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Elke dichter zou steeds iets anders 
moeten proberen te scheppen,
en zelfs al worden die probeersels dan wat als onaf gelezen,
de buitenwereld zou zijn oeroude drang om te vervellen 
toch kunnen voelen.
 
De dichter die zweert bij oude woorden  
verliest zijn verbeeldende kracht,
zijn beelden worden herhaling, zijn verzen vleesloos.
Er gaat dan geen dynamiek of vitaliteit meer vanuit,
de lezer haakt af, de verzen verzamelen stof,  
de poëzie sterft een stille dood.
Dichters die uit hetzelfde vaatje blijven tappen
houden met hun verstarde kijk de metaforen tegen
die door het jonge en andere geweld worden geschreven.
Dichters die de droom van jonge of onbekende snaken  
niet naar waarde schatten,
verplichten de poëzie tot schuldig verzuim.
 
Kom, lieve dichters,  
laat ons niet in onze eigen schrijfsels kruipen,
maar andere zoeken om die bijzondere woorden
zonder angst of vooroordelen tegemoet te treden,
ze te ontmoeten voor de verstarring ze neersabelt en veroordeelt.
Het is hoog tijd om ze met meer begrip en empathie te  lezen.
 

Lieve dichters,  
wij kennen het beeld van vijf na twaalf.
Met tijdelijke opsmuk lukt het dus niet meer,
voor de wereld zoals die nu is moet grondig worden gekookt.
Woorden voor de toekomst worden pas gevonden  
als je zeker bent dat je die aandurft,  
dat die ook jezelf weer nieuwe mogelijkheden kan bieden.
 
Als kunst de stoet helpt kleden  
wordt die zijn gedaante wat anders,
naait men met een minder scherpe naald, is elke stof welkom,
loopt de stoet een wat dwarser pad door de stad,
naar voorheen onbekende jamben.
Daar kunnen nieuwe dichtbundels worden geboren,
die al lezend angst en onbehagen mee helpen verteren.
 
Deze dichter zou zijn lezers willen vragen  
om te geloven in die nieuwe noodzakelijke huid,
om mee te zwerven in de zoektocht naar een mooie, zachte,
speelse en solidaire poëzie die nog krachtdadiger kan getuigen
van onze wederzijdse kijk op hoop en schoonheid en 
menselijkheid.
 
Deze dichter vraagt niets meer, maar ook niet minder.

VOORJAAR 2018 
BIJ DE UNIE o.a.:

Als kunst de stoet helpt kleden

De Vorkbrigade

Allez, Chantez ! outdoor

Hernemingen Pardon Service

Resto Ratatouille

Roots 2018

Spinvis i.h.k.v. Memento Woordfestival

Lezingen i.h.k.v. ‘9 oplossingen voor de sociale zekerheid’

Residentie Festival Perplx

© Serge Bonehill
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Waarom voelen zij zich eerder vrij dan uitgebuit ?

“Omdat we allemaal het neoliberale denken zijn gaan toepas-
sen op onszelf, zonder dat we ons daar nog bewust van zijn. Het 
vrije individu dat het maakt in het leven staat daar zeer cen-
traal. De Franse filosoof Michel Foucault had het veertig jaar 
geleden al over de mens als ‘entrepreneur van het zelf’: iedereen 
wordt zijn eigen privéonderneming, moet investeren in zich-
zelf, vraagt zich af ‘wat rendeert er voor mij’… Maar zo denken 
biedt hoogstens voordelen op de korte termijn. Studenten die 
voor Deliveroo werken maken zich niet druk over hun pensioen, 
of wat er gebeurt als ze ziek zijn, zaken die traditioneel door het 
sociaal vangnet worden verzorgd. Tegelijk slaat dit soort jobs, 
die het product zijn van een manier van denken waarin men 
zich enkel nog afvraagt hoe men voor zichzelf het beste uit het 
systeem kan halen, er enorme gaten in.”

Hoe krijgen we deze evolutie gekeerd ?

“Door duidelijk te maken dat dit soort bedrijven wel gebruik-
maken van waardes als flexibiliteit en je eigen baas zijn, maar 
in wezen uitbuitend en onderdrukkend zijn. En door te zoeken 
naar nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid. Al zolang 
kapitaal bestaat, is het de strategie om groepen tegen elkaar 
uit te spelen. Je moet dus herkennen dat die ogenschijnlijk heel 
verschillende groepen die samen dat precariaat vormen, een 
vorm van uitbuiting en bestaansonzekerheid gemeen hebben. 
Samen zouden die een brede nieuwe coalitie kunnen vormen 
die de agenda tracht te beïnvloeden en optrekt voor betere 
omstandigheden.”

Parallel aan deze noodzaak aan een nieuw gemeen-
schappelijk engagement ziet u de opkomst van nieuwe 
vormen van spiritualiteit, getuige de populariteit van yoga of 
mindfulness.

“Echt nieuw is dat natuurlijk niet. Zeker yoga is duizenden 
jaren oud. Wat nieuw is, is dat iets als mindfulness een uitweg 
pretendeert te bieden uit de hectische wereld, maar eigenlijk 
wordt ingezet om die in stand te houden. Nadat je een kwar-
tiertje gemediteerd hebt, kun je er weer volle kracht tegenaan. 
Of na een weekje retraite in Bali kun je weer lekker mensen 
gaan ontslaan. Het is dus symptoombestrijding, het houdt het 
systeem als oorzaak buiten beeld en legt de verantwoordelijk-
heid alweer bij het individu. Burn-out wordt dan beschouwd als 
een persoonlijk falen. Werknemers die ‘het’ niet aankunnen, 
kunnen zich door ‘te werken aan zichzelf’ opnieuw een harnas 
aanmeten waarmee ze gewapend zijn tegen de boze buitenwe-
reld. Maar als een hele samenleving kampt met burn-out of 
depressiegevoelens, moet je je afvragen of de werkvloer of de 
samenleving niet ziek zijn in plaats van individuele mensen.”

We leven in de tijd van wat u de ‘totaalmens’ noemt ?

Lijster: “De term ‘totaalmens’ heb ik ontleend aan Louis Van 
Gaal, de Nederlandse voetbalcoach. Hij vindt dat je voor goede 
prestaties op het veld niet alleen de voetballer moet trainen, 
maar er ook voor moet zorgen dat die als totale mens lekker in 
zijn vel zit. In de praktijk mochten dan bijvoorbeeld de vrouwen 
en kinderen op bezoek komen tijdens het wereldkampioenschap. 
Nu, dat klinkt aantrekkelijk en plezierig. Maar wat mij erin 
trof was dat het welzijn van die voetballer buiten het veld een 
instrument werd voor zijn prestaties tijdens de wedstrijd. Dat 
leek mij exemplarisch voor hoe er vandaag wordt aangekeken 
tegen werknemers.”

Hoe dan wel ?

“Tot een aantal decennia geleden was de werknemer van negen 
tot vijf de zaak van de werkgever, daarbuiten kon die zijn gang 
gaan. Nu zie je steeds meer dat de werkgever zich inlaat met 
wat de werknemer buiten die uren doet. Dit komt doordat de 
aard van het werk is veranderd, zeker in de westerse wereld. 
Meer en meer mensen werken in de dienstensector en daar 
zijn sociale en communicatieve vaardigheden belangrijker. Een 
toer die je als rugzaktoerist door Australië maakte, kan van 
belang zijn voor je cv. Tegelijk worden deze principes ook over-
geheveld naar andere vormen van arbeid, en worden waardes 
waar mensen graag als mens mee uitpakken, zoals autono-
mie en flexibiliteit - ‘ik maak mijn eigen keuzes, ik ben mijn 
eigen baas’ – nu ook vertaald naar hun rol als werknemer. Het 
zijn dezelfde waardes die in de jaren zestig nog werden ingezet 
tegen de verstikkende arbeidscultuur, die nu zélf onderdrukkend 
werken. Flexibele uren worden steeds meer de norm, vaste con-
tracten de uitzondering. Men spreekt van het ‘precariaat’, een 
nieuwe groep van werknemers die in voortdurende staat van 
onzekerheid leven en niet weten of ze volgende week nog een 
inkomen zullen hebben. Het verschil met wat men ooit het ‘pro-
letariaat’ noemde, is dat het niet meer alleen fabrieksarbeiders 
zijn. Het zijn ook schoonmakers, voedselkoeriers, zelfs mensen 
aan de universiteit.”

Is die nieuwe spiritualiteit vooral een reactie op de stress van 
de samenleving, of op de spirituele leegte van de westerse 
mens sinds die van zijn geloof is afgevallen ? In de yoga zien 
we weinig moslims ?

“Het hangt samen. Als we onszelf niet meer zien als onder-
deel van een gemeenschap die ons leven betekenis geeft, zij het 
christen of socialist of moslim, zoeken we die betekenis elders. 
We doen dit onder andere door te consumeren, door spullen te 
kopen. Ook de nieuwe spiritualiteit is zo een consumptiepro-
duct. Het is een manier van zingeving waar je aan meedoet 
door de juiste workshops te volgen, door voldoende Boeddha’s 
in je huis te hebben. ‘Design your own life’, een slogan van 
Ikea, was voor mij een eye-opener omdat er een echo van de 
filosoof Nietzsche in weerklonk: als god dood is, kan je meester 
en vormgever van je eigen leven zijn, en je kan dat dus doen 
door die spullen van Ikea in huis te halen. Voor mij is dat de 
‘Ikeaficatie’ van de samenleving, de neiging om je eigen veilige 
nest te maken en je af te sluiten van de boze wereld buiten. Dat 
is wat ik de grote vlucht inwaarts heb genoemd.”

Bent u niet te negatief ? Zijn het net niet die mensen die zich 
engageren in de samenleving die af en toe nood hebben aan 
yoga, of een plek om zich even terug te trekken ?

“Ja, bij lezingen merkte ik dat een aantal mensen zich toch 
onterecht in een bepaalde hoek geduwd voelde. Het een sluit het 
ander niet uit. Wat ik wil laten zien is een systeem dat oplos-
singen voor, of uitwegen uit een in wezen collectief probleem bij 
het individu legt. Je even op jezelf terugtrekken is dus misschien 
niet het probleem. Maar ik denk niet dat we het ons kunnen 
permitteren om ons op ons eigen eiland terug te trekken en 
de boel de boel te laten. Want ondertussen gaat de wereld wel 
door, en de kant die die opgaat, is heel zorgelijk. In die zin is de 
grote vlucht inwaarts funest voor het soort collectieve beweging 
die nodig is om de dominante tendens te keren.”

Is onze nostalgische vlucht in het verleden, getuige trends als 
retro en vintage, dat ook ?

“Onze samenleving is nostalgisch naar vroeger. Een slogan als 
‘Make America great again’ drukt het verlangen uit naar een 
tijd waarin Amerika nog voor zichzelf zorgde, waar alles onder 
controle was, toen we de dingen nog zelf voor het zeggen 
hadden. Maar de vraag is maar voor wie dit zo is. 
Willen de zwarten in Amerika terug naar die tijd ?
Anderzijds zie ik ook een soort nostalgie naar het 
heden. Dat is het verlangen om alles even stil te 
zetten. Want het verleden is voorbij en op de 
toekomst hebben we geen vat, maar op het nu 
wel. Cultuurfilosoof Hermann Lübbe noemde 
dit ‘de krimp van het heden’. Mindfulness bij-
voorbeeld draait om het leven in het hier en nu. En 
ik vond het heel frappant dat een tentoonstelling 
van werken van Mark Rothko in het gemeentemuseum in Den 
Haag een enorme hit was. Volgens mij heeft dit alles te maken 
met de ervaring dat je in die doeken wordt gezogen, dat alleen 
hier en nu ertoe doet.”

“Interessant vind ik hoe de filosoof Walter Benjamin terugkijkt 
op mislukte revoluties, technologieën of culturele stromin-
gen, die hij ‘het afval van de geschiedenis’ noemt. Hij doet dat 
niet uit nostalgie, maar om te laten zien dat de geschiedenis 
op elk moment verschillende kanten op kan. Zo haalde hij een 
oud beeld van Leonardo Da Vinci terug boven. Die beschreef 
ooit hoe de mens, eens hij een vliegtuig zou kunnen bouwen, 
in de zomer sneeuw van de bergtoppen zou kunnen halen om 
uit te strooien over de hete straten. Door dit poëtische beeld 
voor de geest te halen in een tijd waarin er bommen uit vlieg-
tuigen werden gegooid, besef je dat de meest mooie dingen 
mogelijk zijn met technologie, terwijl die al te vaak wordt 
ingezet voor vernietiging en onderdrukking. Voor Benjamin 
bevatten dergelijke ‘verouderde’ beelden revolutionaire ener-
gie omdat ze de verloren dromen van een voorgaande generatie 
vertegenwoordigen.”

Volgens u is een noodzakelijke stap om weg te komen uit de 
impasse van het heden dat we opnieuw de totaliteit denken ?

“Ik vind de notie van de ‘totaliteit’ belangrijk. De hedendaagse 
mens lijkt mij het vermogen te zijn verloren om te denken in 
grote structuren. Maar alleen zo kan je duidelijk maken dat 
bepaalde oplossingen gewoon schijnoplossingen zijn. Neem ‘Geld 
maakt gelukkig’, een show op de Nederlandse televisie. Arme 
mensen konden voor een publiekspanel uitleggen waarom ze een 
bepaald geldbedrag nodig hadden – om schulden af te lossen, 
medicijnen of een nieuwe rolstoel te kopen. Het panel kon dan 
drie kandidaten aanduiden die geld kregen. Het is bij uitstek 
een voorbeeld van hoe armoede als een individueel probleem 
wordt beschouwd waar een individuele oplossing voor moet 
komen. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat al dit soort proble-
men collectief ontstaan en dus ook collectief moeten worden 
opgelost.”

“Daarom zeg ik dat we opnieuw verhalen nodig hebben die 
ons de totaliteit kunnen helpen denken. Ik noem die ‘sterke’ 
verhalen. Ik denk aan Jeremy Corbyn of Bernie Sanders, die 
verschillende groepen achter zich scharen om samen het tij 
te keren. Of ik kijk dichter bij huis met enige afgunst naar 

Hart boven Hard, waar verschillende belangen en groe-
pen samenkomen in een brede beweging, gericht op 

maatschappelijke verandering. Dat hebben we in 
Nederland niet. Ik denk dat dat heel waardevol 
is. En ook wat jullie doen met kunst en thea-
ter is belangrijk. Als de samenleving zegt ‘er 
is geen alternatief’ dan kan de kunst spelend, 
oefenend, experimenterend laten zien dat er 
wél alternatieven zijn. Zo kan kunst een sterke 

inspiratiebron zijn voor sterke verhalen.”

interview Joon Bilcke

Thijs Lijster is cultuurfilosoof aan de Rijksuniversiteit Groningen en ook 

verbonden aan de Culture Common Quest Office van de Universiteit 

Antwerpen; De grote vlucht inwaarts is uitgegeven bij De Bezige Bij.

Ons dorp van vroeger is een complexe wereld geworden 
en het geloof in de maakbaarheid ervan lijkt al helemaal 
tanende. Toch willen we bij de Zorgelozen blijven geloven 
dat het kan. Maar is de vlucht in de bubbel vaak niet 
verleidelijker dan de schijnbaar niet te winnen strijd voor 
een betere samenleving ? Over het gevecht tussen deze 
twee polen spraken we met cultuurfilosoof Thijs Lijster, 
die er het boek De grote vlucht inwaarts over schreef.

De grote vlucht 
inwaarts

Thijs Lijster

© Marc Schoeters
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Wie is er bang van het alternatief ? 

De geschiedenis veranderen, daar dromen dit seizoen - vijftig 
jaar na mei ‘68 - opvallend veel personages van. Die droom 
ook waarmaken is een ander paar mouwen. Nochtans is het in  
theater simpel: herschrijf de vaste plot. Zo gaat Vijand van het 
volk ineens niet langer over een dromer die vermalen wordt 
door het systeem, maar over politieke vernieuwing. De perfecte 
smaakmaker voor de lokale verkiezingen.

‘Relaties en de samenleving, ze zijn even raar geregeld’, zo vat 
burgemeester Hendrik het stuk samen. Wat dat betreft volgde 
Henrik Ibsen in 1882 de ongeschreven regel voor zowat elke 
tragedie: laat de oplopende spanningen tussen enkele nauwe 
familieleden ontploffen tot een zaak van nationaal belang. 

In Ibsens Vijand van het volk zijn het twee broers die met elkaar 
in de clinch gaan. De een is de geslaagde ‘steunpilaar van de 
maatschappij’ uit veel van zijn stukken: burgemeester Peter 
Stockmann leidt zijn stad met vaste hand. De ander, Thomas 
Stockmann, is als dokter en wetenschapper verbonden aan het 
toeristische pareltje van de stad: haar gezondheidsbaden. 

Hoewel beiden uit hetzelfde nest komen, is hun karakter - for 
the sake of drama - heel verschillend. Peter is de realpoliticus 
voor wie een gezonde winsteconomie voorgaat op al de rest, ter-
wijl Thomas getekend wordt als de bijwijlen blinde idealist, voor 
wie ‘gezond’ in de eerste plaats een puur menselijke kwestie is. 

Inzet van hun strijd wordt Thomas’ ontdekking dat het water 
van de baden vervuild is en dus de volksgezondheid bedreigt. 
De baden sluiten en zo ook de stedelijke inkomsten droogleggen ? 
Of dat stinkende putje stiekem toedekken om het toerisme te 
vrijwaren ? 

Dit seizoen maakten en speelden we samen met Theater 
Malpertuis Vijand van het volk. De voorstelling doet 
nadenken over macht en verantwoordelijkheid in een 
(klein)stedelijke context, waar bestuurders nog vaak te 
midden van het volk staan. Precies daarom gaan we in 
de weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen 
met ‘de vijand’ de boer op. Je leest er hier alles over, 
samen met een reflectie op de voorstelling door 
theatercriticus Wouter Hillaert.

Wie is er bang van 
het alternatief ?

Economie versus ecologie

Het is geen toeval dat Vijand van het volk de jongste jaren ook al 
opgevoerd is door de Queeste (nu Het nieuwstedelijk), de grote 
Duitse regisseur Thomas Ostermeier en - in Nederland - Sarah 
Moeremans. De spanning in het stuk is nu eenmaal dé frictie 
van deze tijd: economie versus ecologie. Geven we een bos op 
voor een nagelnieuw industriepark ? Riskeren we onze concur-
rentiepositie om grote bedrijven strenge CO2-beperkingen op te 
leggen ? Sluiten we onze kerncentrales als we daarmee de aan-
deelhouders van Electrabel op de kast jagen ? 

Draadje voor draadje legt Ibsen het bredere politieke machtsspel 
rond deze vraagstukken bloot. Hij schetst hoe de lokale krant 
eerst garen wil spinnen bij de onthulling, maar dan toch van 
kamp wisselt. Hoe fabriekseigenaar (en schoonvader) Morten 
Kiil zijn betrokkenheid bij de vervuiling veiligstelt door aande-
len op te kopen en Stockmanns gezin droog te leggen. Hoe ook 
de burgemeester zijn autoritaire positie steeds leper gaat mis-
bruiken om zijn broer te isoleren. 

Al die blokkades doen de dokter-klokkenluider alleen maar 
sterker volharden in zijn nobel streven, zelfs als hij daarmee de 
toekomst van zijn kinderen riskeert. Vijand van het volk is het 
relaas van zijn radicalisering: de maatschappelijke vereenza-
ming van de principieel, het hoge persoonlijke kostenplaatje van 
verzet. Van Antigone tot Assange: wie zich solo verzet tegen het 
systeem, valt uiteindelijk alleen. 

Bij Ibsen eindigt dokter Stockmann zoals Oedipus bij Sofocles: 
als klassieke banneling. Het is de plot van eeuwen. Vijf acten 
volstaan om van uitdager te verglijden tot tragische held. 
Uiteindelijk wint in het burgerlijke drama altijd de burgerlijke 
orde.

Het ziekbed van de particratie

Alleen al daarom is de setting van Vijand van het volk van 
auteur-regisseur Geert Six zo verrassend: een ziekenhuiskamer 
waarin niet de uitdager onder het mes gaat, maar wel de bur-
gemeester zelf aan het infuus ligt. Wie is hier precies de vijand 
van het volk ? Six heeft Ibsen niet alleen sterk geactualiseerd, 
maar er zelfs een heel nieuw stuk van gemaakt. In onvervalst 
West-Vlaams.

Niet de radicaal staat centraal, wel het systeem zelf. Het ziekbed 
waarop burgemeester Hendrik bekomt van een inzinking, en 
waarrond de hele voorstelling zich afspeelt, is het bedje waarin 
de westerse democratie zelf ziek is. 

Wouter Hillaert

Hoestend en proestend ontwaakt Hendrik bij aanvang uit 
zijn dip, om zich meteen weer naar het hart te grijpen als 
zijn smartphone overloopt met berichten op sociale media 
over de mogelijke vervuiling van zijn lang verwachte 
wellnesscenter, gefinancierd door Chinese investeerders 
(remember Eandis). Zijn broer Karel heeft zijn rapport 
daarover prijsgegeven aan de jonge progressieve journaliste 
Saskia, die er morgen ook mee zal uitpakken op de voorpa-
gina van de krant. 

Da’s al een eerste verschil met de tijd van Ibsen: de media 
zijn leidend geworden, in plaats van volgend. En de sociale 
media zijn nu van iedereen. Dat maakt ook van ‘burgers’ 
niet langer louter ‘de steunpilaren van de maatschappij’, 
maar nu ‘elk lid van de democratie’. 

Vanzelf gaat ook de spanning in deze Vijand van het volk 
breder dan economie versus ecologie: Six zet de smalle 
top van de macht af tegen de brede basis van de samen-
leving. Tegenhanger van de burgemeester is hier nog maar 
half zijn broer, en veeleer de burgerbeweging (‘da geiten-
wollensokkenlegertje’) die later in het stuk de frauduleuze 
praktijken achter het wellness-project zal blootleggen. Dat 
is namelijk via de schoonvader van Karel mee gerealiseerd 
met witgewassen bloeddiamanten uit Afrika, ingeboekt als 
donaties van Artsen Zonder Grenzen. 

Da’s nog een verschil met de tijd van Ibsen: het lijkt lokale poli-
tiek, maar het heeft nu wereldwijde vertakkingen. Vijand van 
het volk schetst de kleine gemeente als slechts één trekpop in 
een mondiale poppenkast.

De sleutels van de stad

Het maakt de sleutelvraag onder Geert Six’ bewerking des te 
spannender: durven we nog wel geloven in verandering ? De 
maatschappelijke analyse die hij door zijn stuk weeft, focust 
zich op een politiek universum waarvan het mooie publieke 
discours rond ons algemeen belang van binnenuit wordt aan-
gevreten door gekonkelfoes, machtskleverij, corruptie, duistere 
economische belangen en een algemeen neerbuigende houding 
jegens de gewone man. 

ON THE ROAD AGAIN
’t Was het eerste waar ik aan dacht toen Geert zei dat we op 
tournee gingen met Vijand van het volk. Canned Heat, uit 1967. 
On The Road Again.

Op tournee ? Wij ? Je meent het… Seks, drugs en rock‘n’roll… Of 
laat de eerste twee maar vallen... We trekken de wijde wereld 
van West-Vlaanderen in en maken zelfs een omweggetje naar 
Gent, de hoofdstad van de West-Vlaamse studenten.

Zullen wij zalen laten vollopen, zalen doen leeglopen ? Veel ver-
schillende zalen, veel verschillende mensen, mensen die ik van 
haar noch pluimen ken, mensen die mij niet kennen. Je speelt 
in zalen waar het publiek vanop een tribune naar je kijkt op de 
vlakke vloer, zalen waar je op een podium zal staan. Culturele 
centra en… minder culturele centra. Krijgt het stuk daardoor 
telkens een andere dimensie ? Terwijl iedere vertoning toch het-
zelfde verhaal moet weergeven, hetzelfde karakter hebben ? Zal 
je je als acteur telkens wel een beetje moeten aanpassen aan de 
zaal ? De scène is niet altijd even diep, even breed. Hoe ver ga je 
naar het publiek toe ?

Anderhalf uur voor aanvang stap je de zaal binnen, het podium 
op, zoals een voetballer van een bezoekende ploeg die het veld 
van de thuisploeg betreedt. Je verkent het podium waar je straks 
‘madam’ zal begroeten, waar Anouk u ongelijk zal geven. Waar 
je een hevige discussie zal voeren met Saskia en Dries, waar 
je op het bed van Hendrik zal zitten en de ‘keppekeutel’ van 
Moetje zal zijn. De plaats waar je je woorden en gebaren de zaal 
zal inwerpen en het publiek zal bespelen.

Zullen wij dan zo veel keer een andere Vijand van het volk spe-
len ? Ik laat het antwoord over aan de mensen in Kortrijk, 
Rumbeke, Avelgem, Oostende, Waregem, Menen, Tielt, 
Moorsele en Gent.

Goin’ places that I’ve never been
Seein’ things that I may never see again
And I can’t wait to get on the road again
Here we go, on the road again
Like a band of Gypsies we go down the highway

Filip ‘Karel’ Vanderbeke

‘Een vijand van het volk’ door de Queeste (2013)
© Ogen-blik

Samusocial, Publipart, Optima, immobiliëndeals allerhande: 
allemaal dansen ze mee op de achtergrond, terwijl burgemees-
ter Hendrik zich op de voorgrond onaantastbaar waant in zijn 
omgang met pers, wetenschap, politieke mede- en tegenstan-
ders, plus de vrouw met de pet: schoonmaakster Rita, die als 
onvervalste kommeere annex commentator de rol van klassiek 
koor op zich neemt. 
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Zij is tegen de vreemden, tegen tsjoolders en profiteurs, tegen 
haar eigen zoon Dries die de burgerbeweging leidt, maar wel 
vóór de burgemeester die ineens op haar ziekenhuisgang ligt, 
omdat hij nu eenmaal de macht heeft en haar eigen zelfbeeld 
van hardwerkende Vlaming kwadrateert. Als dat de volksaard 
is, durven we dan nog geloven in verandering ?

Het linkse buikgevoel van vandaag rommelt ‘nee’. En ‘nee’ is 
ook het antwoord van de klassieke plot: de uitdager zal altijd 
in het stof bijten van de bestaande orde. Alleen zegt Geert Six 
volmondig ‘ja !’

Anders dan Ibsen zet hij niet de dokter, maar de burgemeester 
in de rollercoaster van tragische held. Zo groot diens autoriteit, 
zo plots zal zijn lot keren. Rita keert haar zwabber, partijgenoot 
en protégé Chloé stapt eruit, en zelfs zijn eigen moeder Alida 
slaat in een hilarische scène twee bossen rozen op zijn kop aan 
snippers. Hendrik zat al de hele tijd in zijn peignoir, maar ein-
digt helemaal in zijn blootje.

Hij reageert zoals Macbeth of Richard II aan het slot van hun 
steile opgang: gillend in de leegte, eenzaam ijlend op zijn bed. 
‘Het gepeupel krijgt de sleutels niet van de stad ! De sleutels, 

waar zijn de sleutels ? Ik moet de poorten sluiten !’ De radicaal 
blijkt hijzelf, tegen alles en iedereen in vasthoudend aan de 
macht. De eerbare afgang die zijn omgeving hem nog aanbiedt, 
kiest hij niet. Dat laatste achterpoortje weigert hij. Stijf rechtop 
zal de burgemeester breken. En met hem de hele politiek-oude-
stijl. In de coulissen staat de burgerbeweging klaar om de lokale 
democratie over te nemen.

Armworstelen met de ondergang

Net in die snelle ommezwaai voel je hoe dwingend de klassieke 
plot weerstaat aan elk voluntarisme van een auteur-bewerker 
die liever hoop wil bieden dan de tragische katharsis van de 
wanhoop. 

Terwijl zowel acteurs als personages tot dat moment heel uitge-
balanceerd hun retoriek tegen elkaar hebben uitgespeeld - met 
menselijke overwegingen voor en tegen verzet en verandering - 
neemt aan het slot ineens de plot het over van de personages, 
met snelle en psychologisch weinig gefundeerde transformaties 
bij schoonmaakster Rita, moeder Alida of Karels echtgenote 
Anouk, de stem van de voorzichtigheid. 

Stijn Devillé botste op precies dezelfde knoop in zijn politieke 
drama Hoop bij Het nieuwstedelijk: een hele voorstelling wil je 
als auteur alle verschillende ideologische perspectieven eerlijk 
en genuanceerd tegen elkaar afzetten, maar tegen het einde 
moeten ze allemaal tegelijk door één fuik. Naar een lichtgevende 
horizon, een gesterkt geloof in de goede afloop. Het ritme stokt, 
de roffel van de climax neemt het over van alle melodieën, en 
achter de schrille zwanenzang van de held klinkt de finale ver-
dacht unisono. Positivisme op toneel voelt zelden overtuigend.

Of ligt het gewoon aan ons ? Misschien kunnen we dat gesterkte 
geloof in eigen kunnen gewoon niet aan ? Een klassiek drama 
waar ver boven onze individuele vermogens het eeuwige (nood)
lot zegeviert, is zoveel makkelijker om je als ‘burger’ in te wen-
telen. Eeuwen van klassiek drama zitten zo hard ingebakken in 
ons culturele geheugen dat elk alternatief voor de vaste viool 
van de ondergang vanzelf vals gaat klinken. Misschien is dat de 
allereerste verandering die op toneel bevochten moet worden ? 
Het duister tussen onze oren ?

Vijand van het volk is meer dan een armworsteling met gemeen-
tepolitiek oude stijl. Het kiest het genre van het politieke drama 
om het genre zelf te tillen. Net in die vormelijke verandering is 
het mogelijk nog politieker dan in zijn eigenlijke verhaal. Op 
gevaar van voorspelbare verwijten als ‘naïef’ en ‘moralistisch’ 
kiest het rigoureus de kant van de basis, van het volk, van het 
koor. ‘Hendrik’, zegt Anouk op het eind tegen haar schoonbroer, 
‘het volk wil een herte dat groeit in plaatse van allene maar ne 
portemonnee die wint, hé’.

Adem gewonnen

De klassieke plot mag dan wel voor dramaturgische manco’s 
zorgen, hij doet de Unie der Zorgelozen vooral veel deugd. Ibsen 
biedt Six een helder kaderverhaal, terwijl Six’ eigen teksten - 
hoe volks ook qua setting, in het parochiecafé of op de kermis 
- vaak eerder statische en soms zelfs abstracte beschouwin-
gen zijn, waarvan de metaforiek al eens de urgentie durft te 
overvleugelen. 

Personages worden hier uit die pratende en archetypische stil-
levens gehaald om in de stroom van een verhaal aan adem te 
winnen. Ze zijn in deze voorstelling deel van hun historie, in 
plaats van erop terug te kijken.

Ook Six’ acht spelers, geen van hen professioneel actief, hebben 
daar genot van. De variatie in hun stemvoering - anders vaak 
één volumineus debiet van mededelingen - harmonieert met de 
nuance van hun dialogen zelf. Van ratelen gaat het naar weife-
len of fluisteren en weer terug, maar het zijn altijd gesprekken 
die ze voeren, geen opvoeringen die ze doen. 

Zeker Jan Vanaudenaerde, burgervader Hendrik, bespeelt met 
bezadigde autoriteit alle registers die elke nieuwe opponent 
aan zijn bed van hem vraagt. Goeie toneelspeler, die Hendrik. 

Zijn opponenten hoeven evenwel niet voor hem onder te doen. 
In het slipstream van de bescheiden Karel (Filip Vanderbeke) 
groeien ze allemaal in hun rol. De rol die van hen vergt dat ze 
niet nodeloos blijven aanschoppen tegen het noodlot dat een 
ander voor hen heeft uitgetekend, maar dat ze zelf het laken 
naar zich toetrekken. En verantwoordelijkheid nemen. 

Eén grote yes !

Ja, verandering is mogelijk. Dat is de boodschap die Vijand van 
het volk in zijn preverkiezingstournee door Vlaanderen wil uit-
dragen. Er zijn er nog die het zeggen, die er zelfs hun slogan 
van hebben gemaakt, ter linker- en ter rechterzijde. Maar het 
zijn voorstellingen als deze die het ook werkelijk doen voelen. 
Omdat ze niet alleen de achterliggende structuren tastbaar 
maken, maar vooral de rol van elk menselijk individu in het 
licht stellen - en daarop ook elke toeschouwer aanspreken. 
Dokter Karel is daar wellicht het beste voorbeeld van. Moet 

hij de vuile waarheid doorduwen tegen zijn broer, of mededo-
gen tonen met diens verantwoordelijke positie en zo zijn eigen 
professie verraden ? Het is dezelfde vraag waar de jonge poli-
tica Chloë op botst: trouw blijven aan haar roeping en staan 
waarvoor ze wil staan of collaboreren met het systeem om daar 
ook zelf een gezapig zitje in te bemachtigen ? De verandering die 
deze voorstelling uitdraagt, begint bij strikt individuele keuzes. 

‘Aan welke kant van de geschiedenis wil ik eindigen ?’: dat is 
de grote vraag die elk personage hier in het klein voor zich-
zelf dient te beantwoorden. En misschien is dat wel de reden 
waarom het ineens zo snel kantelt op het eind: iedereen 
zegt vanuit zijn of haar menselijke binnenste ineens ‘ja’ voor 
dezelfde kant, tegen de ontsporingen van het systeem. Vijand 
van het volk is één grote ‘yes’.

Daarin ligt ook het grootste verschil met Ibsen én de grootste 
verdienste van deze productie. Ze biedt een positief antwoord op 
wat het is om oppositie te voeren. Oppositie tegen de klassieke 
dramatische plot. Oppositie tegen de dingen waarvan we weten 
dat ze verkeerd zitten. Oppositie, kortom, tegen het noodlot 
zelf. Niet door het te beklagen, maar door het te proberen keren, 
als een politieke constructie van simpele individuen. 

Vijand van het volk is geen ‘no’ tegen rechts, maar een ‘yes’ voor 
links. Daar kunnen we met velen nog wat van leren. En heel 
wat energie uit putten.

Wouter Hillaert

 EXTRA
FILIP DE RYNCK OVER DE MACHT EN ONMACHT VAN 

ONZE LOKALE VERKOZENEN
woe 12 sept om 19u in de Scala
voor aanvang van de voorstelling – gratis mits reservatie

Straks trekken we dus naar de stembus om onze lokale 

vertegenwoordigers te kiezen. Maar de tijd dat die de touw-

tjes stevig in handen hadden lijkt voorbij. Meer en meer 

verlangen de inwoners van hun bestuur inspraak in het beleid 

en intussen worden belangrijke beslissingen meer en meer op 

‘hogere’ niveaus genomen. Hierdoor kunnen lokaal verkoze-

nen niet anders dan hun rol in het lokale democratische spel 

herdefiniëren.

Filip De Rynck is hoogleraar bestuurskunde aan UGent. Hij laat 

haarscherp zien dat gemeenteraadsverkiezingen en de verkoze-

nen die ze opleveren nog maar een klein radertje zijn van de 

lokale democratie, die dus fundamenteel herdacht zal moeten 

worden. Een eye-opener !

Filip De Rynck

 VIJAND VAN HET VOLK 
OP TOURNEE

woe 12 t/m vrij 14 sept om 20u15 in de Scala, Kortrijk
info en reservaties

056/220 400 – reservatie@uniederzorgelozen.be
tickets €8/€6 (-26/+65)

wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming betaalt 20% van de ticketprijs
(€ 1,6 – bij vertoning van de )

za 15 sept in OC Alexander Rodenbach, Rumbeke
vrij 28 sept in De Spikkerelle, Avelgem

vrij 5 okt bij kleinVerhaal, De Grote Post, Oostende
zat 6 okt in De Schakel, Waregem
vrij 12 okt in De Steiger, Menen

zat 13 okt in Theater Malpertuis, Tielt
vrij 19 okt in De Stekke, Moorsele

zat 20 okt Bij’ De Vieze Gasten, Gent

bewerking en regie Geert Six – spel Karolien Delaere, Roselein 
Detavernier, Mie De Neve, Stijn Minne, Mieke Six, Filip Vanderbeke,  
Jan Vanaudenaerde, Christine Van de Voorde – licht Bram Lievens

vormgeving Michiel Van Cauwelaert – dramaturgie Piet Arfeuille en 
Joon Bilcke – productieleiding Rik Teunis – techniek Koen Dewilde en 

Rik Teunis - productie Unie der Zorgelozen en Theater Malpertuis
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alternatief was nog altijd verschrikkelijk. Dus moesten we een 
tweede keer mobiliseren. Dat was veel moeilijker, want men was 
ons zogezegd tegemoetgekomen. Toen is Ringland ontstaan, met 
het voorstel om de ring te overkappen. Zelf koppelden we daar 
een haventracé aan, rond de stad, voor doorgaand verkeer. Dat 
was heel begeesterend. Nu konden we ook vóór iets gaan, in 
plaats van tegen iets te zijn.”

“Van in het begin was het meer dan mobiliseren alleen. Dat 
is heel belangrijk geweest. Want als je ernstig genomen wil 
worden moet je zorgen dat je de nodige expertise in huis hebt.  
Je moet zorgen dat je de problemen goed detecteert, navenante 
oplossingen formuleren, inspirerende voorbeelden van elders 
aanhalen. Je moet een beleidsmaker constructief weerwerk kun-
nen bieden. Maar het belangrijkste is dat je voorbij het conflict 
raakt en tot een cultuur van dialoog komt.”

En dat heeft zijn tijd geduurd ?

“In het begin was die cultuur er volstrekt niet. De sfeer was er 
een van ‘wij als overheid staan al zo ver met de besluitvorming, 
en dan komen die mensen lastig doen’. We werden wegge-
zet als een bende luide roepers, een Mexicaans leger waarmee 
niet te dealen viel, terwijl in hun ogen zo een complex project 
daadkrachtige bestuurders nodig had die knopen konden door-
hakken. Pas in 2015 is dat gekeerd. Weet je waarom ? Omdat 
er toen drie jaar te gaan waren tot de volgende verkiezingen. 
Tussen 2006 en 2014 hadden we zes verkiezingen gehad ! En in 
tegenstelling tot wat je zou verwachten, zijn verkiezingstijden 
totaal niet productief voor een groot maatschappelijk debat.
In 2015 besliste de Vlaamse Overheid om het dossier van de 
overkapping ten gronde te bekijken. Er werden fondsen vrijge-
maakt, burgerparticipatie werd als principe ingeschreven voor 
het verdere traject. Alexander D’Hooghe werd aangesteld als 
intendant. Toen wisten we, er is een anker om te gaan samen-
werken. Onder zijn intendantschap hebben de verschillende 
betrokken partijen het instrument van de werkbank ontwik-
keld. Dat is een plek waar burgers, ambtenaren – expliciet niet 
hun politici - en experten, aangebracht door overheden en bur-
gerbewegingen, samen het hele verdere proces afleggen. Politici 
zelf blijven hier buiten beeld. Want telkens wanneer zij een 
micro onder de neus geduwd krijgen, voelen ze zich gedwongen 
om uitspraken te doen, ook over zaken waar ze nog niet echt 
over nagedacht hebben. Het is een moment van zwakte als ze 
dan met de mond vol tanden staan. Dus er wordt geïmprovi-
seerd, een uitspraak wordt een standpunt waar ze niet meer op 
kunnen terugkomen. Het is rudimentair, maar zo werkt het, er 
worden continu accidenten gecommuniceerd. Neen, in plaats 
van te improviseren worden in de werkbank eerst alle informa-
tie, de problemen en mogelijke oplossingen op tafel gelegd.”

Claeys: “Voor het Museum voor Schone Kunsten, waar nu een 
groot stenen plein is, was vroeger een klassieke 19de-eeuwse 
tuin vol Japanse kerselaars. Het stadsbestuur wou die weg, 
Antwerpen moest een plein krijgen. De buurt was daar niet 
voor te vinden en was nog in gesprek met de stad, toen op een 
ochtend alle bomen omlagen. Het waren de middeleeuwen van 
de burgerparticipatie. Uit onvrede met wat er was gebeurd is 
stRaten-generaal opgericht, een burgercollectief dat geën-
gageerde stadsgenoten wilde bijstaan inzake regelgeving en 
procedures, bij wie men terecht kon om zaken te realiseren… 
Ikzelf woonde toen in Borgerhout, en was actief in de bewoners-
groep ‘BorgerhouDt van mensen’. Die organiseerde van alles om 
de leefkwaliteit in Borgerhout te verhogen. Een van de ideeën 
was om de ring ter hoogte van Borgerhout te overkappen. Met 
dat dossier zijn we naar stRaten-generaal getrokken. Zo heb 
ik die groep leren kennen. Dat was in 2004, lang voor er van 
Oosterweel sprake was.”

Maar met Oosterweel kwam het serieuze werk ?

“De overheid wilde de mensen wijsmaken dat dat ging over 
een schone brug over het water ergens diep in de haven. Maar 
niets was minder waar ! Het ging om een gigantisch viaduct, 
dwars door de stad, met 18 rijstroken aan het Sportpaleis. 
Daar is iedereen van geschrokken. De draagwijdte en impact 
van dat project op de stad was iedereen ontgaan. Doelstelling 
één was dus zorgen dat de zaak op de agenda kwam. In 
december 2005 hebben we een bezwaarschrift ingediend. We 
hielden persconferenties, zochten de kranten op, schreven 
opiniestukken, begonnen alternatieven te tekenen, organiseer-
den infoavonden… Op één van die avonden in De Singel is 
Ademloos geboren. Wim van Hees, met zijn reclame-skills, zei: 
‘Jullie vizier is heel breed, wij gaan ons focussen op gezonde 
lucht. Geen fijn stof in mijnen hof !’ Dat was een versnellende 
factor. Met de steun van tientallen verenigingen die intus-
sen waren opgericht en die allemaal in hun wijk actief waren 
rond de impact van Oosterweel hebben we dan de volksraad-
pleging gewonnen. Daarop is het viaduct afgevoerd, maar het 

Maar wat voor de een een probleem is, is dat niet per se voor 
de ander ? Iedereen heeft toch zijn agenda ?

“Het is cruciaal dat alle agenda’s honderd procent zichtbaar 
worden. Van iedereen. Elk moet duidelijk maken waarom hij of 
zij mee aan tafel zit. Dat is essentieel, en een belangrijk verschil 
met hoe politiek werkt. Daar houdt men de kaarten strategisch 
tegen de borst. De politiek kan niet werken met werkbanken. 
Onmogelijk. Politiek is conflictgedreven. En al zeker in tij-
den van verkiezingen. Een politicus wordt altijd verkozen ten 
koste van iemand anders. Eerst moet je op een lijst geraken 
ten koste van iemand anders, en zo hoog mogelijk. En eens 
op de lijst moet je een volgend conflict aangaan, met zij op de 
andere lijsten. Daarom zeggen Groen en N-VA nu bijvoorbeeld 
nooit te zullen samenwerken in een Antwerps college. In een 
werkbank kan je niet zeggen: ‘Met die twee daar rond de tafel, 
NOOIT.’ En op het moment dat de verkiezingen zijn gewonnen 
ten koste van anderen installeert zich een sfeer van ‘wij heb-
ben nu de macht, het is nu aan ons, en zij die het zoveel beter 
weten moeten er maar voor zorgen dat ze de volgende keer de 
verkiezingen winnen, of nog, dat ze ook op een lijst gaan staan’. 
Zo een houding mist niet alleen heel veel relevante input van 
ervaringsdeskundigen allerhande, maar is ook zeer contra-- 
productief voor burgerparticipatie.”

Maar de uiteindelijk verkozen meerderheid staat wel voor een 
meerderheid van de bevolking ?

“Dat argument blijkt minder relevant dan doorgaans wordt 
aangenomen. Onze OCMW-voorzitter heeft 200 stemmen 
gehaald, op een half miljoen inwoners. Die weert zich dan 
door te wijzen op de meerderheid in haar geheel. Maar hoeveel 
besturen werken niet op basis van een minderheid die ze verte-
genwoordigen ? Kijk naar Trump in Amerika, maar ook Macron 
in Frankrijk. Zij die zeggen dat zij een meerderheid vertegen-
woordigen, doen dat per definitie bijna nooit. En stel dat dit wel 
zo is… dat kan op verkiezingsdag het geval zijn, maar is het dat 
op maandag ook nog ? Het verwijt dat ze maken aan burger-
bewegingen, dat ze niet representatief zouden zijn, geldt even 
goed voor henzelf.”

Maar hoe beoordeel je de legitimiteit van een burger- 
beweging ?

“Politici moeten oordelen of ze er voor open staan of niet.  
En eigenlijk moeten we omgekeerd denken. Betogen, coöperatie-
ven oprichten, petities organiseren, bezwaarschriften indienen, 

kiezer zijn, dat zijn allemaal vormen van politiek burgerschap, 
en dat is zo een danig rijk palet dat het statuut van de ver-
kozene andere proporties krijgt. Als die verkozene dan samen 
met al deze mensen tot een gedragen plan kan komen, is ieder-
een daar alleen maar content over, dat is wat altijd terugkomt. 
Maar dat is een heel andere mentaliteit dan de anderen te 
verdelen en te beledigen. Helaas brengt onze politieke cultuur 
vooral dat soort leiders voort. Het politieke spel zoals dat bij 
ons wordt gespeeld sluit heel veel profielen bij voorbaat uit.  
We moeten daar zo snel mogelijk van af, en onze verkiezingen 
zo organiseren dat mensen aan zet zijn die mensen willen ver-
binden in plaats van ze uit verband te spelen.”

Hoe kan dat concreet ?

“Bijvoorbeeld, door mensen te laten stemmen voor meerdere 
kandidaten, op verschillende lijsten. Dat verkleint het aandeel 
van strategische stemmen. Het dwingt kandidaten ook tot het 
zoeken van stemmen buiten het eigen electoraat. In zo een sys-
teem zijn polariserende politici in het nadeel. In het uitvoeren 
van het beleid kan een instrument als de werkbank dan zorgen 
voor oplossingen waar een groot draagvlak voor is. Iedereen 
leert er van mekaar, brengt expertise in, en uiteindelijk moet 
er in consensus afgeklopt worden. Politici kunnen zich dan pro-
fileren als mogelijkmakers, en ze kunnen nog altijd een aantal 
voorstellen van de werkbank níét volgen. Die eindverantwoor-
delijkheid hebben ze. Maar de voorafgaandelijke processen 
zijn van een heel andere orde dan de politieke besluitvorming 
zoals we die kennen. Ik zeg dus niet dat politici het probleem 
zijn en de burgers de oplossing. De manier waarop onze poli-
tieke besluitvorming nu werkt is het probleem, en een deel van 
de oplossing ligt in meer burgerparticipatie.”

Wat maakt u daar eigenlijk zo zeker van ?

“Velen beseffen dat onze democratie kwetsbaar is. Dat autocra-
ten als Trump de boel kunnen overnemen. Tegelijk staan politici 
onder druk. Mensen haken af, het vertrouwen is laag. Het enige 
alternatief lijkt mij meer burgerparticipatie. Verstandige demo-
cratieën, waar ik de onze toe reken, zullen daarop inzetten. 
Wat in Antwerpen uiteindelijk gelukt is rond mobiliteit, zou in 
een ideale wereld ook op een andere schaal moeten kunnen rond 
thema’s als klimaat of migratie. Nu nog niet, maar de time is 
coming.”

interview Joon Bilcke

Red de democratie is uitgegeven bij Polis 

check ook www.stratengeneraal.be - www.ademloos.be - www.ringland.be 

Vijand van het volk zoomt in op een nieuwe speler die 
zijn weg zoekt in het politieke spel, de burgerbeweging. 
Veel valt alvast te leren uit de krachttoer die een brede 
burgercoalitie de voorbije vijftien jaar in Antwerpen 
uithaalde. Die slaagde erin om het van boven af  
gedicteerde Oosterweelproject om te buigen tot een stads-
breed gedragen overkappingsverhaal. Manu Claeys van 
stRaten-generaal was er bij van in het begin, en schreef 
over zijn ervaringen het boek Red de democratie.

Red de democratie

Manu Claeys



Beeldend werk: Stefanie Tanghe

10 11

AFGEKEURDAFGEK
EU

RD

Mensen die in een financiële penibele situatie verkeren, kunnen zich 
inschrijven in een Sociaal Verhuur Kantoor en/of een sociale bouw-
maatschappij. Concreet: men verzamelt enkele documenten (zoals daar 
zijn: aanslagbiljet van 3 jaar terug, kopie paspoort, attest betreffende 
het inkomen van de laatste 6 maanden - indien nodig volgende extra 
documenten: document huursubsidie, echtscheidingsdocumenten, attest 
Collectieve Schulden Regeling/budgetbeheer,  woonnooddocumen-
ten, enz.) en noteert een adres, een telefoonnummer, een mailadres. 
Eenmaal dit alles in orde, komt men op de wachtlijst terecht.

Om de 2 jaar wordt elke kandidaat-huurder die ingeschreven is op 
de lijst van de sociale bouwmaatschappijen een brief gestuurd met de 
vraag of hij/ zij nog steeds geïnteresseerd is. Een operatie geheten ‘de 
actualisatie van de lijsten van de sociale bouwmaatschappijen’. Logisch. 
Mensen blijven immers niet jaren wachten tot er een woning toegewe-
zen wordt, dat zou dan betekenen dat een mens vier tot zes jaar kan 
blijven wachten.

Edoch, er kan al ’s iets mis gaan. Wachtende op huisvesting kan 
een mens door malchance al eens letterlijk op straat komen te staan, 
zijn hele hebben en houwen vergaard in enkele plastic zakken. (Denk 
hierbij niet aan een trolley op wielekes met daarin een toiletzakje met 
handige reisspulletjes.) Doch indien een mens op straat is beland, 
kan hij ook geen post meer ontvangen… De brief van de sociale 
bouwmaatschappij raakt verloren. De bouwmaatschappij krijgt geen 

antwoord. Het telefoonnummer klopt niet meer. Op zo een moment 
zou toch een ‘flikkerlichtje’ dienen te pinken! Een mens op den dool 
denkt immers vooral aan waar kan ik de volgende 24 uren terecht? 
Waar kan ik douchen? Waar kan ik eten? Waar kan ik een ‘wastje’ 
draaien? En vooral, waar kan ik slapen? Nee, op het moment  dat de 
straat de woon- en slaapkamer wordt, denkt een mens echt niet aan 
het verwittigen van diensten of het invullen van ‘verhuisdocumenten’ 
- immers het vakje ‘nieuw adres’ valt moeilijk in te vullen.

Voor de geregistreerde kandidaat die intussen door malchance op 
straat belandde betekent dit schrapping van de lijst. Terug naar start. 
Opnieuw de vereiste documenten verzamelen, zich inschrijven en 
zijn beurt afwachten. Cynisch voordeel: de wachtlijsten verminderen. 
Alhoewel…

Situatie Vlaanderen, aantal kandidaat-huurders sociale woningen: 
In 2015: bijna 105.370 kandidaat-huurders op de wachtlijsten. 

Juni 2017: bijna 125.000. Gemiddelde wachttijd: 1.131 dagen (meer dan drie 
jaar). In centrumsteden loopt de wachttijd nog langer op.

Kafka verdwijnt uit de registers!

Een handige Harry erft een huis, een groot huis. Schoon, maar hij 
heeft al een huis en is niet direct van plan om het zijne te verlaten. 
Moeder de vrouwe ook niet. Een luxe keuze: het erfgoed verkopen of 
verhuren? Harry leest steevast in de kranten dat er miserie is als de 
nachtopvangcentra hun deuren sluiten. Dus redeneert Harry, als ik dat 
huis verbouw tot twee appartementjes en aan ‘n schappelijke prijs ver-
huur, kan ik ‘n mens in miserie helpen.

En ‘en surplus’: het is een bezigheid voor de gepensioneerde han-
dige Harry. Harry heeft immers ‘n carrière als schrijnwerker achter de 
rug. Dak isoleren, ramen vervangen, buitenschrijnwerk aanpakken, ... 
uiteraard met degelijke materialen. Harry is gekend om ‘ere van z’n 
werk’ te willen hebben! En kwestie dat de appartementjes in orde zijn. 
Handige Harry wil de mensen niet in ‘t zak zetten. 

Nu, Harry wist van de bediende van ‘t stad dat ie ook beter een 
conformiteitsattest zou aanvragen. Dat is een document waaruit 
blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet. (Het is niet 
verplicht voor het verhuren van een woning, tenzij de betreffende 
gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht.) Dus heeft 
Harry zijn zelfgetekende plannekes op millimeterpapier aangetekend 
opgestuurd. Alles opgemeten met de houten meetlat van ‘t voormalig 
werkatelier. Harry is dan wel geen architect maar ge moet hem de 
‘truken van de foor’ niet meer leren.

Na een jaar van hard labeur en gezegdes van ‘ge zijt zot dat ge dat 
wilt doen!’ vanwege de vrouw en de buren, zijn de appartementjes 
klaar. Moeder de vrouw is nog ‘s gepasseerd met de trekker en dweil. 
Dat het proper is en dat het gezien mag worden. Laat meneer de 
inspecteur maar langskomen! “Schoon werk, meneer.” Harry blinkt in 
zijn vel. “Maar toch een mankementje. De appartementjes voldoen niet 
aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen.” Stilte. De inspec-
teur verduidelijkt met zijn elektronische afstandsmetertje dat de living 
0,40m² te klein is en de hoogte van de plafonds anderhalve centime-
ter te laag. Handige Harry en zijn vrouw ziet men denken van ‘We 
kunnen hier toch overal passeren en we zijn niet van de kleinsten?!’ 
Ook de inspecteur ziet de verbazing. “Het is gemakkelijk op te lossen. 
Die laminaat uitsmijten en een ‘balaton’ leggen en ge hebt de juiste 
hoogte.” Harry en zijn vrouw kijken schichtig rond. De inspecteur 
vervolgt: “En als je de appartementjes aan één persoon verhuurt is de 
oppervlakte geen probleem.” Verbazing troef. “Dus het mag nu niet 
verhuurd worden?” “Neen, het mag niet.” Harry is zijn kluts kwijt. 
“Allez, sommige mensen moeten in een tentje buiten slapen omdat ze 
geen huis hebben?” Laconiek antwoord: “Mensen die hier hun tentje in 
de tuin zetten, dat kan wel maar ze mogen niet in het huis wonen...”

Kafka ontmoet een mens van goeie wille!

The best of KAFKA (2)

Universele rechten van de mens omvatten rechten waarop iedereen aan-

spraak kan maken, ongeacht herkomst, nationaliteit, overtuiging, 

geslacht, wettelijke status of andere kenmerken. Dus voor iedereen die 

hier op onze globe rondloopt. Heel specifiek zegt Art. 25: ‘Een mens heeft 

recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat men niet ziek wordt, 

geen honger en een dak boven het hoofd heeft’.
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Wat was voor u een moment van groot geluk ?
“Het moment dat we die trein lieten ontsporen in Santa Clara. 
Wie had ooit gedacht dat Batista daardoor zijn biezen zou 
pakken ?”
Welke kleine alledaagse gebeurtenis kan u blij maken ?
“Een revolutie hier, een revolutie daar. Meer moet dat niet 
zijn.”
Wat is uw zwakte ?
“Che ? Zelfs mijn astma heeft me niet belet bergen te 
beklimmen.”
Waar hebt u spijt van ?
“Congo. En Bolivia.”
Wanneer hebt u voor het laatst gehuild ?
“Bij de première van La Despedida. Schitterend theater en zo 
waarachtig.”
Wanneer bent u ooit door het lint gegaan ?
“Che ? Ik croste samen met Alberto Granado wat rond op een 
moto en deed aan bergbeklimmen. Voor loopwedstrijden moet 
ge bij Fidel zijn. Die liep om te winnen.”
Wat is het decadentste dat u ooit hebt meegemaakt ?
“De afzetting van Jacobo Arbenz. Weer zo’n vuile toer van 
Uncle Sam. Of Mister North, zoals Pablo Neruda zegt.”
Welke kunstvorm beroert u het meest ?
“Poëzie.”
Hebt u ooit een religieuze ervaring gehad ?
“Che ? Zeg, pipo !”
Hoe voelt u zich in uw lichaam ?
“Nogal stil, rustig, dood.”
Wat vindt u erotisch ?
“Tegenwoordig, niets nog.”
Wat is uw goorste fantasie ?
“In mijn situatie fantaseert een mens niet meer.”
Welk dier zou u willen zijn ?
“Ik herinner me… een tocoroco.”
Hoe is/was de relatie met uw ouders ?
“Uitstekend.”
Hoe definieert u liefde ?
“Liefde is niet te definiëren.”
Hoe wilt u bemind worden ?
“Ik word bemind als Revolucionario Heroico en dat is meer dan 

genoeg.”
Hoe zou u willen sterven ?

“Zeg venteke, ge zijt hier wel een dode aan het 
interviewen.”
Welk maatschappelijk probleem raakt u ?
“Kapitalisme !”
Hebt u uzelf ooit betrapt op racistische gevoelens ?
“Jamás ! Nooit, maar misschien ligt dat aan mijn 

ouders.”

Gezondheidswaarschuwing: deze tekst bevat vervreemdings-
effecten, Verfremdungseffekte en allemán. Of dit er een van is 
zou Einstein niet weten. Of ze Brechtiaans zijn zal je aan Maria 
Gaetana Agnesi moeten vragen.

Gazettenpraat is bladvulling

De nood aan bladvulling is groot bij de pers. De minimum 
hoeveelheid pagina’s is bepaald en er is niet elke dag een ter-
roristische aanslag, een gruwelijk ongeval met wonderbaarlijk 
overlevenden, de levensreddende actie van een onbekende die 
overmorgen weer even onbekend zal zijn als voorheen, een 
wereldvreemde beroemdheid die na een slepende ziekte of com-
pleet onverwachts per ongeluk dit aardse tranendal verlaat, 
noch een andere sportieve prestatie die de krantenkopers met 
welsprekendheid slaat. In een der kranten van onze nationale 
pers, die ik zelf elke dag lees, verschijnt eens per week een inter-
view met een BV. “Aha, een Bekende Vlaming”, hoor ik denken. 
Ik moet de lezer opmerkzaam maken op het feit dat de afkor-
ting staat voor: De Eerste De Beste Die We Als Bladvulling 
Konden Gebruiken. Afgekort tot DEDBDWABKG is dat van het 
goede te veel. BV is korter en gemakkelijker uit te spreken.

Doch ter zake, eer de lezer mij van bladvulling verdenkt. Het 
betreft de vragen die de Franse schrijver Marcel Proust ooit 
heeft gesteld én beantwoord in een vriendenboekje. Op zijn 
negende stelde men vast dat hij aan astma leed en sindsdien 
belemmerde zijn zwakke gezondheid hem in bijna alles wat het 
leven betreft. Hij kleedde zich altijd warm, zelfs bij zomerse 
hitte. Op 18 november 1922 overleed hij aan een longontste-
king. Enige tijd voor zijn dood, in een gesprek met vriend en 
collega André Gide, betreurde hij dat hij zijn homoseksuele 
geaardheid voor het publiek verborgen had gehouden.

Wij van de Unie doen uiteraard beter. Met medewerking van 
het medium Madeleine Chocolat-Praliné konden wij per spiri-
tistische seance de vragen stellen aan niemand minder dan 
wijlen Ernesto Guevara de la Serna.

Hoe oud voelt u zich ?
“Ik voel me min één minuut. Ik moet hier dringend uit. 
Overigens hebt u het telefoonnummer van Sigmund Freud ? Ik 
heb hem iets mede te delen.”
Wat vindt u een belangrijke eigenschap van uzelf ?
“Gulzigheid. Zonder gulzigheid wint men geen revolutie.”
Wat is uw passie ?
“Revolutie.”
Waarvoor wilt u vechten ?
“Zeg, zijt ge met mijn voeten aan het ram-
melen ? Revolutie uiteraard.”
Wat vindt u uw grootste prestatie ?
“Che ? Revolución ! Moet ik hier heel de 
tijd in herhaling vallen ! ?”
Wat wilde u worden als kind ?
“Motard.”

Morgen ?
Wat betekent geld voor u ?
“Niet veel. Als bankdirecteur zette ik mijn handtekening erop, 
dat was al. Enfin, ge kunt er misschien uw revolutie mee finan-
cieren. Ge zijt gij toch wel revolutionair, hé ?”
Wat zoekt u op reis ?
“Een kadaver reist niet veel, maar destijds zocht ik mensen.”
Hoe werkt u mee aan een betere wereld ?
“Che ? Ooit al een dode zien werken ? Ik kan u wel de revolutie 
aanbevelen.”

Vroeger was het beter…

Wat kunnen we zeggen over iemand (m/v/x) die deze uitspraak 
doet ? Waarschijnlijk betreft het een gebeurtenis uit het ver-
leden die vergeleken wordt met een voorval uit het heden. De 
spreker trekt uit die vergelijking bovenstaande conclusie. Uit de 
filosofie, maar ook uit de wiskunde weet ik dat men beter voor-
zichtig omspringt met vergelijkingen. Niet alleen loeren er altijd 
denkfouten om het hoekje, maar ook kwadraten, derde machten 
en nog grotere exponenten. En dit is nog maar een metafoor, 
een vorm van beeldspraak waarbij er sprake is van een onuitge-
sproken vergelijking. Voilà, de cirkel is nu al rond !

De Griekse staatsman, redenaar en generaal Perikles leefde 
van 495 tot 429 voor Christus. Hij bestuurde Athene tij-
dens de bloeiperiode van de stad, tussen de Perzische en 
de Peloponnesische oorlog. Hij had zo’n grote invloed op de 
Atheense samenleving dat een tijdgenoot, de geschiedkundige 
Thoukydides (voor een goede uitspraak: Toe-ku-die-des; rare 
jongens die Grieken) hem de ‘eerste man in Athene’ noemde. 
Zowel de periode waarin hij Athene leidde als de tijd tussen 
voornoemde oorlogen heet, al naargelang de historicus gemutst 
is, de ‘eeuw van Perikles’ of de ‘Gouden Eeuw.’

Hij was de eerste politicus die een groot belang hechtte aan de 
filosofie. Hij bevorderde de kunsten en de literatuur, waardoor 
Athene het culturele centrum werd van de oud-Griekse wereld. 
Hij creëerde jobs, jobs, jobs, door een ambitieus project op de 
Acropolis. De meeste overgebleven gebouwen op deze tafelberg, 
waaronder het Parthenon, dateren uit die periode. Tevens sti-
muleerde hij de democratie in de stad, in die mate dat men 
hem betitelde als demagoog. In die tijd was de term nog neu-
traal. Het betekende letterlijk: leider van het volk. (Schrik niet ! 
Vertaald naar het Duits is dat ‘Führer des Volkes’.) In de herfst 
van 429 voor Christus was Perikles een van de slachtoffers van 
de pestepidemie. Na zijn dood zonk Athene weg in een poel van 
politieke onrust en corrupte demagogie. Vroeger was het beter. 
In dit geval, is dat toen Perikles nog leefde, of toen hij dood 
was ? En zo kan je nog een resem historische figuren te berde 
brengen. Was het beter toen Adolf nog leefde of toen hij dood 
was ? Oh, je verstond Daens ! ? Ik bedoel hier wel Adolf Sax.

De Gouden Eeuw van de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden is nog zo’n vergulde tijd. Wat betreft economi-
sche, politieke en militaire macht (vooral ter zee) moest men 
wereldwijd met de Republiek rekening houden. De gunstige 
gevolgen voor beeldende kunsten, literatuur, wetenschappen 
en zelfs armenzorg in de Republiek bleven niet uit. Maar ten 

zuiden van de grens bleven de Spanjaarden heer en meester, 
samen met de Heilige Roomse Katholieke Kerk. De brandsta-
pels der godsdienstvrijheid bloeiden weelderig. Inquisitie was 
schering en inslag: voor een appel en een ei werd je aangegeven 
als ketter. Je werd ondervraagd tot je bekende en daarna werd 
je ook nog eens gefolterd. De reden daarvoor was zowel simpel 
als simplistisch: zonder bijkomende foltering zou je wel eens een 
bekentenis durven liegen. Ja jongens en meisjes, vroeger was het 
beter !

Nu komt hier een derde Gouden Eeuw. (Ik beschik over een 
lijstje van tweeëntwintig Gouden Eeuwen, je bent gewaar-
schuwd.) Voor de gemoedsrust van lezers met vooroordelen 
en raciale of religieuze antipathieën zal ik maar meteen mee-
delen dat deze periode geschiedenis is, verleden tijd. Het gaat 
over de periode van het jaar 750 tot 1257. Houd je vast aan 
de bretels en andere elastieken en zorg voor een stabiele onder-
grond voor het zitvlak. Ik heb het over het islamitische gouden 
tijdperk, dat van grote invloed is geweest op de burgerlijke aan-
gelegenheden van zowel islamieten als christenen. Zo is het te 
danken aan Averroes uit het Spaanse Córdoba en Avicenna, 
een medicus uit Buchara in het huidige Oezbekistan dat de wer-
ken van Aristoteles in de westerse wereld nog bekend zijn. En 
van Al-Chwarizmi, wiens uitgebreide collectie geschriften grote 
invloed heeft gehad op de wiskunde, is de wiskundige term 
‘algoritme’ afgeleid. Dat is een reeks instructies die van een 
beginsituatie leidden naar een beoogd doel, mits ze correct uit-
gevoerd worden. Zoals de instructies die je moet uitvoeren om 
een staartdeling op te lossen. Of deze die je moet volgen om met 
een elektrische boormachine een gat te maken van vier millime-
ter diameter en twee centimeter diepte. Een algoritme is geen 
computerprogramma en al zeker geen artificiële intelligentie. 
Een algoritme denkt niet, in de meeste gevallen zal je moeten 
denken om zelf een algoritme te kunnen opstellen.

Tot slot een klein quizvraagje: wie van deze drie islamitische 
heren heeft een standbeeld in de Guldensporenstad en waar 
staat het ? De eerste prijs is een gratis voetreis op eigen kosten 
naar Tristan de Cunha.

Johan Walgraeve

O ja. De tocoroco is een klein vogeltje dat op de Cubaanse 
eilanden voorkomt. ‘Che’ is een Argentijns tussenwerpsel dat 
Ernesto Guevara de la Serna te pas en te onpas gebruikte. De 
Revolicionario Heroico is de bekende foto die Alberto Korda nam 
van Ernesto op 5 maart 1960, tijdens de begrafenis van de matro-
zen die stierven bij de explosie van het vrachtschip La Coubre. 
Geen enkel bedrijf dat winst maakte door de foto op posterformaat 
te verkopen aan verliefde bakvissen, revolutionaire dromers, syn-
dicalisten, beroepsbetogers en andere linkse medemensen, heeft 
ook maar 1 cent auteursrechten betaald aan Korda.

Daens
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gebeurd. Er was iets aan mij aan te duwen maar ik wist niet 
wat en waar naartoe. Ik besliste om een jaar niets te doen. 
Letterlijk. Om wel een bureau te hebben om naartoe te gaan, 
maar daar de leegte toe te laten. Om alle patronen en gewoon-
ten waar mijn dagelijks leven op gebaseerd is, los te laten. Wat 
er dan is ? Niks…”

Na de eerste donkere maanden ging Barbara een jaar in 
‘transiency’ – wat staat voor ‘residentie voor iemand in trans-
formatie’ - bij FoAM in Brussel. Dat is een plek waar mensen 
zich kunnen herbronnen en heroriënteren. “Je wordt er niet 
betaald, maar krijgt er wel een ruimte. De dagelijkse trip naar 
Brussel gaf me structuur, net als de Keltische kalender die er 
wordt gevolgd en die het jaar indeelt in halve seizoenen. Je moet 
daar eens op letten: als je naar de natuur kijkt zie je om de zes 
weken een duidelijke verandering. Om de volgende zes weken in 
te zetten was er telkens een klein ritueel moment, samen met de 
andere residenten. Dat was dus telkens een toetssteen: hoeveel 
is er bij mij al veranderd ? In het begin niets natuurlijk. Maar 
stilaan is dat gekomen.”

Intussen ging Barbara ook een opleiding volgen, in iets waar ze 
tot dan niets van af wist: begeleider bij afscheidsrituelen. En 
dat in Totnes, een van de eerste transitiestadjes, en nog steeds 
tot de verbeelding sprekend.

Vanwaar die keuze ?

“Ik was totaal geobsedeerd geraakt door mijn eigen rouwproces. 
Want het verdriet bleef maar duren, ik bleef maar de lelijk-
heid van de dingen zien in plaats van de schoonheid van het 
engagement, van de kunsten, … Eigenlijk ben ik een positief en 
optimistisch persoon, ik heb geleerd om met tegenslagen om te 
gaan, dus hoe ik zo diep kon zakken… Dat was beangstigend, 
echt beangstigend. Ik wou weten wat er nodig was om daar 
doorheen te raken, om dat achter me te laten, om iets nieuws 
aan te vatten.”

Dat is blijkbaar gelukt ?

“Die opleiding was een echte levensschool. Het beste wat 
ik gedaan heb. Maar wel heel heftig. De eerste dag was de 
opdracht om door een vensterke in de oven in het crematorium 
te kijken naar een lichaam dat werd verbrand. Vier en een half 
uur lang. Ik was daar niet klaar voor, ik voelde paniek, ik had 
er nachtmerries van. Maar Simon, mijn begeleider, maakte 
duidelijk dat je niet voor een ander kan dragen wat je zelf niet 
aankan. De dag erop ben ik weer vier en een half uur gaan 

Nadat Barbara van 2007 tot 2011 artistiek leider van het 
Kortrijkse Buda kunstencentrum was, keerde ze terug naar de 
Vooruit in Gent. Ze werd er hoofd van het artistieke team in 
een periode waarin het transitiedenken volop opgang maakte. 
Barbara geloofde dat het moment daar was om vanuit dit den-
ken een ander model uit te tekenen voor een kunstencentrum: 
“Een grote organisatie met een groot netwerk, een progressief 
imago in een stedelijke omgeving… Ik dacht, als je daar dingen 
in beweging kan zetten, dan wordt die sneeuwbal snel groter. 
Maar het is anders uitgedraaid.” Barbara kreeg een burn-out.

Barbara: “In essentie ben ik door twee dingen ziek geworden. 
Enerzijds was er de voortdurende confrontatie met de para-
doxale manier waarop alles zijn gang gaat. Mensen die bezig 
zijn met theorieën over het klimaat maar de dag erop naar 
Parijs vliegen. Of de kunstensector die ergens pretendeert  
progressiever te zijn dan de rest van de samenleving, maar in 
de praktijk eigenlijk niet anders kan dan meedraaien in die  
neoliberale molen. Ik wilde daar tegen in gaan, maar dat 
gevecht was te groot natuurlijk. Een interne crisis en een over-
identificatie met mijn job maakten dat de kloof tussen waar ik 
wilde voor staan en wat ik daarvan kon realiseren in de dage-
lijkse praktijk veel te groot werd. Aan de andere kant ben ik 
genekt doordat ik, elke keer als ik op mijn engagement werd 
aangesproken, werd geprikkeld om daarop in te gaan. Want ik 
stond als geëngageerde burger in het leven, ik kon dat toch niet 
maken om daar of daar neen tegen te zeggen.”

Te ver

“Ik heb het te ver laten komen. In 2014 ben ik ziek geworden. 
Het was duidelijk dat het ernstig was en ik niet meer gezond 
kon functioneren. In alle donkerte besefte ik wel dat ik niet 
gewoon ergens anders in dezelfde positie wou gaan staan. Er 
moest een grotere reden aan de grondslag liggen van wat was 

zitten kijken. En nu zag ik wél de schoonheid ervan. Van de 
vlam, het vuur. Omdat ik het technische aspect ervan snapte. 
In dat jaar heb ik veel uitvaarten geanalyseerd, van mensen die 
ik niet kende. Ik wou uitzoeken wat er nodig is om een afscheid 
een goed afscheid te laten zijn.”

“Op het einde kreeg ik als examen de vraag om een ritueel te 
maken dat een herdenking is van een gestorven man uit een 
homokoppel, waarin hij wordt gehuwd met de man die is blijven 
leven, in aanwezigheid van diens nieuwe man. Een trouw- en 
rouwritueel ineen. Door die opdracht wist ik dat mijn praktijk 
zou gaan over rituelen voor nieuwe, fluïde vormen van samen-
leven. Want hoeveel situaties, transitiemomenten zijn er niet 
waarin we geen rituelen voor handen hebben omdat we ons niet 
meer verbinden met een religie of levensbeschouwing waar we ze 
aan kunnen ontlenen ? Ik begon post-its te maken met daarop 
nóg situaties waarvan ik het gevoel had dat er iets ontbrak. 
Mensen die buiten een patroon vallen. Je hebt de kleine vormen, 
iemand die bijvoorbeeld nood heeft aan een alternatief geboor-
tefeest. Maar je hebt ook heel complexe situaties, zoals het 
ritueel met het homokoppel. Al snel hing de muur vol post-its 
met allemaal vormen van niet erkend verlies. Ik wilde een werk-
plaats voor niet erkend verlies oprichten: ‘Beyond the Spoken’. 
Na mijn jaar in FoAM heb ik er een jaar in stilte aan gewerkt.”

Hoe ga je te werk bij het ontwerpen van een afscheidsritueel ?

“Vooreerst ga ik alleen in op vragen waar ik zelf iets bij voel, 
dat is heel belangrijk. En dan is het verhaal van de mensen 
altijd het begin, en de vraag ‘waar wil je afscheid van nemen ?’ 
We praten tot we het antwoord op deze vraag kunnen formule-
ren in één heldere zin – en vaak is dat iets anders dan ze in het 
begin dachten. De keer daarop brengen de mensen objecten mee 
die symbool staan voor waar ze afscheid willen van nemen. We 
kijken nog eens naar het verhaal door de ogen van die objec-
ten. En vervolgens spreken we over waar we het ritueel laten 
doorgaan, en dan: wie moet aanwezig zijn ? Het standaard ant-
woord is meestal ‘niemand’. Mensen gaan ervan uit dat ze privé 
met hun eigen rouw moeten omgaan. De privatisering van ver-
driet is de norm geworden ! Maar een ritueel stelt niets voor als 
er geen gemeenschap is die het draagt. Het integreert u net in 
de gemeenschap in het statuut van rouwende, daarvoor dient 
het. Wel, een week later heeft iedereen een lijst van twintig 
mensen. Dat is altijd een tijdelijke gemeenschap. Je moet maar 
eens zelf die oefening maken: wie zou ik erbij willen als ik een 
afscheidsritueel zou doen ? Een zus, de kinderen, iemand van 
mijn werk en iemand die ik ken van de lagere school. Dat wordt 
een groep mensen die niks hebben met mekaar behalve dat ze 
daar zijn voor die ene persoon.”

Op welke manier sluipt de kunst deze rituelen binnen ?

“Ik besefte dat de honderden theatervoorstellingen die ik 
de jaren voordien had gezien, hielpen om te analyseren wat 
nodig was. Ze hielpen bij een soort dramaturgie van het goede 
afscheid. Het was dus snel duidelijk dat ik bij het ontwerpen 
van de rituelen de kunsten zou betrekken. Rituelen zijn immers 
op een manier kunstzinnig, zonder kunst te zijn. Theatraal 
maar geen theater, therapeutisch maar geen therapie. Ze 

bevinden zich in een interessant gebied waar ik graag werk.  
Ik vind het daar echt interessant.”

“Mijn eerste ritueel was voor een vrouw die een dubbele borst-
amputatie moest ondergaan. Die moest afscheid nemen van 
haar lichaam. Voor dit ritueel maakte Naomi Kerckhove, een 
kunstenares waar ik vaak mee werk, een soort Miss Universe 
lint in wit balkatoen met daarop een geborduurde tekst over 
kracht. Op het einde van het ritueel kreeg die vrouw dat lint 
schuin over haar lichaam gedrapeerd. Later, in de kliniek, had 
ze dat opgerold op haar nachtkastje gezet als een soort ban-
dage. En daarna bij haar thuis hing dat op als een kunstwerk. 
Die vrouw had er telkens heel andere betekenissen en functies 
aan gegeven. Die kracht van verandering van betekenis, dat is 
wat kunst vermag.”

Lillo

Bijna vier jaar na haar crash voelt Barbara dat alle elementen 
die voor verandering in haar leven hebben gezorgd, er duidelijk 
waren om een groter verhaal te kunnen waarmaken. In Lillo 
vond ze een ideale plek om haar praktijk uit te bouwen, binnen-
kort verhuist ze daarheen. Ze heeft duidelijk een nieuwe adem 
gevonden in een nieuw leven. Maar wat met de paradoxale 
buitenwereld waar ze zo hard is op gebotst ? Veel lijkt daar niet 
veranderd. Houdt dit geen gevaar op herval in ?

“De samenleving is niet veranderd. En er zijn nog steeds dagen 
dat de filter weg is tussen mezelf en de werkelijkheid. Dat ik 
alleen het lelijke zie, de opeenstapeling van crisissen en mise-
rie. Op die momenten kan ik nu terugkeren naar mijn essentie, 
mijn echte kern en ben ik in het reine dat ik op dat kleine plekje 
daar iets kan bijdragen. Ik draag mezelf niet meer op dat ik 
alles moet veranderen op een niveau dat ik niet aankan. Ik 
weet dat ik verandering kan brengen in wat ik zelf in de hand 
heb, in mijn eigen praktijk. Wat ik doe is helen, mensen hel-
pen doorheen hun veranderingsproces, kleine gemeenschappen 
creëren, zorgen voor verstilling en vertraging voor hen en ook 
voor mezelf. Deze plek voor kunst, zorg en rituelen in Lillo wil 
ik graag genereus delen met andere zielenzoekers, verbeelders 
en kunstenaars. En dit verbinden met een andere manier van  
leven. Iedereen is welkom, maar er is bijvoorbeeld geen bakker, 
dus eerst gaan we samen een brood bakken vooraleer we gaan 
werken en fantaseren. Of beide samen, dat kan ook natuurlijk.“

interview Joon Bilcke en Klaartje Mertens

www.beyondthespoken.eu

Barbara Raes is gastcurator van Theater Aan Zee 2018 in Oostende

Naar men zegt leven we in een overgangsperiode van een 
overzichtelijke wereld naar… ja, naar wat eigenlijk ? Hoe 
zetten we met zijn allen een volgende, nieuwe stap ? Wat 
laten we achter, wat nemen we mee ? En hoe vermijden 
we dat we intussen onszelf voorbij hollen ? Want de burn-
outs zijn nauwelijks bij te houden, en ook hier lijkt de 
enige weg vooruit: vervellen in iemand nieuw. Maar hoe 
doe je dat ? Barbara Raes viel al deze vragen tegelijk op 
het hoofd. Ze puurde er een artistieke praktijk uit. 

Nieuwe rituelen

Barbara Raes
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‘De Condroz’. Het woord galmde door de klas terwijl de juf 
met haar lange aanwijsstok ettelijke keren tikte op de gekra-
keelde landkaart hoog aan de muur. De naam alleen al klonk 
mysterieus in onze oren. Dit kon niet anders zijn dan één of 
ander geheimzinnig oord, diep verborgen in de Ardennen, ver 
van huis, omringd door haar schildwachten ‘Land van Herve’ of 
‘Fagne Famenne’. Een ons onbekende, mystieke plek, iets groots, 
een schuiloord, een Utopia waar je je kunt terugtrekken.

Heeft niet iedereen er wel eens nood aan om eventjes weg te 
zijn van alles, om eventjes te ontsnappen aan de realiteit of de 
routine van elke dag ? Het leven lijkt soms zo ingewikkeld, de 
wereld zo complex. We moeten en willen en horen en zien zoveel 
dat het ons soms allemaal een beetje te machtig wordt, en dat 
we in ons schuilhol willen kruipen.

Waar ligt mijn Condroz ? Waar ligt jouw Condroz ? Blijf je er 
maar eventjes of zonder je je hermetisch af, ver weg van de 
buitenwereld ? Is het deugddoend, verrijkend, ontspannend of 
eerder problematisch ? Ben je er alleen, of samen met anderen ?

Sommigen klampen er zich vast aan het verleden. Ze hebben 
schrik voor de onbekende toekomst, blijven liever ver weg van 
zaken als klimaatopwarming, de razendsnelle vooruitgang van 
de sociale media, de migratietoestroom, de globalisering of een 
nieuwe economische crisis. Soms is hun Condroz letterlijk hun 
eigen warme nest. Soms worden ze er eenzaam.

Anderen vergalopperen zich in het uitgaansleven, zoeken hun 
toevlucht in drank en drugs. Hun Condroz brengt hen in een 
zekere euforie, al is die misschien kortstondig en schadelijk voor 
de gezondheid…

Bepaalde mensen vinden hun heil dan weer in een overdo-
sis culturele activiteiten. In de wereld van concerten, theater, 
films of voordrachten voelen ze zich echt thuis. Ze zoeken er 
schoonheid die ze in het dagelijkse leven missen, hebben honger 
naar interessante of mooie dingen die hen beroeren en waar ze 
eventjes willen blijven vertoeven… Hun Condroz is een plek vol 
verbazing, al mogen we hopen dat dit niet leidt tot ‘I want it 
all, and i want it now’, zoals Queen zong…

Tegenwoordig zijn ook velen op zoek naar innerlijke rust. 
Initiatieven om aan die vraag te voldoen schieten als padden-
stoelen uit de grond. Fysisch, psychisch, ecologisch of culinair, 
er is voor elk wat wils. Veel mensen verlangen naast hun job, 
hun huishoudelijk werk of andere verplichtingen, naar iets waar 
ze persoonlijk voor kiezen en waarbij ze alles daarbuiten even-
tjes kunnen loslaten. Weinigen kijken nog raar op als je het 
hebt over ‘aqua gym’, ‘zumba’, ‘step-aerobics’ bij een gesprek 
over beweging of sport. Gaat het over mentale aangelegenheden 
dan komen zeker ‘yoga’, ‘mindfulness’, ‘tai chi’, ‘meditatie’ en 
‘spiritualiteit’ aan bod. ’Biologisch tuinieren’, ‘lactose- of glu-
tenvrij voedsel’, ‘paleodieet’ en ‘vegetarische maaltijd’ zijn ook 
erg in. Maar staat deze Condroz niet te zeer onder sociale druk ?

Elk van ons gaat op zijn eigen manier op zoek naar ontspan-
ning. Vrije tijd is één van de artikelen uit de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. En vandaag zijn 

daar talrijke mogelijkheden voor. Maar is onze maatschappij 
niet te ‘Condroziaans’ geworden ? Zijn we soms niet te hard op 
zoek naar onze Condroz, naar die plek die tot onze verbeelding 
spreekt en waar we het op onze eigenste manier goed hebben ? 
‘ME-time’ en ‘PERSONAL coaching’ lijken wel toverwoorden 
geworden. We lijken ons te bevinden op losdrijvende eilandjes, 
maar wat met onze verbondenheid ? En wat met zovelen die om 
één of andere reden uit de boot vallen, voor wie de drempel naar 
hun Condroz te groot is ?

Als we de deuren van onze Condroz durven opengooien is daar 
misschien een ‘ME-time’ met een ‘TOGETHER coaching’. Dan 
maakt individualiteit plaats voor collectiviteit, en is de zinge-
ving in ons soms hectische bestaan wellicht nog intenser. Want 
naast het recht op zorg voor onszelf, kan ook zorg voor elkaar 
een veilig en geborgen gevoel geven. ‘Samen voor een universele 
Condroz’, zou dat geen goede slogan kunnen zijn ? Of zit ik nu 
op míjn droomeiland ?

Triene Nottebaere

Er komen andere tijden, zong Bob Dylan vijftig jaar 
geleden al. Intussen zijn die tijden voorbij, en staan er 
alweer andere voor de deur. Hoezeer houdt weemoed 
de mens af van wat komen zal ? Hoezeer houdt hij vast 
aan wat hij kent, en vreest hij wat vreemd is ? Hoezeer 
verfoeit hij wérkelijk het paradijs waarin hij leeft ? In een 
nieuw project in wording, De Condroz, gaan we met deze 
vragen aan de slag.

De Condroz

Tragiek

Ergens achter de einder
lokt je de weg naar mysterie,
naar de kern van muziek.
Jouw naam in legende.

Tragiek
om achter je te zien
wat je voor je wil vinden.

Ruïnes.
Heroïsch bevochten ruïnes met zuilen.
Zuilen alleen.

De Blues, nu nog de Blues,
dan is ten minste de eer gered.

Je naam
niets meer dan een aanduiding op een notenbalk
met nu eenmaal
niet jouw muziek.

PS Ben ik vrijdagnamiddag eventueel welkom ?

Frank Delft

TIJDEN

Iedereen merkt het, de ene na de andere verandering
Door precedenten, weer een nieuwe gevolgenbeslissing
Dat is steeds geweest, men geeft dat de naam evolutie

Van bovenaf, beslist in een nieuwe wettendiscussie
Akkoord of niet, je zal het wel moeten ondergaan

Veranderlijke buitenwereld, enkel thuis kan je je gang gaan
Niet iedereen doet mee, die worden daardoor schuiner bekeken
Voor mij zijn dat de vrije mensen, omdat ze zich niet bekeren

Vrij, in erbarmelijke condities, daklozen en migranten, op zoek naar beter
Dit in een welvaartsstaat, utopisch en naïef door schuldige kapitalistische meter

Niet voor niets vonden velen het beter, tijdens hun onwetende jeugd
Nu dan op zoek naar hun oude vertrouwde geliefde leuke deugd

Of aangepast op zoek naar rust met oude technieken als yoga of meditatie
Maar nu is overal chemie, onzuiverheden en bijna iedereen aan de medicatie

Is er dan nog een mooie toekomst ? Voor jezelf of de planeet ?
Bijna alles dient daarvoor te veranderen, voor mij een weet

Waarom verder met dat slechte ? Waarom is dit nog een struisvogelplaneet ?
Comfortabele illusie, ganse systeemverandering, weg wie niet weet !

Dat kan, dat zal dan wel de grootste revolutie ooit worden
Dat wil wel iedereen, voor een mooie kleinkinderentoekomst, niet enkel in woorden

Uit naastenliefde, geluk voor iedereen, dat predikt toch iedere kerk ?
Kom dan uit die luie zetel, en zet iedereen aan het echte werk !

Jérôme Duchateau

KNEDEN EN ONDERZOEKEN
Reeds verschillende malen speelde ik mee in een theaterstuk van 
de Unie der Zorgelozen. Telkens bestond de bezetting uit een 
groot aantal spelers. Deze keer is de bezetting kleiner, en is het 
hele gebeuren heel wat intensiever.

We zijn gestart met een basistekst. Deze werd in groep verschil-
lende malen gelezen. Hierna volgde een bespreking: we denken 
er kritisch over na, vormen onze eigen mening, zoeken de rode 
draad in het verhaal, bepalen de ideeën die erin voorkomen, 
proberen tot de essentie te komen.

Aan de hand van de capaciteiten van de spelers wordt een 
rolverdeling opgemaakt. We maken ons deze rol eigen: welke 
emoties komen erin voor, hoe verhoudt het personage zich 
ten opzichte van de anderen, welke rol heeft hij/zij in de rode 
draad ?

Nieuwe tekst, andere scènes worden gezocht, uitgeprobeerd en 
gemaakt door middel van droom, fantasie, improvisatie, eigen 
ervaringen, inspiratie in onze onmiddellijke omgeving. Onze 
onzekerheid, benauwdheid, zenuwachtigheid wordt omge-
ven met een saus van veilig voelen, vertrouwen hebben, 
spontaan zijn, durven doen. We leren bij en worden opmerk-
zaam gemaakt op onze lichaamshouding, stemgebruik, 

WE-time

ademhaling, articulatie.  Een lach, een traan, een moeilijkheid, 
een problematiek, een godverdomme... gedragen door de groep.

Intussen gaan Bram en Thomas aan de slag met licht en geluid. 
Ze zoeken de juiste sfeer voor onze vertelling. De komende 
maanden zullen we het geheel verder kneden en onderzoeken in 
de richting van een toonmoment, zodat we de essentie van het 
verhaal stap voor stap met het publiek kunnen delen.

Marcel Sabbe
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persoon zijn unieke karakter en zijn eigen uitstraling heeft. Ik 
zou dus kunnen zeggen ‘trilling zoveel Herz, dat is Klaartje, 
zoveel Herz is Mieke’, enz. Vergelijk het met uw radio. Als je 
daar Radio2 zoekt, draai je aan een knop tot je de frequentie 
van Radio2 vindt. Dan hoor je de muziek van Radio2. Bij ons is 
dat niet anders. Als je je radio afstemt op depressiviteit en haat 
en wrok, of als je veel piekert, je zorgen maakt of heel ongezond 
eet, dan verlaagt je frequentie. Als je je radio afstemt op de 
hele blije, vreugdevolle deugden - het zijn niet meer de emoties 
maar deugden als passie en vreugde, die hebben een heel hoog 
trillingsgetal.”

Trilling heeft dus niet te maken met het stemgeluid ? Als ik 
niet spreek, dan ben ik toch aan het trillen ?

“Zeker. Als je niet meer trilt, ben je dood. Alles wat leeft, trilt, 
heeft z’n eigen uniek trillingsgetal. Mensen, parasieten, bacte-
riën, virussen, surfen als het ware op een eigen frequentieband. 
Als ze die verlaten dan sterven ze. Zo bestaan er toestel-
len waarmee je het trillingsgetal van de band van de virussen 
kan veranderen, waardoor op dat moment alle virussen in je 
lichaam sterven.”

Wat trilt er dan juist ? Mijn spieren, mijn organen, … ?

“Nee, het is jouw aura, jouw energieveld dat trilt. De aura is 
eigenlijk de visueel waarneembare trilling van iemand.”

Ik denk niet dat ik dat ooit al gezien heb.

“Jawel, iedereen kent dat. Als het mooi weer is en je staart in 
de verte naar een boom, zie je rond die boom soms een witte 
gloed. Dat is een aura. Alles wat leeft heeft een aura en dat is 
de energetische expressie van de materie. Bij mensen met een 
fijne trilling is de aura vaak heel licht van kleur. Bij mensen die 
zware ziektes dragen zijn de trillingen laag, en zijn de kleuren 
in de aura vaak heel donker, heel kleverig.”

En waar komt die trilling precies vandaan ?

“Van buitenaf, dat is kosmische energie. Via de meridianen, de 
energiebanen in het lichaam waardoor de levensenergie vloeit, 
komen die trillingen op je chakra’s en je klieren, en vandaar in 
de rest van je lichaam. Als je een lichaam opensnijdt, dan zie je 
een soort blubber – dat zie je van een kip ook als je die slacht. 
Dat is jouw bindweefsel, dat houdt alles bij elkaar. Dat is de 
geleider van ons lichaam, die jouw binnenkant met jouw bui-
tenkant verbindt, met de natuur, je omgeving, de maatschappij. 
Dat bindweefsel trilt constant. Als het dat niet doet, krijg je 
problemen. Als het bindweefsel rond mijn lever stagneert, kan 
mijn lever niet meer bewegen.”

er al iets in uw aura en dan krijg je weer een ander trillings- 
getal. Alle klanken zorgen ervoor dat uw trillingsgetal wijzigt.”

Dus ook de agressieve scherpe geluiden die ik bijvoorbeeld op 
straat dagelijks hoor ?

“Er zijn heel veel wetenschappelijk testen gebeurd met klan-
ken en water. Masaru Emoto is een Japanse onderzoeker die 
de effecten van negatieve energie op een watermolecule heeft 
onderzocht. Die testen gebeurden met een waterdruppel. Als je 
een flesje water een half uur in een ruimte zet waar er klassieke 
muziek speelt, en daarna leg je er een druppel van onder een 
microscoop, dan zie je een perfect gezonde kristalstructuur. Dat 
water is gelukkig, dat water is blij. Als je datzelfde flesje water 
in een ruimte zet en je draait harde, luide en sterk opzwepende 
muziek, dan zal die druppel water verval tonen. Dan zie je een 
druppel die niet meer afgeboord is, die ruw is, die helemaal 
opengevallen is, die geen kristalstructuur meer draagt. Als uw 
cellen niet meer die basisstructuur van een kristal hebben, dan 
is uw lijf eigenlijk ziek.”

Tot slot, wat zou je kunnen meegeven aan de zangers van 
Allez, Chantez ! ?

“Zing met de ogen gesloten. Waardoor je niet meer afge-
leid bent door externe prikkels en waardoor je beter gaat 
voelen wat zingen doet met jou. Er zijn veel mensen die 
minder luid zingen of stoppen of anders gaan ademen 
omdat ze voelen dat er iemand kijkt. Nog krachtiger zou 
zijn om te beginnen zingen vanuit de stilte. Eerst twee 
minuten met de ogen toe stil zijn, gewoon staan, niks 

zeggen. En vanuit die stilte beginnen een aantal mensen 
te zingen. En stilaan begint de rest mee te zingen. 

Dus niet allemaal tegelijk, hop volle bak, maar 
de klank vanuit de stilte laten ontstaan.  
En na die opbouw terug eindigen met stilte. 
En je blijft nog drie, vier minuten samen in 
stilte staan. Dat zal een ongelooflijke erva-
ring zijn. De klank vanuit de stilte laten 
komen en terug naar de stilte laten gaan. 
Heel bewust. Mensen zullen dat helemaal 

anders gaan beleven en aanvoelen dan 
wanneer je vanuit de volheid van het 
leven ook nog eens de volheid van 
het zingen direct naar buiten laat 

komen. Als je vanuit die stilte kan 
vertrekken heb je met zin-
gen de meeste heilzame 
effecten in je lichaam.”

interview Klaartje Mertens

www.hildeverhulst.be

De zienswijze van Hilde vindt haar oorsprong in de Aziatische 
filosofie en brengt elementen samen uit eeuwenoude tradities 
als yoga, mindfulness, shiatsu, kruidentherapie, ... Die zijn alle 
schatplichtig aan een oosters mens- en wereldbeeld en hebben 
als doel het optimaal in balans brengen van de mens en zijn 
zelfhelende kracht. Anno 2018 maken ze er nog steeds deel uit 
van de dagelijkse omgang met lichaam en geest, en sinds enkele 
decennia vonden ze ook hun ingang bij ons in het Westen.

Waarom worden wij zo gelukkig van samen zingen ?

Hilde: “Omdat dan je hartchakra open gaat. Chakra’s zijn 
energiepoorten in je lichaam die de levensenergie, in de vorm 
van trillingen, zowel ontvangen van buitenaf als transporte-
ren in ons lichaam. Je hartchakra is dus waar je hartenergie 
zit. Passie, liefde, vrijheid, … zorgen voor die hartenergie. Bij 
iemand die bijvoorbeeld een geliefde heeft verloren, komt daar 
ballast op. Die wordt weemoedig of depressief. Met dat gevoel 
van ‘het lukt niet meer allemaal’ gaan zwaardere, doffe tril-
lingen gepaard. Door samen met anderen te zingen worden die 
opgetild tot fijnere trillingen die samen gaan met gevoelens van 
vreugde en blijheid, die dan terug vrijkomen. Dat gaat vanzelf, 
daar hoef je niets voor te doen. Als we samen zingen worden we 
voor even bijna gelijkgestemde zielen, gaan we op bijna dezelfde 
manier ademen en bij uitbreiding ook denken, naar de wereld 
kijken. Het is een fenomeen dat we ook in andere vormen 
terugvinden. Je kent wel het voorbeeld van het nonnenklooster 
waar alle nonnen op hetzelfde moment menstrueren ? Omdat ze 
heel lang samen leven, gaan hun cycli zich op elkaar afstem-
men. Bij mij gebeurde hetzelfde met mijn dochters. Was er een 
waarbij de menstruatiecyclus verschoof, de rest volgde. Als je 
dicht bij elkaar leeft en een goeie verstandhouding hebt, gebeurt 
dat spontaan.”

Kan je iets meer vertellen over die trillingen ?

“Zoals alles bestaan ook mensen uit materie. En net als de 
materie heeft dus ook iedere mens een frequentie, een mate 
van trilling, die wordt gemeten in Herz en uitgedrukt als een 
trillingsgetal. Dat verschilt van persoon tot persoon, zoals elke 

“Die trilling is niet zichtbaar met het blote oog, maar je kan je 
frequentie via beeld wel zichtbaar maken met de zogenaamde 
‘Kirlian-fotografie’. Daarbij leg je je hand op een wit blad en 
worden je vingertoppen gefotografeerd. Op de foto krijg je dan 
rond je vingers de aura van elke vinger te zien. Aan de hand 
van de uitstraling van die vinger weet je of iemand gezond is 
of niet, waar er problemen zitten. Mijn trillingsgetal is immers 
lager als er een deel van mij niet meer beweegt. En omgekeerd, 
hoe meer interne beweging je hebt, wat de expressie van je 
lichaam is, hoe hoger dat uw trillingsgetal wordt. Bijvoorbeeld 
bij het zingen.”

Het gaat dus niet over hoe hoog of hoe laag je zingt ?

“Het heeft niks te maken met of je nu tenor of sopraan of 
alt bent. Het heeft te maken met de plaats in je lichaam van 
waaruit de klank vertrekt. Boventonen zingen is bijvoorbeeld 
iets heel speciaals. Dan ga je met de klank door de neus naar 
boven tot je in de ruimte komt tussen de hypofyse, de hypotha-
lamus, de thalamus en de pijnappelklier. Dat is uw ‘kristallen 
ruimte’. Je kan ook zingen vanuit de buik. Dat is meer zoals je 
zou ‘chanten’, zoals de monniken in Nepal, die dat urenlang 
kunnen. Je gebruikt dan specifieke klanken om de verschil-
lende chakra’s te stimuleren, en zo je organen - bijvoorbeeld de 
i-klank is helend voor de lever. Chakra’s en organen zijn immers 
verbonden met elkaar. Zo is de onderste chakra verbonden met 
alle organen die diep in de buikholte zitten: seksuele organen, 
de blaas, prostaat. Terwijl de hartchakra verbonden is met je 
hart. Heel logisch. De keelchakra is verbonden met het strot-
tenhoofd en de ademsappel en met de schildklier. De meeste 
mensen zingen vanuit de keelchakra.”

Zingen doe je nu

“Dit is heel belangrijk om in het achterhoofd te houden. 
Als ik met jou zit te praten dan kan je denken aan wat 
je gisteren nog had moeten doen, of aan die pittige ver-
gadering van morgen. Maar als je zingt kan je niet 
weg in uw gedachten. Zingen doe je nu. Je kan 
niet zingen in het verleden of in de toekomst. 
Daarom is zingen ongelooflijk heilzaam voor 
lichaam en geest, net als bijvoorbeeld medi-
tatie en yoga, dat gebeurt allemaal in het 
nu. Want als je iets doet in het nu, dan til 
je je trillingsgetal op, dan verfijn je je fre-
quentie. Daardoor komen deugden als 
mededogen, respect, vertrouwen, auto-
matisch weer naar boven. Als je heel 
veel in het nu bent, ga je eigenlijk 
de grote kuis houden in jouw emo-
ties. Zo is jouw trillingsgetal de 
energetische expressie van 
datgene wat jij bent nu 
op dit moment. En als ik 
dit doe”, (Hilde slaat op 
klankschalen) “en je 
laat die klanken door-
dringen, dan verandert 

Samen zingen. We doen het sinds mensenheugenis 
en ook al meer dan een jaar elke maand in de Scala, 
tijdens Allez, Chantez! Iedereen die erbij is, is het erover 
eens: samen zingen doet iets met een mens. Het maakt 
gelukkig. Maar hoe komt dat ? We spraken er over met 
Hilde Verhulst, die hier als integraal lichaamswerker op 
een voor ons bijzondere manier naar kijkt.

Zingen doe je nu

Hilde Verhulst
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Het gaat U goed.

Filip Dumolein

Nu en toene

Foto’s Filip Dumolein

Terwijl ik deze tekst schreef, floten vogels de nacht in. Ik dacht 
aan vroeger en hoe het dan was. De vooravond van vandaag 
werd langzaam een deel van het verleden. Straks werd ook de 
nacht iets wat nooit meer terugkwam. Morgen lag nog veraf.

Ook ik leefde in verleden. Jaren vormden me. Leven in een tijd 
die nooit meer terugkwam, betekende voor mij groei. Ik was 
daarnaast lang op zoek naar een reden van bestaan.

De ring die ik ooit erfde, koesterde ik eerst. Voor de dood van 
mijn ouders wist ik niet eens dat die er was. Wij, kinderen van 
hetzelfde gezin, beseften er aanvankelijk de schoonheid niet 
van. Tot het moment dat die aan mijn vinger schitterde, miste 
de ring een betekenis, voor ons, voor mezelf.

De ring had iets romantisch. De hoekige afwerking verraadde 
elegantie uit een ver verleden. De steen in het midden van een 
strikachtige krul was klein, doch wat blonk die wonderlijk mooi. 

De symboliek aan mijn middelvinger bracht me snel steun. Nog 
later ging ik nooit zonder de deur uit. Ik geloofde sterk dat ik 
door de ring te dragen de juiste mensen ontmoette, goede beslis-
singen nam en vanuit nostalgisch vertrouwen veilig rondliep. 

Wie de ring eerder droeg, deed er niet toe. Net die ring lag al die 
jaren in de juwelendoos bij mijn ouders op mij te wachten. Dit 
brokje geluk werd bijna per toeval het mijne. Door mijn voorva-
deren kreeg ik ongewild bestaansrecht. Ik kon gaan voor groei.

Ik herinnerde mij het keuzemoment levendig. Een aantal juwe-
len waaronder de ring lagen in het midden van de eettafel van 
mijn ouderlijke huis.  Niemand van mijn broer en zussen toonde 
voor een stuk een specifieke voorkeur. Ook ik had al een paar 
items bij me liggen. De redenen waarom ik ervoor koos, ont-
snapten mij erna snel. Toen ik de ring uiteindelijk vastpakte, 
liet ik die niet meer los. Ik zag hoe die me wonderwel paste en 
begreep dat dit een voorbestemde keuze was.  

Geloof in voorbestemming zorgde voor gevoel in mijn bestaan. 
Ik kon wat was beter plaatsen. Ik besefte dat ik daarbij vlot een 
generatie oversloeg. De vintage-look vrijwaarde me van wat die 
me in lage toonaarden opleverde. Nostalgie heelde. Lang voor 
mijn bestaan ontstond een doel. Dat doel werd zichtbaar voel-
baar door wat ik droeg.

Ik genoot van de aandacht die ik door de ring kreeg. Velen 
merkten zijn unieke schoonheid op. Ik droeg met trots wat voor 
mij bedoeld was. Verleden kreeg zin. Ik kon het waardevolle 
karakter ervan voelen.

Een lange tijd droeg ik het stuk gericht. Mijn bestaansrecht lag 
erdoor vast. Ik bewoog me bewust in een bepaalde richting. De 
ring duidde. Ik volgde vanuit vertrouwen.

Ondanks mijn overtuiging en houvast ontstond er stilaan een 
nieuw spanningsveld. In mijn zoektocht naar de reden van mijn 
bestaan voelde vroeger als oneerlijk en bikkelhard. Door gemiste 
kansen in het verleden viel ik vandaag buiten de norm. Mijn 
bestaansrecht kreeg door de ring te laat vorm. Kon ik die nog 
waardig dragen?

Ik keerde me moedwillig van de wereld af. Ik baalde voor een 
regelgeving die me te veel aan vroeger deed denken. Daarnaast 
besefte ik dat ik het verleden verheerlijkte door geloof in voorbe-
stemming. Ook al wist ik dat vroeger niet beter was, toch liet ik 
me verleiden door nostalgie vanuit een nog verder verleden. Ik 
troostte mezelf door een generatie over te slaan. Niet iedereen 
kon begrijpen dat die voordien oorzaak was van mijn anders 
zijn. 

De norm ontstond echter in een periode die nooit meer terug-
kwam. Vroeger voelde als wanordelijk en verwoestend. Ik miste 
opbouw. Mogelijks werd ik verleid door een beeld in mijn hoofd. 
Ik twijfelde aan de realiteit. Ik leek erdoor mijn waarde als 
mens te verliezen.

Ineens zag ik dat mijn strijdlust zich in dezelfde periode ont-
wikkelde. Dat vuur was er nog levendig. Net door een norm 
ontstaan in het verleden ontdekte ik mijn anders zijn. 
Dankbaar besefte ik dat ik eerder recht op bestaan kreeg.  
Ik werd met een doel geboren. 

Ik borg de ring daarna definitief op. Vintage misleidde. Vroeger 
kwam immers nooit meer terug. De dag van morgen brak 
inmiddels aan. Ik richtte me strijdlustig en in vertrouwen op 
de toekomst.

Linde Moreel

De zang van de tijd 
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Van mijn melk

Oei, deze morgen ben ik even van mijn melk, of anders gezegd: 
eerder op een onaangename manier wakker geschud.

Ik haal de post (van gisteren) uit de brievenbus en vind daar 
een flyer waarop in grote letters te lezen staat: ‘OPROEP 
OPTOCHT: LEEFBARE BUURT - GEEN MEGAMOSKEE’. 
De boodschap ‘pakt’ mij. De stijl, de kleuren, het beeld erbij. 
Het voelt als een kramp in mijn keel. Ik voel de schrik in mijn 
lijf. De angst ook. Deze taal, deze manier van schrijven boezemt 
angst in. Deze taal van wij tegen hen. Dit kan ik niet laten lig-
gen. Hier moet ik iets mee.

De huidige moskee in Kortrijk in de Stasegemsestraat is een 
moskee die ontstaan is vanuit een nood, dat is duidelijk. Met 
de tijd trok ze geleidelijk meer en meer mensen aan, tot ze uit 
haar voegen barstte. Vandaar dat de moskee nu noodgedwon-
gen moet verhuizen naar een andere locatie in een buurt waar 
meer ruimte is.

Ik leef in de buurt van de huidige moskee. Die brengt op vrijdag 
veel mensen bijeen voor het gebed. Heb ik daar last van ? Neen, 
eigenlijk niet. De vrijdag is het hier druk, zowel qua auto’s als 
qua volk op straat. Vind ik dat erg ? Geen parkeerplaats vinden 
op vrijdagnamiddag kan even vervelend zijn, ja. Aan de andere 
kant, de drukte die er op straat heerst op dat moment vind ik 
eigenlijk best gezellig. Er zijn mensen van allerlei kleuren en 
van allerlei slag. Het is een soort multiculturaliteit die wel een 
gemoedelijkheid schept. Het geeft sfeer en doorbreekt de sleur. 
Ook doorheen de week brengt dit in het algemeen wat kleur in 
de buurt.

Daarenboven vind ik het ook echt fijn dat er inspanningen 
gedaan worden vanuit de moslimgemeenschap om contact te 
leggen met de buurt. Een paar jaar geleden kreeg iedereen uit 
de omgeving een uitnodiging in de bus om de moskee te bezoe-
ken. Tijdens dat bezoek werd toen al gezegd dat er een ander 
gebedshuis kwam. Vorig jaar nodigde de moslimgemeenschap 
ons uit op een Iftar. Ze trakteerden gul met allerlei lekkers (er 
was geen alcohol - voor sommige Belgen kan dat een gemis zijn 
maar voor mij niet). Bij onze aankomst werden we uitgenodigd 
om ons tussen de mensen te zetten en contact te maken met 
voor ons onbekende buren uit de moslimgemeenschap. Ik had 
een aantal fijne babbels. De Iftar werd gehouden op het plein 
voor de kerk. Dat vond ik wel mooi en symbolisch. Nee, ikzelf 
heb geen last van een moskee in de buurt.

Raadgever

Als ik dan deze flyer in de bus krijg (die wellicht een vroege ver-
kiezingsstunt is) dan grijpt de angst mij naar de keel. Ik kan 
het niet laten maar ik moet onwillekeurig denken aan oor-
log. Opeens komt de polemiek dichtbij en wordt heel tastbaar. 
Het zal toch niet waar zijn dat mensengroepen ook hier zul-
len optochten organiseren die leiden tot geweld en onlusten. 
Ik maak het innerlijk groter, maar dat is wat de schrik met 
mij doet. Ik heb schrik dat deze ‘opruiende’ flyer zal leiden tot 
tegenreactie en waar eindigt dat ? Extremisme, nog meer elk 
aan zijn eigen identiteit vastklampen, muren bouwen. Wij 
en zij. Wij die de goeden zijn, de anderen die het gevaar of de 
ruziestokers zijn (en dit voor beide kanten). Terwijl we nu, in 
mijn beleving, in Kortrijk nog in een sfeer zitten van openheid 
en contact leggen, elkaar leren kennen, overleggen met elkaar 
en elkaars noden beluisteren. Dat stemt mij gerust. Dat is wat 
ik wil behouden. Laat ons blijven praten met elkaar.

Ik laat het even bezinken. Nadat de angst wat weggezakt is, 
overdenk ik alles nog eens. Wat drijft mij om dit te schrijven, 
wat drijft hen om die flyer op te stellen ? Draait het niet alle-
maal om hetzelfde, namelijk: angst ?

Angst is nooit een goede raadgever. Angst leidt tot verstar-
ring, tot stilstaan, tot vasthouden. Angst geeft een signaal dat 
we moeten alert zijn, dat er iets anders op komst is, dat we de 
aandacht er moeten bijhouden. Maar verder heeft angst geen 
functie. Het is belangrijk dat we niet in die verstarring blij-
ven maar van daaruit gaan zoeken om ze op te lossen. Dat we 
de verandering gaan bekijken en zien wat er mogelijk is. Dat 
heb ik al meermaals ondervonden in mijn eigen leven en dat 
rondom mij.

Onlangs kreeg ik van een collega te horen dat haar ‘nog jonge 
moeder’ ongeneeslijk ziek verklaard was. Ze had het nieuws net 
gehoord en was in shock. Angst had haar overvallen, ze wist 
even geen raad, wist niet hoe het verder moest. ‘Wat nu ? Wat 
zonder mijn ma ? Nu toch nog niet, ik heb haar nog nodig…’ 
Angst trok aan de alarmbel. Ze reageerde verschrikt. Er zal iets 
veranderen, er was al iets veranderd. Maar zit de oplossing dan 
in boos worden en zeggen: ‘Ik wil hier niets mee te maken heb-
ben, ik wil het niet weten, ga weg.’ ?

Ik denk ook aan mijn buren met jonge kinderen. De eerste keer 
dat die kinderen alleen met de fiets naar school vertrokken, 
alleen op weg in het drukke verkeer. De schrik sloeg hen om het 
hart, komt dat wel goed ? Er speelden allerlei doemscenario’s in 
hun hoofd. Maar moet je je dochter dan tegenhouden en zeg-
gen: ‘Ik wil het niet. Laten we het bij het oude houden en blijf 
thuis.’ ?

Evenzo met opgroeiende kinderen die geleidelijk hun eigen weg 
gaan. Heel wat van mijn vrienden-moeders keken bang toe.  
Ze willen ver op reis, of ze willen in het buitenland studeren, of 
ze worden verliefd op iemand waarvan je als ouder vreest ‘dat 
komt toch nooit goed’… Is de oplossing dan zeggen: ‘Ik wil hier 
niets mee te maken hebben, ik wil het niet.’ ? En bijgevolg je 
kinderen thuis houden of kwaad worden en wegsturen ?

Eveneens heel herkenbaar in onze maatschappij is de angst 
om relaties aan te gaan, om engagementen aan te gaan. Je 
uit angst of zelfbescherming (gedeeltelijk) afsluiten – ‘we zul-
len wel zien hoelang onze relatie zal duren’ - is veiliger dan je 
te verbinden of samen te zoeken naar een nieuwe manier van 
samenleven. Maar is dit steeds weer vasthouden aan het oude, 
vertrouwde een oplossing ? Gedeeltelijk, tijdelijk… maar welke 
kansen, verandering en groei missen we dan ?

Onbekend

De bewuste flyer speelt doelbewust in op angst. ‘Wat als mijn 
buurt waarmee ik zo vertrouwd ben, zal veranderen. Wat als 
blijkt dat er wekelijks een massa onbekenden, vreemden mijn 
vertrouwde buurt zal binnendringen. Wat zal dat betekenen 
voor de rust, de veiligheid, voor de ruimte die we nu hebben, 
voor de nu al fel begeerde parkeermogelijkheden…’ Maar is de 
oplossing dan: ‘Ik wil hier niets mee te maken hebben, ik wil 
het niet’ ?

Ook bij mij roept de folder angst op. Angst voor discussies, 
ruzies, voor extremisme met agressiviteit tot gevolg. Angst voor 
striktere afspraken, meer regels, meer wantrouwen en meer 
onveiligheid. Angst ingevuld op een andere manier, maar het 
is één en dezelfde angst. Ik wil het niet weten, ik wil er niets 
mee te maken hebben ? Ook hier leidt verstarring niet tot een 
oplossing…

En de flyer speelt met deze angst, wakkert die zelfs aan. 
Dat zie je aan de vormgeving, aan de taal, aan de opbouw.  

De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zullen hier wel tus-
sen zitten en angst creëren lijkt in dit geval een hulpmiddel te 
zijn om stemmen winnen. Maar angst creëren leidt nooit tot 
oplossingen. Integendeel, bewijze hiervan de voorbeelden hier-
boven. Mogelijkheden en kansen worden dan niet meer gezien, 
veranderingen en oplossingen worden ontweken. Openheid 
wordt geslotenheid, respect wordt verwijten, samen wordt 
tegen…

Voor mij is het heel duidelijk. Als we ons laten meeslepen door 
de angst dan wordt evolueren moeilijk en verliezen we kansen. 
We missen een kwaliteitsvol afscheid met ons moeder, de kans 
ontglipt ons om onze kinderen te zien groeien en bloeien tot 
verrassende mensen waarop we fier en dankbaar mogen zijn en 
we laten kansen liggen om een mooie relatie of verbinding aan 
te gaan die ons laat ontplooien tot een mooier mens waarvan 
we niet wisten dat dit mogelijk was.

Meegaand in de angst waartoe de flyer oproept, missen we dus 
ook de kans om samen met alle partijen eerlijk en vrij onze 
mening te zeggen, in een respectvolle sfeer te luisteren naar 
elkaar, om te ontdekken wat voor ieder belangrijk is en om zo 
samen met de ‘anderen’ te evolueren naar een nieuwe en ver-
frissende toekomst voor onszelf en voor onze kinderen.

De beklemming in de keel is intussen wat minder geworden. Het 
is mij intussen wel duidelijk. Angst is niet de oplossing. Ik wil 
verbinden en mogelijkheden zien.

Vandaar dus dat ik het belangrijk vind dat ik kan laten weten 
dat het voor mij niet zo erg is om te leven in de buurt van een 
moskee.

Dominique Vergote

Voor wie of wat ben ik bang ?

Iftar op het plein voor de kerk
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Deburkanisation moest zich trouwens van een computerscherm 
bedienen om haar boodschap aan ons over te brengen. Zou die 
vrouw haar boodschap van ‘eerbied voor de moslimgelovige 
vrouw’ niet krachtiger hebben kunnen overbrengen met haar 
volle gelaatsexpressie ?

Ten tweede: hoe moet de kunstenaar reageren op in de wet 
vastgelegde kledijvoorschriften ? Ik stel vast dat de wetge-
ver betracht te bekomen dat de burger die zich in de publieke 
ruimte begeeft ‘fatsoenlijk’ gekleed is. Zo verwacht men in kust-
steden dat mensen na het in badpak zonnebaden, zich meer 
bedekken wanneer ze de shoppingstraten aandoen. Zo is het 
verboden dat nudisten zich naakt in de publieke ruimte bege-
ven. Wie het wel probeert, zal gesanctioneerd worden. Van de 
kunstenaars verwacht ik dat zij de wettelijk begrenzing van wat 
‘fatsoenlijk’ is, wat wenselijk is, niet blauwblauw laten, maar 
vragen stellen. De wet die gelaatsbedekking verbiedt zowel als 
de wet die naaktheid verbiedt verdient ‘op scene’ overtreden 
te worden en in hun statements moeten kunstenaars elke wet 
in vraag stellen, zonder daarbij te willen dat de wetgever hun 
advies en hun wensen rechtstreeks in wetten waarmaakt. De 
kunstenaar moet zich met de grootst mogelijke vrijheid van 
mening tot de bevolking kunnen richten. Als de bevolking daar-
bij zo politiek actief is dat zij met hun bevindingen na ‘het 
bericht van de kunst’ het beleid proberen te beïnvloeden, en 
liefst daadwerkelijk ook kunnen, dan hebben wij mijns inziens 
de grootst mogelijke democratie bereikt. Daarvoor moet ten eer-
ste de kunst het volk bereiken, moet ten tweede het volk politiek 
actief zijn en tertio de beleidsmakers een functioneel contact 
onderhouden met ‘hun basis’, het volk. Is dit een utopie ? Een 
maatschappij waarbij de kunstenaar rechtstreeks de wetgever 
beïnvloedt kan ik niet aanvaarden. Dat in een democratie het 
probleem van een meerderheid tegenover een minderheid zich 
stelt is onvermijdelijk. Het valt te hopen dat het beleid gevoerd 
wordt door de meerderheid en dat binnen dat beleid de stem 
van minderheden invloed mag hebben.
Laat ons niet vergeten dat er een grote diversiteit aan min-
derheden is en dat zij allen hun plek in onze samenleving 
verdienen. En laat ons daarbij bewust blijven dat het aan-
nemen van de slachtofferrol vaak de noodzakelijke eigen 
verantwoordelijkheid verdoezelt en het oplossen van een min-
derheidsproblematiek niet vergemakkelijkt.

Goed dat Rachida Lamrabet haar film maakte en haar boek 
schreef. Goed dat de film kan vertoond worden en het boek gele-
zen. Goed dat er vragen mogen gesteld worden. Goed dat de 
medewerkers van de Unie en van Vormingplus die avond met 
Lamrabet mogelijk maakten. Ik ging met een hoofd vol terug 
naar huis. Goed dat ik hierover mocht schrijven.

José Vandenbroucke

Vrijdag 9 februari. Ik was gisteren aanwezig bij de filmverto-
ning en het daaropvolgend debat rond Rachida Lamrabets film 
Deburkanisation en haar boek Zwijg Allochtoon (dat ik niet gele-
zen had). Het werd een bijzondere avond die ook vandaag nog 
zijn sporen nalaat in mijn met info overladen brein.

Lamrabet stelt in haar film Deburkanisation, een bijzonder 
indringend kunstwerk, de zogenaamde ‘boerkawet’ (het verbod 
op het dragen van kledij met gezichtsbedekking) in vraag. Het 
is mijn overtuiging dat in een democratie die het recht op vrije 
meningsuiting in haar vaandel draagt, kunstenaars aangeno-
men of door de wet gestelde grenzen in vraag kunnen stellen. 
Dat liefst zonder repercussie op hun persoonlijke situatie en 
dagelijks inkomen.

Naar mijn gevoel werd in die avond het probleem van het door 
de wet begrenzen van kledijnormen wat betreft het zich met 
die kledij in de publieke ruimte begeven aangekaart. Meer spe-
ciaal het dragen van gelaatsbedekking ter bescherming van de 
persoonlijke intimiteit in onze gemeenschap. Er werd daarbij 
gesteld dat het dragen van een boerka een vorm van persoon-
lijke expressie is van de vrouw die dit wil. Ik stel mij daarbij een 
aantal vragen.

Ten eerste: waarom voel ik mij onzeker bij het zien van 
iemand die gelaatsbedekking draagt ? Wanneer ik iemand ont-
moet, wens ik die persoon zoveel mogelijk in zijn eigenheid te 
herkennen. Daarbij is het kunnen zien van zijn of haar gelaats-
expressie een bijzondere rijkdom. Iemand die zijn of haar gelaat 
voor mij verborgen houdt, geeft me een gevoel van onvermo-
gen tot gesprek. Dat Lamrabet en haar debatpartners op de 
avond in de Scala hun gelaat onbedekt hielden, bevorderde voor 
mij het gevoel van samenzijn in eerbied voor elkaars mening. 
Iemand die zijn of haar gelaat bedekt houdt, wordt voor mij 
een geobjectiveerd iemand, ‘iemand zonder gelaat’. Enkel in 
het theater, op de scene, en tijdens verkleedpartijen (carna-
val e.a.) mogen mensen hun gelaat bedekken of maskeren om 
‘iemand anders te zijn’, om het personage te worden dat zij 
spelen. Iemand die mijn medemens wil zijn zonder gelaat ver-
hindert voor mij het samenleven, het elkaars gevoelens lezen, 
het elkaars gevoelens kunnen kennen, wat voor mij de essen-
tie van communicatie is. De vrouw met gelaatsbedekking in 

Als jongerencoach stippelde ik samen met de jongeren de weg uit 
doorheen Roots. Waar wil je mee verder, en hoe pakken we dit 
samen aan ?

Tijdens de eerste kennismakingssessie in het Conservatorium ont-
dekte Mohamed M. zijn liefde voor piano. Hij probeerde nog negen 
weken met evenveel enthousiasme alle andere disciplines uit maar koos 
uiteindelijk toch voor hetgene waardoor hij gebeten was, piano. Na 
een week oefenen op een instrument dat hij nooit eerder bespeelde, 
speelde hij samen met een leerkracht van het Conservatorium een solo 
tijdens het toonmoment. Heel straf !

Omdat hij zo enthousiast was over Roots en de kansen die hij daar 
kreeg, werkte Mohamed ook mee aan het promofilmpje. Daarvoor 
zocht ik zes jongeren bijeen, allemaal uit een verschillend thuisland, 
en ging ik met hen aan de slag. Wat willen we vertellen over Roots ? 
Waarom doen we dit ? Welke kansen biedt dit ons ? We vertaal-
den samen de tekst die we maakten vanuit het Nederlands naar hun 
eigen moedertaal. Na enkele keren oefenen werden ze voor de leeu-
wen gegooid en moest alles worden opgenomen, in een echte studio. 
Allemaal zeer overweldigend, maar Mohamed en de anderen gaven 
er het beste van zichzelf. We namen alles twee keer op, één keer 
in het Nederlands en één keer in de moedertaal van de jongeren. 
Opmerkelijk om te zien dat ze het in het Nederlands veel makkelij-
ker hadden dan in hun eigen moedertaal. “Nederlands is bijna onze 
nieuwe moedertaal, we zijn al zoveel van onze eigen taal vergeten !” 
zei Waris achteraf, zelf verwonderd. Ikzelf kon alleen maar vol trots 
toekijken…

Maar ook heel wat andere jongeren gingen verder aan de slag met de 
opgedane ervaringen. Zo speelden Ahmed en Mahmoud in de Gentse 
Kopergietery mee in een voorstelling van theatermaker Pascal 
  Buyse, met wie ze tijdens Roots in Antigone de werkweek 
   hadden gevolgd. Ze namen elkaar op sleeptouw om samen 
  met vier andere, totaal onbekende jongeren uit Brussel en 
Gent een sterk stuk te maken over identiteit en de wereld. Ik was 
ontroerd door de doorzetting van Ahmed, die het door zijn fysieke 

Hoe kritisch mag de kunstenaar nog zijn ? En kan de 
ene kunstenaar zich meer permitteren dan de andere ? 
Belangrijke vragen nu onze samenleving het almaar 
lastiger lijkt te krijgen met wie buiten de lijntjes kleurt 
van wat ‘normaal’ is. En dus reden genoeg om er in de 
Scala even bij stil te staan, naar aanleiding van de heisa 
rond de film Deburkanisation van Rachida Lamrabet. 
José Vandenbroucke was erbij en blikt terug.

Dit voorjaar was de Unie partner in het project Roots 
2018. Leerlingen uit de Kortrijkse OKAN-klassen 
proefden tien weken lang van tien verschillende 
disciplines bij tien verschillende organisaties. Bij de Unie 
was dat theater. Na een afsluitende intensieve werkweek 
volgde eind maart een toonmoment. Jongerencoach Merel 
Gruwez blikt terug.

De grootst mogelijke 
democratie

Roots 2018

Deburkanisation

Workshop radio bij Quindo

Workshop theater bij de Unie

beperking tijdens repetities niet altijd makkelijk had. En dan nog een 
kippenvelmoment toen Mahmoud zijn twijfels en angst voor de nieuwe 
omgeving waarin hij als dertienjarige terechtkwam durfde vertellen.

Ik ben heel benieuwd naar alle mooie verhalen die nog komen. Van 
Stanislav bijvoorbeeld, die aan de slag ging in de Kortrijkse Hip Hop 
Academie ‘De Stroate’ om eigen rapteksten te schrijven en zo zijn 
droom waar te maken. Of Dahabo, die graag als politieke verslagge-
ver aan de slag wil bij radio Quindo.

Misschien kleine stappen in onze ogen, maar grote voor deze jonge-
ren. Ze leren nieuwe ‘autochtone’ jongeren kennen, ontwikkelen hun 
eigen identiteit in een voor hen nieuwe samenleving, durven kritisch 
kijken naar de nieuwe wereld en er hun mening over geven. Zo kwam 
ik onlangs Ibrahima tegen, die ik enkele jaren geleden begeleidde om 
hem in te schrijven in een voetbalclub. Ondertussen speelt hij er in de 
eerste ploeg. Hij doet het goed op school, leerde veel nieuwe vrien-
den kennen en gooit er hier en daar een woord dialect in tijdens ons 
gesprek. Prachtig vind ik dat !

Jongeren die meestappen in ‘onze vrijetijdscultuur’ verbreden hun blik 
op de samenleving en ontdekken wie ze kunnen en mogen zijn.

Merel Gruwez, foto’s Tiny Bogaerts

Workshop muziek in het Conservatorium
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te gebruiken. Gegarandeerd had je met je lompe, van de stress 
bevende vingers een verkeerd bolletje neergezet en kreeg je twee 
herkansingen. De derde poging was bij de banken (waar je pen-
sioen zat, en je betalingen) de hoofdprijs. Je bankrekening werd 
geblokkeerd.

Weg ermee ?

Er zijn media die met graagte verkondigen dat negentig procent 
van de bejaarden vlot omgaan met de computer (het was op de 
radio en de naam en functies van de specialist heb ik niet kun-
nen noteren). Plus Magazine – het tijdschrift voor de actieve 
oudere – spuwt maandelijks de boodschap rond hoe goed hun 
doelpubliek wel met de computer kan omgaan. Het merendeel 
van de zeventigplussers heeft niet eens een computer. Hebben ze 
er dan al een geërfd van zoon of dochter, dan blijft het gebruik 
beperkt tot contact met de kleinkinderen. Natuurlijk zijn er 
gepensioneerden die door hun vroegere loopbaan vlot met een 
computer overweg kunnen. De anderen bewonderen de kunstjes 
ervan maar kunnen ze zelf niet produceren.

Weg met de computer ? Het is niet zo dat er vroeger niets was 
en dan de Big Bang met de computer. In mijn schooltijd kwam 
het rekenmachientje op de markt. Nog met rode cijfertjes en 
niet echt goedkoop. Enkele mensen die het bestudeerd hadden 
waren tot de conclusie gekomen dat wij dat toestelletje niet op 
school mochten gebruiken. We zouden dommer worden, maar 
de winkelier had er al vlug een in gebruik. En in de supermarkt 
verscheen de elektronische kassa. Later met een streepjescode- 
lezer die zo snel werkte dat je de aankopen nog maar voor de 
helft in je kar had gekregen of reeds vroeg men je bankkaart 
en of je zegeltjes wilde. En maar vloeken op de gepensioneerde 
die met ‘echt geld’ wil betalen. Want het moet vooruit. Amper 
vijftig jaar geleden rekende de kruidenier nog met potlood 
(waar soms eerst moest aan gelikt worden) en een blaadje 
papier en controleerde je best de totaalsom van de kruidenier. 
Vroeger beter ?

Nog niet zo lang geleden was een 
privéauto ondenkbaar. Grote 
verplaatsingen waren met 
het openbaar vervoer, de 
andere te voet of per fiets. 
In iedere straat waren er 
winkels, kruidenierswin-
keltjes bij overvloed. Tot 
de mensen zich een auto 
konden permitteren en 
vanaf dan hun nieuwe 
status konden tonen 
door in de Grote 
Magazijnen in de 
stad te kopen. 
Of beter nog, 
in de Shopping 
Centra. En de 
kleine winkelier 
sloot zijn winkel 

Coach

Het waren de laatste dagen van september. De laatste bladeren 
deden een bij voorbaat gedoemde poging om de winter aan de 
stam door te brengen. Met mijn muts diep over de oren getrok-
ken rustte ik op een zitbank. Die zitbank maakte deel uit van 
‘de omloop’ die ik dagelijks moest afleggen. Dokters, verplegers, 
maatschappelijk werkers, teevee, radio, enzovoort baden dage-
lijks hun litanie tot de zittenblijvers. Of je het nu graag had of 
niet, zelfs het ontbreken van benen was geen argument, lopen 
zou je. Liefst nog door onderweg gekke sprongetjes te maken. Je 
moest daarbij nog een ‘coach’ hebben, liefst een levend exem-
plaar maar één op je smartphone mocht ook. Aangezien lange 
wandelingen voor mij nogal pijnlijk waren had ik met behulp 
van een stafkaart en enkele verkennende tochten een perfecte 
toer uitgestippeld: om de 200 meter een zitbank of herberg 
waar ik kon bekomen van de reeds geleverde inspanning. Zo 
waren zij tevreden en ik ook.

Over die smartphone moet mij trouwens nog iets van het hart. 
Slechts met de nodige verkeerde verbindingen en bizarre mede-
delingen kreeg ik mijn tegenspreker aan de praat. Er zaten 
zodanig veel ‘apps’ in verborgen dat je in het bos geen boom 
meer zag. Binnen die ‘apps’ zaten er dan nog zoveel zich steeds 
maar weer vertakkende zijwegen, dat je gegarandeerd een (al 
dan niet betalend) abonnement aan je been had. Uitleg krijg je 
er niet bij en er is geen plaats voor woordjes. Je moet het doen 
met symbooltjes waarvan je de functie met trial and error moet 
te weten komen. Na veel vallen en opstaan kon ik er gewoon 
mee telefoneren.

Dat was nog geen moord, erger werd het met de wachtwoorden. 
De sluwheid van de ontwerper kende hier geen grenzen. Om te 
beginnen zag je in de plaats van het teken dat je getypt had een 
identiek bolletje als dat ervoor. Je werd dan nog verplicht afwis-
selend kleine letters, grote letters, cijfers en ‘speciale tekens’ 

en gooide de sleutel weg. Nu we een auto hadden was ook in 
de nabijheid van de fabriek wonen geen voordeel meer. We 
zagen nu plots de zwarte rookwalmen die uit de schoorstenen 
kwamen. We eisten dat de fabriek verdween uit de woonomge-
ving. Aan de rand van de stad verschenen de industriezones, 
de productie en de vervuiling werden er geconcentreerd. En wij 
gingen in de verkavelingen wonen. Op zondag betoogden we om 
de natuur te redden. De rest van de week eisten we dat de beek 
in een riool veranderde. We wilden geen ratten en stank.

Wolhandkrab

Nu we bejaard zijn geworden, blijven we verlangen naar dat 
idyllisch prentje uit onze jeugd. We leggen een deken van 
bloemetjes over het verleden en onthouden alleen maar de 
leuke momenten. Alhoewel statistieken het tegendeel bewij-
zen, scheen in de zomer alle dagen de zon, en in de winter 
sneeuwde het met een wit landschap en was er geen donkere 
smurrie zoals nu. We houden een leugenachtig beeld van het 
verleden voor ons en denken dat dit de heilige waarheid is. Zo 
vergeten we dat ons huis ooit een stuk natuur was. Dat verwijt 
gaat ook op voor de natuurverenigingen. Zij hebben een prentje 
hoe een stuk natuur er moet uitzien en beheren, kappen, spit-
ten en zagen die natuur die maar niet wil begrijpen dat hij 
niet mag veranderen, evolueren. In het oosten van ons vader-
land is de Chinese wolhandkrab opgedoken. Ze ‘verwoest’ onze 
natuur. En dan ? Er ontstaat een nieuwe biotoop met wolhand-
krabben. Maar nee, we willen onze fotonatuur zoals we hem 
kennen uit een ver verleden. Indien de natuurbeschermer al 
zou geleefd hebben in de tijd van de dinosauriërs, dan zou Dino 
hier nog rondlopen, gered door het beheerwerk van de natuur-
beschermer. Men vertelde fier dat er ergens al 350.000 van die 
wolhandkrabben waren gevangen. Maar men zei er niet bij wat 
men met die beestjes deed. Aangezien ze er niet echt knuffel-
baar uitzagen vrees ik voor hun lot. Uitroeien zullen we ze !

Vroeg of laat komt iemand op het idee gans een domein vol 
beton te storten met in het midden één grote ‘hoe het was’. We 
mogen, moeten zelfs, protesteren tegen die vooruitgang want 
het eindpunt van de vooruitgang is de onomkeerbare vernieti-
ging van de aarde, de absolute stilstand.

Meedoen of verzuipen

Op het moment dat ik dit schrijf is er een wereldwijde actie 
tegen plastiek, verpakkingen in het bijzonder. Ik erger me ook 
dood aan de producten die soms bijna niet uit de verpakking 
te halen zijn. Maar ik zie ook dat de mevrouw aan de stand 
van de niet verpakte bananen die met een vlekje laat liggen en 
intussen alle bananen knijpt en duwt en verlegt om die banaan 
te vinden die ze kan gebruiken. Laat ons alle plastiek in een 
recyclagezak doen en verwerken tot iets bruikbaars. Moet 
mogelijk zijn.

We staan telkens voor de keuze: meedoen of verzuipen. Want 
aan de opmars van de computerisering valt niet te ontkomen. 
Er zullen kunners en kenners zijn en diegenen die om welke 
reden dan ook de boot gemist hebben. Is onze hang naar het 
verleden en tegelijk hunkering naar de toekomst geen uiting 
van angst ? Vroeger trouwde je met het meisje van onder 
dezelfde kerktoren. Nu woon je samen met iemand van de 
andere kant van de wereld. De wereld gaf vroeger meer zekerhe-
den, of is dat niet zo ? Waren er vroeger niet meer oorlogen en 
ziektes die miljoenen doden achter zich lieten ?

We sluiten ons op en kijken naar het voetbal, naar een kook-
programma. En de wereld daarbuiten sluiten we buiten. Die 
buitenwereld bevat enkel maar schertsfiguren die scheldend 
over elkaar rollen of ons met fake nieuws oplichten. En zo horen 
we niet hoe onze cocon openbarst, opengescheurd wordt en wij 
de wereld worden ingegooid. Naakt en onwetend. 

PS: dat we niet schaapachtig in de PC mogen geloven was deze 
week nog te zien op tv. Het woord ‘minister’ werd voortdurend 
vertaald als ‘minister’. Jammer genoeg kwam er in de volle twee 
uur geen minister in voor. Kon ook niet anders: het Engelse 
woord ‘minister’ betekent ‘predikant’.

Ivan Basyn

Notities van een oude brombeer



met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de provincie West-Vlaanderen, OCMW Kortrijk en de stad Kortrijk

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten en projecten     ? Mail, bel, schrijf of kom gewoon even langs: Unie der 
Zorgelozen, Pluimstraat 7, 8500 Kortrijk - 056 / 220 400 - info@uniederzorgelozen.be

KAFKA! (3) - Binnen Unie der Zorgelozen behandelen we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de voorschriften uit de General Data Protection Regulation. Dit betekent dat u 
inzicht heeft in welke gegevens we verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat uw rechten zijn. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van 
persoonsgegevens vindt u op www.uniederzorgelozen.be/wettelijk/. Indien u verdere vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@uniederzorgelozen.be. Via dit 
e-mailadres kan u ook vragen welke gegevens wij van u verwerken en ze eventueel laten verbeteren of verwijderen.

werkten mee aan deze Gazet Ivan Basyn, Joon Bilcke, Manu Claeys, Frank Delft, Lander Depypere, Jérôme 
Duchateau, Filip Dumolein, Merel Gruwez, Wouter Hillaert, Thijs Lijster, Klaartje Mertens, Linde Moreel, Triene 
Nottebaere, Barbara Raes, Marcel Sabbe, Geert Six, Stefanie Tanghe, José Vandenbroucke, Filip Vanderbeke, 
Dominique Vergote, Caroline Verhaeghe, Hilde Verhulst en Johan Walgraeve foto’s Tiny Bogaerts, Heroen Bollaert, 
Serge Bonehill, Lander Depypere, Filip Dumolein, Steven De Wit, internet, Ogen-blik, Barbara Raes, Marc Schoeters, 
Stefanie Tanghe en Dominique Vergote eindredactie Joon Bilcke coverfoto Heroen Bollaert vormgeving Bruno Tytgat

De Gazet is een project van de Unie der Zorgelozen 
en verschijnt tweemaal per jaar. Ze geeft een ruime 
inkijk in de werking van de Unie en is een belang-
rijk platform voor de Zorgelozen. Ook vele andere 
stemmen uit het brede maatschappelijke en artis-
tieke veld komen aan bod. Voor u is het de ideale 
manier om ons werk – beter – te leren kennen, voor 
ons om u erbij te betrekken.

www.uniederzorgelozen.be

Gazet
DE

AGENDA
Een voorlopig overzicht van wat al vaststaat voor het najaar.
Deze kalender wordt geregeld aangevuld!

Koffieklets op donderdag – elke donderdag van 14u tot 18u in het Scala café

do 6 sept 20u Vegan Palace de Scala

wo 12 sept 20u15 Vijand van het volk (+ EXTRA Filip De Rynck - 19u) de Scala
do 13 sept 20u15 Vijand van het volk de Scala
vr 14 sept 20u15 Vijand van het volk de Scala

za 15 sept 20u Vijand van het volk OC A. Rodenbach, Rumbeke

do 20 sept 20u Allez, Chantez! de Scala

vr 28 sept 18u Resto Ratatouille de Scala

vr 28 sept 20u15 Vijand van het volk De Spikkerelle, Avelgem

do 4 okt 20u Vegan Palace de Scala

vr 5 okt 20u Vijand van het volk CC De Grote Post, Oostende

za 6 okt 20u Vijand van het volk CC De Schakel, Waregem

vr 12 okt 20u15 Vijand van het volk CC De Steiger, Menen

za 13 okt 20u30 Vijand van het volk Theater Malpertuis, Tielt

do 18 okt 20u Allez, Chantez! de Scala

vr 19 okt 20u15 Vijand van het volk OC De Stekke, Moorsele

za 20 okt 20u30 Vijand van het volk Bij’ De Vieze Gasten, Gent

vr 26 okt 18u Resto Ratatouille de Scala

do 8 nov 20u Vegan Palace de Scala

do 15 nov 20u Allez, Chantez! de Scala

vr 30 nov 18u Resto Ratatouille de Scala

do 13 dec 20u Allez, Chantez! de Scala

vr 21 dec 18u Resto Ratatouille de Scala

za 29 dec  Black Saturday Party de Scala

VERBREEK VERZAMEL VERTEL

Unieweetjes en dito nieuwtjes vind je 
ook op onze facebookpagina

al lid van de Spionkop van de Scala ?

surf naar WWW.DESCALA.BE

ga ook eens naar onze website
WWW.UNIEDERZORGELOZEN.BE


