it must be: A change in this pool of fear
and destruction of values and dreams.
The question of it all is, for who, for which do we build a space
in the hearts of the people’s destiny: Who is allowed to play, to
speak, to stay...
Geert Six, naar Hamlet

Zo’chtjes nu. Zo’chter moet ‘t zin. Een veranderinge in diene
plas van vreeze en vernietiginge van weird’n en drom’n. D’echte
vroage es, voo wiene, voo wadde moak’n me een plekke in ‘t erte
van de toekomste van de minsen? Wiene magt’r spel’n, magt’r
klapp’n, magt’r bluv’n…

¿1?
Van de eerste januari 1901 tot en met de eenendertigste
december 2000, hoeveel kilogram gazettenpapier en hoeveel
liter drukinkt is dat? Hoeveel krantentitels zijn dagelijks van
de persen gerold? Hoeveel mensen hebben die kranten gemaakt,
hoeveel mensen waren bezig in de drukkerij en bij de verzending, hoeveel mensen hebben artikels geschreven, al dan niet
in opdracht, en hoeveel artikels werden geweigerd? En al dat
bedrukt papier, vertegenwoordigt dat de twintigste eeuw?
Wat met al die gebeurtenissen die de krant niet haalden? Het
grootste gedeelte van de Jannen met de pet en Jeannes met de
sacoche haalt nooit de regionale kranten, laat staan de grote
internationale titels. De krant halen omdat je in een ontploft
vliegtuig zat of dat vliegtuig in je soep te pletter stortte, weinigen hebben er zin in. Schaak- of tenniskampioen word je ook
niet zomaar, en dan loop je nog de kans dat vooral je echtscheiding of je scheve schaats de voorste pagina haalt. Kortom, de
hoofddeksels en handtassen van bescheiden afkomst halen de
krant meestal als plaatselijk feest (kaartkampioen wint zijn
gewicht in bier) of lokale ramp (reuze omelet met champignons
aangebrand). De artikels worden door betrokkenen uit de krant
geknipt en in laden bewaard.

¿2?
Wie had er nu gedacht dat luttele dagen nadat wij met
Skowburg voe de Scala de Kortrijkse Schouwburg in vuur en
vlam hadden gezet, een en ander zou ontploffen in die mooie
en lieve stad Parijs! Eens te meer bleek hoe dun de opperhuid
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is, dat zeer dunne laagje beschaving, boven het olifantenvel van
de menselijke barbaarsheid. Maar met onze waarden, waar we
altijd het woord ‘westers’ voorzetten, wordt dus niet gelachen.
Onze westerse waarden die inwijkelingen moeten onderschrijven
en toepassen om erbij te horen. Om te weten welke de westerse
waarden zijn, hoe universeel ethisch en moreel hoogstaand zij
zijn, volstaat het de westerse mensen gade te slaan en hun
gedrag te analyseren. Al vlug komt men tot de vaststelling dat
onze westerse waarden gelijk zijn aan de oosterse waarden, met
name: geld. Gewoonlijk wordt dit uitgedrukt als: “Er zijn nog
andere waarden in het leven dan geld.”
Als er springstoffen gebruikt worden, dan schieten de democratische krachten in actie. Men krijgt ons jamais nooit niet klein!
Politici van om het even welke kleur, journalisten, experten en
deskundigen, –logen en –gogen (in meer wetenschappen dan
er blijkbaar zijn), ratelend op schermen of gedrukt op papier,
geven zoveel mogelijk verklaringen en wijzen zoveel mogelijk verantwoordelijken aan: de juiste zal er wel tussen zitten
zeker? Ik heb prietpraat genoeg gehoord en gelezen voor de rest
van mijn leven. Eén iemand zei vierkant de waarheid op een
vraag van een journalist. Een vrouw, die iets met de veiligheid
van haar land van doen had, zei eerlijk, met heldere stem: “Dat
kunnen we niet voorkomen.” Alle andere verklaringen kwamen
op het volgende neer: “Ik heb gedaan wat ik moest doen” en
“Het is mijn verantwoordelijkheid niet, het is die van X”.

”Zo maakt het geweten waarlijk lafaards van ons allen”, zegt
Hamlet dan, “en zo wordt de aangeboren kleur der besluitvaardigheid verpest door de bleke schaduw van het denken, en
krachtige ondernemingen van groot belang lopen in dit opzicht
helemaal verkeerd, en houden op daad te zijn.” Zeg ‘lafaard’ en
de angst is alomtegenwoordig. Is een lafaard niet iemand die
toegeeft aan het angstgevoel? Het woord geeft zelfs aan dat het
in zijn aard, zijn karakter zit. “Wat je zegt ben je zelf!” is een
veel gehoorde repliek op een scheldwoord. Zijn de mensen, die
hun rol kregen en op het schouwtoneel wereld hun deel spelen,
lafaards?
En niet onbelangrijk: wie is de regisseur? Is het degene die al
dagen aan een stuk zegt dat we niet bang mogen zijn? Is het
diegene die zegt dat we ons niet mogen verbergen in de bunker van de angst? Waarom zeggen mensen die me van haar
noch pluimen kennen dat ik bang ben? Ik ben niet bang en ik
denk van u hetzelfde. Jaren aan een stuk gingen we op vakantie naar Londen, toen de IRA nog actief was. Gecontroleerd
bij het betreden van elk museum en geen dameshandtassen
afgeven in de vestiaires. Het dichtst bij een bomaanslag ben ik
geweest, toen we pas binnen in Kensington High Street Market
verzocht werden het pand onmiddellijk te verlaten wegens een
bomaanslag. De hele buurt was afgezet. Het bleek dat er een

¿3?
De wereld is een schouwtoneel,
elk krijgt zijn rol en speelt zijn deel.
Die prinsheerlijke Hamlet was het ingefluisterd door de geest
van zijn vader: “Ik ben vermoord.” Hij zei er niet bij wie het
gedaan had. Misschien was de vaderlijke geest wat in de war.
Dat gaat zo als je pas dood bent. En het toneelstuk is nog maar
pas begonnen ook.
Zijn of niet zijn; niet veel woorden, maar te veel voor een apothekersweegschaal. Wanneer ze uitgesproken zijn, kun je niet
meer vluchten. Je verstoppen is een illusie. Kijken in de spiegel
helpt. Vadertje tijd staat je uit te lachen. Dat is de kwestie.
Uit mijn jeugdjaren herinner ik me de bomaanslagen van de
O.A.S. Wie, wat en waarom, ik zou het niet weten, toen nog
te veel snot in mijn neus. Ieren en Palestijnen lieten ook al eens
iets in de lucht vliegen. De Ieren gaven aanleiding tot ellenlange
en oeverloze discussies. Vrijheidsstrijders voor de enen, moordende bommenleggers volgens de anderen. De Palestijnen, dat
was problematischer. Dat is ook niet moeilijk met al die heilige
boeken in de omtrek. Palestina was bij het einde van de Tweede
Wereldoorlog een Brits mandaatgebied, waar moslims, joden en
christenen vreedzaam naast elkaar leefden, zij waren immers
noch asmogendheden, noch geallieerden. Al jaren waren volgelingen van Theodor Herzl bezig met het opkopen van grond
in hun heilig land. En dan werd het mandaatgebied de staat
Israël en begonnen de bomaanslagen tegen de Palestijnen zodat
ook de Palestijnen begonnen met explosieven. In deze zaak is
het kwestie zeer voorzichtig te zijn om kant te kiezen. Veiligst
is nog in het geheel geen opinie over de kwestie te hebben.

minuut nadat we de Market binnengingen een bom ontploft
was in een Libanese videotheek, waar we net daarvoor met de
bus gepasseerd waren. Gelukkig had de bus geen vertraging,
denk ik soms. Gingen we naar Parijs, dan stond er van het
Centre Pompidou tot aan de Sacré Coeur, van het Louvre tot
aan de gewezen Halles, bij elke agent een gewapende militair.
In geen enkel Parijs station kon je je bagage achterlaten: daarvoor werden we doorverwezen naar het Café des Flandres, waar
ze tot onze grote vreugde betaalbare Belgische bieren serveerden. Londen bang? Parijs bang? Toeristen bang? Zakkenrollers
bang? Laat me niet lachen!

¿4?
En dan de oplossingen om het terrorisme tegen te gaan.
Nummer 1, met stip, het sluiten van de grenzen van Europa.
Ammehoela! Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben de smokkelaars van boter over de gesloten grens goed hun brood verdiend.
Tijdens de Tweede waren alle grenzen van Denemarken tot
Spanje gesloten. Het aantal gesmokkelde neergestorte piloten

en bemanningen is ontelbaar. Wanneer je ook nog de lengte
van de buitengrenzen van Europa in aanmerking neemt, is het
dweilen met een gebarsten hoofdwaterleiding.
Vervolgens: de haatpredikanten spreekverbod opleggen. Deze
frontale botsing met de zo eerbiedwaardige mensenrechten wordt herleid tot wat blikschade, een lelijke bluts, maar
we kunnen toch verder rijden. Het zou alleen maar gaan om
haatpredikanten, niet om fatsoenlijke burgers zoals u en ik.
“Oproepen tot haat uit extreemrechtse of islamitische hoek
moeten even hard aangepakt worden”, zegt een politicoloog.
Extreemlinkse zionisten halen opgelucht adem.
Staan ook op stapel: huiszoekingen ‘s nachts en zonder ook
maar enig bewijs verdachten 72 uur vasthouden in plaats van
24 uur. Voor een goed begrip: een huiszoeking mag niet beginnen na 10 uur ‘s avonds en voor 5 uur ‘s ochtends. (Deze regel
geld niet bij betrapping op heterdaad.) Niets belet dus een
huiszoeking te beginnen om 21u55 en door te gaan tot, ja tot
zolang de speurders zin hebben. Ook om 05u01 aanbellen mag.
Nog een natte droom: een Europese CIA. Nee, ze willen niet:
een Europese ‘Inlichtingendienst’, het moet een CIA zijn.
Ik kan me niet inbeelden dat al die ministers en staatshoofden die de laatste dagen de revue gepasseerd zijn, allemaal denken dat de CIA bestaat uit zoetgevooisde koorknapen
en beleefde padvinders op zoek naar een goede daad. Ze willen dus een inlichtingendienst met een geheime agenda voor
Europa, die liegt tegen de Europese president, die ontsnapt
aan elke parlementaire controle, die in het buitenland dictators de hand boven het hoofd houdt en democratisch verkozen
regeringen elimineert.
Al deze maatregelen zouden maar tijdelijk zijn en echt en waarachtig alleen maar gebruikt worden tegen terroristen en niet
tegen u en mij. Ik zeg het hier maar meteen, klaar en duidelijk: “De uitvoerende macht die dit moet realiseren betrouw ik
voor geen haar. Ik ben er zeker van dat deze maatregelen zeker
zullen gebruikt worden tegen ons allen.” U gelooft me niet?
De betoging in Parijs ter gelegenheid van de klimaattop werd
verboden met de volgende drogreden: de autoriteiten kunnen de
veiligheid van de betogers niet garanderen. Wat volgt?

¿5?
Barbaroi, stotteraars, noemden de antieke Grieken hun anderstalige buren misprijzend. Tja, wanneer mijn schoonbroer
Perzisch spreekt begrijp ik er ook niets van: dat is niet omdat
hij stottert, maar het ligt aan mijn gebrekkige kennis van het
Farsi. De uitvinders van de democratie waren toch een beetje
racistisch. Ome Sam verklaarde enige jaren elke veroorzaker van explosies tot terrorist: alleen de springstoffen van
Ome Sam, en die van zijn vriendjes uiteraard, zijn nog legaal.
De wereld is er dus niet zoveel op vooruitgegaan.
Johan Walgraeve

P.s.: Vrijheid van meningsuiting, je hebt dat nu wel, maar is er
iemand die luistert?
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Back Home
Mijn tante was een nonneke. Haar droom was dat ik in haar
voetsporen zou treden. Het heeft niet mogen zijn, de duif miste
de landingsbaan. Nochtans heb ik alle voorbereidende stappen
met vroomheid doorstaan. Ook het bidden tot God heb ik veelvuldig gedaan, vooral die 21ste juli 1944. Alles heb ik er toen
doorgedraaid, aan hoog tempo vlogen in die twintig minuten
de rozenkransen en Onze Vaders naar de hemel, nadat ik reeds
bij een vorige aanval de bolletjes van mijn rozenkrans te pletter
had geweend. Wat heb ik die dag gebeden en tegelijk de nonnen
naar de hel gewenst. Vooral Soeur Marie-Madeleine die wekelijks, in ruil voor flessen wijn, rapport uitbracht bij mijn ouders
en daarbij vooral de klemtoon legde op mijn zondig gedrag.

Een schuiloord voor de ziel

Halve Maan. Ik herinner me slechts flarden van de reis naar
hier. Ik wil er me niets van herinneren. Maar ik blijf de film
zien: de bommen die vallen, de gierende gevechtsvliegtuigen die
ons huis tot een put en stof herleidden. Mijn pop lag op straat
te branden. De mannen die kwamen en de mensen die niet meer
bewogen en waarvan soms de kleren nog rookten. ‘We moeten
hier weg’ zei vader. Hij weende.

Calais, zomer 2015
gelegd, met lagen behangpapier een schuiloord voor de ziel
hadden gemaakt dat doorrookt en doorvloekt was tijdens de
kaartavonden, dat kon niemand schelen. Niemand behalve zij
die beneden in de schuilkelders zaten in bange afwachting welk
theaterdecor ze zouden zien als het bombardement voorbij was.

De Duitsers waren de slechten maar het waren de Engelsen die
Thuisgekomen, langs geschreeuw en bommenputten en branKortrijk bombardeerden. Die dag werden 172 doden uit het
dend puin, was er enkel een hoop stenen en ramen die er als
puin getrokken en waren er een 1000-tal gewonden. Ze wermoderne kunst uitstaken. We zijn bij de broer van mijn vader
den namen op de monumenten, samen met de slachtoffers van
gaan wonen. Dagelijks, na het werk, trokken we naar ‘het huis’
de aanvallen van onder andere 10
om puin te ruimen, stenen te sorteren, kadertjes en naïeve
schilderijtjes bijeen te brengen en tegen zonsen 15 mei. Op 26 maart, passieondergang met de fiets waar allerlei
zondag, deed ik mijn Plechtige
Communie. Mijn opwaarts
rommel aan vastgebonden was (maar
gerichte gebeden kruishet was geen rommel, het was van
ons huis) naar ons logement te
ten de neervallende
fietsen. 20 kilometer heen, 20
bommen. Ik weet niet
of ze elkaar groetten
kilometer terug. Weer of geen
onderweg, of misschien
weer, het huis moest gered. Mijn
zuster werd stil, of schreeuwde
zijn bommen sterker
voor een futiliteit haar longen
dan die naïeve gebeuit. Ze begon plots hardop te bidden. We konden eerst
den en is blijven bidden tot haar
niet uit de schuilkelder
IKEA/UNHCR Noodwoning
geraken, het puin had
dood, 50 jaar later. Met de hulp
de uitgang geblokkeerd.
van broers en neven die in de bouw werkSommigen werden panisch en schreeuwten, werd een noodwoning opgebouwd. Reeds na enkele weken
den en hun geschreeuw stak anderen aan en uiteindelijk werd
konden we er wonen. Er was geen domotica. De elektrische
iedereen gek van angst. Tot een Duits soldaat genoeg puin
installatie voorzag ‘s avonds een eenzaam lampje van stroom,
genoeg om het angstig slapen nog wat uit te stellen.
geruimd had om ons te bevrijden. Ik rende weg en passeerde
onderweg een neergestort vliegtuig. De piloot zat er nog in,
rechtop, alsof er niets aan de hand was. Alleen brandde hij als
een fakkel. Wiens kind was hij? Want ze waren nog piepjong,
die piloten. Ze konden amper een volle pint opheffen maar
zaten aan de stuurknuppel van een Vliegend Fort. Als ze de
2000 jaar geleden bezweek het Romeinse Rijk onder de druk
jachtvliegtuigen van zich hadden afgeschud, kwamen ze in de
van volkeren die op de vlucht waren voor andere volkeren die op
FLAK, het luchtafweer, terecht. Het precieze doel kon ze plots
de vlucht waren. Veel Chinese rijken stortten in onder druk van
niet zoveel meer schelen. Terwijl de FLAKbommen rondom hen
opgejaagde volkeren. In 1994 kwamen de veehoudende Tutsi
ontploften was de boodschap zo vlug mogelijk uit die hel weg
terug naar de gronden waar ze lang geleden door de Hutute wezen, naar huis. Hun huis. Tenminste, als ze nog een huis
landbouwers waren weggejaagd en dreven de Hutu voor hen
hadden, want in veel gevallen was hun huis niet meer dan een
uit. Radicale Hutu veroorzaakten een volkerenmoord waarbij
krater. Blitzkrieg, V1, V2, V3… ze hadden steen hernoemd tot
1 miljoen doden vielen. De vluchtende Hutustroom dreef de
puin, thuis tot een tent. Wraak was gerechtvaardigd, dus werOost-Congolezen uit hun dorpen en steden. 2015 – 1994; we
den de bommen niet alleen gelost op militaire doelen. Of juist
zijn het al vergeten.
wel: alles werd een militair doel. En een huis werd gedeclasseerd
van thuis tot obstakel, tot iets dat in de weg stond, dat weg
Ik gooi de voorflap van onze tent opzij en kijk naar de duizenmoest. Dat daar mensen woonden die er hun ziel in hadden
den identieke grijze tenten met het logo van de Islamitische

Ze zijn teruggekomen met hun bommen en de noodwoning
kreeg weer een voltreffer. Deze keer hadden de Engelsen zelfs
tijdbommen mee gedropt. Wie de gewonden wilde helpen, wie
puin wilde ruimen, kreeg af te rekenen met late doodzaaiers.
Bommen met een tijdmechanisme. Mensen helpen was levensgevaarlijk. Ons huisje was weer weg, samen met honderden
andere keren thuis. De moed en de wil was gebroken. We hadden te veel puin gezien en stof geroken, binnenmuren die plots
blote buitenmuren waren, het geroep en geschreeuw, het gehuil.
Maar binnen was een veer geknapt.
Twee keer had ons huis ons in de steek gelaten. Twee keer was
de veilige haven er niet toen we rust zochten. De rest van de
oorlog zijn we niet terug geweest. We voelden de leegte, de
afwezigheid. Vader en moeder zaten alleen maar stil te zijn. We
hebben geluk gehad. Ik in het nonnenpensionaat, ver buiten de
stad, in iets dat als een gevangenis leek. Vader en moeder met
de kleine deden de ‘Tour de Famille’. Van nonkel Andre naar de
drie zusters. Elk om beurt, bij ieder even lang.
Zonder thuis is het stil, stilte in een hart dat samengeknepen is.
Het warme nest is verlaten. Uiteindelijk werden de truwelen, de
betonmolen en de gekuiste bakstenen opnieuw bovengehaald.
Het werd geen thuis. Er werd gegeten maar zonder vreugde.
Gekaart maar met minder vreugde. Zelfs het gevloek was
intiem. Ook hier was de veer gebroken. Vader leefde niet zo lang
meer. Het hart, zeiden de dokters, maar wij wisten beter. Een
van de laatste beelden die ik zie is hoe hij met zijn fles zuurstof door mijn moeder de trap werd opgeduwd. In bed gesukkeld
keek hij nog eens rond, deed zijn ogen dicht en stierf. Het huis
stierf een beetje met hem. Op straat passeerden de nieuwe
vluchtelingen. Er werd op de deur geklopt.
Ivan Basyn

Stef Depover

Van party animal tot jihadi
Meermaals per jaar staat bij de Zorgelozen een theaterbezoek op
het programma. Want ander toneelwerk werpt vaak een frisse
blik op het eigen werk.

Dit najaar trokken we naar de Schouwburg voor een heel
actuele voorstelling. Het ‘SINcollectief’ bracht het verhaal van
een bekeerlinge die naar Syrië trekt om er te strijden. Het was
een knallende voorstelling, een spervuur van prachtig gezang,
moderne muziek, monologen, dans en beelden. We kregen
het verhaal vanuit verschillende invalshoeken voorgeschoteld:
de vader, de moeder, een strijder en een als touroperator vermomde ronselaar gaan allemaal op zoek naar antwoorden
op de vraag waarom jonge mensen naar ginder vertrekken.
Je wordt echt van de ene emotie naar de andere geslingerd.
Ik had medelijden en begrip voor de moeder. Door de grappen van de papa en de woorden van de rappende strijder was
ik enerzijds geshockeerd en anderzijds was het er zó over dat
ik groen moest lachen. De touroperator was ook soms lachwekkend en soms zo hard. De zang was dan weer ontroerend
en verwarrend terwijl de gruwelijke beelden op het einde van
de voorstelling deze waren die we al kennen maar voor ons
meestal de ‘ver van mijn bed show’ zijn.
Na afloop kregen we de kans om vragen te stellen in aanwezigheid van de spelers, de regisseur en de schrijver van het
stuk. De uitleg over een scène waar twee figuren uit de grond
kwamen gekropen was welkom. Blijkbaar werd daar het einde
van de wereld uitgebeeld, iets wat in zowel de bijbel als de
koran voorkomt.
Ik weet zelf weinig over radicalisering. Reizen Jihad was dus
voor mij verrijkend. De voorstelling bleek het resultaat te zijn
van drie jaar opzoekwerk en interviews met ouders van strijders, met achterblijvers, imams, professoren... Er kwam veel
op ons af, veel stof om over na te denken. We leven in een
wereld waar, bij wijze van spreken, je buurmeisje op een paar
dagen geradicaliseerd kan zijn en kan vertrekken zonder dat
iemand haar kan tegenhouden. Een wijze les voor opvoeders,
scholen, ouders, voor iedereen. Praten over dit onderwerp
blijkt van levensbelang. Hoewel de voorstelling niet zo afstompend was als het nieuws van de weken ervoor, ging ik toch
met een wrang gevoel naar buiten. In mijn ogen jammer dat
er in het publiek weinig dertigplussers en Kortrijkse politiekers waren...

We zijn het al vergeten
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Kortrijk, zomer 1944

Stad Kortrijk

Ruth Allewaert
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Een eigen huis
Een huis, een thuis, een plek onder de zon. Zelfs in
onze rijke samenleving blijft het voor veel mensen een
moeizaam te bereiken droom. En dat terwijl veel huizen
leeg staan. Na een oproep van Samenlevingsopbouw zette
deze vaststelling een groep mensen ertoe aan om hier iets
aan te doen. Helemaal vrijwillig. Om mekaar te helpen.
Aline en Koen vertellen.

Koen is niet zijn echte naam. “Pakt Jan. Of Koen”, zegt hij.
“De dag van vandaag, als je je zoals wij bezig houdt met
problemen rond huisvesting die ook vaak met armoede te
maken hebben, dan krijg je al snel een stempel. Zijt ge al minder in de maatschappij. En ik zou graag weer als zelfstandige
aan de slag gaan.” Nadat hij zijn zaak had stopgezet ging Koen
op zoek naar ander werk en een andere woonst. Dat was geen
makkelijke zoektocht. “Op een bepaald moment had ik zelfs
het voorschot al betaald, toen ik een mail kreeg: ‘u hebt ten
onrechte gelden op onze rekening gestort’. Werkloos en alleenstaand zijn hielp mij niet makkelijker aan een dak boven mijn
hoofd.” Ook Aline spreekt uit ervaring. “Ik woonde met mijn
gezin in een doorgangswoning. Daar kan je maximum twee jaar
blijven. Maar op de sociale huurmarkt zijn de wachtlijsten heel
lang. Intussen moesten we een oplossing zoeken. Die hebben we
gevonden op de privémarkt.” Maar ook hier ging het niet van
een leien dakje. “Zelfs voor tweeverdieners als wij zijn er zoveel
eisen om aan een woning te geraken. Het is niet alleen de prijs.
Ik had vier kindjes toen we op een huis botsten waar we ons
echt goed bij voelden. ‘Oei. Liever niet. De eigenaar zal dat niet
willen’, hoorden we in het immokantoor. We zijn dan zelf op de
eigenaar af gestapt. Die persoonlijke link maakte alles makkelijker. Een paar dagen later was er al groen licht.”
Tijdens hun huizenjacht kwamen Aline en Koen bij de werkgroep terecht. Aline: “Het is een diverse groep. Iedereen heeft
zijn specifieke ervaring met het onderwerp. Sommigen verbleven in de mannenopvang, anderen hebben wel een huisje maar
kampen bijvoorbeeld met vochtproblemen, er zijn ex-daklozen
bij, mensen die in een sociale woning wonen ook. Eén keer in de
maand op woensdagavond komen we samen en verdelen we de
taken.” Het samen dingen doen, is belangrijk. Koen: “Ik amuseer mij in de groep. Ik kook graag, dus kook ik regelmatig ne
keer voor iedereen. Ik maak het graag gezellig.”

Het aanbod is te klein
Koen: “Er zijn veel problemen op de huurmarkt. De slechte
kwaliteit van bepaalde huizen, de lange wachtlijsten voor een
sociale woning, de discriminatie. Maar in elk geval: het aanbod is te klein. Zo zijn we op de leegstand gekomen en hebben
we met de werkgroep beslist om die eerst aan te pakken. Bij de
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stad vroegen we de lijsten op met de panden die leeg staan. Dan
gingen we die huizen bekijken. Staat die woonst er nog? Staat
ze effectief leeg of zijn ze aan het werk? Zo hebben we alles in
kaart gebracht.”
Aline: “De volgende stap is nu dat we eigenaars aanspreken.
We willen graag weten waarom bepaalde huizen leeg staan.
Ook met verantwoordelijken van immokantoren willen we gaan
praten. Als zij mee zijn in het verhaal kunnen ze misschien ook
een eigenaar overtuigen om een huis bijvoorbeeld toch te verhuren. Ze kunnen een brug slaan of het water nog dieper maken.
Als eigenaars hun huis op orde hebben maken we hen ook warm
om via een sociaal verhuurkantoor te verhuren. Zo is er een
garantie dat het de meest kwetsbare groepen ten goede komt.”
Koen: “Ik kijk ernaar uit om met eigenaars te praten. Ik wil
hen graag uitleggen dat het niet is omdat iemand even zonder werk zit of alleenstaand is, dat hij daarom geen goede
huurder kan zijn. Dat het niet is omdat ze slechte ervaringen
hebben met een alleenstaande man dat alle alleenstaande mannen een probleem zijn. En ik zal ook wel kunnen leren van een
eigenaar. Als je echt met iemand babbelt, ga je meer stilstaan
bij de situatie van die ander. ’t Is niet omdat eigenaars niet
willen verhuren dat het slechte eigenaars zijn. Er zijn nu eenmaal huurders die geen respect hebben voor het huis waarin
ze wonen. Of die niet betalen. De zotste dingen eerst. Ik kan
verstaan dat de eigenaars daarop afknappen. Dat ze daardoor
meer en meer voorwaarden stellen. Ik vind dat een eigenaar
verplicht zou moeten zijn om om de paar maanden ne keer
langs te gaan bij de huurder. Dat persoonlijk contact zou al veel
miserie sparen. Problemen zouden al veel vroeger ontdekt zijn.
Ik zou dat alleszins vragen aan mijn huisbaas.”
Aline: “We zijn wel realistisch. Het is niet omdat wij ne keer
passeren dat ze plots hun huis gaan opdoen en verhuren. Maar
we kunnen er hen inderdaad wel over laten nadenken. En al
komen er maar één of twee huizen bij, het zijn toch weer één of
twee gezinnen die geholpen zijn.”

Kapers op de kust
Terwijl we praten worden op verschillende plekken in het land
in allerijl huizen, loodsen en kazernes klaargemaakt om vluchtelingen op te vangen. Binnen de werkgroep is er ook al over
gesproken. In de ogen van sommigen zijn er kapers op de kust.
Aline: “Ik heb daar geen probleem mee. Die mensen hebben
niets. Ze komen aan in een vreemd land. Ik ben zelf in het
kamp in Calais geweest. Dan denk ik dat we het hier toch nog
altijd een stuk beter hebben, versta je. Ik heb het al moeilijk
gehad in mijn leven, een winter zonder chauffage, maar ik
zat droog. Ik heb nog nooit in een tentje moeten slapen, in de
koude, tot aan mijn knieën in de modder. Ik heb zelf kinderen,
ik heb daar kinderen gezien… Die mensen, chapeau, ze heten
u welkom met hun laatste brokske eten. Maar het is triestig
ook. En ik versta wel dat mensen ongerust zijn of zich benadeeld voelen.”

Koen: “Ik heb daar wel een aparte opinie over. Ik heb dat
gezegd in de werkgroep ook. In Moeskroen bijvoorbeeld stond
een oude kliniek leeg. Ze konden daar al lang een opvangcentrum voor dakloze Belgen hebben gemaakt. Waarom hebben ze
dat niet gedaan? Onlangs is heel het gebouw op een goede week
tijd geïnstalleerd om vluchtelingen op te vangen. ’t Is niet dat
dat niet mag omdat het vluchtelingen zijn. Maar je hebt het
gevoel dat er voor hen sneller meer kan dan voor ons. Terwijl
iedereen gelijk zou moeten zijn.”

associeer eten met gezelligheid. Maar ik wil me toch blijven
engageren in de werkgroep. Dat ook anderen op nen dag in hun
bad kunnen gaan liggen. ’t Is niet omdat ik nu een huis heb dat
ik niet meer verder doe.”
interview Joon Bilcke
met dank aan Tine Vangroenweghe van Samenlevingsopbouw
voor het organiseren van deze ontmoeting

Intussen heeft Aline dus een huis gevonden. “Met een bad.
Dat heb ik echt gemist. En een keuken. Ik kook graag. Ook ik

De platte loopgraven van Duinkerke
Rita Biesbrouck liep een paar jaar geleden stage bij de Unie der
Zorgelozen en zet zich nu in voor de vluchtelingen in de kampen in
Duinkerke. Ze deelt haar ervaringen met ons.

Met een mand vol brandhout, een grote zak walnoten, een tas
met voedsel en enkele toiletartikelen stap ik door een dreef vol
met slijk naar het ‘tentenkamp’. Iedere keer als ik er binnenkom
scheurt mijn hart bij het zien van zoveel ellende. Zoveel mensen met schamele schoenen en kleren aan. Zoveel jonge mensen.
Ik herken er altijd wel één van mijn vijf kinderen of kleinkinderen in. En dat doet verdomme veel pijn. Ik ben er zeker van dat
veel vrijwilligers die hier komen hetzelfde gevoel delen. Ik denk
dan bij mezelf, hebben deze mensen alles moeten achterlaten
voor dit hier?
Waarom gebeurt dit? Willen wij in zo’n wereld leven? In
2016? In Europa? Grote en machtige wereldleiders? Schaam je!
Ik begrijp het niet en zal het nooit begrijpen. Wat ik hier doe
samen met zoveel andere prachtige vrijwilligers is die mensen
helpen zoveel ik kan uit liefde voor mijn medemens. Want we
zijn allemaal mensen en allemaal gelijk. Ik volg mijn hart en
mijn geweten. Intussen zijn we één familie geworden. Ik leef
met hen samen en ben dankbaar voor wat ik voor hen kan
doen. DAT maakt mij gelukkig.
Ik ‘glijd’ verder door de modder. Langs alle kanten hoor ik ‘hello
mother’. In de verte hoor ik mijn naam. Ari, een Iranees neemt
de mand van mij over. Terwijl we verder wandelen, delen we ons
hout uit. Na enkele minuten is de mand leeg. Daarna, terwijl ik
de noten uitdeel, zie ik steeds meer uitgestrekte handen. ‘Thank
you’, ik hoor het langs alle kanten. Dankbaarheid en vriendelijkheid is hier een begrip. Het valt me steeds op dat ik hier geen
‘verzuurde’ mensen zie, ze klagen en zagen niet, integendeel ze
proberen het beste te maken van dit harde leven. ‘Finish? Yes,
but next time I’ll bring more.’
Vandaag is er een groep vrijwilligers uit Londen. Dekens, kleren, voedselpakketten worden uitgedeeld, snoep, chocola, en…
ja, schoenen. Een grote camionette volgepropt met schoenen
is aangekomen. ‘Yeehhh, we have shoes’, ze lachen en roepen

naar elkaar. ‘One line’ wordt door iedereen gerespecteerd
terwijl de schoenen worden uitgedeeld. We steken onze
duim op. Ze komen ze tonen aan mij. Het zien van zoveel
gelukkige gezichten doet me deugd.
Terwijl ik voedsel uitdeel word ik omringd door kinderen.
De jongste zit nog in de buggy en is 2 jaar. Zijn prachtige
ogen kijken me onbegrijpend aan. De iets grotere kinderen springen in de modderplassen. Ze lachen en roepen,
zich niet bewust van de zorgen. Ik wandel mee met 4 kinderen uit hetzelfde gezin. De oudste is 14 jaar, Ziena, een
heel verstandig mooi meisje. Ze wil heel graag terug naar
school. Ze wil dokter worden.
Ik maak elke dag tijd om te praten met de mensen. Lange
gesprekken over hun noden en zorgen, waar ze heen willen, hoe ze naar hier zijn gekomen en waarom. Er zitten
heel pijnlijke en gruwelijke verhalen tussen. Hoeveel keer
heb ik al niet gehoord dat ze hun moeder missen. Ik herinner mij de verhalen van mijn grootvader toen hij in de
loopgraven vocht tegen de Duitsers. Pepe heeft veel jonge
mensen horen roepen naar hun moeder. Knuffels doen
hier wonderen. We laten elkaars hand niet los. Morgen is
een nieuwe dag.
Rita Biesbrouck

Wie wat kan bijdragen aan het werk van Rita en de vrijwilligers in Duinkerke kan contact opnemen met Rita op het nummer
0485/402276. Er is nood aan dekens, slaapzakken, tenten, platte kampingvuurtjes en gasvulling voor die vuurtjes, houtblokken, tapijten,
warme rubberen laarzen en stevige schoenen, lange broeken, pyama’s,
warme wintervesten, sokken, kaarsen, pillampen, potten en pannen.
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Liefde in tijden
van angst
Als we de problemen waarmee we worstelen tot hun
juiste proporties brengen en er een flinke scheut liefde in
injecteren, dan krijgen we zicht op een heel ander soort
samenleving. Met zijn boek Liefde in tijden van angst, een
open en vurig pleidooi voor een liefdessamenleving, wil
filosoof en jongerenwerker Bleri Lleshi deze overtuiging
met ons delen.
Bleri Lleshi

Bleri Lleshi is geboren en getogen in een klein Albanees dorp
en woont sinds vijftien jaar in ons land. Al van vroege leeftijd staat hij bewust in de wereld. “Mijn vader, een bergman
die geen acht jaar naar school is geweest, was heel open van
geest. Hij spoorde ons aan om de wereld in te trekken. Niet
op de manier waarop ons dat nu wordt verkocht – ‘ga reizen,
ga de wereld zien, ga consumeren’. Wel om het goede te doen
met ons leven. Hij leende zelfs geld om mijn zus op haar veertiende alleen naar de grote hoofdstad te laten gaan studeren.
Dat was niet voor iedereen weggelegd. Toen ik op een bepaald
moment voelde dat ik in Albanië niet meer kon groeien, ben ik
naar Brussel gekomen. Ik studeerde er politieke wetenschappen
en filosofie in de overtuiging dat ik de internationale problemen
van de wereld zou oplossen. Maar dat bleek te hoog gegrepen.
Ik ben me dan gaan toeleggen op Brussel. Daar ben ik op dit
moment jongerencoach. Ik ondersteun jongeren die het moeilijk
hebben om hun school af te maken. Onderwijs is het fundament
van elke samenleving. De jongeren zijn de toekomst én het nu.
Als we willen dat zij het beter hebben, moeten we met hen werken. Ik geef ook vorming aan leerkrachten. Veel leerkrachten die
in Brussel les geven wonen immers elders en kennen de realiteit
van Brussel en haar jongeren niet. Daarnaast noemt men mij
soms ook een straat- en stadsfilosoof. En dat ben ik ook. Het
is belangrijk dat het maatschappelijk debat wordt gevoed met
inzichten en analyses die vertrekken uit de dagelijkse verhalen
van mensen.”
Laat ons starten bij de actualiteit. Wat is jouw voornaamste
bevinding over de vluchtelingencrisis?
“Dat Europa bijzonder onvolwassen met de situatie omgaat.
Ten eerste noem ik dit geen crisis. In 2014 waren er 17 miljoen mensen op de vlucht.
2,5 % daarvan kwam naar
Europa, toch de rijkste regio
ter wereld. Turkije vangt twee
miljoen Syriërs op. Libanon
tien keer meer vluchtelingen dan heel Europa samen.
Ik vind het dan oneerlijk om
te spreken over een crisis.
Intellectuelen moeten scherp
zijn en aan de politici zeggen: wij willen niet dat je die
woorden gebruikt, je maakt de
mensen er alleen maar bang
mee. Sinds 2000 kent Europa
illegale migratie - hoewel ik
geen voorstander ben van het
woord ‘illegaal’, zeker als het
over mensen gaat. Het beleid
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dat daaruit is gevolgd, is vooral een beleid van Fort Europa.
Tussen 2000 en 2011 is meer dan twee miljard dollar geïnvesteerd in prikkeldraden, muren, hoogtechnologische camera’s,
van Oekraïne tot Portugal. Dat is belastinggeld van gewone
mensen, dat veel beter kan worden gespendeerd. In de jaren zestig zou dit ondenkbaar zijn geweest. Toen was solidariteit een
veel centralere waarde.”
Hoe zit het met onze solidariteit vandaag?
“Veel Vlamingen helpen in de jungle in Calais of de kampen in
Duinkerke, of vangen vluchtelingen thuis op. Bij ons kwamen
er 20.000 mensen op straat met de boodschap ‘vluchtelingen
welkom’ – in Nederland wonen 17 miljoen mensen maar daar
kwam geen kat op straat. Er is veel solidariteit onder de mensen en die beweging moeten we verderzetten. Maar tegelijk
moeten we de politici voortdurend op hun verantwoordelijkheid
wijzen. Want wat de burger kan of moet bijdragen, heeft ook
zijn limieten, natuurlijk.
We moeten ook alert zijn voor een beleid dat kwetsbare mensen tegen elkaar opzet, bewust of onbewust. Een tijd geleden
moest een alleenstaande moeder in Malle uit haar sociale
woning omdat er vluchtelingen in kwamen. Ze haalde in
een Facebookpost scherp naar hen uit. Maar het zijn niet de
vluchtelingen die het sociaal beleid in handen hebben. De politici beslissen daarover. Zoals de vorige regering die overal in
Vlaanderen het aantal opvanghuizen voor vluchtelingen zwaar
heeft verminderd. Dus als iemand een tekort aan sociale huisvesting of steun vanuit het OCMW of de stad of Vlaanderen
of België aankaart, heeft die gelijk. Maar als hij de schuld bij
iemand legt die in een nog een moeilijker situatie zit dan hijzelf,
heeft hij geen gelijk.
Wie in een kwetsbare positie zit heeft niet altijd de nodige kennis om doordachte analyses te maken. Waar halen mensen hun
informatie? Van politici en media. En wie komt het meest aan
het woord in de media? De politici. We hebben een politieke
elite die alles wil doen om aan de macht te komen of daar te
blijven. Om dat te bereiken moet je angst in de samenleving
brengen, complexe problemen herleiden tot zwart-witte analyses, dat maken we nu volop mee. We moeten iedereen echt veel
beter informeren over wat er rondom ons gebeurt. Dat we niet
worden overrompeld door vluchtelingen, dat de situatie wel
beheersbaar is.”
Moet dat het antwoord zijn van ‘links’?
“Het gaat niet enkel om een antwoord van links. Het gaat om
een antwoord van degelijke politici, en ik zou niet willen dat
zij alleen bij links voorkomen. Praktijken die lachen met de
internationale verdragen, die anderen ontmenselijken, moeten
we bij links noch rechts aanvaarden. Wat links betreft, kijk wat

Jeremy Corbyn, de partijleider van Labour, doet in Engeland.
Ook al stemt de meerderheid van zijn partij voor bombardementen in Syrië, hij stemt tegen, omdat hij pacifist is – niet
plots nu, maar al dertig jaar lang. Pacifisme, herverdeling, solidariteit… Dat zijn waarden die linkse politici niet alleen moet
verdedigen, ze moeten er ook naar handelen. Is solidariteit niet
een van de belangrijkste principes voor iemand die zich progressief noemt? Waar is vandaag het humanisme van links?”

geïnstalleerd, bijvoorbeeld wat onveiligheid betreft. We weten
immers dat de criminaliteit niet stijgt, ondanks wat wordt
beweerd. Laat ons niet vergeten dat criminaliteit samen met
migratie voor politici het thema bij uitstek is om de macht in
handen te houden en te doen lijken of ze enige macht in handen hebben. In beide gevallen is liefde één van de meest concrete
alternatieven.”

Je bent ook erg bekommerd om racisme en discriminatie?
“Alle studies wijzen het uit. Racisme is een heel groot probleem
in België. Dat komt omdat hier veel te weinig is nagedacht over
het beleid naar migranten toe. Pas in 1985 is de eerste integratienota gekomen. Die heette ‘de sociaaleconomische integratie
van migranten’. Kort daarop, in 1991, won het Vlaams Belang
de verkiezingen. Dat zei ‘die mensen hun cultuur en religie is
een probleem, ze moeten terug’. Tot vandaag zitten we in dat
verhaal. Terwijl de problemen van migranten vooral sociaaleconomisch van aard zijn. Nergens in het Westen hebben
migranten het zo moeilijk als in dit land. Al van in het onderwijs. De cijfers bewijzen het, de verhalen liggen voor het rapen.
Zuhal Demir, o ironie, was bij de besten van haar klas. Maar
terwijl haar blanke vriendin naar het ASO ging, werd haar
snit en naad aangeraden. Veel ouders hebben niet de bagage of
staan niet sterk genoeg in hun schoenen om tegen het advies
van een klassenraad in te gaan. Sommigen werd zelfs nooit het
verschil tussen BSO en ASO uitgelegd. Weet je, als je geen kansen krijgt in het onderwijs, krijg je geen kansen in het leven.
70% van Maghrebijnse jongeren zit in het BSO.
Nergens in Europa vind je zo weinig migranten op de arbeidsmarkt. Terwijl er toch geen groot verschil is tussen een Turk in
Duitsland of in België. Ik sprak met een werkgever die zei: ik
heb ooit een Marokkaan in dienst gehad en die kwam te laat,
dus heb ik die ontslagen en ga ik geen Marokkanen meer aannemen. Het uitzendkantoor Adecco is veroordeeld voor racisme
omdat het op vraag van haar klanten alleen de ‘Blanc Bleu
Belges’ selecteerde. Dat is dus hoe het werkt. Op voorhand ga
je ervan uit dat die of die minderwaardig is omwille van kleur,
origine, religie. Dat is toch heel fout? We moeten veel beter
bewust worden gemaakt wat racisme is en wat de gevolgen
ervan zijn. En we hebben een beleid nodig dat acties onderneemt, dat zegt aan werkgevers: als je discrimineert word je
bestraft. Punt. Maar integendeel, racisme wordt hoegenaamd
niet serieus genomen. Tussen 2007 en 2015 is in ons land,
dat Europees koploper is inzake racisme en discriminatie op
de arbeidsmarkt, één proces-verbaal opgesteld. Als ik dit vertel
aan internationale media, die kunnen dat niet geloven. Daarom
ben ik ook voor praktijktesten en voor quota. In een ideale
wereld zou ik daar niet voor zijn, maar wel in deze wereld waar
racisme en discriminatie zo een probleem zijn.”
Je schuift liefde naar voor als een concreet alternatief voor
wat je onze angstsamenleving noemt?
“Angst hangt samen met verandering, onveiligheid,
onzekerheid. Ze kan reëel zijn als ze gepaard gaat met sociaaleconomische onzekerheid, als je bijvoorbeeld onzeker bent of je
je job kunt behouden. Angst kan ook een klimaat zijn dat wordt

Mars voor vrede en hoop, Kortrijk, 22 november
Met permissie, dat klinkt nogal wollig?
“Weinigen weten wat ware liefde is. Dat is omdat we alleen
de onbereikbare Hollywoodversie ervan kennen, de romantische liefde, die je moet overvallen en daarna volgens een
patroon verlopen – ze moet passioneel zijn, de seks moet geweldig zijn… Terwijl ware liefde meer is dan iets wat je overkomt.
Het is ook een keuze die je maakt en een verantwoordelijkheid die je neemt. Liefde helpt ons om een plek in de wereld te
vinden. We moeten de angstsamenleving met een liefdessamenleving bestrijden.
Een lerares vertelde me onlangs hoe een oud-leerling haar kwam
opzoeken. De man vertelde dat hij het heel goed deed, maar dat
zijn oudste broer moeilijk uit het criminele milieu raakte. Dertig
jaar geleden waren ze uit Albanië weggetrokken en bij haar
in de klas gekomen. Ze hadden het heel moeilijk, ze begrepen
de taal en de cultuur niet. Hij vertelde hoe ze op een bepaald
moment zijn hand had genomen, hem op haar schoot had gezet
en was beginnen praten. Hij begreep niets van wat ze zei, maar
ze liet hem voelen dat er iemand is die van hem houdt. ‘Het
is dat wat mij heeft geholpen om te groeien, vertrouwen te
ontwikkelen’, zei hij. ‘Mijn oudste broer was te oud om op de
schoot te nemen. Hij heeft dat niet kunnen meemaken.’ Kijk,
dat vind ik een krachtig voorbeeld.
Links en progressief zijn te weinig bezig met thema’s als liefde
of spiritualiteit. Omdat ze ooit de strijd hebben gevoerd tegen
de katholieke kerk. Ik begrijp dat. Maar hoe gaan we de
afbraak van de planeet, die gedreven wordt door materialisme,
stoppen? Door te tonen dat we op een andere manier ons leven
zinvol kunnen maken. We moeten zorgen voor meer liefde in de
samenleving en de politiek, en we moeten het cynisme ertegen
bestrijden. Er zitten veel mensen op te wachten.”
interview Joon Bilcke

Op woensdag 9 maart komt Bleri over zijn boek praten
in Kortrijk. Meer info op www.uniederzorgelozen.be.
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Beeldend werk Victor Simek
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Geen gewone draad
Bescheiden, alledaagse voorwerpen die hele werelden
in zich meedragen. Het zijn de bouwstenen van onze
artistieke taal. Wie erbij was tijdens Skowburg voe
de Scala herinnert zich zeker nog de rode ballon. Geen
wonder dus dat ons oog viel op journalist Dick
Wittenberg. Hij schreef de geschiedenis van onze tijd aan
de hand van de prikkeldraad. Zorgeloze fotograaf Lander
Depypere vond in hekken en draden inspiratie voor een
reeks foto’s in zijn ‘driftshots’-reeks. Daarin geeft hij het
alledaagse een verbeeldrijke twist.

wereld voor veel mensen onzeker en bedreigend gemaakt. Maar
als je de indruk wil wekken dat je angst met prikkeldraad kan
tegengaan dan kom je van een koude kermis thuis.”
Worden er soms ook muren afgebroken?
Dick Wittenberg

Vanwaar het idee om over prikkeldraad te schrijven?
“Op een dag stond ik voor een grensmuur. Ik weet niet meer
dewelke. Die tussen de Verenigde Staten en Mexico of die tussen Palestina en Israël. In onze tijd waarin je met laserstralen
precies kunt detecteren of mensen een grens passeren, vond ik
die muur iets ouderwets. En de prikkeldraad er overal omheen
vond ik zo mogelijk nóg ouderwetser. Maar net het feit dat die
er nog steeds ís fascineerde me en ik ging me erin verdiepen.”
“Ik ontdekte dat prikkeldraad de geschiedenis steeds weer een
belangrijke wending gaf. Binnen de 25 jaar nadat het was uitgevonden maakte het een einde aan het Wilde Westen. Daarna
evolueerde het van het bijeenhouden van dieren tot het bijeenhouden van mensen tijdens de Boerenoorlog. Het speelde
natuurlijk een hele grote rol in de Eerste Wereldoorlog en
opnieuw in de Tweede Wereldoorlog, waar het met de concentratiekampen voor het eerst een symbool van onderdrukking
wordt. En het was ook alomtegenwoordig langs het ijzeren gordijn, waar het de kapitalistische van de communistische wereld
scheidde. Je zou dan verwachten dat na de val van de muur in
1989 de rol van prikkeldraad, net zoals die van grensmuren,
zou zijn uitgespeeld. Maar dan was er met 11 september de
aanleiding voor een hele hoop landen om opnieuw grensmuren te gaan bouwen. Intussen zagen we ook overal ter wereld
‘hekwerkwijken’ verschijnen waar rijke mensen zich willen
beveiligen tegen criminelen. Ik vond het fascinerend dat een
uitvinding uit 1874 al zo lang zo een belangrijke rol speelt,
eigenlijk zonder dat het erg is veranderd.”
“Inmiddels ben ik geobsedeerd door prikkeldraad. Ik zie
het overal. Je kan in België of Nederland geen drie minuten fietsen of je komt prikkeldraad tegen. Niet alleen langs

een landbouwbedrijf, maar ook gewoon in de stad. Hier in
Dordrecht, vlak bij mijn huis, midden in een woonbuurt, is het
openluchtzwembad volledig afgezet met een militaire scheermesdraad. Niemand zegt daar wat van. Het is normaal. Het valt
mensen niet op. Men kijkt er doorheen. Mensen nemen er geen
aanstoot aan.”
Waar ligt de oorsprong van de prikkeldraad?
“Halfweg de 19de eeuw leefden de mensen in de Verenigde
Staten vooral langs de west- en de oostkust. Het gebied daartussen stond gekend als de Great Desert. Daar was omzeggens
niets. De landverhuizers die er uit Europa aankwamen, waren
het gewoon om in hun thuislanden grond af te bakenen met stenen muurtjes, greppels, houten schuttingen. Deze afsluitingen
hielden vee weg van de akkers, en hielden het vee ook bijeen.
Maar in de Great Desert was dat een probleem. Er waren geen
greppels, er was geen hout want er waren geen bomen. Het was
dus een zeer moeilijk gebied om in cultuur te brengen. Het hield
de verdere kolonisering van de Verenigde Staten tegen. Daarom
was iedere knutselaar in de Verenigde Staten in die tijd als
een bezetene op zoek naar de magische oplossing. Het regende
octrooiaanvragen, maar weinige sloegen echt aan. Behalve die
van Jozeph Glidden, in 1874. Het is zijn prikkeldraad die de
wereld heeft veroverd.”

“Er worden heel weinig muren afgebroken. Het heeft ermee te
maken dat een muur een belangrijk bijeffect heeft. Als er een
muur verschijnt waar er lange tijd geen was, denken mensen
dat dit zo wel zijn redenen moet hebben. Dat de mensen aan
de andere kant ervan misschien toch enger zijn dan gedacht.
Muren verscherpen tegenstellingen. Buren lijken opeens
gevaarlijker dan ooit. Dat gevoel draai je niet zomaar terug.
De verleiding is dan eerder om die muur te verwaarlozen, dan
om hem af te breken. Hetzelfde geldt voor hekwerkwijken.
De bloei ervan dateert uit de jaren ’70 en ‘80 in Zuid-Amerika.
De politieke tegenstellingen en de economische ongelijkheid
waren er groot. Daarna zie je dat ze overal ontstaan waar
politieke omwentelingen plaatsvinden, zoals in Oost-Europa,
kijk naar Warschau, en waar de verschillen tussen arm en rijk
heel groot zijn. Dat zie je bijvoorbeeld heel goed in Zuid-Afrika,
na het einde van de apartheid. Als hekwerkwijken eenmaal

Rode draad
dan wij sterven aan simpele ziektes die makkelijk te vermijden
zijn. Het maakt al gigantisch veel uit of je in Bangladesh geboren wordt of in Vilvoorde. Stel nou eens dat verschillen verder
worden aangescherpt doordat mensen helemaal niet meer in
contact met elkaar komen, hoe zou de wereld er dan uitzien?
Het plaatsen van hekken maakt verschillen groter, zichtbaar en
heel moeilijk omkeerbaar.”
Is er na de prikkeldraad een volgend voorwerp waar je mee
aan de slag gaat?
“Ik heb even genoeg van boeken. Het werd tijd dat ik de handen
uit de mouwen stak. Op het moment ben ik bezig met het begeleiden van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, hier in Dordrecht.
Want het is voor Nederlanders een ingewikkelde wereld, maar
voor vluchtelingen al helemaal.”

Graadmeter van angst

interview Joon Bilcke

“De grote voordelen van prikkeldraad zijn dat het licht is, goedkoop, makkelijk aan te brengen. Het nadeel is: met een tang
kom je er zo doorheen. Al vrij snel nadat de prikkeldraad was
uitgevonden werden in de Verenigde Staten heuse prikkeldraadknipoorlogen gevoerd. Niet iedereen legde zich zomaar neer
bij al die prikkeldraadomheiningen. Toen al was duidelijk dat
prikkeldraad het wel moeilijker maakt om ergens doorheen te
komen, maar dat het mensen niet tegenhoudt. Daarom denk ik
dat prikkeldraad vooral symbolisch werkt. Als ik aan de situatie
in Europa denk, op dit moment, dan maakt het aan anderen
duidelijk dat we hen hier niet willen. Aan de eigen bevolking
kan een stoere bestuurder tonen dat hij de migrantenstroom
zal tegenhouden. Maar je kan het mensen dus wel moeilijker
maken om een grens te passeren, uiteindelijk houd je hen met
prikkeldraad nooit buiten. Hooguit verplaats je de migrantenstromen naar landen die geen hekken bouwen. Dan kan de
premier van Hongarije zeggen dat hij zijn land heeft gevrijwaard van de horden barbaren, maar eigenlijk zou een land dat
deel uitmaakt van de Europese Unie zoiets niet mogen kunnen
doen. Je zadelt je buren met de problemen op. In mijn ogen is
prikkeldraad een graadmeter van angst en ongelijkheid in een
samenleving. Die angst is begrijpelijk. Globalisering heeft de

foto’s Lander Depypere

Langdradig

bestaan lijkt het of ze de ongelijkheid vergroten. Wat tussen
landen gebeurt met een grensmuur gebeurt hier ook. Zodra je
groepen mensen met een hek van elkaar scheidt, wordt de ander
als bedreigender ervaren. Het is een vicieuze cirkel.”

Twee soorten mensen
“Stel je voor dat prikkeldraad een groep mensen voor heel lange
tijd van elkaar scheidt. De evolutie van de mens is misschien
niet ten einde. Misschien ontstaan er in de toekomst wel twee
verschillende mensensoorten. Het idee is mij aangereikt door
een van mijn idolen, de Poolse journalist en schrijver Ryszard
Kapuscinski, die veel reisde in de derde wereld. Later, toen ik
lange tijd in Malawi verbleef, vielen me heel elementaire verschillen op. Zoals dat mensen in arme landen dertig jaar eerder

Bewegingsengte

Gekwerk
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Confutuur
Welke heikele kwesties dagen de volgende generatie
uit? Wat zijn op deze uitdagingen de juiste antwoorden?
En hoe kunnen we die nu al omzetten in een praktijk
op een manier dat iedereen er beter van wordt? Op deze
vragen willen we de komende jaren een antwoord zoeken met het project Confutuur. Dat trokken we in het
najaar behoedzaam op gang rond onze zogenaamde
toekomsttafel.

Met een vijftiental mensen van binnen én van buiten onze
regio zitten we samen rond een tafel in La Petite Fabriek,
een mooi gerestaureerde hoeve in Froyennes, op een boogscheut van Doornik. Aan de bijeenkomst kleeft de romantiek
van Poupehan, de besloten vergaderingen en petit comité van
de jaren tachtig. Maar hier is de agenda open. De tafel is een
toekomsttafel. De opdracht voor vandaag: met welke kwesties
kunnen we aan de slag?
Rond de toekomsttafel vandaag zitten vooral mannen, en ook
niet echt mensen met andere culturele wortels. Er ligt nog werk
op de toekomstplank. Jan Bossuyt is ondernemer en stichter van Colora en Boss Paints. Thomas Decreus is journalist
bij De Wereld Morgen. Jan Desmet en Kristina Naeyaert zijn
vooral actief in de milieubeweging. Jan Timmerman werkt voor
Vormingplus in de regio, Jef Peeters is medewerker bij OIKOS,
de denktank voor sociaaleconomische verandering en transitie.
Ward Dumoulin is docent sociaal werk aan HOWEST. Stefaan
Verhamme is coördinator RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen.
Jean-Marie Viaene is coördinator van vzw BIK – buurtinitiatieven Kuurne – en Geert Six tenslotte schuift mee aan als onze
artistiek leider.

En de toekomst is van iedereen
Bij iedereen is er het verlangen om niet te blijven steken in de
analyse. “Hoe zetten we richtinggevende theoretische modellen om in de praktijk?” vraagt Geert Six zich af. Ook Thomas
Decreus is van mening dat “de analyse van wat fout loopt in
ons bestel intussen wel duidelijk is. Het is belangrijk om de
energie nu te concentreren op de zoektocht naar waardige alternatieven.” Het is een zoektocht die volop aan de gang is, bij ons
en elders. Tine Hens documenteert er heel wat in haar boek Het
klein verzet. “Hoe komt het nu dat die vele kleine, lokale initiatieven nog niet zijn opgeschaald tot een werkelijke beweging
van maatschappelijke verandering?” is een vraag die meermaals op de tafel in La Petite Fabriek terecht komt. En er is
ook een andere bezorgdheid: voor wie is deze maatschappelijke
verandering dan weggelegd? “Hoe kunnen we alles wat in die
boeken staat in de praktijk realiseren samen met de mensen die
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It’s nog altijd the economy, stupid!

het moeilijker hebben?” formuleert Jean-Marie het treffend.
We leven in een ongelijke samenleving. Het ‘transitiedenken’
vindt vandaag vooral een thuis bij de hoogopgeleide bemiddelde
middenklasse. “Je kan een goede reden hebben om geen auto te
kopen. Maar je kan ook geen geld hebben om een auto te kopen.
Dat zijn twee werelden van verschil”, stelt Thomas Decreus met
een boutade.
Hoe gaan we samen de toekomst vormgeven: het is een belangrijk punt waar Confutuur mee aan de slag wil.

Wie heeft er genoeg van?
Iedereen presenteert een toekomstbeeld: beeld je onze samenleving in 2050 in. Welke kwestie wil je dan opgelost zien? Ward
Dumoulin voelt zich uitgedaagd door de vraag of het in de toekomst zou lukken ‘om beter te weten wat genoeg is’. Hij verwijst
naar een kortverhaal van Leo Tolstoi, Hoeveel grond heeft een
mens nodig? Daarin mag de boer Pachom al het land houden
waarrond hij van zonsopgang tot zonsondergang te voet kan
stappen. Je raadt het al. Pachom wil steeds meer en kan niet
ophouden met stappen. In een poging om toch maar voor zonsondergang terug te zijn loopt hij zich dood. Zijn knecht begraaft
hem. Uiteindelijk volstaan twee vierkante meter grond voor de
arme boer. Dit verhaal lokt veel reacties uit. “Wat is genoeg?
Voor wie?” Eenduidig is het antwoord allerminst. Maar de
vraag formuleren als ‘wanneer hebben we genoeg’ en niet als
‘wanneer heb ik genoeg’ is er het begin van. Opnieuw: de toekomst zal van ons allen zijn, of ze zal niet zijn.
Er ontstaat animositeit bij het toekomstbeeld van Jan
Timmerman. Hij is een vormingswerker met grote reserves bij
de maakbaarheid van de samenleving, zo blijkt. “Waarom toch
doen we zoveel dingen die we beter niet zouden doen, en doen
we niet wat we beter wel zouden doen?” vraagt Jan zich af. Wat
is dat toch, dat ons onmachtig maakt? Voor Jan Bossuyt steunen maatschappelijke transformaties op bewustwording. “Hoe
kunnen we de moedeloosheid ombuigen in initiatief? Daarvoor
moeten we bewust in het leven staan. Dat is niet eenvoudig.
Hoe vaak neemt impulsief gedrag het niet over. Regenweer?
Dan nemen we vandaag de auto.” Geert Six beaamt. “Hoe
bewust we ons van één en ander ook zijn, het zal niet volstaan.
Eens je bewust bent, moet je ook moedig zijn. Echte verandering
zal moed vergen. De moed om uit onze comfortzones te treden.”
We willen onheil vermijden. We durven geen risico’s nemen.
We mogen niet mislukken. We durven geen wetten overtreden.
De regels zijn te complex en maken fundamentele verandering
onmogelijk. Er wordt instemmend geknikt.

“De essentie is dat de manier waarop onze economie werkt,
waarbij geldgewin de samenleving domineert, ervoor zorgt dat
alles naar de knoppen gaat. En net deze economie probeert zich
te handhaven tegenover al wat dat wil veranderen”, zegt Jef
Peeters. It’s the economy, stupid! Nog steeds dus. “Hoe bouwen
we aan een samenleving waar spaarcenten worden geïnvesteerd
in corporaties die maatschappelijk nuttige taken uitvoeren, in
plaats van te worden belegd bij banken waardoor de opbrengst
naar de aandeelhouders en niet naar de samenleving?” gaat
Peeters verder. “Het gaat over het ons opnieuw toe-eigenen
van een systeem dat ons is ontglipt. Of het nu gaat over proper
geld, schone lucht of zuiver water.” Het is de nagel waar ook Jan
Desmet en Kristina Naeyaert op hameren. Voor hen zou tegen
2050 een sociaalecologische economie ingang moeten kunnen
vinden. Thomas Decreus haakt hierop in. Volgens hem hangt
onze samenleving aaneen van de contradicties: “De een heeft
geen werk, de ander werkt zich te pletter. Geluk is nog nooit zo
na te streven geweest, en tegelijk zijn zoveel mensen ongelukkig”. Om dit soort ongerijmdheden het hoofd te bieden moeten
we fundamenteel anders denken over arbeid en verloning. Wat
is de waarde van werk? Wat betekent inkomen? Wat is dat precies, ‘werkbaar werk’? Hoe kunnen we menselijke kwaliteiten
honoreren waar op de markt geen geld mee te verdienen valt?

Wiens algemeen belang?
In de samenleving is er geen eenduidig antwoord op deze vragen. Sommigen zien de tanker toch graag fundamenteel van
koers veranderen, anderen zien minder graten in de manier
waarop de boel nu draait. De enen worden misschien traditioneel in het linkse hok gestopt, de anderen in het rechtse. Beide
denken vaak anders over de wereld, en dus over de toekomst,
en de beelden en vooroordelen zijn sterk. Dat blijkt als Stefaan
Verhamme de kwestie ‘veiligheid’ naar voor schuift. Vei-ligheid. Er valt een ongemakkelijke stilte. Veiligheid! Je voelt de
gedachten opspringen. Prikkeldraad. Controle. Vuurwapens.
Camera’s. “Iedereen wil toch dat zijn kinderen veilig naar
school kunnen. Zelf woon je toch liever in een veilige omgeving
dan in een oorlogsgebied?” verduidelijkt Stefaan. “Veiligheid
gaat angst tegen. En angst is een belangrijke remmende factor
om tot verandering te komen.” Daar valt iets voor te zeggen.
Ook dat is duidelijk: de toekomst zal voorbij de vooroordelen
liggen, voorbij het kampement, dus in het hart van de dialoog.
Maar wat ook waar is: de vraag welke toekomst we voor ogen
hebben is geen objectief te beantwoorden vraag. Zelfs de vraag
naar het ‘algemeen belang’ is dat niet. Er is niet zoiets als een
objectief vast te stellen ‘algemeen belang’. Wat dat is, houdt
keuzes in. Wat valt daaronder, wat niet? Wat doen we wel, wat
niet? We kunnen het niet eens worden over de remedie als we
elkaar niet vinden in de analyse.
Jean-Marie Viaene haalt een foto tevoorschijn. Daarop een
groep vrouwen. Uit Marokko, Rusland, Armenië, Zuid-Afrika.
Grieks-orthodox, moslim, ongelovig. Ze wonen allemaal in
West-Vlaanderen. Het is het toekomstbeeld van Jean-Marie.
Maar tegelijk is het een foto van nu. “Dit is een foto van een

groep mensen die bij ons werken. De mensenmix die je ziet voelt
voor sommigen misschien nog wat raar aan. Maar in 2050 zal
niemand dit beeld nog opvallen”, zegt Jean-Marie. “Intussen
zullen deze mensen, met hun diverse achtergronden, de toekomst vorm geven. De vraag is: hoe?” In Vlaanderen vindt
men het delen van waarden en normen over het algemeen zeer
belangrijk. Voor Thomas Decreus kunnen we best opletten met
dit debat. “Wat betekent dat precies? Ook de verzuiling was een
uiting van verschillende normen en waarden, multiculturaliteit
avant la lettre. Toch heeft die de gezamenlijke uitbouw van onze
samenleving niet in de weg gestaan. Het is eigen aan democratie dat waarden en normen niet dezelfde moeten zijn, dat er
respect is voor de verschillen.”

De olifant in de kamer
Na de middag trachten we uit de ideeënbrei een aantal kwesties
te destilleren. De waarde van werk komt opnieuw op de proppen. De betekenis van ‘genoeg’, ook. En dan, met voorsprong,
deze die door bijna alle gesprekken sluimerde, de olifant in de
kamer. Hoe gaan we dit proces van toekomst maken aanpakken? Hoe gaan we onze samenleving organiseren op een manier
dat iedereen zijn of haar bijdrage wel degelijk iets uitmaakt?
Hoe updaten we onze democratie? Een kanjer van een vraag.
Ik zie weer een beeld voor mij van een paar weken geleden.
Een burgerprotest op tv. Iemand steekt een bordje omhoog.
‘Wij hebben NIETS te zeggen’ staat erop. Ik vraag me af wat
hij bedoelt. Heeft hij niets te vertellen? Is het dat? Waarom
staat hij dan daar? Of bedoelt hij ‘wij hebben geen inspraak’,
‘er wordt niet naar ons geluisterd’? Dat zal het wel zijn, denk
je dan. Maar eigenlijk bedoelt hij: ze doen niet wat ik zeg.
En dat is een probleem natuurlijk. Niet zozeer voor die man
misschien. Wel voor de samenleving, en hoe we die best organiseren. Vroeger gaf het middenveld mee richting aan de politiek,
zorgde voor een vorm van collectiviteit. Nu zijn het individuen
die rechtstreeks de politiek bevragen. Dat is een onmogelijk
systeem. Het is duidelijk. We moeten van een individueel naar
een collectief verhaal. Of met de woorden van Ward Dumoulin:
“Vanuit de kleine wereld moeten we de grote weer openbreken.
Dat is zo voor mijn studenten, dat is zo voor iedereen.”
Joon Bilcke

Over Confutuur
De toekomst is van iedereen. Confutuur wil het ‘transitiedebat’
openbreken tot buiten de kring van experten. Daarbij vertrekt
Confutuur vanuit ‘kwesties’ die de klassieke domeinen (‘energie’,
‘mobiliteit’, ‘arbeid’…) op een verrassende manier verbinden.
Rond elke kwestie worden dialoog en debat, een praktisch
experiment en een artistiek atelier opgezet. Confutuur is een
project van de Unie, Vormingplus en Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen en loopt warm in 2016. Je hoort er nog van.
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In ieder gesprek
haperen er zinnen
Het landschap trekt in je vel in het Lijsternest. De verte komt
in u wonen, ze neemt je in. Daar worden woorden uit geboren
die als rijpe vruchten op je blad vallen. Altijd weer een oogst
aan poëzie na het turen, gedachten die antwoorden zoeken,
beelden die blijven hangen en achteraf geportretteerd worden.
Een huwelijk van de verte en de stilte die vooral, o gruwelijk
verkeer, ‘s avonds en ‘s nachts valt rond de omgeving waar
ooit de schrijver in verdwaalde, en die hem talloze parels opleverde. De schrijver, in boeren en verandering denkend, werelden
onderzoekend die met ondergang werden bedreigd, frutselend in
nieuwigheden die daardoor ontstonden, schreef in een razend
tempo, onophoudelijk, rusteloos. De verte en de stilte als grondstroom voor een gigantisch oeuvre dat wat in de vergeethoek is
geraakt. Ik dacht, toch ne keer een klapke doen met die vent hé!
Ik vertelde hem ‘s nachts dat er niets was veranderd aan de
drang om er af en toe lukraak nen draai aan te geven. Dat
daardoor weer verlies dreigde daar waar al
veel was gewonnen. Dat het zaad van
Boer Vermeulen vroeger resistenter
en nu buiten adem aan het geraken
was. Dat Boer Vermeulen een beetje
gelijk krijgt daar ergens in het
golven van wei en gewas. Dat
ze de bruggen tussen gemeenschappen die hij legde in De
Vlaschaard nu weer dreigen op
te blazen en het werk nog veel
gejaagder in de cichorei van
onze tijden is gekropen.
Ik zei hem ook dat er wat
mist is gekropen in de
zoektocht naar zingeving,
dat daardoor velen op
den dool zijn, geen aanspreekpunt meer hebben.
Enfin, dat evolutie niet
onverdeeld goed is, nietwaar. Gelukkig kon ik hem
ook zeggen dat er sedertdien
veel schoons is gepasseerd, dat
de wetenschap een gigantische baan
had afgelegd. Dat er voor iedere ziekte
een medicament is en we weldra onsterfelijk zouden worden. Streuvels schaterlachte.
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behoorlijk ondragelijk zijn. Ge zijt het niets niet meer gewend,
dat moet den dag van vandaag altijd opgevuld zijn, volgestopt met bezigheden en verpozingskes. Het Grote Niets slaat
u achterover. Dus vlug aan de slag, het blad opvullen, schrijven aan de lopende band zekerst ? Mij goed zulle, probeer maar,
zet u en begint eraan. Het zal op niet veel trekken, ge zult het
schrappen, deleaten heet dat nu zeker? Geforceerde saus bindt
niemendal hé. Elke goeie kok weet dat en die een beetje bakker
is eveneens. Dat zijde gij toch ook, niet? Awel dan, nen deeg
moet rusten anders kan ‘t ie niet gisten, punt. Voilà, dat is les
één, twee is daarbuiten te vinden. Allez kom.

dat gist vanbinnen zal mee het brood bakken dat ge op papier
zult presenteren. De smaak en de knapperigheid ervan hangt
af van de eerlijkheid van de kronkels op uw pad, van de dood
van uwe vogel, uwe velo tegen de gevel van ’t lief van uw leven.
Haar deur die gesloten blijft, het eeuwig zeer van de verliefdheid
en het geworstel met de dood rond uw gat, verstade? Ge moogt
gene censuur plegen op die draaikolk daarbinnen, ge kunt het
vervolg maar voelen als ge het uwe in kaart hebt gebracht.
Zonder enige terughoudendheid. In uwen bloten. Bloeden.
Bleiten. Lachen en dansen van plezier. Verbazing en ontroering
om uw eigen gerief. Ne keer dat ge daar zijt doorgekropen kunt
ge den oversteek wagen naar les vier.

De kleine kromming zegt meer dan
de grote bult
Wat ziede? Een landschap zult ge zeggen.
Dat is nie moeilijk. Maar wat is dat, een
verte? Hoe kruipt dat in uwe koker, uw
herte? Wat doet ge ermee? Schrikt
het u af of opent het de geest? Een
antwoord daarop is al een verhaal
op zich hé, maar het zal onvolledig
zijn. Waarom? Kijk, meestal leggen
landschapschilders hetgeen ze zien
vast vanuit het overrompelende van
zo’n omgeving hé, de portrettetrekkers
van hetzelfde, en de natuurdocumentaires
van de tv laten zich daar ook af en toe aan
vangen. Dat is te begrijpen, ge probeert dat
te vatten, wat ge niet kunt uitleggen moet toch
getoond. Maar dat is ’t niet. Die gasten registreren maar ze schrijven niet. Het is geen verhaal. Ze
stoppen met het begin hé.
Het verhaal zit hem in het detail, het changement, nen tak
die zich na ne storm anders over dat pad kronkelt, ne vogel
die hier dood ligt na een nachtelijke ontmoeting met een kat,
ne velo tegen nen boom die ge niet kunt thuiswijzen, het
veranderende schouwspel van seizoenen, van dag en nacht,
honderden kleine oneffenheden in ’t schone en ‘t lelijke.
Details, details, details!!! Het zijn die kleine komma’s die
het grote vervolledigen, ik zou zelfs durven zeggen dat daar de
diepe gronden liggen voor ieder verhaal. Dat is dus les twee.

Ogen open en snavel dicht

Wat ge buiten ziet voelt ge vanbinnen

Zwijgt ne keer antwoordde hij, gij opgejaagde zot. Kijkt en
zwijgt. Uren aan een stuk hé! Geduldig, gelijk ne visser, wachten tot er gebeten wordt. Dat is het enige wat ge hier moet
doen. Verandering komt dan vanzelf. Uwen binnenkant wordt
dan helemaal opgekuist. Ge schrikt ervan hé. Wachten is
iets raars hé, en de stilte eveneens. Die twee samen kunnen

Les drie is de meest eenvoudige en complexe van allemaal. Dat
is het detail in uw eigen zoeken, blootleggen, aan de oppervlakte brengen. Dat is uw details laten botsen met dat grote
landschap daarbuiten. Dat is uwen blik verbinden met uw
gevoel. Uw hoop met uw ervaring. En ge moet de grenzen in
uw eigen openbreken want de die buiten zijn te groot. Hetgeen

De anderen hun zuchten en snurken
Vier is het rieken, betasten, het bekijken van de littekens, het
ademen en sterven, het werken en feesten, het zeer en de tedere
gebaren zien van al dat volk in u en rond u. Hun details, hun
spreken en zwijgen zullen dan uiteindelijk uw verhaal vorm
geven. Ook daarin moet ge ongenadig zijn, een steenpuist is
een steenpuist, een zweer breekt open, een schone kont is een
schone kont, liefde is complex en de dood onbegrijpelijk. In deze
fase moeten al uw zenuwen alert zijn, ge moet met die observatie naar de essentie van uw verhaal, hier ligt de fictie klaar,
de anderen zijn zoals gij maar net ietsjes anders. Ziede ze: de
ingrediënten van uw woorden, verzen, verhalen?
En met gans die ratatouille aan indrukken en vaststellingen
moet ge dan terug naar buiten, naar het ongrijpbare, daar
uzelven klein weten, nietig, op het randje van overbodig. Dat
besef houdt u scherp, brengt rust, zegt: allez, laat de nietigheid
maar botsen tegen de wolken nondeju. Maakt maar van uw
oren tegen de goden maar weet dat het vooral de mensen zijn
die zichzelf kloten. Dat blijft onveranderbaar zulle, ne schrijver
mag op zijn twee oren slapen, ze zullen mekaar de kop blijven
inslaan, ne keer uit het zotte gelijk dat we zeggen, maar grotendeels uit den drang om den ander te domineren. Ze offeren
zichzelf op voor de goden of ze werpen iemand anders in het
vuur. Zelfs mijn ouders vluchtten voor Den oorlog van 1870 uit
Frankrijk naar België, ziede: een eeuw en een half later is het
weer van dat.

werkman, maar ook zijn dansen, lachen en zingen, het geluid
van kinderen op een speelkoer, een moeder die haar kind aan de
borst legt, het kleine dagelijkse groeten van iedereen, nee, ‘t is
een wonderlijk iets, de mens. Ze kunnen bergen verzetten als ze
willen, en ze willen zij alsan vooruit vaneigens, dat is de aard
van het beestje, het zijn kleine verbeteraars, kleine tovenaars
die door de drang om alles en iedereen te controleren af en toe
de pedalen verliezen. Ze willen per se den dood overwinnen en
onsterfelijk worden en juist daardoor verliezen ze het leven.
Juist daardoor kijken ze niet naar het landschap of jawel, maar
om het te veroveren, te onderwerpen. De natuur onderwerpen,
geef toe, daarvoor moete helemaal tureluur zijn hé.
In mijnen tijd zag ik het aankomen, dat was een beetje ne
gelijkaardige toestand. Zeker in de jaren dertig van de vorige
eeuw zat iedereen een beetje met zijn handen in zijn haar hé.
Ik ook zulle, ge moogt gerust zijn. Dat is raar hoe dat begint,
plots is er onzekerheid en twijfel, den een zit met zijn mond vol
tanden, den ander maakt er politieke zaak mee en voor dat ge
het weet zit het spel op de wagen. En ik zeg het u, ne keer dat
die geest uit de fles is, is ‘t nondedju moeilijk om hem er weer in
te krijgen. Dan is het opletten dat ge niet in de brokken deelt.
Ik heb daar op dun ijs moeten schaatsen, den Duits las graag
het Vlaamsch zulle, als ge verstoat wat dak wille zeggen, maar
toten trekken is onze grootste sport, niewaar! Ik had graag wat
meer kloten aan mijn lijf gehad moet ik zeggen. Laat dat de
laatste les zijn.

Inkt moet zijne rug rechten
Ne schrijver moet zijn pen gebruiken om te getuigen hé vent,
van zijnen tijd, van al wat ie ziet en voelt. Met een standpunt.
Tis gene politieker maar hij schrijft om iets te zeggen, iets aan
te klagen of mede te delen. En als de nood het hoogst is moet
ie zijne nek uitsteken, anders is hij gewoon ne goeien tist die
schone zingt en verzen verzint om bij te minnen of te verdwalen.
Maar de schrijver die er werkelijk toe doet durft te zeggen waar
het op staat, op de juiste moment recht hij zijne rug en ie zegt,
hola mannekes, dat lijkt mij veel bruggen te ver hé zeg, want
waar het hier echt om gaat in dit tranendal, paradijs geheten,
is de liefde voor mens en dier, voor wolk en zon, voor orde en
chaos, voor gewoon en alstublieft een beetje abnormaal. Via het
ongewone ontstaat het schone. Dat mag ie gerust roepen voor
mijn part. VIA HET ONGEWONE ONTSTAAT HET SCHONE!
Voilà, en nu kun ge vooruit hé zeg.
Geert Six
verbleef enkele weken
in de schrijversresidentie
van het Lijsternest om er
te werken aan nieuw
tekstmateriaal

Maar manneke, ze zijn schoon hé die mensen, in al hun
pogingen om te ontsnappen aan het niets. Ze hebben lief, het
glijden van een hand over een rug, de rochel en de vloek van de
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Op komst

Noteer alvast in uw agenda… onze nieuwe voorstelling

Daarom! Waarom?

DE VERENIGING

een avond met Paul Verhaeghe en gasten rond autoriteit
woensdag 3 februari om 19u30 in Theater Antigone
i.s.m. Vormingplus en Theater Antigone
“Waarom? Daarom!” Wie kreeg deze nooit naar het hoofd
geslingerd? Er was een tijd dat vaders wil wet was, en dat
de meester de klas stil kreeg door zijn lineaal ten hemel te
richten. Maar de tijden lijken veranderd. Gezag of autoriteit zijn niet meer vanzelfsprekend. Met de vaders valt het
misschien nog mee, maar in meer dan een klas heeft de
meester het moeilijk iedereen bij de les te houden.

hem over aan de tand. Daarna toetsen we Verhaeghes inzichten aan verhalen uit het dagelijks leven van Renilde Rommens,
leerkracht in het middelbaar onderwijs, en Stefaan Eeckhout,
oud-commissaris van de politiezone Vlas. Aan Wouter Hillaert,
theatercriticus en woordvoerder van Hart boven Hard, vragen
we welk gezag de kunstenaar nog heeft, en hoe een burgerbeweging de notie van autoriteit radicaal herdenkt.

Tijdens deze avond komt Paul Verhaeghe vertellen over
zijn boek Autoriteit, waarin hij er een nieuwe invulling
voor zoekt: niet meer van boven naar beneden, van God
naar klein Pierke, maar horizontaal, verleend door mensen
onderling. Rob Devos, filosoof aan de KULeuven, voelt er

Tickets kosten 5 euro. Reserveren kan bij de Unie (056/220
400, reservatie@uniederzorgelozen.be of kom even langs in het
Achturenhuis) of bij Vormingplus. De avond is mee mogelijk dankzij Oikos, Bib Kortrijk en het Vrijzinning Centrum Mozaïek.

Kristof trekt op zoektocht.
Al te lang uitgesteld hé,
maar nu is ’t moment om de puzzel effen te leggen.
Niet voor hem allene trouwens.
Als ’t ie de deur van de café opendoet
kletsen ze hem met van alles rond de oren.
Als ’t zijn bane nog niet gevonden heeft
kunt ge tegen vers bloed van alles zeggen hé.
Daarbie, hier doen we niet aan secreten,
een vereniginge is nen open boek, toch?

In De Vereniging sluipt een oud verhaal door de
kronkels van een recente gebeurtenis, met kwalijke
gevolgen voor bal, kaartinge en tombola. Niemand
weet met welke siroop De Vereniging nog kan worden gered van den ondergang. Tot Kristof zijn
troeven op tafel smijt.

wo 13 t/m vr 15 april om 20u15, do 21 t/m za 23
april om 20u15 en zo 24 april om 15u, wo 27 t/m za
30 april om 20u15 en zo 1 mei om 15u op locatie in
het Sint-Janshuis, Graaf Gwijde van Namenstraat 4,
8500 Kortrijk

Resto Ratatouille slaat de vleugels uit
Resto Ratatouille, dat is een kwaliteitsvolle maaltijd voor
een bont gezelschap van Zorgelozen, buren en sympathisanten. De lage drempel en prijs en de ongedwongen
gezelligheid maakten van de Resto intussen voor velen
een vaste afspraak. Het lekkere en voedzame eten wordt

REPERTOIRE ONDER VUUR

gespreksavond met Wouter Hillaert, Simon De Vos,
Jos Verbist en Geert Six
woensdag 2 maart om 20u15 in Theater Antigone

DE VERHALENKORF

zondag 7 februari om 18u in het Sint-Janshof
i.s.m. Schouwburg Kortrijk, Leiaarde, A’kzie
en de basisscholen Sint-Jozef en De Drie Hofsteden
In de krokusvakantie vindt ‘Spinrag’ plaats. Dat is het jaarlijkse kinderkunstenfestival van de Kortrijkse Schouwburg. Dit
keer trekt het festival naar verschillende straten en pleinen
in de stad. Op zondag 7 februari landt Spinrag in het SintJanshof, pal achter onze zaal de Scala, met De Verhalenkorf.
Samen met de Schouwburg en verschillende buurtpartners richten we ons hiermee specifiek tot de kinderen in de buurt.
Niets is gezelliger dan dicht bij elkaar, onder een zacht deken
te genieten van een mooi, spannend of ontroerend verhaal.
Warm je aan het vuur of kom binnen in onze mobilhome. Er
wacht je een heerlijk, fijn verhaal.

De Verhalenkorf duurt ongeveer een half uur. Het aantal
plaatsen is beperkt. Tickets (1 euro) zijn te verkrijgen via de
Schouwburg. Telefonisch op 056/23 98 55, in de Cultuurwinkel
(Schouwburgplein 14) of via www.spinrag.be.
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Met het stuk Kasimir en Karolien (creatie 2013, herneming
2015) zette de Unie de voorbije jaren een nieuwe stap in wat
we ‘het repertoire’ noemen. En niet alleen óns blijven meesterwerken van alom bekende schrijvers inspireren. Hoewel ‘het
repertoire’ al meermaals dood is verklaard, is dit ook het geval
voor veel andere theatermakers. (Dat repertoire hen inspireert,
niet dat ze dood zijn verklaard). Zo kan je ook in Kortrijk dit
seizoen Othello en Romeo en Julia (van Shakespeare) gaan bekijken, of De Kersentuin (van Tsjechov) en in het ruimere Vlaamse
theaterland vliegen Bertolt Brecht, Dostojevski, Maeterlinck, …
ons om de oren.
Naar aanleiding hiervan nam de Kortrijkse Schouwburg het
initiatief voor een gespreksavond rond ‘repertoire’. Wat is
‘repertoiretheater’ eigenlijk? Wat is de plaats daarvan in het
Vlaamse podiumlandschap? Wat is het belang ervan (of niet)?
Brengt het ons nog iets bij? Wouter Hillaert (theaterrecensent
voor De Standaard, auteur bij Recto Verso en Etcetera…) gaat
hierover in gesprek met onder andere Jos Verbist (regisseur,
acteur en artistiek leider van Theater Antigone), Simon De Vos
(theatermaker) en Geert Six (schrijver, regisseur en artistiek leider van de Unie der Zorgelozen).

Tickets kosten 8 euro (<26 jaar: 6 euro) en kunnen worden gereserveerd bij de Schouwburg, telefonisch op 056/23 98 55, in de
Cultuurwinkel (Schouwburgplein 14) of via www.schouwburgkortrijk.be. Een organisatie van Schouwburg Kortrijk i.s.m. de
Unie der Zorgelozen, Theater Antigone, Vormingplus en Stedelijke
Bibliotheek Kortrijk

©

Ton Bouchier

Nieuwjaarsdrink in de Pluimstraat
voor Zorgelozen, buurtbewoners en sympathisanten
zondag 17 jan 2016 om 11u, ter hoogte van de Scala
Tijdens onze nieuwjaarsdrink halen we herinneringen op
aan een rijkelijk gevuld 2015, maar blikken we vooral
vooruit. Samen klinken we op 2016, het jaar dat in het
teken staat van de opening van de Scala. We duimen voor
een tsunami van verbeelding en verwondering en een schonere wereld. Duim je met ons mee? Geef dan een seintje
aan Heroen – heroen@uniederzorgelozen.be, 056/220 400
of kom even langs in het Achturenhuis (Spoorweglaan 7).

door onze zorgeloze kookploeg klaargemaakt met regionale seizoensproducten uit de Stadsboerderij. Zowel tijdens
het koken als tijdens de maaltijd worden duurzame en
solidaire banden gesmeed tussen mensen met heel verschillende levenswandels.
Eind september was er de laatste Resto in Villa Lauwers.
Maar dat luidde allerminst het einde van de Resto’s in.
We zijn ervan overtuigd dat deze avonden van grote betekenis zijn voor de huidige en toekomstige werking. Dus
sloegen we de vleugels uit en landden in november al een
eerste keer in Dienstencentrum ‘De Zonnewijzer’, dat in de
toekomst een belangrijke partner wordt voor de werking in
de Scala. Samen organiseren we er de komende maanden
nog verschillende Resto’s.

Komende Resto’s: vr 5 februari, vr 18 maart en vr 27 mei
telkens om 18u in Dienstencentrum De Zonnewijzer
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Kalender
in uw brievenbus

vr 8 jan

De Gazet, wintereditie

zo 17 jan

Nieuwjaarsdrink

11u

woe 3 feb

Paul Verhaeghe en gasten over Autoriteit

19u30

vr 5 feb

Resto Ratatouille

18u

zo 7 feb

De Verhalenkorf (i.h.k.v. Spinrag)

18u

woe 2 ma

Gespreksavond Repertoire onder vuur

20u15

woe 9 ma

Bleri Lleshi over Liefde in tijden van angst

19u30

vr 18 ma

Resto Ratatouille

18u

wo 13 apr
do 14 apr
vr 15 apr
do 21 apr
vr 22 apr
za 23 apr
zo 24 apr
wo 27 apr
do 28 apr
vr 29 apr
za 30 apr
zo 1 mei

De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging
De Vereniging

20u15
20u15
20u15
20u15
20u15
20u15
15u
20u15
20u15
20u15
20u15
15u

vr 27 mei

Resto Ratatouille

18u

vr 1 juli

De Gazet, zomereditie

Pluimstraat
Theater Antigone
De Zonnewijzer
Sint-Janshof
Theater Antigone
Sint-Janshuis
De Zonnewijzer
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
Sint-Janshuis
De Zonnewijzer
in uw brievenbus

MEER INFO OVER EN ALLE UPDATES VAN DIT PROGRAMM A
VIND JE OP WWW.UNIEDERZORGELOZEN.BE

GAZET
DE

De Gazet is een project van de Unie der Zorgelozen
en verschijnt tweemaal per jaar. Ze geeft een ruime
inkijk in de werking van de Unie en is een belangrijk platform voor de Zorgelozen. Ook vele andere
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.

NOTEER:
De Unie der Zorgelozen verblijft tijdelijk
in de Spoorweglaan 7 in Kortrijk.

Unieweetjes en dito nieuwtjes vind je
ook op onze facebookpagina.
Werkten mee aan deze Gazet Ruth Allewaert, Ivan Basyn, Rita Biesbrouck, Joon Bilcke, Marij
Defieuw, Luc Deseyn, Johan De Bock, Steven De Wit, Bram Holvoet, Koen, Bleri Lleshi, Frank
Mulleman, Wim Opbrouck, Geert Six, Stefanie Tanghe, Aline Vandenhoeck, Tine Vangroenweghe,
Isabelle Vanluchene, Eddy Van Lancker, Dominique Vergote, Lindsey Verhaeghe, Johan Walgraeve
en Dick Wittenberg Foto’s Rita Biesbrouck, Joon Bilcke, Heroen Bollaert, Stef Depover, Gèsman,
Frank Mulleman, Bart Noels, Gregoir Prtrèttetrekkr, Stefanie Tanghe, Jean-Marie Viaene,
Vormingplus en het Web Beeldend werk Lander Depypere, Stefanie Tanghe en Victor Simek
Portret Streuvels Lodewijk Verpoort Vormgeving Bruno Tytgat
WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ONZE ACTIVITEITEN EN PROJECTEN ? MAIL, BEL, SCHRIJF OF KOM GEWOON EVEN LANGS:
UNIE DER ZORGELOZEN, SPOORWEGLAAN 7 (TIJDELIJK), 8500 KORTRIJK - 056 / 220 400 - INFO@UNIEDERZORGELOZEN.BE

VERBREEK VERZAMEL VERTEL

De Unie werkt met steun van de Vlaamse Gemeenschap,
de stad Kortrijk, OCMW Kortrijk en de provincie West-Vlaanderen.

