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Uit de note
Beste publiek,
Het been van de samenleving is wat uit de note,
gelijk dat we zeggen. Het er weer rap intrekken kan wel
het euvel oplossen, maar niet de fond van het probleem.
Uit de botscan blijkt dat het beendergestel onstabiel is
geworden. Aangevreten door jarenlange verwaarlozing is het
geraamte zwaar geërodeerd. De organen gaan in het rood.
De zenuwen slaan alarm. De ziekte lijkt zelfs verslavend te
worden. Zonder alarmerende signalen uit de kliniek van het
dagelijks leven kan het lichaam al lang niet meer.
Dagen zonder koorts zijn ver te zoeken.
Veel bekwame mensen buigen zich over het probleem, bieden
oplossingen, wijzen naar een grondige therapie. Maar de
patiënt lijkt te volharden in de boosheid en verschuilt zich
achter de orde van de dag. Je zou haast geloven dat hij die orde
zelf blijft uitvinden, met doping van tweets en ter zake, dat er
geen nieuwe afspraken meer mogelijk zijn tussen de zieke en de
mensen in zijn omgeving die nog steeds in zijn oorspronkelijke
kracht geloven, in zijn evoluerende vorm, in zijn redelijk unieke
organisatie. En in zijn onvoorstelbare nonchalance en surreële
invulling van de werkelijkheid.
Want ja, zijn omgeving gelooft nog steeds in het dromend
en verbeeldend vermogen van de patiënt. Daarom net dat ze
bezorgd en gefronst door de gangen van het hospitaal struint,
wat beduusd in de verte tuurt en mompelt: hoe kunnen we
helpen? Wat bieden we de patiënt aan perspectief?
Is er nog wel een?
“Vol tegengas geven, zijn kamer bezetten, hem met langdurige
afzondering opzadelen of onze middelvinger opsteken, zal de
zieke alleen dieper in de put helpen”, zegt de ene specialist.
“Dringend opereren”, roept de andere. “Nee”, zeggen de
naasten van de patiënt, “door onbesuisd te handelen kan veel
worden vernield. We moeten hier met zijn allen toch eerst heel
goed over nadenken!” Sommige familieleden zwaaien met de
vuist, maken misbaar en spuwen hun gal op de sociale media.
Maar diegenen die de patiënt echt liefhebben proberen hem te
begrijpen en naar de diepere oorzaken te kijken. Misschien zijn
ze wel mee de oorzaak van deze lijdensweg? Misschien lieten ze
de patiënt de vrije ruimte omdat het hen goed uitkwam of meer
opleverde, of omdat ze dachten dat de patiënt onfeilbaar was en
eeuwig gezond zou blijven.

hond is een trouwe beeste maar dat is omdak hem graag zie,
verstade. Als ik er ne ganse dag op vloek, zal hij bijten hé.
Maar als ik hem leer dat er regels zijn, kan hij zich vrij bewegen
in mijn nieuwe huis, dat is toch simpel hé. Als nen hond dat
aangeleerd krijgt, dan toch zekers ne mens ook hé. Tis toch de
mens die zichzelf moet organiseren, niet den hond peise kik.”

Beste publiek,
Onze zaal de Scala is nu een drietal maanden open. Het
wil een huis zijn voor velen, allemaal betrokkenen van onze
patiënt, zijn toekomst en verleden verwevend. Het is nog wat
zoeken naar de juiste aanpak, naar een heldere manier om
de inhoud van onze werking, ons theater en onze sociaalartistieke ziel te verbinden met de goesting van velen. De Scala
is niet de zoveelste trouwzaal, cultureel centrum, buurthuis of
concertzaal. Ze wil een nieuw soort plek zijn, op het kruispunt
van de vele domeinen die we door de aard van ons werk bespelen
en verbinden. Om daaruit een beweging te puren die haar
voedingsbodem heeft in de taal van theater en aanverwante
artistieke domeinen. We willen dat nog actiever doen. Dat
moet, in deze wat wankele tijden.

Lieve mensen,
Het kan anders, echt. Er zijn talloze voorbeelden uit binnenen buitenland die dat bewijzen. Ik geloof dat ook wij tonen
dat waar de mens centraal staat, we samen stukje bij beetje de
wereld winnen. Een andere, een bredere, een vrijere wereld.
Is dat al niet bijzonder veel? Als we ons puzzelstukje bij al die
andere leggen, ziet het er binnenkort al anders uit. Dat is mijn
hoop. Dat is mijn verlangen.
Zie de Scala dus maar als een legpuzzel, een speelplaats
voor andere relaties met mensen, met organisaties die mee
willen vechten voor een andere samenleving die gedeelder,
participatiever en menselijker is. Komen jullie mee de puzzel
leggen die de zieke de troost, de kracht en de schoonheid
biedt om voor een toekomst te kiezen waar adem en regels
voor iedereen behapbaar en leefbaar zijn? Waar iedereen kan
aanschuiven aan de rijke tafel van onze samenleving?
Want diegenen die nu al van de kruimels leven
kunnen niet blijven afslanken.

“Wel een beetje dom van ons hé”, zegt een verre nonkel. “Eerst
zien we amper naar hem om, en als hij ernstig ziek wordt, eisen
we onmiddellijk genezing. Ja, zo gaat dat niet hé. Kijk, mijnen
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Hoe zou je zelf zijn?
De klassieke politieke partijen lijken in het defensief.
Ons economisch systeem kraakt in haar voegen.
De overeenstemming groeit dat we één en ander over een
andere boeg moeten gooien. Maar hoe groot kan de kracht
van verandering zijn in onze dichtste leefomgeving? Welk
gewicht kunnen burgers en hun bewegingen in de schaal
van hun lokale besturen werpen? We spraken erover met
bestuurskundige Filip De Rynck.

Filip De Rynck
De Rynck steekt meteen van wal. “Sinds de jaren zeventig
heeft ‘het neoliberale denken’ wereldwijd duidelijk de bovenhand genomen. Daarin staat de vrije markt centraal. Zaken
als privatisering, competitie en in het algemeen een puur economisch denken komen op de voorgrond. De sociale zekerheid
moet worden afgebouwd en vervangen door meer individuele
verantwoordelijkheid. Wie niet de middelen of de capaciteiten
heeft om zich in zo een samenleving te beredderen, valt uit de
boot. Dit neoliberale denken heeft zich genesteld in alle maatschappelijke sectoren, tot onderwijs en zorg toe. Daardoor is
iedereen gaan geloven dat er geen alternatief meer is. Ook de
zogenaamde linkse partijen. Politici geven zo het signaal dat er
niet meer te kiezen valt welke richting de samenleving uitgaat.
Dat ze ze enkel nog kunnen beheren. Maar als dat zo is,
waarom zou je dan nog voor deze politici stemmen? Het maakt
blijkbaar toch niets uit. Dan is het niet raar dat mensen wel
oren hebben naar iemand die zegt tóch het tij te kunnen keren?
Iemand die uitzicht biedt op een samenleving waar weer kansen
zijn voor mensen die nu uit de boot vallen?”

Noch links noch rechts
“Zo een project hoeft niet per definitie rechts te zijn. Sommige
zaken die Marine Le Pen in Frankrijk verdedigt, klinken zeer
socialistisch. Net als Jean-Luc Mélenchon verdedigt ze een
sterke staat en een sterke sociale zekerheid - maar niet voor
iederéén. Ze appelleert zo aan iets dat klassiek links veel te lang
heeft laten liggen: het gevoel tot een gemeenschap te behoren.
Mijn opvatting over wat die gemeenschap is, is veel opener dan
die van Le Pen. Maar klassiek links heeft het idee dat mensen
tot een gemeenschap behoren wel behoorlijk losgelaten.”
“Partijen als deze, op links en op rechts, kregen de voorbije jaren zeer veel bijval en stemmen. Daardoor is er nu zelfs
op Europees niveau discussie of het systeem niet sterk moet
worden bijgestuurd. Of de globalisering niet moet worden
teruggeschroefd, of we niet weer moeten investeren in een sterke
publieke sector. Ik vind dat een interessante evolutie, of het een
keerpunt is weten we nog niet. Voor mij is duidelijk dat een
sterke publieke sector per definitie herverdelend werkt. Van een

goed functionerend openbaar vervoer en veel meer sociale huisvesting genieten in de eerste plaats mensen die het moelijker
hebben, de slachtoffers van zonet. Dat dit weer op de agenda
komt, stemt mij als volbloed optimist hoopvol.”

Bedrijvigheid van onderuit
“Maar nog meer krijgt het alternatief vorm van onderuit, op
lokaal niveau en dat is een wereldwijde evolutie. Politici kunnen
er moeilijker ontsnappen aan de problemen en de uitdagingen.
Ze zien de impact van oplossingen. En burgers kunnen er vat
krijgen op de directe leefomgeving. Ze vragen er meer betrokkenheid en inspraak en beginnen er zelf aan in allerlei soorten
burgerinitiatieven. Vaak doen ze dat omdat ze hun ideeën niet
langer terugvinden bij de traditionele politici, door wie ze zich
niet meer vertegenwoordigd voelen. Dat kan heel ver gaan.
Kijk naar Rome, Barcelona of Madrid – niet bepaald kleine
gemeenten. Die steden zijn nu in handen van burgerbewegingen die enkele jaren geleden nog niet bestonden. Ze hebben er
de klassieke partijen weggeveegd. Op het economische terrein
denk ik aan de lokale energiecoöperaties. Mensen die de handen in elkaar slaan en opnieuw greep krijgen op de productie
van hun energie, los van de internationale energiereuzen. Als je
twintig jaar geleden had gezegd dat er in Vlaanderen ooit nog
burgers voor hun eigen energie zouden instaan, dan werd je weggelachen. Welnu, in Duitsland wordt 80 procent van alle
wind- en zonne-energie door burgercoöperaties geleverd. Dat is
gigantisch en het betekent dat mensen mondjesmaat weer terrein op de economie veroveren.”
“Wie ik bij ons nog te veel mis in deze beweging, zijn de bedrijven. In Amerika trekken een aantal bedrijven de kar rond
klimaatproblematiek of voor het verhogen van het minimumloon. Het zou goed zijn mochten lokale economische elites zich
ook bij ons meer engageren, bijvoorbeeld ook op stadsniveau.
Die betrokkenheid zou het draagvlak voor lokale initiatieven
nog kunnen vergroten.”
Deel je de kritiek dat deze alternatieven vooral een zaak zijn
van blanke middenklassers?
“Je moet daar genuanceerd over denken. Stel je twee extreme
modellen voor. In het ene worden alle voorzieningen in een stad
door de markt beheerst. Dat is de extreme neoliberale samenleving. Wie dan niet kan betalen voor bijvoorbeeld de private
bus of voor private zorg, die heeft pech. Het andere extreme
model is volledig coöperatief. Burgers werken samen om alle
lokale voorzieningen in de stad samen te beheren. Dat is tot
in het extreme doorgedacht wat we nu met die burgerinitiatieven zien gebeuren. Wel, ik ben ervan overtuigd dat het tweede
model veel meer kansen biedt voor veel meer mensen dan het
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eerste. De beslissingsmacht ligt dichter bij burgers zelf en maakt
participatie veel breder mogelijk. Het wordt dan voor iedereen
beter om bijvoorbeeld energie te halen uit een lokale coöperatieve rond windenergie of om mee te participeren in collectieve
projecten voor sociale huisvesting of voor zorg. Dat komt dan
lang niet alleen de middenklasser ten goede die allicht wel de
initiatiefnemer zal zijn.”
Welke rol speelt de informatisering in deze evoluties?
PODEMOS
“Toen wij begonnen met De Wakkere Burger (een ondersteuningscentrum voor burgers die hun stem willen laten horen)
was een van de slogans ‘informatie is macht’. Die informatie zat toen overwegend bij de overheid. Je moest vechten om
die te verkrijgen, wij moesten ijveren voor openbaarheid van
bestuur. Vandaag is informatie veel makkelijker te vinden en
dus is de macht meer verspreid. Daarnaast is het niveau van
scholing in onze samenleving de laatste dertig jaar spectaculair
gegroeid, en zorgen de digitale media voor een snelle verspreiding van kennis én mobilisatie van mensen. Zonder dit alles
zou een beweging als Ringland in Antwerpen nooit mogelijk
zijn geweest. Gesteund door de informatisering en de nieuwe
media brachten burgers hun eigen deskundigheid in tegen politieke partijen en tegen een overheid die in zichzelf verstrikt was
geraakt. Diensten waren in procedures verzand, spraken elkaar
voortdurend tegen. Zo een overheid wordt van alle kanten ingehaald, net als de partijen die er de dienst uitmaken.”
Waar staan die klassieke partijen nog voor?
Wat representeren die, of wie?
“Steeds minder. Ze verliezen zowat alles: leden, vertrouwen,
kiezers, legitimiteit… En ze voelen dat. Het is ook hun drama.
De klassieke partijen zeggen dat ze opkomen voor de representatieve democratie. Maar zelf worden ze steeds minder
representatief voor een stedelijke context die steeds meer divers
wordt. Kijk wie er in de gemeenteraad zit: zeer weinig jongeren
of allochtonen, te veel middenklassers, weinig vrouwen…”
“Dus wordt contact gezocht met burgerinitiatieven. Dat gebeurt
dan heel krampachtig. Denk aan Johan Vande Lanotte met zijn
open lijst in Oostende. Maar zitten de burgers te wachten op
‘contact’ met de socialisten, met de N-VA – om wat te doen?
Om fijngemalen te worden in een partijpolitiek spel waar de
meeste mensen zich eigenlijk van afkeren? Zo ontwikkelt er zich
vanuit burgerinitiatieven een autonome stedelijke agenda, los
van de partijpolitieke realiteit die zich intussen op een steeds
kleinere ijsschots rechthoudt met De Zevende Dag-achtige
discussies. Die twee systemen groeien steeds meer uit elkaar.”
Het lijkt onbegonnen werk voor onze politici: bewegingen van
onderuit ruimte geven en tegelijk aantonen dat ze zelf nog
relevant zijn?
“Als het politieke milieu en als partijen onder druk staan,
neemt de druk toe om als individuele politicus te bewijzen dat
je het verschil kan maken. Hoe zou je zelf zijn. Daarnaast hebben we volgens mij ook te veel politici. Als we in Kortrijk maar
drie schepenen zouden hebben, zouden die per definitie minder

in het operationele optreden. Maar als je er acht hebt naast de
burgemeester, dan willen die allemaal dingen doen om zich te
bewijzen. Heel begrijpelijk maar dat leidt in al onze gemeenten
en steden tot veel te veel mini–beleid en ad hoc initiatieven die
de schepenen zelf nauwelijks overleven. Bovendien neemt zo het
risico toe dat autonoom initiatief uit het middenveld naar de
stadsorganisatie wordt gezogen. Dan wordt weer hier een proceduretje gemaakt, daar een formuliertje en ginder nog een
reglementje – dat moet dan immers allemaal bureaucratisch
worden geregeld. Maar dat schaadt de dynamiek in de stad,
daar ben ik van overtuigd. Politici zullen hun rol moeten herdefiniëren. Inspireren, mensen samenbrengen, hen middelen
geven, hen autonoom hun ding laten doen, maar er dan van
afblijven. Dat is rap gezegd want zo werkt onze politiek nu niet:
het is moeilijker zichtbaar te maken dan een infrastructuur in
de wijk die je kan openen. Dezelfde soort dynamiek zie je bij
ambtenaren. Die zijn de laatste decennia alsmaar meer gespecialiseerd en professioneler geworden, en willen dus zelf meer
doen. Ook hier, hoe zou je zelf zijn. Het is niet gemakkelijk functioneren als je de boodschap krijgt: doe zo weinig mogelijk zelf.”
Tot slot. Kan een beweging enkel macht verwerven als ze
vervelt tot een partij?
“Dat is de lastigste discussie van allemaal: wat is de toekomst van lokale politieke partijen en van lokale verkiezingen?
Er zou zich een model kunnen aftekenen waar die effectief worden gedomineerd door lokale netwerken van burgerinitiatieven,
die zo formele macht verwerven om over de budgetten te kunnen beslissen. Maar daarvoor moet de toegang van nieuwe
bewegingen tot de verkiezingen meer open gemaakt worden.”
“Stel eens dat we de burgemeesters rechtstreeks verkiezen, zoals
dat in Rome, Barcelona en Madrid het geval is. En stel dan dat
een Peter Vermeulen van Ringland zich kandidaat stelt vanuit
het brede netwerk van Antwerpse burgerinitiatieven. Of stel
dat jullie vanuit de Unie opkomen in Kortrijk met een brede
beweging rond allerlei organisaties, en je duwt Geert Six naar
voor als kandidaat burgemeester. Ik denk dat we in het huidige politieke klimaat en met de crisis bij de gevestigde partijen
wel eens raar zouden opkijken. De klassieke partijen kunnen
de toegang tot verkiezingen nu nog afschermen en zo beschermen ze nog zichzelf. Maar desondanks is een scenario waarin
ze gewoon weggeveegd worden helemaal niet ondenkbaar. Kijk
wat er recent in Frankrijk is gebeurd. Het is tegelijk hoopvol en
angstwekkend hoe snel het systeem kan veranderen.”
interview Joon Bilcke
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Opnieuw leren vliegen
We vermoeden nogal wat overeenkomsten tussen
hedendaags circus en sociaal-artistiek theater. Het
laagdrempelige, om maar iets te noemen, of het aan de
slag gaan met populaire elementen in een artistieke
context. Dus stond begin juli voor het eerst een
voorstelling van Festival Perplx in de Scala: Raphaël
van Alexander Vantournhout en Bauke Lievens. Naast
circusmaker is Bauke ook docent en onderzoeker aan
KASK School of Arts. Met haar trokken we de rijke
wereld van het circus in.

Hoe oud is circus eigenlijk?
Bauke: “De technieken zoals acrobatie en jongleren bestaan al
eeuwenlang. Je vond ze al bij de Romeinen. Maar met de term
‘circus’ bedoelt men meestal het ‘moderne’ circus. Dat begint op
het einde van de achttiende eeuw in Engeland. De Britse militaire ruiter Philip Astley wilde veel geld verdienen en hij richtte
een paardenrijschool op, een beetje buiten Londen. Als vorm
nam hij een cirkel van dertien meter diameter. Dat zorgt voor
de perfecte middelpuntvliedende kracht waardoor een ruiter
rechtop kan staan op de rug van een paard. Het is nog steeds
de standaardmaat voor een circusarena. Gaandeweg ging
Astley shows organiseren waar de ruiters hun kunsten toonden. Het was entertainment voor de Londense burgerij. En die
betaalde er veel geld voor. Later voegde hij aan de arena een
scène toe en verrijkte hij de shows met pantomime, clownspel...
Het moderne circus was geboren.”
“In de grote Europese steden ontstonden daarop de stenen
circussen. In Frankrijk zijn er nog veel. Bij ons is het wintercircus in Gent heel gekend. Het zijn ronde gebouwen met een
scène, het model van Astley. De stedelijke burgerij ging er tegen
flinke betaling naar het circus kijken. Intussen exporteerden
een aantal ruiters van Astley zijn model ook naar Amerika.
Daar waren toendertijd de catshows heel populair, een soort
rondreizende tentoonstellingen van wilde dieren in kooien op
wielen die vanuit de kolonies waren meegebracht. Het circus
begon er zich eerst mee te vermengen, en slorpte ze tenslotte
op. Dit is de intrede van de dieren in het circus. Het illustreert ook de connotatie van het circus als de plek waar je het
nieuwe, het ‘exotische’ te zien krijgt. Kunstlicht bijvoorbeeld
werd voor het eerst in het circus tentoongesteld. Of denk aan
de freaks. Het concept van de freakshow komt uit deze periode
van het Amerikaans circus. Maar het was ook de periode van
het beginnende kapitalisme
natuurlijk.
Voor de onderling
concurrerende
circusgezelschappen in
Amerika werd snel
duidelijk dat rondreizen de inkomsten
kon vergroten. Door
van stad naar stad
te
trekken
konden nieuwe mensen
worden bereikt. Zo
ontstond het model
van het rondreizende circus, en de
tent. Vanuit een
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Bauke Lievens
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kapitalistische expansiedrang eigenlijk. De intrede van de trein
maakte de hele grote rondtrekkende circussen als Barnum &
Bailey mogelijk, met tientallen wagons.”

“In deze periode ontstonden in Europa ook de circusscholen waar mensen die niet uit een circusfamilie kwamen
circus konden leren. Ze droegen bij tot de professionalisering
van het circus. Aan het begin van de jaren tachtig openden
Académie Fratellini en Ecolé de Sylvia Monfort de deuren, beide
in Parijs. In 1985 opende de eerste door de staat gesubsidieerde
circusschool in Europa in Châlons en Champagne, in Frankrijk.
Het is nog steeds een van de grootste, en de enige in Europa
waar je ‘voltige’ kan leren, trucjes op de rug van een paard.
Al die gezelschappen van de nouveau cirque, dat zijn allemaal
studenten die afstuderen van die school in Châlons. Het probleem is dat er in die scholen een grote verwarring is over wat
dat is, circusartiest zijn. Veel van die scholen zeggen dat ze
makers opleiden, maar eigenlijk trainen ze vooral uitvoerders.
Je krijgt dan jonge mensen die afstuderen en in collectieven

Aan de rand
“Dat model van het rondreizende circus in een tent kwam in
de tweede helft van de negentiende eeuw in Europa terecht.
Omdat er voor de hele karavaan weinig plaats was in het centrum, sloeg het rondreizende circus zijn tenten vaak op aan
de rand van de stad. Dat zorgde mee voor een evolutie van het
circus van een vorm van duur entertainment voor de stedelijke burgerij naar een meer volkse vorm van vermaak. Er brak
voor de rondtrekkende circussen een gouden tijd aan die tot
begin de jaren zestig zou duren. Vanaf dan begon het achteruit te gaan, door verschillende factoren. De olieprijzen stegen,
de taksen op arbeid en de controle op zwart werk namen toe,
de televisie nam de rol over van de plek waar mensen nieuwe
dingen konden ontdekken... Tegelijk zorgde dit voor een tegenbeweging. Geïnspireerd door de ideeën van mei ‘68 gingen veel
jonge theatermakers in Frankrijk op zoek naar manieren om
theater dichter bij de mensen te brengen. Ze wilden weg van het
grote gewicht van de tekst en de mise-en-scène die het theater
beheerste en begonnen dingen van het circus over te nemen:
de tent, het rondreizen, de ‘baraque foraine’. Hun agenda was
maatschappelijk en politiek, hun strategie vond je bij ons bijvoorbeeld in het theater van Vuile Mong. Op hun beurt gaven
ze een belangrijke input aan het circus dat op dat moment
eigenlijk op sterven na dood was. Dat was het begin van de
‘nouveau cirque’, dat zich naast het traditioneel circus ging
ontwikkelen. Nouveau cirque kenmerkt zich door de intrede
van de ‘narratieve dramaturgie’. Dat betekent dat het vertellen van een verhaal centraal komt te staan, in de plaats van
de opeenvolging van acts. Een andere grote verandering was
de multidisciplinariteit. Elementen uit dans, theater, video, de
beeldende kunsten, … kwamen het circus binnen.”
Was het ook het begin van het commerciële circus, zoals
Cirque du Soleil?
“Eigenlijk is Cirque du Soleil helemaal niet vanuit een commercieel denken ontstaan. Integendeel. Cirque du Soleil was in
Canada net een van de groepen die onder impuls van de ideeën
van mei ’68 is ontstaan. Dat was in aanvang een heel anarchistisch collectief van mensen die het anders wilden doen. Door die
hele neoliberale Amerikaanse en Canadese context is dat verhaal anders geëvolueerd en nu is het een commercieel bedrijf.”

© Bart Grietens

woorden: veel circus verwijst ook nu nog naar een wereldbeeld
dat al lang voorbijgestreefd is. Maar omdat het circusonderwijs
nog steeds gericht is op het aanleren van de trucjes, zonder stil
te staan bij wat ze betekenen, reproduceert het hele systeem
constant zichzelf.”
“Als je er met de bril van de kunstgeschiedenis naar kijkt, zit
circus zit nu in de tijd van het modernisme in de kunst. In de
tijd van de beginnende experimenten, van het zoeken naar
abstractie. Zo krijgt in het hedendaagse circus het lichaam weer
een centrale betekenis. Het staat niet meer symbool voor iets
anders. Circus zoekt ook weer de rituele roots van theater met
haar verbindende, fysieke communicatie tussen speler en toeschouwer, en combineert die met elementen uit performance art
en dans – de nadruk op het proces, op eenmaligheid, op hier en
nu… Tegelijk is er een hernieuwde aandacht voor technieken. Je
ziet veel monodisciplinaire voorstellingen ontstaan, bijvoorbeeld
met alleen maar jongleurs, maar helaas nog steeds zonder veel
inhoudelijke reflectie.”
Beschouw je jullie werk als kunst?

Aneckxander
beginnen samenwerken, maar er is niemand die met de nodige
afstand kan kijken. Daarom ben ik dramaturg in het circus
geworden. Ik onderzoek de verschillende manieren van circus
maken, ondertussen niet enkel als dramaturg maar ook als
maker van mijn eigen werk, samen met circusartiest en danser
Alexander Vantournhout.”

De mythe van de vrijheid
Ondanks de belangrijke vernieuwingen van de nouveau cirque
is er voor Bauke nog een groot verschil met wat ze ‘hedendaags
circus’ noemt. Volgens haar hebben de vernieuwers van de nouveau cirque maar half werk gedaan. Ze voegden een verhalend
element toe, maar de acts bleven wat ze waren.
“Ook met de nouveau cirque blijft circus heel erg zijn eigen
mythe in stand houden dat het een belichaming is van vrijheid. Dat zit bijvoorbeeld in het nomadische, het rondtrekken,
de tenten opslaan. Maar veel artiesten denken dat, omdat
ze rondtrekken, wat ze in de piste doen automatisch ook een
uiting is van die vermeende vrijheid. Terwijl dat vaak niet zo
is. Een trapezenummer verbeeldt de ultieme vrijheid, maar het
vereist eigenlijk een zeer grote discipline en dus onvrijheid om
dat te kunnen. Tegelijk zijn deze acts meer dan vorm, meer dan
trucjes, ze staan natuurlijk ook voor iets. Acts als de menselijke kanonskogel of de leeuwentemmer verwijzen naar de mens
als supermens, de mens die kan vliegen, die kan heersen over
de natuur. Ze verbeelden een wereldbeeld, en niet toevallig dat
van de beginnende moderniteit, de periode waarin circus ontstond. De mens geloofde toen nog dat alles mogelijk was, dat hij
zich zou kunnen bevrijden van al zijn beperkingen. Met andere

“We vertrekken in elk geval vanuit het circus. Maar we willen het herdefiniëren. Niet als een repertoire aan technieken.
Maar als een onderzoek naar een andere relatie tussen een
lichaam en een voorwerp. Wat zijn de verschillende relaties
die je kan hebben met de trapeze, in plaats van die ene truuk
te blijven herhalen die we al honderd keer hebben gezien.
Lichaamsbewustzijn in plaats van lichaamsbeheersing. Dit is
wat Alexander Vantournhout en ik hebben willen thematiseren
met onze voorstelling Aneckxander. Daarin wordt een bepaalde
frase telkens weer herhaald, maar iedere keer wordt een object
toegevoegd - bokshandschoenen, Buffalo schoenen…
Het is ook tijd voor andere, meer actuele inhouden en mensbeelden in het circus. Niet dat van de mens als supermens,
maar bijvoorbeeld ook het tragische wereldbeeld. De postmoderne mens die probeert, maar die steeds zal mislukken. Dat
sluit nauwer aan bij onze levenservaringen, bij hoe wij zijn
als mensen. Of misschien kan het circus de plek zijn van de
verbeelding van het
metamodernisme, het
utopisch denken dat je
langzaam voelt terugkomen, de hernieuwde
hoop, voorbij het postmodernisme. De grond
waarop we staan is
dan wel doordrongen
van ironie, maar dat
mag ons niet weerhouden om te hopen, ons
te verbinden met mensen, een nieuw voorstel
te doen, iets voor de
toekomst te formuleren. Om opnieuw te
leren vliegen.”
interview Joon Bilcke
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Niet van den hond
Dit toneel was een mooie afspiegeling van
het clichématig denkpatroon van mensen ten
aanzien van allochtonen. Met humor wordt dit
gedachtegoed doorprikt. Het gebruik van sobere
rekwisieten stimuleert de fantasie. Een paar
houten bakken vormen een go-cart en in mijn
fantasie was die knalrood met een luifeltje in
rood-witte strepen.

eerste voorstelling in de
vernieuwde scala

tekening Isabelle Vanluchene

Het was zeker niet ‘van den hond’ en wok niet
‘hotgekloagd’. Na het toneel konden we samen
genieten van een lekkere wafel met een koffie. Dit zorgde voor een gezellige verbinding.
Ik ben alvast totaal gewonnen voor de Unie der
Zorgelozen en af en toe zal ik er binnenspringen
om een babbel te slaan… En ik kijk al uit naar
een volgend toneel!
Zorgeloze Caroline Van Holme bracht Chantal
Vanhove mee naar Pardon Service. Het was de
eerste voorstelling die Chantal van de Unie zag.

THERE ISN’T A NO FLY ZONE
Ergens in mei 2016. Ik kom ’s middags toe op mijn werk.
Zoals gewoonlijk in die periode ben ik er vroeg en zijn mijn
collega’s nog in middagpauze. Er ligt een flyer van Unie der
Zorgelozen op mijn bureau. Die trekt onmiddellijk mijn aandacht. Ik lees hem en leg hem bij mijn to do’s om later mijn
collega’s te vragen wat zij ervan weten. Maar ik kan toch
niet wachten en begin opzoekingen te doen: over Unie der
Zorgelozen, Geert Six, het project rond migratie en tewerkstelling Vamos Vacaturos… Interessant!
Mijn collega’s kunnen me ook niets meer zeggen over waar
de flyer vandaan komt of wat ermee te doen. Ik besluit uiteindelijk om zelf te mailen, niet wetende waar ik aan begin.
Ik vertel aan mijn collega dat ik zelf een mail stuurde. Haar
reactie: “Unie der Zorgelozen, jij, echt toepasselijk”, wetende
dat ik in die periode allesbehalve zorgeloos was.
De eerste ontmoetingen verlopen gemoedelijk, maar ik ben
toch wat zenuwachtig en natuurlijk mijn eigen afstandelijke
zelve… maar de Zorgelozen dachten daar anders over.
Ik dacht mijn grenzen te verleggen door op een podium te
staan en samen te werken met mensen waar ik professioneel
dagelijks van achter mijn bureau mee werk. Maar het werd
meer dan dat. De Zorgelozen, met elk hun eigen zorgen, hebben me iets meegegeven dat niemand me ooit kan afnemen.
There isn’t a ‘no fly zone’! Vertrouwen, een knipoog, een
luisterend oor, een schouderklopje… De maskers vallen af,
een muur brokkelt af…
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Herneming en reisvoorstellingen

PARDON SERVICE

De speelreeks van de voorstelling het voorbije voorjaar in Kortrijk was
helemaal uitverkocht. Maar er is goed nieuws. In januari 2018 hernemen we de voorstelling in Kortrijk, en spelen we ze ook in Harelbeke
en Waregem. Voor wie Pardon Service nog niet zag, of de voorstelling
nog eens wil zien!
vrijdag 12 en zaterdag 13 januari om 20u15
zondag 14 januari om 15u
in de Scala, Pluimstraat 7 in Kortrijk - tickets €8/€6 (-26/+65)
056/220 400 – reservatie@uniederzorgelozen.be

Hier kan en mag iedereen thuiskomen, elk op zijn eigen
manier, ja, ook ik! Deze ervaring heeft me in zoveel opzichten, op zoveel manieren geraakt en doen groeien dat het
enige woord is dat passend is: grensverleggend!

vrijdag 19 januari om 20u in CC Het Spoor in Harelbeke
tickets 056/733 420 – tickets@cchetspoor.be,
aan de balie van CC Het Spoor, Eilandstraat 6 in Harelbeke,
of via www.cchetspoor.be

Lieve Vanhoutte maakte voor het eerst kennis met de Unie en
speelde meteen mee in de voorstelling Pardon Service

woensdag 24 januari om 20u in CC De Schakel in Waregem
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Allez, Chantez!

En ook in de Scala

Dit seizoen gingen we in zee met Annelore Camps en
haar bende zangers en muzikanten van Allez, Chantez!
Na Gent de voorbije jaren brachten ze nu ook Kortrijk
aan het zingen, eerst in wijkcentrum De Zonnewijzer en
sinds mei in de Scala. Zorgeloze Marijke Dejaeghere trok
de boel mee op gang. Op het einde van dit eerste seizoen
kijkt ze achterom, en ze zag dat het goed was.

The lion sleeps tonight... behalve eens per maand op donderdagavond! Dan smijten we ons immers in het samen zingen.
Niet altijd meteen uit volle borst, soms zelfs een beetje schuchter omdat we het liedje niet goed kennen, of omdat het in het
Frans of Engels is. Maar eigenlijk doet dat er niet toe. With a
little help from my friends lukt het ons, Zorgelozen en bijna
Zorgelozen, om een smak energie op te doen en plezier te hebben in het (samen) zingen. Ja, pour un flirt zijn we altijd wel te
vinden!
Dit is de allereerste keer... in de Scala. Precies of we op 18 mei,
in onze eigenste stek, in de Scala, pas écht goed van start zijn
gegaan met de zangsessies. Man, het is een nacht... Maar eerlijk is eerlijk: de drie eerdere sessies in De Zonnewijzer waren
ook niet mis. De eerste samenkomst ginder, in februari, was
meteen al een schot in de roos. What a wonderful world! Met
hoeveel waren we? 150? Of iets meer, ja, en met de zangstonde
in maart konden we alleen nog maar méér enthousiaste zangers
tellen. De Zorgelozen houden van u! ... En van u! Ook daarna
konden we onze oren haast niet geloven. Vooraf moeilijk in te
schatten met hoeveel we zouden zijn, maar de mensen bleven
komen. Ja, we zien la vie en rose omdat het zo’n deugd aan ‘t
hertje doet.
Met de Zorgelozen zijn we dus alvast niet van een génération desenchantée. Toegegeven, voor wie dat lied niet
kent: het was niet simpel om het mee te zingen, maar
zo hebben we het dan toch leren kennen, nietwaar?
Zoals de jonge gasten die er bij zijn liedjes uit Onze Tijd
leren kennen: Zie ik de lichtjes van de Schelde... Jong
en oud, publiek en liedjes goed gemixt en geshaket... Hoe
noemen ze dat? Ne gezonde cocktail zeker?
Love is a stranger / Daar gaat ze / Billy Jean / The eye
of the tiger. Wat doét dat met ne mens, zo sámen zingen? Dat is moeilijk te verwoorden, maar het werkt wel.
Een uurtje of twee samen zingen mist zijn effect niet. Het is
une belle histoire. Want ja, er zijn meerdere mensen die er
al iedere keer bij waren. En ze zeggen dat ze al uitzien naar
de volgende keer... Hallelujah!
Pretty woman?! Proud Mary?! Ja, de vrouwen zijn goed
vertegenwoordigd op de zangsessies. Maar bekijk de foto’s
maar eens: er zijn ook mannen aanwezig, en ze laten van
zich horen. En toch: Papaoutai? Dag vreemde man! It’s
raining men... ‘t Zou leuk zijn als ook jij erbij bent, man!

De voorbije maanden trokken we de Scala binnen,
speelden we er toneel, zongen en debatteerden we,
schreven, fotografeerden en tekenden we, kookten we,
stelden we tentoon, klusten, verhuisden en zorgden we, en
‘nog veel vijven en zessen…’ Therese en Rachida maakten
het mee vanop de eerste rij. De Unie werd, voor even of
voor iets langer, hun nieuwe thuis.

Thuis
Terwijl ik hier aan het schrijven en schaven ben, zendt de tv het
benefietconcert in Manchester uit. Een massale Allez, Chantez!
om ‘U’ tegen te zeggen! Het is een nacht... Verbreek, Verzamel
en Zing! Can’t stop the feeling…
Blij dat ik ook Bleri Lleshi hoorde in de Scala bij zijn boekvoorstelling Inaya. Brief aan mijn kind. Het geeft hoop te horen
dat er op ook op andere plekken onderhuids ‘dingen’ woelen,
kiemen en groeiend zijn. Tegengas blijven geven en blijven
zorgen voor mekaar... Verbreek, Verzamel, Vertel... Als samen
zingen in de Scala een broedkas voor een ‘gezondere’ mens in
deze zieke wereld kan zijn, dan zijn we goed bezig.
Want heb jij dat ook niet, sinds je bent komen zingen? Don’t
worry, be happy... Luister je ook met andere oren naar de
radio? Wat mij betreft, als ik nu een liedje hoor op de radio,
denk ik: jaaah, dat zouden we ook eens samen moeten zingen.
Of ben je van een oorwurm gebeten? En wil je er ons ook mee
besmetten? Heb je zo’n titel in je hoofd? Mail ons gerust. Wie
weet staat jouw favoriet dan wel in een van de volgende boekjes, zwart op wit gedrukt en klinkt het uit alle kelen, om na te
zinderen in de oren. Roar!
Marijke Dejaeghere

Toen ik de eerste keer over Allez, Chantez! hoorde
was ik onmiddellijk enthousiast over de formule. Toen
Heroen me vroeg om de eerste edities in wijkcentrum De
Zonnewijzer te laten doorgaan kon ik dan ook onmogelijk
weigeren. Mijn enige bezorgdheid was dat onze bezoekers
hun schroom om in groep te zingen niet zouden kunnen
overwinnen. Maar niets was minder waar. De eerste editie was meteen een schot in de roos. Samen zingen zorgt
voor een band: jong en oud zingen samen de klassiekers,
prachtig om te zien! En ook de ideale manier om alle zorgen eventjes te vergeten. Een instant gelukmaker!
Kelly Nuyttens is centrumleider van De Zonnewijzer

Ik leerde de Unie een jaar geleden kennen. In die tijd zat ik vaak
tussen vier muren, kwam ik zelden buiten. Dat was ik beu.
Iemand vertelde me van de Resto van de Unie in het wijkcentrum De Zonnewijzer. Daar ging ik naartoe. Ik ging binnen
maar voelde me niet op mijn gemak en ben eerst weer weggegaan. Maar ik ben dan toch teruggekeerd. Ik begon te praten
met wat mensen. Ze stelden me op mijn gemak en ik ben gebleven, ik vond het tof.

Een paar dagen later had ik afgesproken in het Achturenhuis,
waar de Unie zat in afwachting van de verhuis naar de Scala.
Ik hielp er de stoelen maken voor in de Scala, en stikte er de
stof op. Ik weet hoe dat moet en ik doe dat graag. Toen ik nog
in Marokko woonde, werkte ik er als stikster.
Intussen was de Unie een nieuwe voorstelling aan het voorbereiden, over arbeid en migratie. Ze vroegen me of ik wou meedoen.
Maar ik had nog nooit in mijn leven een theater gezien.
De eerste repetities waren een beetje moeilijk. Maar iedereen
hielp mee en gaf me courage. Helaas, na een paar keer ben ik
moeten stoppen. Ik kon door mijn gezondheid niet verder doen.
Terwijl we aan de voorstelling werkten, hoorde ik verhalen dat
veel mensen uit het buitenland hier geen werk vinden, of geen
huis. Maar zelf heb ik nooit problemen gehad om werk te vinden. Van racisme heb ik zelfs nog geen last gehad. Ik kwam
achttien jaar geleden naar België. Mijn zus woonde hier.
Ik werd hier verliefd, trouwde, deed verschillende soorten werk
en volgde een opleiding bij Jobcentr um. Zo kon ik ook hier als
stikster beginnen werken. Twee jaar werkte ik in het textiel,
daarna ook op andere afdelingen.
Ik kon dus uiteindelijk niet meedoen aan de voorstelling. Maar
ik ben wel blijven komen bij de Unie. Ik hielp mee om de Scala
klaar te maken voor de grote opening. Ik kom op woensdag mee
helpen in het café. En nu ben ik bezig de gordijnen te stikken.
Voor mij betekent de Unie veel. Ik ben hier gelukkig. Ik ben
hier thuis. Ik praat met iedereen, over van alles. Ik kook samen
met Maria, leerde David, Marie-Anne en de anderen kennen. Mensen die hier binnen komen vertel ik over wat er hier
gebeurt: theater spelen, Allez, Chantez! Dan zeggen ze, je bent
hier goed bezig. Mijn leven is het voorbije jaar veel veranderd.
Rachida Ej-Jillali

De eerstvolgende Allez, Chantez!’s gaan door op (o.v.) donderdag 14
september, donderdag 26 oktober, donderdag 16 november en donderdag 21 december, telkens om 20u in de Scala.

Lieve mensen van de Unie der Zorgelozen,
Dertien weken lang ben ik als stagiair ondergedompeld geweest in
jullie sociaal–artistieke wereld. Ik had nooit gedacht dat ik me zo vlug
goed zou voelen. Al na dag één had ik een echt thuisgevoel. Ik mocht
al meteen helpen met de mailing in ’t Achturenhuis en ik kreeg de
kans om met een aantal interessante vrijwilligers een praatje maken.
Wat een gezellige boel is me dat hier, dacht ik. Fleurige tafelkleedjes,
koffie a volonté, een boterkoekske, een babbeltje… dit wordt hier een
fijne stage, dacht ik zo.
En wat ik dacht, was juist.
Ik heb tijdens de voorbije
periode deel mogen uitmaken
van een stukje geschiedenis.
De nieuwe Scala heeft haar
deuren officieel geopend
en dat heb ik van dichtbij
mogen meemaken. De repetities en voorstellingenreeks
van Pardon Service waren
een fantastische ervaring en tegelijkertijd een enorme geestesverruiming voor mij. Van tevoren kende ik heel weinig van toneel.
Dankzij inspirerende gesprekken met Zorgelozen en de collega’s heb
ik kunnen kennismaken met deze af en toe wel wat verwarde, maar
vooral unieke wereld.
Aanvankelijk ging ik ervan uit dat jullie eigenlijk enkel theater maakten, maar daarin was ik helemaal verkeerd. Ik ontdekte gaandeweg
allerlei boeiende activiteiten zoals Vegan Palace, samen schrijven
aan de befaamde Gazet, de geweldige Allez, Chantez! enzovoort.
Maar ook achter de bar staan, samen decorstukken in elkaar knutselen of gewoon de stille toeschouwer zijn, maakt dat je één van de
Zorgelozen kan zijn.
Ik ben oprecht gelukkig dat jullie bestaan in Kortrijk en in onze
samenleving. Jullie laten iedereen zien hoe het anders kan en dát het
überhaupt anders kan! Zomaar binnen de lijntjes kleuren en allerlei
regels en structuren volgen is jullie ding niet. Wel, lieve mensen,
dat heb ik hier nog maar eens kunnen ondervinden. Ik geloof in de
kracht van jullie sociaal-artistieke werking. Alle mensen, wie dan
ook, geven jullie een kans om te laten deelnemen aan de samenleving. Op welke manier dan ook, het is om het even. Zolang men
maar gehoord wordt.
Bedankt om mij deze unieke kans te geven, om mij zorgeloos te laten
zijn, voor wie jullie zijn, én om zo bijzonder te zijn.
Therese De Bodt

Allez, Chantez! is gratis. Inschrijven hoeft niet en eigenlijk moet je
zelfs niet kunnen zingen. Iedereen welkom!
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A way of life
Tot voor kort roerden ze in de potten om de hoek in
CinéPalace, maar sinds mei doen de dames van Vegan
Palace dat in de Scala. Elke eerste donderdag van de
maand koken ze er een veganistische maaltijd voor een
grote groep enthousiasten. Toch blijft veganisme voor
velen een nobele onbekende. Tijd dus voor een tête-à-tête
met Iris Walgraeve, Gwenaëlle Dezyn en Wendy Mulder.

De vegetariër is bij ons al redelijk ingeburgerd, maar wat is
veganisme?
Iris: “Vegetariërs gebruiken geen producten waar dieren voor
moeten sterven. Veganisten gaan een stapje verder. Ze gebruiken ook geen producten van dieren, zelfs als die er niet voor
moeten worden gedood: geen vlees, geen melk, boter of kaas,
geen eieren, geen honing, geen leer, geen zijde, geen wol…”
Bestaat het al lang?
Iris: “Het is niet zo makkelijk om de oorsprong van veganisme
te achterhalen. Tot in het midden van de 20ste eeuw werden de
termen vegetarisme en veganisme door elkaar gebruikt. Het
oudste, gekende bewijs van vegetarisme of misschien zelfs veganisme gaat terug tot 7000 v.C., meer dan 9000 jaar geleden,
in de stad Mehrgarh, die deel uitmaakte van de beschaving
rond de Indus. Die vroegste vormen van het afzweren van consumptie of uitbuiting van dieren hadden dikwijls te maken
met geloof en spirituele praktijken. Het eten van dieren werd
in verschillende godsdiensten als zondig beschouwd. Pas in de
Grieks-Romeinse tijd is er een kleine verschuiving van spiritueel-religieuze redenen naar meer filosofische redenen. Zo lezen
we bij Porphyrios dat “als iemand het onrechtvaardig vindt om
dieren te doden, die iemand ook geen melk, geen wol en geen
honing zou mogen gebruiken. Want net zoals je een mens
schaadt door z’n beschermende kledij af te nemen, zo verwond
je ook een schaap door het te scheren. Zo is het ook met melk:
die werd niet voor jou geproduceerd, maar voor het jong van
het dier dat melk geeft. De bij verzamelt honing als voedsel
voor zichzelf, en jij, door het te stelen, gebruikt het voor je eigen
plezier.” Er was dus in die tijd al discussie of het gebruik van
dieren en wat ze produceren wel ethisch was.”
“Door de eeuwen heen blijven vegetarisme en ook veganisme
in die sferen hangen. In de achttiende eeuw geloofde de Engelse
filosoof Jeremy Bentham dat dierlijk lijden even erg was als
menselijk lijden en hij linkte het idee van menselijke superioriteit aan racisme. In 1847 werd in Engeland de Vegetarian
Society gesticht, 3 jaar later gebeurde in de V.S. hetzelfde.
In november 1944 kondigde de Britse houtbewerker Donald
Watson aan dat aangezien vegetariërs zuivel en eieren aten, hij
de nieuwe term ‘veganist’ in het leven zou roepen om mensen

te beschrijven die dat niet deden. Watson zelf leefde al een tijd
veganistisch. Hij zei dat er geen zuivel kon zijn zonder uitbuiting en leed. Leslie Cross was zijn medestander. Hij was veganist
geworden in 1942. Watson en Cross waren heel belangrijk voor
het veganisme zoals we het nu kennen.”
“In de late jaren tachtig werden vegetarisme en veganisme heel
populair in de Straight-Edge beweging. Hun slogan was ‘vergiftig je lichaam niet’. Ook daar waren milieu en dierenrechten,
naast gezondheid, de hoofdmotivatie. Tegenwoordig wordt veganisme ook steeds populairder bij mensen die met gezondheid
bezig zijn, maar ook bij wie aan het milieu denkt.”
Waarom zouden we veganistisch eten?
Iris: “Het is beter voor je gezondheid. Je hebt meer groenten en
fruit op je bord. Die zijn rijk aan mineralen, waaronder kalium
en magnesium, goed voor de preventie van bijvoorbeeld harten vaatziekten. Je hebt geen last van de nadelige gevolgen van
dierlijke producten, zoals verzadigde vetten en cholesterol. Die
zijn slecht voor je bloeddruk. Je eet meer vezels, wat goed is voor
de spijsvertering. Enzovoort.”
“Veeteelt heeft ook een grote impact op de opwarming van de
aarde. Methaan heeft een nog veel groter broeikaseffect dan
C02 en wordt massaal uitgestoten uit de maag- en darmgassen,
de boeren en winden dus, van herkauwers als koeien, geiten
en schapen. Bovendien wordt er voor veeteelt veel bos gekapt.
Bossen zetten C02 om in zuurstof, en minder bossen betekent
dus meer CO2. Van alle vaste grond ter wereld wordt een derde
gebruikt om er dieren op te laten grazen, of voor de teelt van
veevoedergewassen, waarvoor bovendien ook nog eens grote
hoeveelheden water worden gebruikt. Voor de productie van een
kilogram rundvlees heb je 15.000 liter water nodig, voor een
kilo tarwe is dat 900 liter.”
“Veganisme biedt ook voordelen voor de wereldvoedselvoorziening. Bijna één miljard mensen zijn ondervoed. Intussen neemt
de teelt van veevoedergewassen ongeveer een kwart van alle
beschikbare akkerland in. Op die gronden kan in vele gevallen
plantaardig voedsel voor menselijke consumptie verbouwd worden. Aangezien een plantaardig voedingspatroon doorgaans
efficiënter is, kan veganistische voeding dus een rol spelen in
een duurzamere oplossing voor het hongerprobleem. Als mensen uit de rijke landen hun huidige eetwijze zouden ruilen voor
een meer plantaardige voedingswijze, zou een aanzienlijke hoeveelheid graangewassen ter beschikking komen voor directe
menselijke consumptie.”
Zijn er ook nadelen?
Iris: “Je moet je als veganist nog heel vaak verantwoorden.
In onze samenleving is de norm dat we dieren gebruiken,

De benen van de rede ontveld
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misbruiken, uitbuiten, vaak op de meest gruwelijke manieren.
Dus iemand die zegt: ik doe daar niet aan mee, moet zich verantwoorden voor het niet deelnemen aan leed. Beetje vreemd
toch, hé? Het is ook niet altijd evident om uit eten te gaan, al
verbetert dat wel. En omdat je probeert om echt alle dierenleed
te vermijden, let je er dus bijvoorbeeld ook op dat je verzorgingsproducten vrij zijn van dierlijke ingrediënten, en niet op
dieren zijn getest. Zeker in het begin kost al die informatie
verzamelen wel extra moeite.”
Is veganistisch voedsel duur?
Iris: “Vroeger moest je er naar de biowinkel voor, maar tegenwoordig hebben veel supermarkten hun eigen aanbod aan
vlees- en zuivelvervangers. Die kosten soms nog wel wat meer
dan de dierlijke varianten, maar het goede nieuws is dat je
ze gerust kan weglaten. Een heleboel ‘gewone’ en vaak heel
goedkope producten in de supermarkt zijn ook ‘per ongeluk’
veganistisch: groenten, granen, peulvruchten, fruit, eventueel
wat noten en zaden, gezonde vetten... zo kom je er ook en je zal
op die manier vaak heel puur, gezond en lekker eten! Er zijn ook
heel wat websites waar je veganistische recepten en maaltijdideeën kan vinden die je minder dan 4 euro kosten.”

verteringstermijn van enkele uren, bij mensen begint vlees na
24 uur te rotten in onze darmen. Het verteren van één hamburger duurt zo’n drie dagen. Uit onderzoek is bekend dat de
gemiddelde Nederlandse man zo’n vijf kilo onverteerd vlees in
zijn darmen heeft. Bij vrouwen ligt dat op ongeveer drie kilo.”
Voor een ei moet een kip toch niet sterven?
Iris: “Denk je dat? De helft van de kuikentjes zijn haantjes.
Omdat die ‘ei zo na’ allemaal nutteloos zijn, worden die versnipperd of vergast. En de vrouwelijke kuikens worden op zo een
korte tijd vetgemest dat ze door hun poten zakken, in ruimtes
niet eens de grootte van een A4-blad. Niet alle hennen overleven dat. Er vallen in de ei-industrie wel degelijk doden.”
Maar een ei van de kip in mijn tuin is dus ok?
Iris: “Wel, de kip in jouw tuin is sowieso een product van een
wrede kippenindustrie die genetisch manipuleert om de eiproductie te optimaliseren. Kippen in ’t wild leggen, net zoals
andere vogels, per jaar 20 tot 30 eieren. Onze kip moet er 260
tot 300 leggen. Om een ei te maken, moet een kip veel calcium
gebruiken. Op den duur riskeert ze zelf een gebrek en zakt ze
door haar poten. Ook wordt haar voortplantingssysteem danig
op de proef gesteld, wat tot serieuze pijn kan leiden.”
“Bovendien is het veganisten niet enkel te doen om het niet
doden van dieren. Het gaat om het niet uitbuiten ervan.
Veganisten erkennen de menselijke superioriteit en de daaraan gelinkte dominantie niet. Dieren zijn er niet voor ons, maar
voor zichzelf. Hun eieren, melk, huid, honing… hebben ze nodig
voor zichzelf of hun jongen. Waar halen wij de arrogantie dat
van hen te stelen?”

Fruit, zaden… heb je dan wel genoeg voedingsstoffen binnen?
Iris: “Een aantal voedingsstoffen zoals B12 en vitamine D verdienen extra aandacht. Maar ook heel veel vleeseters hebben
een tekort aan dat duo. Zoals bij andere manieren van eten
is het eigenlijk heel makkelijk om als veganist gezond te zijn.
Als je maar gevarieerd en evenwichtig eet hoef je je echt geen
zorgen te maken.”
Ja, maar is de mens geen ‘natuurlijke vleeseter’?
Iris: “Nee. Net zoals we geen natuurlijke frikadelleneters,
kledijdragers of smartphoneverslaafden zijn. Wij leven helemaal niet meer volgens de natuur. Maar goed, ik neem aan dat
het over ons organisme gaat? Er is tal van wetenschappelijk
onderzoek dat erop wijst dat het menselijk lichaam helemaal
niet is ingesteld op het eten van vlees. Zo beschikken mensen
niet over een gebit met sterke kaken en hebben we geen sterke
klauwen zoals echte vleeseters. Wij mensen hebben bijvoorbeeld
een lange dikke darm, zoals planteneters. Vleeseters hebben een

Sinds dit voorjaar strijkt Vegan Palace elke maand neer in de
Scala. “Hoe het ons bevalt?” pikken Gwenaëlle en Wendy in.
“Tot nog toe heel goed! We voelden ons onmiddellijk thuis.
De sfeer is super, de Zorgelozen zijn megabehulpzaam en
vriendelijk. De Scala is een goede plek om mensen op een ongedwongen manier kennis te laten maken met de vegan keuken,
om de vooroordelen een beetje te ontkrachten en te tonen dat er
veel mogelijk is zonder vlees, vis en zuivel. En hoe kan dat beter
dan door mensen samen te brengen rond een betaalbaar bord
vol lekkers? Want dat vinden we nog steeds heel belangrijk.”
Iets zegt ons dat ze er bij de Unie aan het juiste adres voor zijn.
Iris Walgraeve, Gwenaëlle Dezyn en Wendy Mulder, Joon Bilcke

OOK EENS PROBEREN?

Op deze sites vind je alvast wat eenvoudige recepten:
www.evavzw.be/recepten
www.allrecipes.nl/recepten/veganistisch-recepten.aspx
www.veganchallenge.nl/zoek-recept
www.bevegan.be/veganistische-recepten
13

Tijdens het Pinksterweekend streken er vurige tongen
neer in de Scala. Bleri Lleshi, Eric Corijn en Dyab Abou
Jahjah kwamen er met de nodige bevlogenheid vertellen
hoe zij de toekomst van onze samenleving zien. En zonder
twijfel lieten ze een flinke dosis inspiratie achter om die
mee vorm te geven.

BLERI LLESHI
Eventjes niet?

Bewustwording

De stad bruist… De stad is eivol… Op markten en pleintjes, in
straten en steegjes, een bonte mengelmoes van mensen allerhande tussen eetkraampjes en verkoopstandjes… Rommel op de
stoep, ludieke attracties en muziekpodia… De stad feest onder
een stralende zon, de mensenmassa maakt plezier en lacht en
geniet… Eventjes weg van alles, eventjes nergens aan denken,
eventjes geen zorgen maken en nergens mee bezig zijn… Niet
met de crisis, niet met de politiek, niet met de problemen…

De eerste stap naar verandering is bewustwording. Dit
is iets waar Bleri sterk de nadruk op legt. Hij wil mensen aan het denken zetten. Bleri is verontwaardigd over de
onverschilligheid van sommige instanties, over onterechte
economische besparingen, over angst zaaiende politici, over
stijgende jeugdwerkloosheid, over vereenzaamde senioren, over
stijgende armoede, over elke vorm van racisme, over vertekende
media. En zolang een probleem niet wordt erkend, zolang de
dingen niet worden benoemd, bestaan ze niet en is een andere
samenleving onmogelijk. Hij vindt vorming dus heel belangrijk.
En dat houdt voor hem veel meer in dan uit het hoofd geleerde
theorie en toetsen. Hij stelt zich serieuze vragen over het huidig
onderwijssysteem. Voor hem biedt onderwijs een unieke kans
om jonge mensen te vormen tot bezielde jongeren, die tijdens
hun schoolloopbaan ook als mens groeien. Die een kritische
kijk op de wereld krijgen, maar evenzeer een positief zelfbeeld
ontwikkelen waardoor ze hun eigen weg naar engagement in de
maatschappij kunnen vinden. Het is dan ook zijn wens dat alle
jongeren die onderwijskansen krijgen die ze verdienen. Hij zelf
is zijn ouders zeer dankbaar voor wat ze daarvoor opbrachten.
Ook M’Hamed stelde alles in het werk om zijn vijf kinderen te
laten studeren. Zelf had hij geen diploma toen hij in ons land
terechtkwam en moest daardoor minderwaardig werk doen.
Dat hij toen het besluit nam dat zijn kinderen kost wat kost
een goed diploma zouden halen, heeft Nadia aan den lijve
ondervonden. Dankzij de motivatiekracht van haar vader heeft
ze haar weg gevonden in het hoger onderwijs. Nu werkt ze als
jongerenbegeleidster in Kortrijk, en ze is haar vader heel dankbaar voor de kansen die ze kreeg. M’Hamed zelf volgde later een
bijscholing waardoor hij nu een interessantere job heeft en van
betekenis kan zijn voor nieuwkomers op de werkvloer.

Of toch? Er roert iets richting Pluimstraat… Sommigen hoorden over ‘vurige tongen’ in de Scala en willen daar wel eens
het fijne van weten… Daar de ‘uitdagende en inspirerende geesten’ ook mijn interesse aanwakkeren, ben ik er één van. Dus
schuif ik op zondag mee aan tafel met auteur Bleri Lleshi, met
M’Hamed El-Kaddouri en zijn dochter Nadia die persoonlijke
getuigenissen brengen, en met dichter Alain Delmotte die zorgt
voor de poëtische interventies.
Dat Bleri Lleshi een bewogen en enthousiast spreker is, wist ik
reeds van zijn vorig bezoek aan de Unie toen hij zijn boek Liefde
in tijden van angst kwam voorstellen. Vandaag is het thema
‘onze kinderen hun toekomst’, naar aanleiding van zijn nieuwe
boek Inaya. Brief aan mijn kind. De in gedachten korte brief
die Bleri wilde schrijven aan zijn ongeboren dochter werd een
boek van 212 bladzijden dat is gericht aan iedereen die in deze
soms harde wereld ondanks alles de hoop in de toekomst niet
verliest. Als jongerenwerker in Brussel en politiek filosoof met
zijn allochtone afkomst maakt Bleri vanuit zijn concrete ervaringen een scherpe analyse van sociale, economische en politieke
problemen in onze huidige maatschappij. Maar een doemdenker
is hij zeker niet, integendeel… Recht uit het hart stelt hij daartegenover de vele hoopvolle verhalen van allerhande initiatieven
als creatieve inspiratiebron. Aan het cynisme dat de wereld ‘om
zeep’ is, heeft hij geen boodschap. Het woord ‘verbondenheid’
is een rode draad door wat hij zegt. Hij heeft lak aan termen
als ‘integreren’ of ‘inburgeren’ of ‘probleemjongeren’. Veel liever hoort hij ‘engageren’ en ‘participeren’. Hij vindt dat mensen
aangesproken moeten worden op wie ze zijn, op hun talenten en
vaardigheden, ook ‘jongeren met problemen’. Het is zijn wens
dat mensen nadenken over wat ze willen DOEN met hun leven.
En dat we verantwoordelijkheid opnemen in de samenleving,
voor onszelf, onze ouders, het land waarin we wonen.

Bleri pleit er ook voor dat we politici niet langer carte blanche
geven maar dat we hen uitdagen, een positie innemen tegenover onrecht, vanuit een groeiend bewustzijn als burger, in
een samenleving waarin wél alternatieven zijn, waarin velen
solidariteit hoog in het vaandel dragen, uit liefde voor elkaar,
ongeacht maatschappelijke afkomst of religieuze achtergrond.
Ik geloof ook dat het kan, als we ook ons eigen handelen en
oordelen onder de loep nemen. Als we zoeken naar oplossingen
vanuit het hart, als we de verbinding met anderen durven aangaan en zorg willen dragen voor elkaar. Zoals Einstein ooit zei:
”We kunnen het probleem niet oplossen met de denkwijze die
het heeft veroorzaakt.” Een nieuwe manier van samen leven
is dus dé uitdaging van onze tijd. Misschien met deze naïeve
gedachte, ‘Make Love, not Money…’. Dankjewel Bleri voor
je vurig pleidooi, dankjewel Unie der Zorgelozen… Moge onze
Scala een plek blijven waar we samen kunnen dromen van en
werken aan ‘verbondenheid’.
Triene Nottebaere

beeldend werk Filip Dumolein
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ERIC CORIJN & DYAB ABOU JAHJAH
Hoewel Eric Corijn ook als ‘emeritus’ nog altijd gretig wordt
gesolliciteerd omwille van zijn expertise, is hij niet zo gekend
bij het grote publiek. Dat is wel zo bij Dyab Abou Jahjah, bij de
meeste mensen vooral gekend van in de media waar hij soms
boude stellingen inneemt (of, enkel deze halen het scherm).
Beide heren hebben uitgesproken ideeën over de toekomst van
onze samenleving en namen uitgebreid de tijd om die te formuleren en te onderbouwen. Een impressie van een boeiende
namiddag, door gespreksleidster Ciska Hoet op gang getrokken
met de vraag wat nu de voornaamste uitdagingen zijn waar we
met zijn allen voor staan.

De goede schaal
Voor Dyab is de ontsporing van het klimaat een eerste en globaal wellicht meest gevaarlijke dreiging. De tweede uitdaging is
‘het systeem’ zelf. “Het is door de globalisering in een fase van
onstabiliteit gekomen, en dat maakt veel los. Aan de ene kant
proberen de multinationals de natiestaten overbodig te maken
en de democratie te omzeilen.” De reactie op deze ‘globalistische
elites’ zoals Dyab ze noemt, is die van de ‘protectionistische
nationalisten’, genre Trump. “Geen van de twee zijn goed voor
de planeet, de vrede, de gelijkheid. Het is kiezen tussen de pest
en de cholera. Daarom wil ik aan een alternatief werken.”
Daarnaast ziet Eric nog een andere uitdaging, om dit alternatief vorm te kunnen geven. “De meeste mensen situeren de
problemen op een slechte schaal. In Vlaanderen zitten Vlaamse
media en Vlaamse partijen Vlaanderen vorm te geven en
eigenlijk is dat totaal nutteloos. Vlaanderen is een inefficiënt niveau om de dingen te behandelen. Veel beter zou zijn om
tegelijk een Europees en een ‘stadsgewestelijk’ beleid te voeren.
Kortrijk maakt dan in Europa deel uit van Lille Metropole.
Als we daar een duurzame omwenteling willen, dan moeten de
groenen en de sociaaldemocraten op die schaal een gemeenschappelijk mobiliteitsplan uitwerken. En dan moet naar
de komende gemeenteraadsverkiezingen toe niet gemeente
per gemeente worden gedacht, maar moeten de dertien centrumsteden met hun ommeland samen kijken hoe openbare
dienstverlening te versterken of stedelijke commons of de deeleconomie uit te bouwen.”

Samenleven met verschil
We moeten ons volgens beiden ook dringend bezinnen over ons
samenlevingsmodel. Het is zeker bij Dyab een kernthema: leren
samenleven met verschil. Dat wil niet zeggen dat we geen eigen
en gedeelde identiteit hebben, of dat we die niet mogen koesteren. “Veel Vlamingen zullen zich nog altijd eerst Vlaming
voelen, en dan iets anders. Onze samenleving moet daar ook de
ruimte toe geven.” Alleen, identiteit is een concept uit de 18de
en de 19de eeuw. Burgerschap ging toen samen met nationaliteit, met natie, met volk dus met cultuur. Maar zo een manier
van denken beantwoordt volgens Dyab niet meer aan de realiteit. “Gelukkig hebben wij als Belgen een voetje voor als het
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gaat over een flexibele omgang met identiteit”, zegt Dyab. “Als
je zegt ‘ik ben Belg’ dan heb je nog bijna niets gezegd over je
taal of over je cultuur. Daarom zijn de Vlaamse en de Franse
gemeenschappen gecreëerd. Dus zie ik in Brussel, een stad met
een veelheid aan identiteiten, alleen maar Nederlandstalige
en Franstalige partijen.” Daarom vindt Dyab zijn partij de
minst etnische die er is, hoewel hij vaak het tegenovergestelde
als verwijt krijgt. Hij maakt de vergelijking met wat men ‘concentratiescholen’ noemt. “Men noemt de superdiverse scholen
zoals die waar mijn kinderen naartoe gaan, concentratiescholen. Terwijl daar heel veel nationaliteiten, kleuren, culturen bij
elkaar zitten. Maar een school in Ukkel, met alleen Franstalige
autochtonen, dat is precies geen concentratieschool?”

Gemeenschap en samenleving
Voor Eric zijn aan die analyse ook conclusies verbonden.
“Wat wij in Vlaanderen verkeerd doen, is denken dat iedereen eerst in de Vlaamse gemeenschap moet treden voor je tot
de samenleving kan behoren. Maar het is tijd dat we die twee
begrippen uit elkaar halen. Gemeenschapsvorming is identiteitsvormend, samenlevingsopbouw gebeurt op basis van het
verschil. Verschillende gemeenschappen vormen samen de
samenleving.” En als burgerschap niet langer aan de natiestaat
zou zijn verbonden, op welke schaal staan burgers dan voor hun
beslissingen in? “Trump zijn beslissing om uit Parijs te treden
is onmiddellijk aangevochten door een aantal steden die zegden wél in het akkoord te blijven. Formeel kan dat niet. Maar
je krijgt een toegenomen spanning tussen het stadsproject en
het staatsbeleid, dus tussen verschillende niveaus van burgerschap. Die spanning gaan we ook in Vlaanderen krijgen. Als
je een echt transitiebeleid wil op stedelijk niveau, zal je tegen
een neoliberaal rechts beleid moeten opkomen. Daarbij vind ik
dat een beleid op stadsniveau zijn eigen democratische legitimiteit heeft en niet is ondergeschikt aan een Vlaamse of Belgische
coalitie”, vindt Eric. Dyab ziet in allianties tussen ‘rebellerende steden’ een mogelijkheid om druk te creëren op een hoger
niveau. “Stel je voor dat Kortrijk, Antwerpen en Brussel op
dezelfde lijn zitten. Samen kunnen ze stouter zijn, wat pushen
en meer impact hebben.”

gebeurtenissen van toen hebben wel een generatie gepolitiseerd. Niet per se in de zin dat ze pro AEL zijn geworden. Maar
wel heel zelfbewust en kritisch.” Het stoort Dyab dat als men
spreekt over ‘allochtonen’ men daar onmiddellijk ‘jongeren’ aan
toevoegt. Allochtonen lijken eeuwig jong en oplossingen voor
hun problemen zijn basketbalvelden. “Dat is een verkleutering
van het debat. In essentie staat een generatie van volwassen
vrouwen en mannen, dertigers en veertigers, klaar om mee te
doen aan het debat. Maar ze worden aan de kant gehouden.”
Eric heeft als ‘mei 68’ er die er nog steeds fier op is’ al wat
meer om op terug te kijken. Hij stond met Charta 91 mee aan
de wieg van het cordon sanitaire en is nog steeds een gezaghebbende stem in het debat rond mondialisering en verstedelijking.
En doorheen dit alles was er de blijvende kritische houding
tegenover de neoliberale draai van de socialistische bewegingen
in Europa. “Ik denk dat daar de balans na dertig jaar duidelijk
is: Blair leidt tot Macron. Het linkse verhaal heeft zichzelf afgebouwd, de sociaaldemocratie stort overal ineen. Het beheer van
de samenleving combineren met activisme, dat is uit de politiek
geraakt. Dat is een grote uitdaging voor ons.” Ook voor Dyab
combineert een nieuwe vorm van politiek, activisme en partijpolitiek. Het is de reden waarom hij een groot deel van zijn
energie in deze laatste gaat investeren. “Als burger zie ik mijn
belang niet vertegenwoordigd. Ik vind dat de strijd tegen uitsluiting en discriminatie niet serieus genoeg wordt genomen.”
Wat dus te doen? “Een gewone burger in een liberale democratie heeft niet veel potentieel om verandering af te dwingen”,
stelt hij vast. “Je kan druk uitoefenen via activisme, maar ik
ben niet optimistisch over die strategie. Ik persoonlijk heb het
vijftien jaar geprobeerd.”

Coöperatieve modellen

Verkleutering

Politicus worden, het is niet iedereen gegeven. Zijn er andere
strategieën die de heren ons vanuit hun ervaring kunnen aanreiken, vraagt Ciska zich af. Voor Eric is het duidelijk dat we
volop de kaart van het coöperatieve model moeten trekken. “De
samenleving dient tot meer dan het ondersteunen van individueel ondernemerschap. Loonsverhoging en arbeidstijdverkorting
werden ooit collectief onderhandeld. We moeten activiteiten
waar mensen samenwerken volop ondersteunen.” En ook niet
vergeten in de spiegel te kijken. “Ook het progressieve middenveld heeft zich vermarkt”, stelt hij. “In de jaren zeventig
ontwikkelden middenveldorganisaties diensten in overleg met
de staat, maar ze waren tegelijk deel van de contestatie. Ze
namen een duidelijke tussenpositie in. Vandaag zijn mutualiteiten verworden tot onderhandelaars over welke medicamenten
terugbetaald worden, en wordt een sociaal-cultureel werker in
een sociale hogeschool opgeleid om de decreten toe te passen.”

Eric meer dan Dyab, maar beide heren hebben als activist al
wat tellers op de kilometer. Maar hoe effectief is hun strijd
tot nu toe geweest? Op welke ervaring kijken ze met voldoening terug? Voor Dyab blijkt dat toch de ervaring met zijn
beweging AEL, de Arabisch-Europese Liga die hij tot 2007
leidde. “Omdat het een rechtvaardig verhaal was, dat op een
bepaald moment onterecht werd gecriminaliseerd. Maar de

Dat links versnipperd zou zijn is een andere, vaak gehoorde
kritiek. Moet er meer ‘verbonden’ worden, zoals dat heet?
“Wat is verbinden”, kaatst Eric de bal terug. “Voor mij betekent dat niet het terugbrengen van alles tot één programma
of eisenplatform. Het betekent respect voor verzet op verschillende terreinen. Dat je vanuit je eigen strijdperk solidair bent
met een ander strijdperk waar je niet direct positie in neemt.”

Hart boven Hard - De Grote Parade 2017
Volgens Dyab is men aan de linkerzijde geobsedeerd door de
mythe van eenheid. Dat zou dan worden vertaald als ‘dat is
de waarheid, dat is de lijn, kom bij mij!’ De analyse die Dyab
maakt is complex én integraal: een gelijkheidsanalyse op basis
van klasse, afkomst, gender, duurzaamheid. En hij gelooft niet
dat de problemen op al die niveaus worden opgelost ‘als het
kapitalisme verdwijnt’. Wel wil hij een consequent links standpunt uitdragen. Maar ook onderzoeken op elke punten hij kan
samenwerken met wie. “Met Macron? Wel als het gaat over het
koloniale verleden van Frankrijk, niet als het gaat over zijn economisch programma.”

Du passé faisons table rase?
Het brengt ons bij de vraag welke elementen in onze samenleving waardevol genoeg zijn om mee te nemen naar de toekomst. “Het is populair om te zeggen dat het systeem corrupt
is, dat er tabula rasa moet worden gemaakt”, zegt Dyab. “Maar
als we ‘het systeem’ begrijpen als de dominantie van een neoliberale financiële elite, dan maken veel verworvenheden er geen
deel van uit. Ze zijn net door onze voorouders met sociale strijd
afgedwongen. Het probleem is dat, telkens als er een crisis is,
de elitaire krachten iets terug eisen van wat ze hebben moeten toegeven. En dan gaan we in verzetslogica. Maar het moet
meer zijn dan dat, we moeten de verzetsdynamiek gebruiken om
nieuwe modellen op tafel te leggen.” “Ja, maar zelfs wat institutioneel is vastgelegd zullen we activistisch moeten verdedigen”,
werpt Eric op, “ook daar moeten we de zelfkritiek opdrijven.”
Dat beiden het over de grote lijnen eens zijn is duidelijk, en ook
geen verrassing. Toch moet Dyab wat van het hart. Hij situeert
het model van Hart boven Hard, waar Eric zich vol in engageert, eerder in het ‘ludieke’ en merkt op waarom de beweging
zich niet strijdvaardiger opstelt, zoals de Spaanse Indignados.
Hij daagt Eric uit met zijn vermoeden als zou Hart boven
Hard zelfs een conservatieve agenda hebben. “Je hebt de individuen, maar ook de grote vzw’s en ngo’s, waar ik mij afvraag
of het werkelijk over een veranderingsdynamiek gaat, of eerder
over een defensieve lijn tegen de besparingen?” Point taken,
maar volgens Eric loopt de vergelijking met de Indignados
scheef. Zuid-Europa heeft een grotere traditie om te mobiliseren. Verkiezingscampagnes verlopen er in meetings, bij ons op
publiciteitsborden en in de media. En in Spanje heeft een huisvestingscrisis waarbij duizenden mensen uit hun huis werden
gezet, óók gepensioneerden en middenklassers, het vuur aan de
lont gestoken. Zo erg is het bij ons nog niet. En daarom denken Vlamingen tot dusver dat het hun tijd wel zal duren, stelt
Eric vast. “Vlamingen hebben een zeer adaptieve mentaliteit.
Er was verzet tegen de besparingen in de kunsten, maar de
meeste huizen maakten een nieuwe programmatie en hebben
hun budgetten aangepast. Zitten we niet fundamenteel in een
zeer christendemocratische traditie?”
Joon Bilcke
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Aalmnor is normaal in
alfabetische volgorde
Het onderwerp stond in het kort geformuleerd op een
A7’tje. Dat is een papiernorm van 105 millimeter bij
74. De oppervlakte van dat papiertje bedroeg dus 7770
vierkante millimeters per kant, minus de uitsparingen
want het kwam uit zo’n mini Atoma notaboekje. Gelieve
te noteren: notaboekje, niet schriftje! Koekoek! Koekoek!

Een praktische theorieles
Een mens wordt tegenwoordig met de regelmaat van een koekoeksklok om de oren geslagen met de retorische vraag: “En
vindegij da normaal?”. (Het Russische woord ‘da’ betekent in
het Nederlands ‘ja’.) Daarbij wordt gewoonlijk aangenomen dat
het antwoord ‘neen’ is. Omdat er toch geen ander antwoord
verwacht wordt kun je er het zwijgen toe doen – het is immers
een retorische vraag. “Dat is toch normaal”, zegt een mens
dan, terwijl hij bedoelt dat het ‘heel gewoon’ is. ‘Normaal’ wil
zeggen ‘volgens de norm’ en dat is helemaal iets anders dan
‘gewoon’. Even uitleggen: het is in ons land de norm om op tijd
en stond een correct ingevulde belastingaangifte in te dienen.
Het is in ons land echter gewoon daarbij de boel te belazeren.
Even een voorbeeld zonder namen te noemen. Eén kuisvrouw
ziet plus minus de helft van haar inkomen verdwijnen in de
zakken van vadertje staat, terwijl haar multinationale werkgever 0,01 (nul, komma, nul, één) procent van zijn winst
(Foefelaré! Foefelaré!) in de staatskas stort. Kortom, deze kuisvrouw betaalt procentueel 5000 maal zoveel belastingen als
haar werkgever. Dat is heel gewoon maar niet normaal.
Een norm wordt bepaald door onderliggende waarden. Zowel
de voorstanders van euthanasie als de tegenstanders ervan
beroepen zich op de waarde ‘respect voor het menselijk leven’.
De eersten om het recht op waardig sterven af te dwingen, de
anderen om te stellen dat de mens niet over het leven beschikt
en er niet voortijdig een einde aan mag maken. Anderen verruimen de waarde tot ‘respect voor het leven’ en geven dieren
dezelfde rechten als de mens. Wel, niet al de dieren! Anopheles
is een dierengeslacht dat uitgebreid uitgeroeid mag worden.
Want ‘s nachts zuigen ze als vampiers ons bloed op en in sommige streken verspreiden ze malaria. Ze hebben het dus een
beetje zelf gezocht. Ook Leptinotarsa decemlineata hoeft niet
op al te veel mededogen te rekenen. Die teert op de aardappelplant en heeft jarenlange wereldwijde bestrijding overleefd.
De definitie werd bijgevolg enigszins aangepast: alleen dieren
die pijn kunnen ervaren krijgen dezelfde rechten. Ook hier zijn
er uitzonderingen en tegenstrijdigheden. “Mag een schaap ritueel geslacht worden?” De vraag is gemakkelijker gesteld dan

Als je niet in het hokje past

Motörhead

beantwoord. Een veganist, die tegen het gebruik van dieren of
onderdelen ervan is, zelfs wanneer het dier een natuurlijke dood
gestorven is, antwoordt uiteraard: “Neen, nooit!” Een moslim
of een jood kan stellen: “Het is een religieuze plicht.” Geen haar
op hun hoofd denkt eraan voedsel dat ‘haram’, respectievelijk
‘treife’ is, te eten. De Belgische wetgever laat ritueel slachten
toe mits toepassing van voorafgaande verdoving en op een
erkende slachtvloer. Er zit behoorlijk wat conflict in deze antwoorden, me dunkt. Komt er dan nog een visetende boeddhist
bij, die het min of meer eens is met de veganist, dan kan je
horen: “Ik heb de vis niet gedood, de vis heeft zichzelf gedood
toen hij aan de haak uit het water kwam.” Moest die vis maar
niet zo gulzig in dat aas gebeten hebben! Koekoek! Koekoek!

Identiteit
Het was heel in het begin van mijn glorieuze loopbaan bij de
post, toen ik nog geen uniform had, maar wel een kepie voor
de herkenbaarheid. De leiding van het kantoor was in verwachting van een horde inspecteurs die alles controleerden, van het
orderboek sinds de laatste inspectie tot de afstempeling van de
pas binnengekomen ‘expressen’. Bij gebrek aan uniform droeg ik
mijn gewone plunje, bestaande uit een jeansbroek waarvan de
pijpen in kniehoge laarzen gestopt waren en een zwart sweatshirt met daarop het logo van heavymetalband Motörhead. Een
afgevaardigde van de kantoorleiding kwam mij verzoeken ‘de
volgende dag toch niet met een zo opzichtige trui te komen werken’. Ik overwoog nog een ‘normale trui’ over mijn Motörhead
te dragen en die op het cruciale moment te verwijderen, maar
voor de lieve vrede heb ik dat maar gelaten.
Een filosoof definieert de identiteit van een persoon als,
verschiet niet, ‘de unieke numerieke identiteit van een persoon
doorheen de tijd’. Heel eenvoudig gezegd: wat maakt een persoon op twee tijdstippen tot dezelfde persoon? Het antwoord
op deze vraag is een ander paar mouwen. Het is zelfs zodanig
moeilijk dat sommige filosofen concluderen dat de vraag onoplosbaar is, en andere zeggen dat ze onbelangrijk is.
Deze persoonlijke identiteit is de onderscheidende factor tegenover en binnen de groep. Sociale identiteit is dan weer het besef
tot een bepaalde groep te horen en door de andere leden van
die groep als groepslid behandeld te worden. Bepalend zijn o.a.
nationaliteit, geslacht, geboorteplaats, woonplaats, cultuur,
geloofsovertuiging, politieke overtuiging, en daar kan nog heel
wat aan toegevoegd worden. Dat wil dan ook zeggen dat een
mens een nationale identiteit heeft, een geslachtelijke identiteit, een… zie verder in de opsomming hierboven. Identiteiten
genoeg! Koekoek! Koekoek!

One Flew Over the Cuckoo’s Nest
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Ook al eens gehoord: “U komt niet in aanmerking”? Dat is natuurlijk niet zo erg als je in de
rij staat om te dienen als proefkonijn voor een
intergalactisch experiment betreffende orgaantransplantatie zonder verdoving. Er is evenwel
minder reden tot lachen als men je zegt dat je
exact één dag te vroeg geboren bent om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming die je
benarde financiële situatie kan verhelpen. Wat dan?
Er zijn, o jeetje, vele mogelijkheden…
“U behoort tot onze doelgroep, maar uw profiel past in geen
van onze categorieën.” Helaas heeft de wetgever de categorieën
geheel per abuis stommelings zo ingedeeld dat uw profiel in geen
enkele past. Voor een goed begrip: uw profiel is uw zijaanzicht.
Of dit van links of van rechts bekeken is doet hier niets ter zake.
Koekoek!

hart- en longtransplantatie overleed hij op 3 juni 1987
ten gevolge van nierfalen na de ingreep. In Okmulgee
County werd ten oosten van de Highway 75 een straat
naar hem genoemd: Will Sampson Road.
Uiteraard is deze identiteit niet volledig, er staat zelfs
niet in dat hij man was, zoon, vader, gelovig of ongelovig, sportief bedrijvig of niet, en het rijtje kan nog een
eindje doorgaan, maar het portret is alleszins uitgebreider dan het beeld dat ik had voor ik hem hier aanhaalde
en tot voorbeeld nam. En William past niet in het hokje.
Om precies te zijn: hij past niet in de hokjesmentaliteit.
Je mag dan al betiteld worden als ‘native American’, erkend
worden als behorend tot de oorspronkelijke bevolking, als
Indiaan heb je per definitie niet veel in de pap te brokken.
Indianen worden niet meer systematisch uitgeroeid door het
leger, maar bureaucratie en gevangeniswezen zijn even efficiënt, ook vandaag de dag. De overheid (U.S.A.) heeft niets
gedaan voor Will Sampson. Will Sampson heeft zelf zijn sociale
organisatie voor de Indiaanse acteurs op poten gezet.

“Ge kunt het bij de dienst X eens vragen.” De persoon die u niet
kan helpen kan u niet helpen en verwijst u door naar een dienst
waarvan hij of zij denkt dat daar iemand u wel zou kunnen helpen. Het spijt deze persoon meestal ten zeerste u niet te kunnen
helpen. Koekoek!
“Wij zijn hiervoor niet bevoegd, helaas. Wendt u zich tot dienst
Y.” Herlees de vorige paragraaf behalve het gedeelte tussen aanhalingstekens. Koekoek!
Deze reeks kan ongeveer eindeloos doorgaan, tot Will Sampson
het aanrechtblok met volle kracht uit de weerbarstige vloer
rukt, zich ermee naar het gepantserde raam begeeft en het keukenonderdeel daar vierkant doorheen gooit. Eentje vloog over
het koekoeksnest, eentje ontsnapte eruit. Overigens, ook koekoeksjongen verlaten ooit het ouderlijke nest.

Hela, wat is nu het antwoord?
De gedeeltelijke identiteit van Will Sampson. William zag
op 27 december 1933 het levenslicht in Okmulgee County,
Oklahoma. Net zoals zijn ouders was hij een Muscogee.
De Muscogee behoren tot de Creek. Om de kost te verdienen
deed hij mee aan rodeo’s. Zijn specialiteit was ‘bronco busting’.
Na 20 jaar in het rodeo-circuit werd hij uitgenodigd om de rol
te spelen van Chief Bromden in One Flew Over the Cuckoo’s
Nest. Producers Saul Zaentz en Michael Douglas zochten
namelijk een kolossale echte Indiaan, en rodeo-omroeper Mel
Lambert kon Will aanbevelen. Die was namelijk 6 voeten en
7 inches groot, netjes omgerekend 2 meter en 1,56 centimeter.
De paardenbedwinger werd acteur en heeft 11 langspeelfilms op
zijn palmares. Hij speelde ook theater bij de Native American
Indian Theater Company in Tulsa, Oklahoma, was schilder
(zijn enorme Ribbon Dance of the Muscogee is te bezichtigen in
de collectie van het Creek Council House Museum) en stichtte
het American Indian Registery for the Performing Arts, een
sociale organisatie voor Indianen op de planken en voor de
camera. Met zijn gezondheid ging het niet zo goed. Na een

Samu Normal  ?
Hier in België hebben we het geluk dat er organisaties zijn die
zich inzetten voor de mensen die in het hokje passen én de
mensen die er niet in passen. Of denkt u soms dat pensioenen,
ziekteverzekering en gezondheidszorg, stemplicht, zwangerschapsverlof, schoolplicht en al die andere sociale rechten
zomaar op een zonnige dag uit de lucht vielen? Zelfs al was er
enige politieke wil, dan nog is er hard gestreden, soms letterlijk
en helaas soms ook dodelijk, door organisaties buiten de politiek, organisaties opgezet door de mensen zelf. En het is een
veeg teken aan de wand dat er politici zijn die de vernietiging
van de sociale rechten tot doel hebben. Dan doet het er niet toe
of je in het hokje past of niet. Resist! Indignez-vous! Kom-duit-uw-kot! Breek het aanrechtblok uit de vloer. Word Will
Sampson. Word jezelf. Overigens, informeer even bij Urbanus of
we geen auteursrechten moeten betalen voor het gebruik van de
uitdrukking ‘Foefelaré! Foefelaré!’.
Johan Walgraeve

In de Scala vond eind mei het colloquium Lof der on(aan)gepastheid plaats. Veldwerkers, hun ondersteuners en beleidsmakers
dachten samen na hoe ze de steeds groter wordende groep
mensen die tussen de mazen van het net vallen weer kunnen
betrekken op de dienst- en hulpverlening. Wil je op de hoogte
blijven van het vervolg van dit colloquium? Laat het weten aan
caroline.verhaeghe@kortrijk.be.

19

Roots 2017
In Kortrijk is de Unie partner in het Roots-project. Dat is
een uniek samenwerkingsverband tussen culturele (naast de
Unie ook Theater Antigone en de Schouwburg) en onderwijspartners (de scholen VTI en Middenschool Driehofsteden) en
Team Intro, de jongerenwerking van Ajko en Team Welzijn van
de stad. Van januari tot maart werden de leerlingen van de twee
OKAN-klassen in onze stad wekelijks ondergedompeld in een
creatief bad. OKAN staat voor ‘Onthaalklas voor Anderstalige
Nieuwkomers’: minderjarige jongeren die pas in ons land zijn
aangekomen leren er Nederlands en worden er wegwijs gemaakt
in onze samenleving. Haider Al Timimi, Georgina Teunissen,
Admir Mirena, Michiel Soete en Aurelie Di Marino namen het
onderdeel ‘podium’ voor hun rekening. Daarnaast waren er workshops illustratie, muziek, mode, journalistiek, koken… Het traject
werd afgesloten met een gezamenlijk toonmoment in Antigone.

“Roots was super goed, ik zat in de groep van Koken.
Het was een fantastische ervaring.”

“We hebben van alles gemaakt, ook nieuwe gerechten,
veel bijgeleerd dus. Het was ook goed voor mijn Nederlands. Mocht
Roots nog eens doorgaan dan wil ik graag opnieuw meedoen.”

Na afloop verzamelde Lukas Houthaeve van Ajko een aantal
quotes van de jongeren. Roots krijgt volgend seizoen een vervolg.

“Ik ben 13 jaar. Ik heb meegedaan aan de theatergroep
van Roots. Ik vond het heel leuk om te doen. Het was niet
echt moeilijk of gemakkelijk. Het was allemaal voor ons
plezier en we hebben er iets heel groot van gemaakt.
Dan was het heel mooi vond ik. Het was perfect.”

“Ik heb Jembe gespeeld en vond dat leuk en heb veel geleerd.
Volgende keer zou ik graag op het podium staan om
theater te doen.”

Jérôme Duchateau
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“Ik heb meegedaan aan de Hiphop dans
van Roots. Ik vind dat leuk want ik dans graag en luister
graag naar muziek, het is mijn hobby. Ik doe dat nu ook
in Antigone dankzij Roots.”

“Ik heb kostuums gemaakt en vond dat heel leuk.
Ik heb geleerd hoe ik jurken moet maken.
Volgende keer wil ik dat graag opnieuw doen.”
21

Wordt vervolgd?
Tante nunne
In de jaren zeventig had iedere familie wel een uitverkorene.
Ook in de mijne was dit het geval. Julia werd zuster Germania,
Julia werd tante nunne. Julia werd een nieuwe identiteit aangemeten om als dusdanig een aan God gewijd leven te kunnen
leiden. Zonde van de tijd die Cyriel en Marie gestoken hadden
in de zoektocht naar een naam voor hun dochter. “Wa peins
je Cyriel, Julia is toch ne schonen naam é, Cyriel? ‘Julia, kom
ier!’” “Joat Marie da klinkt heel goe.”
In die tijd was de Oostendse Langestraat een aaneenschakeling
van cinema’s, dancings en cafés. Het losbandige, kleurige leven
in de uitgaansbuurt had enige compensatie nodig, wat gebeurde
in de vorm van vroom gebed. Zuster Germania had deze taak op
zich genomen en dat heeft toch een zekere impact gehad, gezien
de uitgangsbuurt in de Langestraat heden ten dage niet zo veel
meer voorstelt.
Een rustige strandwandeling langs het zeewater of een
gokje wagen in het Casino Kursaal zat er niet in voor zuster
Germania. Ze had haar handen vol met het prevelen van zuiveringsgebeden ten voordele van de Langestraat. In de weinige
tijd die ze vrij had recycleerde ze oude stoffen tot decoratieve
afbeeldingen van Jozef en de heilige Maria. Ook de heks die aan
iedere schouwmantel van de familie Bossuyt op een bezemstok
aan een draadje hing te bengelen, was een creatie van de hand
van zuster Germania. Vanwaar haar keuze voor de heks zal
voor mij altijd een raadsel blijven.
Bij de aankondiging van een museumbezoek door mama of papa
is het enthousiasme bij de kinderen al weg alvorens ze er zijn
aangekomen. Een bezoek aan een heksenmuseum daarentegen
kan wel op enige bijval rekenen. Voor mezelf is een museumbezoek of tentoonstelling niet alleen een aangename ontsnapping aan een drukke straat, het geeft mijn hersenen ook
zuurstof. Meestal, zoals in The Museum of Icelandic Socery
& Witchcraft in Strandagaldur, Ijsland, is een heksenmuseum
luchtig. De folklorefiguur wordt afgebeeld als een magere oude
lelijke vrouw met een puntige neus voorzien van een kleurrijke wrat, en een puntige hoed bovenop haar onverzorgde
grijze lange haren. De magie, de rituelen, de vloeken, de zwarte
kat, ze komen uitvoerig aan bod. Achteraf kun je in de shop
uw Ijslandse Kronen wisselen in waardevolle prullaria, pendels, runen, wierook, heksenfiguurkaarsen al dan niet met
een geurtje. Dit alles voorzien met een touwtje, om aan de

Steilneset Memorial, Noorwegen
schoorsteenmantel te bevestigen. Vervolging en moord komen
ergens in een klein hoekje aan bod. De kinderen komen blij en
opgelucht buiten. Meestal.

Highway to hell
Maar het kan ook anders. Vardo, Noorwegen, Steilneset
Memorial. De poort naar de hel lag volgens de overlevering in
het noorden, vandaar dat noorderlingen meer geneigd waren
tot hekserij. Een 120 meter lange houten constructie, bespannen met wit zeil. Binnenin een lange donkere gang. 91 kleine
lichtjes staan voor evenveel kleine venstertjes. 91 symbolische
lichtjes voor de mensen die vermoord zijn op verdenking van
tovenarij. Was de heks aan de schoorsteenmantel dan ook een
soort eerbetoon?

verantwoordelijkheid bij jezelf lag. Bekende je niet, dan werd
je gemarteld tot je laatste schreeuw. Bekende je wel, dan kreeg
je meestal een stapel hout onder je voeten. De vooruitzichten
waren al bij al niet te rooskleurig te noemen. En de onfortuinlijken van de willekeur waren meestal alleenstaanden, mensen die
een beetje ‘anders’ waren, kwetsbaren.

Nieuwe brandstapels
Zugarramurdi, Baskenland, Spanje, Witches Museum. Daar
werd mij de link tussen de heksen- en de Jodenvervolging duidelijk. Waarom werden de Joden eigenlijk vervolgd? Hitler
noemde hen onberekenbaar, extreem. Ze waren zelf verantwoordelijk voor hun eigen kwaadaardigheid. Enfin, kortom, zat je op
het gemak en het papier was op, het was de Jood zijn schuld,
eenvoudig. Zonder proces zijn zes miljoen mensen vermoord,
de grootste heksenjacht in de geschiedenis.
© Mads Nissen

Het leven had mij nog niet veel geleerd over de historie rond
heksen. Het monument in Vardo trok mijn aandacht. Wie of
wat waren die heksen? Waarom werden ze vervolgd en vervolgens zonder bewijs vermoord? Na veel lectuur kwam ik tot de
ontluisterende vaststelling dat de antwoorden op mijn vragen
eigenlijk heel simpel waren.
In die tijd (1450-1750) kon men voor veel gebeurtenissen geen
verklaring geven. De wetenschap stond nog in zijn kinderschoenen. Een hevige storm waarbij vissers het leven lieten, een
pokkenepidemie, een mislukte oogst, ziektes en dood, bedreiging door andere stammen. Alle waren een vruchtbare grond
voor angst en achterdocht. Vandaar dat een niet te verklaren
gebeurtenis de aanleiding kon zijn tot het ontstaan van een
gerucht. Het gerucht werd gevoed door roddels, haat, nijd en
achterklap en werd uiteindelijk een officiële beschuldiging.
“Wat, ik?”
- “Het kan niet anders dan dat jij een relatie hebt met de
duivel, jij bent de schuld van alle onheil die ons overkomt.”
“Wat, ik?”
- “Jij bent een heks, zoveel is zeker!”
“Wat, ik?”
- “Als heks ben jij verantwoordelijk voor de dood van
40 zeelieden na de storm van afgelopen woensdag.”
“Wat, ik? Ik was gans de dag thuis.”
- “Was er iemand bij jou?”
“Neen, alleen mijn zwarte kat.”
- “Haha, voilà, overduidelijk, jij bent een heks.”
“Wat, ik?”
- “Ja jij, kom, geef maar toe.”
“Maar allez, ik?”
Zo simpel was het. De autoriteiten pakten je op en al je
eigendom werd geconfisqueerd. Je werd erop gewezen dat
indien je gewond geraakte, verminkt werd of stierf de

Homofobie in Rusland
De heksenvervolgingen zouden zijn beëindigd tijdens de Verlichting, wanneer de mens het belang
van de natuurwetten begon in te zien en wetenschappelijk begon te denken. Tegenwoordig weten we wel beter.
Onze wetenschappelijke kennis kan bijna alles verklaren en
we zijn veel sceptischer geworden naar bovenaardse
krachten toe. En toch worden er dagdagelijks al
dan niet grote brandstapels gebouwd die liggen te
wachten om aangestoken te worden.
Er zitten 36 wachtenden voor mij
in het muffe zaaltje, ik heb ze geteld.
Een belastingbrief invullen is geen
sinecure.
“Ei! Het is ollmolle de schuld van die
vrimde he dat da zo lange duurt die verstoan da nie en den dienen ist ton nog
geschjèt ook.”
“Ei! Ei em were zien zittn, Fanne, met zin leeg gat
ip de terasse van café ‘t Gloazen Dak, en ol twee
joar an den dop é, leegganger. Ze moesten ze ollomolle van den dop smittn!”
“Ei! Wadde, goan dedie die gin lief in kloagen? Da
zin de gemakkelijkste weie ze moeten voar niemand

zorgen alene moar voar ulder eigen, ze moetn nie zoagn, dan ze
een lief zoekn é. Triestige plantn.”
“Ei! Wadde, ik geve kik niets an die bedeloars, tskint da ze
viftig euro per dag iphalen! Dien verdient verdomme biekanst
even vele gelik ik. En tis ollemolle voar pintn meet e kopen é.
Dieven!”
“Ei! De die van ier rechtover, awel die zegt nooit nen goeiendag
é, ik zeg het ui een echte hekse ist!”
“Ei! I say it to you é, ol die sombrerogasten aan den andere
kant van de muur, druggebruikers, verkrachters en criminelen,
ollemoale, ik zeg het ui é, ollemolle!”
Onder het mom van ‘politieke correctheid mijn kloten’ worden
dagelijks verse droge houtblokken onder de voeten van onschuldigen en kwetsbaren geduwd. Van achter een computerscherm
of een slimme telefoon worden losse woorden het luchtruim
ingeschoten die een kant-en-klaar antwoord suggereren voor
al dan niet wereldproblemen. Dat de lucifer niet zelden aan
de bevolking wordt aangereikt door gezagsdragers en politici,
baart mij hevige zorgen. Het vuur wordt verder aangewakkerd
door al dan niet terechte angsten, jaloezie, afgunst en frustraties. Er moet toch een oorzaak zijn voor al het onheil in deze
wereld? Maar natuurlijk, u kan gerust kiezen uit volgende lijst:
homo’s, werklozen, Walen, bedelaars, vegetariërs, linkse ratten, albino’s, de roste van op de speelkoer, lesbiennes, daklozen,
genderlozen, singles, luiaards, communisten, gesluierden en
langharige theatermakers… vul gerust aan.
Inquisiteur Salazar was een moedige enkeling die geen heil zag
in doden, straffen of verlossende kruistochten. Hij legde de
zwijgplicht op. Er waren geen heksen vooraleer mensen er
begonnen over te spreken, was zijn redenering. Een wijs man
me dunkt. Stilte en rede lijken mij een alternatief voor
het doosje lucifers.
Op een stille zwoele zomeravond komen tegen valavond de bij ons residerende vleermuizen hun
dagelijkse rondjes vliegen. Hun vleugels klapperen
heel snel en de ene haarspeldbocht na de andere wordt
op een gracieuze manier genomen. Hun ingebouwde
radar doet minutieus haar werk. In de handleiding
‘vlieginstructies voor bezemvliegen’ vind je
talrijke afbeeldingen van deze diertjes terug.
Heksen, ze zijn nooit ver weg. Merci Julia
voor jouw mooie heks aan de schoorsteenmantel, maar jammer van de
Langestraat in Oostende.
Lieven Bossuyt

Heksenjacht op Albinos in Tanzania
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Toch de lijster
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de voorgeschreven teksten voor. Zijn enig aandachtspuntje is
zorgen dat de juiste tekst bij het juiste prentje terechtkomt.
Uiteraard met de passende mimiek.

Tijdens het scheren en fatsoeneren vernam ik dat het twintig jaar geleden is dat het poëtische hart van Vlaanderens
Grootste Dichter, de dichter die je goed moet vinden, gestopt
is met werken. En dat dit dus gevierd of herdacht moest worden. In een milde bui en wegens gebrek aan opslagruimte deelde
de Staatsradio zo maar even twintig vrijkaarten uit voor een
kunstzinnig gebeuren waarvan ik wist dat het een verplicht
gespreksonderwerp zou worden in stamcafé Madeleine. Vlug
verzamelde ik mijn wapens: snel schrijvende pen, voldoende inkt
en enkele vellen A4. Maar mijn gespitste oren verslapten snel.
Het was weer reclame voor Facebook. Wie geen lid was van het
Grote Smoelenboek mocht, ja kon zelfs niet meedoen. En iedereen was lid, behalve diegenen die tijdens De Grote Schepping
in het wijwatervat van de Juiste Waarheid te veel tegengesparteld hadden. In de kwaliteitskrant stond zoals gewoonlijk
niets, behalve wat foto’s die drie vierde van de pagina in beslag
namen, en niet te vergeten: de reclame voor de eigen winkel.
Deze week enkele kratten wijn en elektrische fietsen. De hoofdredacteur gaf in een interview eerlijk toe dat de inkomsten uit
de verkoop van hun ‘producten’ groter waren dan de inkomsten uit de verkoop van de krant zelf. De krant is een bijproduct
geworden. Een reclamefoldertje.

neme de krant en na wat bladeren (en meer en meer reeds op de
voorpagina) kom je ze tegen, de eendagsvliegen onder de lijstjes. ‘Hartstilstand doodsoorzaak nummer 1’; ‘Hondenbezitters
leven langer’; ‘Drilboor bevordert groei van bonen’. De rest van
het artikel bestaat uit een afzwakking van de schreeuwende
titel en een niet bij naam genoemde studie geproduceerd door
een niet bij naam genoemde universiteit in het buitenland.
Niets te controleren, daar is het volgende lijstje en de volgende
studie al. Geen na te trekken bronnen, de context is onduidelijk. Zijn de Walen lui en de Vlamingen noeste werkers? Alle
Walen? Alle Vlamingen? Onlangs verscheen een artikel met
het verhaal dat drie mannen met elkaar getrouwd waren, en dit
in het oer-katholieke Columbia. Onwaarschijnlijk? Bleek dat de
drie mannen niet gehuwd waren, maar een samenlevingscontract hadden afgesloten (wat ook in België kan). Zodat bij het
overlijden van één van de drie de anderen elk levenslang bleven genieten van het pensioen van de overledene. Hoe een fait
divers niet waar hoeft te zijn, als het maar gelezen wordt en
liefst nog geloofd. En een beetje denken stelt de dood uit, ten
minste volgens een studie aan een Iraanse universiteit.

Nieuwe nietszeggende woordjes

Spreek opdat gij niet begrepen wordt

Ik luisterde onlangs naar een radioprogramma en bleef met een
onbevredigd gevoel achter. Ik zocht de oorzaak van dit onbehagen en plots viel hij als een rotsblok op mijn ziel. Waarlijk,
het wonder was geschied. Een gans uur zonder de nieuwe stopwoordjes ‘oplijsten’ en ‘toch’.
Niet alleen radio en televisie waren besmet. Het virus was ook
al wijdverspreid bij de jeugd. Je kon geen zin meer horen of ze
eindigde met ‘toch’. “Ik heb gezegd”, zei de Indiaan vroeger
en hij rochelde er nog een ‘uch’ als verduidelijking achterna.
Tegenwoordig zou men de Indiaan argwanend bekijken. Toch?

Nog een stoorzender zijn de moeilijke woorden. Ik kan er
inkomen dat men technische zaken niet met eenvoudige woorden kan uitleggen. De wetten van de fysica zo uitleggen dat
iedereen voldoende heeft aan zijn basiswoordenschat is niet
mogelijk. Maar wat de geleerden en de leden van de clubjes
(zoals politiekers) er soms van bakken, grenst aan het ongelooflijke. Het lijkt soms alsof men het met opzet doet. Zie eens hoe
slim wij zijn. Als je het niet begrijpt, is het omdat het een zeer
moeilijke en ingewikkelde zaak is. Wees blij dat wij het begrijpen en in uw belang optreden. Laat het maar aan ons over.

Wie ermee begonnen was, is verhuld in de nevelen van de
taal. Feit is dat iedereen plots ‘oplijstte’. Van zodra twee letters waren uitgesproken, zei de voorzitter tot de secretaris “Kun
je dat even voor mij oplijsten?” Nu heb ik een ingebouwd wantrouwen jegens lijstjes, behalve jegens Humo’s ‘Hitlijster’. Men

Een grappig item in ‘Het Nieuws Op TV’ is de stand-upcomedian. Alhoewel het scenario altijd identiek lijkt, heb ik toch een
zekere evolutie menen te mogen ontdekken. In den beginne was
er de specialist die enkele vragen werd gesteld, bij zijn antwoord
niet onderbroken werd en na afloop gemeend bedankt werd.
Hij bleef voor de rest van de uitzending op zijn stoel zitten. De
lamp boven zijn hoofd werd gedimd. In een tweede fase is de
specialist in het begin van de uitzending niet aanwezig maar
verschijnt hij uit het niets op het moment dat zijn onderwerp
aan bod komt. Alhoewel men bij de journalist enige irritatie kon bemerken wanneer de antwoorden lang en uitgeweid
waren, werd er niet ingegrepen. De derde fase kent drastische
veranderingen. De specialist krijgt een vraag aangereikt, krijgt
amper de tijd een bedankje rond te strooien en wordt na vijf
seconden met een tweede vraag door de journalist op zijn plaats
gezet. Amper bekomen is daar reeds de derde vraag, waarop
de journalist zelf het antwoord geeft. De specialist wordt in
het duister door een assistent bij de arm genomen en naar de
bar begeleid. De journalist neemt de uitzending over en leest

Een grote vooruitgang was de correspondent ter plaatse. Men
plaatste een collega die men ver van de echtgenote wil houden
over naar een zo ver mogelijk gebied. Daar moet hij, gezeten
voor een aftandse Sabena-poster met daarop een afbeelding
van het Witte Huis in Washington, de indruk wekken dat hij
er daadwerkelijk staat en dat het in Washington altijd herfst
is. Om de aandachtige kijker te misleiden wordt tussen iedere
vraag en antwoord enkele seconden stilte ingelast waarbij
de man ter plaatse heftig met het hoofd staat te knikken. Na
een tijdje herhaalt hij wat in de studio al driemaal is gezegd,
of hij zegt dat de verbinding zeer slecht is. Hierna gooit een
medewerker een emmer isomo bolletjes over zijn hoofd, zegt de
redactrice die naarstig de Lotto-formulieren van de redactie
aan het klasseren is nog vlug goedenavond, doet ze het licht uit
en begeeft ze zich naar de bar.
Op de radio kan men moeilijk met prentjes werken. Daar kiest
men voor de medewerker die het best met de lokale tongval kan
spreken. Voorbeelden zijn de Britse en Nederlandse correspondent. Inhoudelijk zijn ze geen meerwaarde, maar goed voor de
show. De Nederlandse correspondente had het minutenlang over een bierput in plaats van een beerput.

Kennen is kunnen is macht
Niets is wat het lijkt. Met primitieve middelen en desinformatie worden wij koest gehouden, voor
de zot gehouden en zijn voetbal en wielrennen de waarheid. Macht is subtieler dan in de Middeleeuwen, maar
allesomvattender. Wie de kennis heeft, heeft de macht.
Digitalisering verspreidt kennis op uiterst eenvoudige
manier. En we aanbidden de digitalisering, we willen ze,
meer en nog meer. Tot iemand de stekker uittrekt en we beseffen wat we zijn: slaven aan de ketting, altijd geweest.

Dagblad’. Het Nieuws dus, maar in die tijd nog voor volwassenen. Betalingen deed mijn grootmoeder als de facteur een
factuur had gebracht. Ze begon te beven als ze een ‘brief met
een venster’ kreeg. Dat voorspelde niets goeds. Het scheren en
fatsoeneren gebeurde met een vlijmscherp knipmes dat bij de
start van de operatie met lange uithalen over een riem werd
getrokken. Daar was geen elektriciteit voor nodig. Nu jaren
later krijg ik nauwelijks post, reclamefolders niet meegerekend. Die met de ruitjes beschouw ik nog steeds als gevaarlijk.
Maar uiteindelijk vallen ze nog mee. Electroboeren proberen
ons domotica te verkopen. Je krijgt een digitale meter met veel
knopjes waar je best afblijft. De handleiding zal je niet helpen.
Zopas lees ik dat de Waterleiding zal overgaan tot het plaatsen
van digitale meters. Groot voordeel is dat de waterstand niet
meer moet worden opgetekend, alles is automatisch. Het zal wel
iets kosten en de opnemer is zijn job kwijt.

De keuzelijst
Met mijn eerste pc kon ik brieven schrijven en er de fouten direct en vooral onzichtbaar uithalen, het ledenbestand
van de vereniging bijhouden, enzovoort. Ik kreeg er een doos
Engelstalige boeken bij, dat was de handleiding. Want niet dat
de machine geen kuren kende. Zo bleef de interlinie steeds even
groot, wat ik ook probeerde. Maar de machine was altijd de
schuldige. Tot ik, met de handleiding in de hand, moest toegeven dat ze exact had gedaan wat ik haar had opgedragen.
Nu behoor ik tot het soort dat direct het stopcontact en de
startknop zoekt en na enkele seconden al een vraag krijgt
waarop hij geen antwoord weet. Ik kies dan maar optie A uit de
keuzelijst, wat een mooi blauw scherm oplevert waar niets mee
aan te vangen valt. Maar als je zoekt en zoekt, is daar plots
het licht. En hop naar het volgende probleem. Uiteindelijk heb je
aan je brief minstens tien keer zo lang gewerkt met de computer als met een klassieke vulpen. Dat heet vooruitgang.
Alles wordt steeds ingewikkelder, hoewel men het probeert
voor te stellen alsof alles makkelijker wordt. Alsof iedereen
op Facebook zit, een computer heeft en daar vlot alle instellingen beheerst. De belastingaangifte is quasi niet meer in
te vullen zonder kennis van de fiscale wetgeving én een
gespecialiseerd programma. Meer en meer krijgt onze
maatschappij een tweedeling. Een klein groepje
dat dan meestal nog in een beperkt onderdeel
met de toestellen overweg kan. En daartegenover een massa die zich moet
laten leiden door die minderheid. Ook hier geldt: wie heeft
zal gegeven worden, wie
niet heeft zal ontnomen
worden.
Ivan Basyn

In het huis van mijn grootouders was er één stopcontact.
De radio was ermee verbonden. Dat zorgde voor problemen
want mijn grootmoeder had een elektrisch strijkijzer en de
strijk moest soms onderbroken worden voor ‘Het Gesproken
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Wiens vijand van
welk volk?
Komend najaar presenteren de Unie en Theater
Malpertuis Vijand van het volk, een bewerking van het
toneelstuk van Henrik Ibsen. Want ook onze tijd heeft
blijkbaar behoefte aan zijn vijanden. Denk aan Julian
Assange of Edward Snowden. Met Rachida Lamrabet en
Alona Lyubayeva leek de realiteit ons ook in eigen land
in te halen. Zelfs collega Dominique Willaert, artistiek
leider van Victoria Deluxe, werd ei zo na een nieuwe
vijand. Hij ging hierover in gesprek met Geert Six.

In het voorjaar doken bij verschillende publieke optredens van
Theo Francken, onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie,
mensen op om hun ongenoegen te uiten over zijn beleid.
Tijdens een lezing aan de Gentse Universiteit werd hij een paar
keer onderbroken door toehoorders die hem getuigenissen van
vluchtelingen wilden voorleggen, of een vraag wilden stellen.
Dominique was een van hen en liep al snel in de kijker.
“Midden in de tekstbewerking van Ibsens Vijand van het volk
zag ik het gebeuren”, zegt Geert. “Ik dacht, Dominique, opletten, straks word jij de nieuwe vijand van het volk, sta je met je
rug tegen de muur en kan je amper nog functioneren. Gelukkig
volgde er op de eerste hetze een reportage in De Standaard,
waar je je verhaal toch iets genuanceerder kon brengen. Dan
mag je hopen dat al die Facebookers dat ook gelezen hebben.
Maar het deed me wel stilstaan bij de vraag of je een gevaar
kan vormen voor wie de macht heeft, door met je werk maatschappelijk verzet uit te dragen.”
Waar ging het alweer over?
Dominique: “Wat er is gebeurd heeft een lange aanloop die niet
in de media is gekomen. Op een bepaald moment merkten we
met een aantal vrijwilligers en personeelsleden die zich inzetten
in asielcentra dat gezinnen met kinderen versneld en vervroegd
naar andere opvangcentra werden verplaatst. Dat gebeurde
omdat Theo Francken een aantal centra versneld wilde sluiten.
Via een petitie probeerden we hierover in overleg met hem te
gaan, maar hij weigerde dat. Zijn argument op Twitter was dat
hij verkozen was en dus een mandaat had om te doen wat hij
wil. Intussen ging hij overal in Vlaanderen spreken, vooral voor
jonge mensen, zoals in universitaire aula’s. Ik ging luisteren en
vond het zeer intrigerend dat hij free speech kreeg, met als rode
lijn een pleidooi voor push-backs en gesloten grenzen. Maar dat
is niet realistisch en niet haalbaar. Ik vond dat dus een vorm
van propaganda. Studenten hebben recht op een tegensprekelijk
debat hierover. Dat was mijn punt, niet het tegenhouden van
lezingen. Ik vroeg gewoon een dialoog.”

Was dit niet much ado about nothing? Zijn we het niet
gewoon verleerd dat iemand zijn stem verheft?

En voor je het weet zijn krachten aan de gang waar je geen
vat op hebt?
Dominique: “Theo Francken en zijn partij de N-VA hanteren graag de complottheorie. Ze vinden zich slachtoffer van de
‘linkse media’ en stellen zich als martelaar op. Ze zeggen dat
hen het woord wordt ontnomen, plakken een gezicht op de
tegenstander en het is vertrokken. Dat van mij is dankbaar
natuurlijk. ‘Luizenkop’, ‘met je lang haar’, ‘doe ne keer iets’,
dat soort scheldmails krijg je dan. Je bent voor sommigen pas
waardevol als je economisch productieve dingen doet. Als je
maatschappelijk waardevolle dingen doet zien ze dat niet. Voor
een artikel in Het Nieuwsblad belden ze achter mijn rug ons
bestuurslid Tom De Meester op. Ik werd geframed als PVDA-er.
Waarom bellen ze Luk Verschueren niet, mijn voorzitter? Die
heeft een achtergrond bij Beweging.net.”
Zou je het opnieuw doen?
Dominique: “Ik zou het anders doen. Ik denk dat we moeten
nadenken hoe we in zo’n zaken een stuk strategischer kunnen
worden. Sowieso heb je een back-up nodig van een beweging
waarmee je het verhaal kan verderzetten. Als je het als persoon alleen doet, verlies je altijd. Ik ben net terug uit de Balkan.
Na veertig jaar communisme geloven de jongeren die we daar
spraken niet meer in klassieke leiders. Ze geloven in horizontale
structuren waar je meerdere sterke mensen met elkaar verbindt.
Naast de eerder verbaal sterken, heb je ook anderen nodig en
samen ben je veel minder makkelijk kapot te maken. Die gasten moeten zich wel zo slim organiseren, of de censuur veegt ze
van de kaart. Door wat ik heb meegemaakt ben ik het idee van
woordvoerder of spreekbuis zijn, beginnen relativeren.
Als N-VA een tweede legislatuur aan de macht komt, gaan ze
blijven inhakken op het middenveld. Wie zijn stem verheft gaan
ze eruit pakken en van de kaart vegen. We moeten een spinnenweb weven, met veel verschillende figuren.”
Ook je organisatie kwam meteen in het vizier?
Dominique: “De collega’s zijn er rustig bij gebleven, binnen de
raad van bestuur is er discussie geweest. Maar zolang ik standpunten inneem en acties onderneem die niet in strijd zijn met
de visie en de missie van Victoria Deluxe word ik ondersteund
en niet onder druk gezet of ontslagen, iets wat Rachida en
Alona wel overkwam. Weet je, wat Francken doet is dehumaniseren en criminaliseren, je moet eens zien op zijn Facebook.
En zoals ik al zei, onze bestuurders zijn niet alleen zogezegde
linkse mensen hé. Er is ook veel steun gekomen vanuit het werkveld. Daar was ik aangenaam door verrast.”

Rachida Lamrabet en Alona Lyubayeva
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Dominique: “Toen ik in die lezing luidop een vraag durfde
stellen merkte ik dat de studenten daar erg van verschoten.
Die zijn dat niet gewoon. De vraag is hoe je jonge mensen
kan opvoeden in een context waar er tegenspraak mogelijk is.
We hebben daarvoor nood aan een pedagogische ruimte waar je
bemiddelaars hebt die mee een discussie in goede banen leiden.
Dat kan bijvoorbeeld een debatnamiddag zijn, met een moderator en goede afspraken. In deze zin mogen we de impact van de
digitale media niet onderschatten. Want daar vallen de bemiddeling en de codes weg. Je valt achterover welk een achterbaks
gedrag zelfs slimme mensen daar gaan vertonen. Die ongemedieerde ruimtes hebben weinig met democratie te maken.”
Duldt macht nog tegenspraak?
Dominique: “De macht duldt steeds minder tegenspraak en dit
is niet enkel een probleem binnen N-VA, het is een structureel
probleem. De voorbije decennia heeft de overheid de sociale
vrede afgekocht door het middenveld – het opbouwwerk, sociaal
werk, sociaal-artistiek werk - goed te subsidiëren. Op zich niets
tegen. Zo is het sociaal-artistiek werk ontstaan in de slipstream
van Zwarte Zondag en ik geloof echt dat Bert Anciaux vanuit
politiek idealisme geloofde dat we een impact ten goede zouden
hebben op de samenleving. Maar eigenlijk is nu de vraag: gaan
we het blijven pikken dat we mensen van hot naar her zien
verhuizen, amper met een leefloon zien rondkomen? Waarom
aanvaarden we wat er is? Wat is er mis met de emancipatorische gedachte, met volksverheffing, met het bewust willen
verbeteren van de materiële situatie van mensen?”
Geert: “Het is een zeer onmachtige tijd. De revolutie is nog niet
daar. (lacht) Waarom komen sociaal werkers niet in opstand?
Omdat ze een huis aan het afbetalen zijn, de welstand niet
durven loslaten, om niet in het vaarwater van hun ‘klanten’ te
komen? Je hebt er dus die genadeloos afvinken en sanctioneren.
Maar je hebt er ook die echt begaan zijn met de mensen. Ze
zijn moe in de structuren, of ze moeten de structuren beliegen
om hun ‘klanten’ te laten overleven. Dat begint hoe langer hoe
meer tegen elkaar aan te botsen.”
Dominique: “Waarom gaat het er zo weinig over dat zoveel
mensen zich graag schikken naar regels en procedures terwijl
die meer ongemak veroorzaken dan gemak? Elke ochtend heb
je als sociaal werker het recht om dat formulier dat voor niemand een meerwaarde heeft met de glimlach te scheuren. En
waarom gaat het op de hogescholen niet over de verbeelding om
in de lokale gemeenschap opnieuw stevige hefbomen te ontwikkelen om onrecht te bestrijden? De lege ruimte die zou kunnen
ingevuld worden met verbeeldingsrijke activiteit wordt
volgepropt met regels om de leegte op te vullen.”
Hoe kijken jullie naar de toekomst?
Dominique: “Ik vond de jaren negentig lastiger dan nu.
Ik herinner me dat er tijdens de eerste inval in Irak een
groot feest was in de Vooruit. Daar stonden een paar

Dominique in Calais
duizend mensen te feesten. Dat vond ik redelijk postmodern.
Na 2008 zijn de dingen beginnen veranderen. Bij jonge mensen merk ik een goesting om collectiever in het leven te staan.
Je krijgt ook geen enkele jongere nog opgevoed in het carcan
van één partij. Terwijl ónze identiteit verzuild was. Je was
kalote of sos. Nu zijn de identiteiten meer gelaagd.”
Geert: “Worstelen we daarom ook niet met onze eigen identiteit? Omdat we het resultaat zijn van een oude politieke
cultuur die we hopen zien te herstellen?”
Dominique: “Ik voel dat soms ook zo aan. Het is een soort
melancholie omdat je oude idealen opgeeft. Ik ben opgevoed als
socialist. Toen we de Ronde Tafel van Socialisten en de Dag van
het Socialisme organiseerden zeiden de jonge gasten: moet je
dat woord nog wel gebruiken? Ik werd daar kwaad van. Maar
als je iets nieuws in de plaats krijgt, is dat wel te doen. Want
dat jargon heeft een beladenheid die jongeren afschrikt. Zij
gebruiken het woord socialisme niet. Nu heet dat ‘commons’.”
Zitten de kunsten goed op deze tijd?
Dominique: “Toen ik begon, voelde ik me eenzaam in de woestijn. Het kunstenveld was apolitiek. Nu is dat anders. Meer en
meer kunstenaars durven en willen gepolitiseerd werk maken.
Het sociaal-artistieke heeft zeker zijn rol daarin gespeeld, zijn
plek bevochten en verdiend. Onze praktijk is geen bijzaak meer.
Er is bij veel makers goesting om dat werk te doen. Maar ik
denk niet meer in termen van één veld, wel in termen van mensen en organisaties. Michael De Cock doet het in de KVS op zijn
manier, Stijn Devillé ook, Piet Arfeuille is politieker dan je zou
denken, Globe Aroma doet heel boeiende dingen, Mestizo Arts
Festival, de Unie blijft een begrip en een duidelijke keuze, er is
Milo Rau, Jonas Staal, Junior Mthombeni… Als je de puzzel
maakt vind ik dat we verder staan dan twintig jaar geleden.”
Geert: “De manier waarop het sociaal-artistiek werk tracht te
werken is duidelijk doorgesijpeld in de reguliere kunst. Iedereen
wil nu toch bezig zijn met verbinding, participatie, andere
culturen… Intussen creëren wij nog steeds vanuit hetzelfde
engagement, maar door gesubsidieerd te zijn denk ik wel dat
we op een bepaalde manier onze verzetsziel wat verloren zijn.
Daarom vond ik je actie opmerkelijk. Maar mijn eigen sterktes
kennende denk ik dat ik het politieke straffer kan verwoorden
en verbeelden in mijn voorstellingen dan in de aula.”
tekst Joon Bilcke

VIJAND VAN HET VOLK
Unie der Zorgelozen en Theater Malpertuis
naar het origineel van Henrik Ibsen

do 12 t/m za 14 okt om 20u15 en zo 15 okt om 15u in de Scala, Kortrijk
do 19 t/m za 21 okt om 20u15 en zo 22 okt om 15u in de Scala, Kortrijk
Tielt
vr 27 & za 28 okt om 20u15 en zo 29 okt om 15u in Malpertuis,
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inkijk in de werking van de Unie en is een belangrijk platform voor de Zorgelozen. Ook vele andere
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