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WERKLOZENWERKINGEN, WAAR NAARTOE? Hebben plaatselijke werklozenwerkingen zi~ ?
Waarom worden jongeren zo moeilijk bereikt ?
Welke oplossingen zien de vakbonden voor de
werkloosheid ?
Waarom hebben informatiedagen zo weinig
sukses ?
Hoe zit de samenwerking tussen de diverse
werklozenwerkingen ?
Moeten werklozen georganiseerd worden, en
hoe ?

Deze en nog andere vragen hebben we opge
worpen tijdens een rondetafelgesprek aan
Patrick Kosynsky van ABVV-werklozenwerking
Antwerpen, Rob Prins van ACV-werkzoekenden
werking Antwerpen en Ronny Maes van De Vol
Macht, een onafhankelijke werklozenorgani
satie van Mechelen.
Een beknopte weergave van dit gesprek.

KP : Wat opvalt uit de leeftijd van de deel
nemers van de aktiviteiten is het gebrek aan
jongeren onder de 21 jaar. Hoe verklaren
jullie dat ? Geef ook eens een profiel van
de deelnemers. .

ABVV : Wij bereiken wel een ruimer publiek
dan de vaste kern door de verkoop aan het
doplokaal van een infokrantje met een oplage
van 1000 ex per maand.
Wat betreft de mensen die aktief deelnemen
aan onze aktiviteiten, dit zijn niet uit
sluitend geschoolden : momenteel werkt er
één universitair mee, het hoogste nivo is
A1, de grotere groep bestaat uit A2, één
derde bestaat uit LMO en beroepsonderwijs.
Dit vormt de aktieve vaste kern.

Als we gaan zien naar de passieve geïnte
resseerden, dan zijn er vnl uit de 1000
kopers een 150 tal mensen die op één of
andere manier kontakt met ons hebben
opgenomen.

ACV : Om op de jongeren terug te komen
het ACV heeft ook een dienst voor jonge
ren en ook daar stelt men vast dat wei
nig werkende jongeren bereikt worden in
verhouding tot het ledenaantal. Dat er
weinig werkloze jongeren op afkomen is
niet alleen een vaststelling in het
Antwerpse.
Als we zien naar de andere werkloze
deelnemers moeten we vaststellen dat de
mannen meestal een bediendenkontrakt be
zitten en de vrouwen vooral arbeidsters
zijn. We bezitten echter geen statistieken
over de geschooldheid van de deelnemers.
Er zijn ongeveer 800 deelnemers op een
passieve manier. We streven er vanaf
september naar om een aktieve vaste kern
uit te bouwen, die ook initiatieven kan
nemen.
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DV : Bij ons zijn de jongeren tussen 21 en
30 jaar ook de meest aktieven, en die zijn
dan ook geschoold, niet direkt universi
tair, maar vooral Al, terwijl de ouderen 
vooral vrouwen - bijna allemaal niet ge
schoolde arbeiders zijn, een paar bedienden.
Deze groep die bereikt wordt is minder ak
tief.
Jongeren onder de 21 jaar bereiken we minder
omdat deze nog hoop op werk hebben, en dus
werkloosheid als tijdelijk probleem zien;
daarom organiseren zij zich ook niet.

KF : Het doelpubliek dat bereikt wordt heeft
dat te maken met het soort" aktiviteiten die
er ingericht worden, vb de nadruk ligt op
informative aktiviteiten is je publiek dan
niet automatisch de laaggeschoolden die be
hoefte hebben aan informatie?

ACV : Zo zou ik het niet durven stellen.
Het is nl opvallend dat ook al hebt ge die
dag een informatiemiddag rond rechten en
plichten van de werkloze, dat diezelfde dag
op het sekretariaat mensen uren staan aan
te schuiven om diezelfde vragen te stellen.
Ook op het doplokaal wordt dikwijls verkeer
de informatie doorgegeven. Een reden te meer
om naar zo'n informiddag te kopen.
Oorzaken hiervoor zijn ofwel de behoefte
aan individuele begeleiding ofwel durft men
er ook niet voor uitkomen voor de persoon
lijke situatie. Werkloosheid blijft nog
steeds een stempel.

ABVV : Bij ons is dit ook gedeeltelijk zo.
Wanneer we het infokrantje komen verkopen,
dan krijgen we meer vragen dan er gemiddeld
komen op de infomiddagen. Wij vinden het een
belangrijke vaststelling dat als ge aktief
aan den dop zijt, er wel diskussies losko
men.

DV : Hetzelfde zien wij ook. De eerste k~er

zijn we met twee het infokrantje gaan ver
kopen, maar dit was niet haalbaar doordat ge
konstant gekonfronteerd wordt met vragen of
met een dikussie over makakken buiten enzo.

KF : Zo te horen zit de evolutie binnen de
werklozenwerking reeds in het brengen van
de vakbond of de organisatie rechtstreeks
naar de doppers toe, i.pl.v. verwachten
van de doppers dat ze naar de organisatie
komen. Vertel hier eens wat meer over. Is
dit tegelijk een strategie om de afstand
tussen. dopper en organisatie kleiner te
maken?

ACV : In Watlonië bestaat inderdaad deze
regeling dat per doplokaal een delegé is.
Het probleem dat zich in Vlaanderen stelt
is in hoeverre wil de RVA vrijstelling van
stemplekontrole geven, in hoeverre is die
man voldoende informatief onderlegd hier
voor. Personeel van de vakbond kan hiervoor
niet vrijgemaakt worden. Hoe moeten we dit
aanpakken naar de praktijk toe ?

ABVV : Volgens mij is informatie geven niet
de enige bedoeling. Het is eerder een mid
del om in gesprek te komen met werklozen,
een middel om tot diskussie ook over andere
dingen, zoals migranten en vrouwen, te ko
men, en zo makkelijker te komen tot
akties. Deze delegés zouden dan ook de
sfeer wat kunnen bepalen in zo'n doplokaal.
Bij de ABVV-werklozenwerking in St Ni
klaas wordt er ook gewerkt met verschei-
dene delegés, maar dezen werken zonder bescher
ming. Het nadeel hiervan is dat na enige tijd
die delegè verdwijnt door het vinden van

een job en dus een andere moet aangesteld
worden.

DV : Bij ons speelt dit duidelijk door de
eigen ervaring van het sukses van de aktieve
werking aan het dop lokaal en we denken ook
dat dit de manier is om de schakel te leg
gen tussen doppers en organisatie, i.pl.v.
een organisatie op te richten in een huis
en ons kwaad te maken als ze niet afkomen.
Wat niet wil zeggen dat die delegès volledig
op de hoogte moeten zijn van de wetgeving,
wel belangrijk is dat er diskussie loskomt
en dat ge kunt doorverwijzen.
Veel mensen die bij ons komen zijn van de
hulpkas, die geven geen of verkeerde infor
matie door, anderzijds een vakbondspubliek
waarbij de informatieverstrekking tegengeval
len was of die op voorhand zeggen : die doen
toch niets voor doppers. Wij gaan dan samen
naar de vakbond of verwijzen hen door.

KF : Tegenwoordig hoort men regelmatig de
idee dat jongeren weinig geïnteresseerd zijn
in werklozenwerkingen, vnl omdat ze de zgn
arbeidsethos niet meer zien zitten en dat de
werklozenwerking datgene is waartegen ze
zich afzetten. Hiernaast borrelen de slogans
'recht op niet werken' ,'recht op zinvol werk'
op. Hoever staat de diskussie daarover bin
nen jullie organisatie?
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ACV : Ondanks de inspanningen geleverd door
de jeugdvrijgestelde was het toch opval
lend dat er te weinig jongeren van het
ACV deelnamen aan de jongerenmars. Dit
is volgens mij een teken aan de wand dat
ze de toekomst niet meer rooskleurig
zien. De geschiedenis van de vakbeweging
werd geschoeid op basis van de arbeidssi
tuatie. Daarom ook vragen binnen de vak
beweging': moeten wij ons met werkloos
heid bezighouden , is dit niet de taak van
socio~kulturele organisaties ?
Langs de andere kant bestaat het niet
aktieve ledenaantal uit 40 %, wat een af
brokkeling van de macht van de vakbond kan
betekenen. Binnen de beleidsorganen zit
ook nergens een werkloze, zij komen hier
niet aan bod en worden dus ook niet ge
hoord door de werkenaen zelf. Er is drin
gend een mentaliteitswijziging nodig. Dit
is ook één van de opdrachten van onze
vakbeweging.

DV : Wij gaan er meer van uit van het recht
op een individueel inkomen voor iedereen,
of hij nu werkt of niet, wat niet wil
zeggen dat we achter de slogan 'recht op
luiheid' staan. En dqn eraan gekoppeld
'recht op zinvol werk' voor iedereen, met
als gevolg dat iemand werk nmag weigeren
als hij er niet achter kan staan.

ABVV : Recht op individueel inkomen, recht
op zinvol werk, heeft te maken met die
arbeidsethos. Het grote probleem is
als ge daar achter staat - wij staan daar
ook achter - dat ge moet gaan uitleggen
aan de hand van uw doelstellingen :
volledige tewerkstelling kan nu niet gerea
liseerd worden. De eis 'recht op indi
vidueel werk en inkomen' moet verduide
lijkt worden dat dit slechts kan door
ook tegen het kapitalistische systeem
te zijn.

KF : Er wordt belangrijk geacht te werken
in dienst van de doelstellingen die ge
wilt bereiken. Is nu niet één van de knel
punten dat zowel de vakbonden als organi
saties zoals de Volmacht niet goed weten
wat de uiteindelijke doelstelling is, in
die zin dat we naar een volledige tewerk
stelling willen, maar we zien in dat dit
niet mogelijk is, we zijn wel voor zin
volle arbeid maar er staat tegenover
kost wat kost elke arbeidsplaats bespa
ren.

ACV : Dat is een situatie die zich momen
teel bij ons voo~doet. In september-decem
ber gaat het VRC (Vlaams regionaal ACV)
die vraag uitpluizen : waar willen we
naartoe ? Is het opportuun o~ te blijven
stellen recht op zinvol werk door arbeids
duurvermindering met behoud van loon.
't Is een zoeken.

DV :. Het··probleem dat wij zien is dat de
eisen die wij stellen : recht op zinvol
werk, recht op individueel inkomen, dat
die niet realiseerbaar zijn binnen de
kontekst van deze maatschappij. Het pro
bleem is : hQe vertaal ik dat ? Hoe
kunnen aktieve politiek bewuste mensen
dit aan mekaar lijmen ?

ABVV : Onze doelstelling is uiteindelijk
de werkloosheid af te schaffen. Daarom
moeten er tussenstappen geformuleerd
worden, zoals radikale arbeidsduurvermin
dering zonder loonverlies. Deze slogan
moet ook uitgelegd worden : wie betaalt
dat? Dit zijn konkrete dingen waarop je
werkende en niet-werkende mensen kunt ver
enigen. Dit is een korte termijn doel
stelling.
Nadien stelt zich dan de diskussie : kan
werkloosheid afgeschaft worden binnen dit
sysyteem ? Wat met dit systeem? Wij
vinden dat dit systeem niet kan blijven.

ACV : Werkloosheid kunt ge ook niet hele
maal oplossen door die maatregelen te ne
men.

ABVV : Werkloosheid is inherent aan het
kapitalistische systeem. Er worden
steeds werklozen gemaakt.

KF : Hoe zit de samenwerking tussen de
vakbonden en de kleinere werklozenwer
kingen in een belangrijk probleem als
werkloosheid?

DV : Wij proberen samen te werken met
ACV en ABVV. en deze bonden ook samen te
brengen op plaatselijk vlak.
Daarnaast zien we dat vanuit het anti-schor
singskomitee om een koördinatie op te
zetten ACV zegt : we doen (nog) niet
mee.

ACV : Werklozenwerking is iets nieuw, we
hebben eerder een afwachtende houding
aangenomen. Onze optie is een nauwere
samenwerking tussen de verschillende
diensten van het ACV (jongeren, migran
ten), maar ook KAJ, KAV •... en daarnaast
ook met het ABVV.

ABVV: Een'syndikale werklozenorganisa
tie heeft ook een taak binnen de vakbond,
we moeten inzien dat werklozen op veel
vlakken geisoleerd staan. ook al zijn de
eisen van werklozen dezelfde als die van
werklozen. Werklozen moeten die strijd
mee voeren, mee ondersteunen.
Daarom moeten zij zich volgens ons orga
niseren in de vakbond, zodat ze opnieuw
beschouwd worden als volwaardige leden
van de organisatie.
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KF : Waarom kunnen de vakbonden niet ver
krijgen via de bestuursinstanties van
de RVA dat artikel 143 opgeschort wordt?

ABVV : Het punt is dat die instanties
administratieve funkties hebben, waar
door zij nog maar weinig voeling hebben
met de werklozenwerking. Komt daarbij dat
zij al gauw zeggen dat zij enkel beve
len van hogerhand uitvoeren. En in die
organen zitten bovendien geen werklozen.
Als die afgevaardigden dan toch niet op
de vingers worden gekeken door werklozen
verdedigen die dan uiteraard stellingen
die niet door werklozen gedragen worden.

ACV : Wij beamen deze stelling : sommige
afgevaardigden in het subregionaal tewerk
stellingskomitee Antwerpen heebben geen
rechtstreekse bindingen met werklozen,
zij zijn slechts op ondernemingsvlak
aktief. Er komt nog bij dat werklozen ~n

e~n zwakkere positie staan, ze hebben
geen inspraak.

KF : Hoe kunnen we dit oplossen, v~a een
centrale van werklozen .?

ACV : Nee ! Wij zijn tegen een werklozen
centrale. Dit betekent ook minder finan
ciële bijdragen aan de centrale zelf. De
werklozen moeten de kans krijgen binnen
de strukturen van het ACV. Delegés die
door een faling zijn getroffen moeten de
kans krijgen in die strukturen te blijven.

ABVV : Wij staan ook niet achter 't idee
van een werklozencentralei Binnen de
vakbond moeten de werklozen enerzijds een
brede interprofessionele werking uitbouwen,
anderzijds moeten ze ook trachten een
eigen plaats in de beroepscentrale uit te
oefenen. Een aparte werklozencentrale
zou hun isolement alleen bevorderen.

DV : Wij hebben ook vragen over een aparte
centrale. Laat liever iedereen georgani
seerd zijn binnen hun centrale. Maar ge
beurt dat wel ? En anderzijds, wat met
diegenen die nooit gewerkt hebben ? Dat
zijn problemen die binnen de vakbond
moeten opgelost worden.

Chris De Ley
Marc Swyngedouw

ABVV-WERKLOZENWERKING - ANTWERPEN

Ontstaan : begin 1982 naar aanleiding van
aktiviteiten in jongerenkomitees, werden 2
BTK'ers ter beschikking gesteld voor de mo
bilisatie van de jongerenmars voor werk,
i.s.m. het AKTJ. Later uitbouw werklozen
werking met jongeren. Oktober '82 eerste
kennismakings- en vormingsweekend. Jan '83
konkrete opstarting werking.

Personeel: 1 BTK'er

Aktiviteiten :
- 2-wekelijkse bijeenkomsten op praktisch

gebied en gericht op vorming en infor
matie.
oprichting anti-schorsingskomitee samen
met AKTJ, vrouwenhuizen, Jeugdhuizen,
buurtwerk. Eerste stappen die gézet zijn
anti-schorsingsmeeting + verspreiding
affiches.
Hieruit ontstaan oprichting koördinatie
buro Vlaamse werklozenwerkingen.
infokrantje

Doelpubliek : Over 't algemeen worÀen
werklozen van ongeveer 30 jaar berei~t_,

heel wat zijn ouder dan 40 jaar en er worden
~einig jongeren onder de 25 jaar bereikt.
Vaste aktieve kern bedraagt 40 mensen.

Samenwerking met andere organisaties :
blijkt uit jongerenmars voor werk, oprich
ting anti-schorsingskomitee.

Nationaal ABVV :
- sinds 83 bestaat een nationale koördi

natie van de verschillende werklozen
werkingen in Vlaanderen, die op zich
ook initiatieven kan nemen op nationaal
vlak.
plaatselijke afdelingen hebben geen beslis
singsbevoegdheid maar er zijn meer moge
lijkheden dan vroeger, vb de uitgave van
het infokrantje.
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ACV-WERKZOEKENDENWERKING.- ANTWERPEN

Ontstaan : 1981

Personeel : 1 vrijgestelde voor 14 afdeling
en in Antwerpen; vanaf volgend
werkjaar + 4 werknemers (DAC)

Aktiviteiten :
- maandelijkse informatieve bijeenkomsten :

- gemiddeld 20-25 deelnemers
- inhoud : werking RVA, hoe solliciteren,

art 143 (schorsingsartikel langdurige
werkloosheid), .•.

vanaf volgend werkjaar meer aktie- en
vormingsgericht werken

Doelpubliek : alle werkzoekenden. Over 't
algemeen worden werklozen boven 35 jaar
bereikt, geen jongeren.

Samenwerking met andere organisaties :
gaat vanaf volgend werkjaar meer uitgebreid
worden; er wordt begonnen binnen eigen
rangen KWB, KAV, KAJ.

Nationaal ACV :
nationaal is er een maandelijkse bijeen
komst met vertegenwoordiging van elk
verbond; hieruit wordt een nationaal
jaarprogramma opgesteld (vb volgend jaar
wetsvoorstel Amsons : bescherming sol
licitant wordt besproken). Werking is
afhankelijk van de kapaciteit van de
plaatselijke verbonden.
40 % van de leden is niet-aktief lid,
dwz is werkzoekend, stagiair, brmggepensià
neerde, BTK, DAC, .• Hieruit blijkt het
belang van een lange termijn beleidsoptie.
Deze worden in se-tember-december op de
agneda geplaatst.

DE VOLMACHT - MECHELEN

Ontstaan: februari '83 vanuit Elcker-Ik
Mechelen, waar binnen de sektor arbeid op
kuraussen vnl werklozen op afkwamen.

Personeel 4/5 vrijgestelde vanuit Elcker
Ik en 7 tot 8 vrijgestelden van stempelkon
trole.

'Aktiviteiten :
- kafé : - financiële onafhankelijkheid

- ontmoetingsruimte
- lage drempel tot informatie vra-

gen - ligt dicht tegen doplokaal
- kursussen : - maatschappelijke vorming :

niet suksesvol
- informatiedagen : suksesvol,

komen vooral vrouwen op af.
Worden samen met ABVV en ACV
georganiseerd.

- atelierdienst : vooral vraag
naar ateliers die beroeps
kansen verhogen.

- infodienst : oorspronkelijke bedoeling :
scholing geven i.s.m. ACV en ABVV; wordt
afgeschaft door gebrek aan belangstelling
en opgevangen door

- dopkomitee : - twee mensen van De Volmacht
staan elke dag per dopgroep
aan het doplokaal

- voorbereiden akties : sukses
vol

- infokrantje

Doelpubliek : er komen vnl jongeren tussen
21 en 30 jaar. Deze zijn reeds aktief of
georganiseerd. Verder ouderen vooral vrouwen)
tussen 40 en 45 jaar,die niet georganiseerd
Z1Jn.
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WERKLOOSHEID: STIMULANS VOOR
VE·RNIEUWINGEN IN EKONOMIE EN VAKBOND ?

•

Sigrnund Freud zou ooit op de vraag wat nu het
geluk van de mens uitmaakt geantwoord hebben :
Arbeit und Liebe. En dit antwoord brengt op
~ijn beurt de spreuk in her~nnering die men
kan lezen boven de ingang van het concentratie
kamp van Auschwitz : Arbeit macht Frei.
In onze kultuur wordt arbeid als een wezenlijk
deel gezien van ons leven en in verband ge
bracht met geluk, liefde en vrijheid. Dit vin
den we ook reeds in de zesde eeuw terug : het
'ora et labora' was de grobdregel van St Bene
dictus, vader van Europa genoemd.

Onze kultuur kent sedert lang de arbeid een
bijzonder hoge waarde toe. Alle menswetenschap
pen hebben die waarde beschreven, als middel
tot zelfontplooiing en identiteit door de
psychologen, tot bevrediging van onze behoeften
door de economen, tot status- en plaatsbepaling
in de maatschappij door sociologen en tot om
vorming van natuur in kultuur door filosofen.
Sommigen beweren zelfs dat arbeid tot het wezen
van de mens behoort:.Anderen beweren dat dit
enkel typisch is voor de Europese kultuur en
helemaal niet opgaat voor zgn primitieve sa
menlevingen, vroeger en nu.

De nadruk op de arbeid is de nadruk op de be
taalde arbeid : mensen moèten gaan werken om
het nodige geld bijeen te krijgen om te kunnen
overleven. Arbeid is koopwaar geworden op de
markt van goederen en diensten. Op die ar
beidsmarkt hebben de aanbieders en vragers
van arbeid zich georganiseerd. Wer~gevers en
vakbonden hebben akkoorden gesloten over de
arbeidsduur, de loonkost, het aandeel van de
werknemers in de op industriële wijze gepro
duceerde goederen en diensten. Hierbij waren
wederzijdse belangen in het spel : de werk
gevers hadden meer zekerheid doordat de kon
kurrentie op de loonkost verminderde en vooral
dat door de relatief hogere lonen de massapro
dukt$e kon omgezet worden in massakonsumpt~e

en de massale winsten verzekerd waren. De werk
nemers werden aangespoord een groot deel van
die goederenstroom op te kopen, ook al waren ,
dit niet de goederen waar zij nu het meeste
behoefte aan hadden. Zij kregen in de naoor
logse periode ook meer inkomens en bestaans
zekerheid.
De vragen naar de zin van het werk of het nut
van het geproduceerde waren ongepast in een
systeem waar iedereen er schijnbaar beter van
werd. Een deel van de mensheid kan zich kapot
konsumeren en de kontestatie daarrond bracht
geen onmiddellijke veranderingen. Wellicht
met de beste bedoelingen opgezet leidt dit
systeem tot vrij dwangmatige ontwikkelingen.
Tewerkstelling werd het moderne afgodsbeeld.

Iedereen moèt gaan werken, want de sociale
zekerheid wordt op basis van geleverde arbeids
prestaties verleend. Deze zekerheid ontneemt
echter tegelijk de vrijheid om niet te arbei~

den binnen dit systeem.
Hierin ligt reeds een eerste tegenstelling be
sloten : toegenomen zekerheid en gelijkheid
leidt tot een dalende vrijheid. Door de werk
loosheid wordt een tweede tegenstelling duide~
lijk, nl dat de sterkere arbeidsplicht vrij
belachelijk klinkt bij een massaal tekort aan
arbeidsplaatsen. Hierdoor wordt de mogelijk
heid duidelijk om het recht op luiheid te
eisen. Onze maatschappij is zo produktief
geworden (of zo slecht georganiseerd) dat hon
derdduizenden echt niet meer hoeven te werken.
Wat er echter gebeurt is het volqende : hp.r

recht op arbeid wordt opge@ist, het recht om
uitgebuit te worden, het recht om zinloze ar
beid te presteren. Het ogenblik lijkt noch
tans gekopen om zowel de arbeid als het inkomen
grondig te herverdelen, zonder daarbij iede
reen de arbeidsmarkt op te jagen.

Het boven beschreven systeem van verplichte ar
beid werkt op basis van geld. Op het eerste
gezicht nogal triviaal om dit te benadrukken.
Het is echter niet altijd zo vanzelfsprekend
geweest dat alle diensten en arbeid beloond
worden in klinkende munt. De verzorgingsstaat
heeft veel vrijwilligerswerk in het ekono
misch marktproces opgenomen. De geldcirculatie
is enorm toegenomen. Alles is ook te koop voor
geld, zelfs liefde en geluk op de welvaarts
markt. SigmQnd Freud moet echter ook geweten
hebben dat het ongel~kkige liefdesleven van
zijn burgerpati~ntenweinig met financi~le

zorgen van doen had. Omgekeerd betekent dit
dat er zonder geld niets meer te krijgen valt,
alles dient gekocht. Nu zijn er enorm veel
zinvolle dingen te doen en te maken, maar er
is geen geld voor te vinden. Honderdduizenden
en miljoeBen mensen bij ons en de gehele wereld
wensen iets zinnigs van hun leven te maken,
maar dit wordt hen vernoden. En ook vele werk~

nemers die zinloze dingen doen of maken kun
nen hun werk niet opgeven om wel zinvolle
dingen te gaan doen, zelfs zij die aan dit
werk heel wat prestige en status ontlenen.
Hierin wordt dus een tweede tegenstelling
duidelijk : het huidig ekonomisch systeem ver
hindert dat aan bepaalde behoeften wordt vol
daan terwijl heel wat mensen daaraan willen .,~

werken zelfs op vrijwillige basis. Dit zou
echter de 'verworven rechten"van de werkne
mers kunnen aantasten. De diskussie rond het
vierde arbeidscircuit laat deze tegenstelling
duidelijk zien : er is geld en veel geld om
dingen te maken die n~emand v~aagt of echt
nodig heeft, terwijl er helemaal geen geld is
voor zinvolle tewerkstelling en zinvolle pro
duktie. Mooie boel heeft men ervan gemaakt.
Speelt het echte leven zich dan inderdaad af
in het spiegelpaleis ? .
Wanneer de werklozen zinvol werk zoeken en
werknemers hun werk zinvol willen maken dan
moeten ze uitkijken naar de middelen en de
kanalen om hun problemen op het maatschap
pelijk forum te brengen en ze op te lossen.
Hierin zijn er groepen die uitzien naar de
bestaande kanalen : de vakbonden en de politie
ke partijen. Andere groepen verwachten daarvan
geen steun meer : de politici zijn geen beleids
voerders meer en de partijen zijn de marionetten
die de diktaten uitvoeren van de technokra-
ten, van het grootschalig ekonomisch gebeuren
gericht op winst en niet op maatschappelijk nut.
De vakbondenverdedigen de werknemers, maar dan
wel binnen dit technokratisch systeem zodat zij
in feite het systeem zelf verdedigen, de ge
kende afstand tussen droom en daad.
Deze tweede groep pleit eerder voor de koöpe
ratieven, zelf zorgen voor einvol werk. Laat
de vakbond zijn eigen boontjes maar doppen,
zelfs letterlijk, zij zitten toch te zeer ver
strengeld in de grootschalige industriële
produktie. Het is hopeloos van daaruit enige
vernieuwing te verwachten. Naast deze groot
schalige industriële ekonomie moet men een
kleinschalige ekonomische leven ontwikkelen,
moet men nu reeds de leefbaarheid van een al
ternatief ontwikkelen in afwachting da~;dè:

big business vanzelf in elkaar stort.
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De eerste groep~b1ijft bij de idee van de glo
bale verandering van de maatschappij. De nieuwe
koöperatieven en derge1ijke.initiatieven lei
den immers juist de vernieuwende en broodno
dige krachten af van noodza~e1ijke veranderin
gen binnen de bestaande grootschalige produkt~e

sfeer en vooral binnen de vakbonden en politie
ke bewegingen;
Hieruit is ook een dubbele lijn voor het stra
tegisch handelen van de beweging van de werk
lozen af te leiden. Ofwel kiest men resoluut
de weg van de koöperatieven, van zelfbeheer en
hoopt men op het lange termijneffekt van het
goede voorbeeld. Ofwel kiest men de weg van de
globale verandering door vakbonden en partijen
te dwingen hun verouderde ideologieën en op
vattingen te verlaten en in te spelen op het
nieuwe dat bij velen leeft, zowel bij werk
lozen als bij werknemers. Vakbonden zouden de
mensen die zinnen op verandering moeten .op
nemen in plaats van ze af te stoten.
Wellicht is een kombinatie van beide richtingen
mogelijk en zelfs wenselijk. Een veranderings
proces heeft zijn tijd nodig en ondertussen
kunnen werklozen niet blijven werkloos toezien.
De politici kunnen naar aanleiding van verkie
zingen onder druk worden gezet : geen stem in
d~en niet aan ernstig tewerkstellingsbeleid
wordt gedacht. Ko11ektieve reakties zijn moge
lijk tegen de plannen die ministers om de haver
klap afkondigen maar die enkel de werklozen
valse hoop geven en vooral aan hun partijb1ij
v~n binden: De werklozen kunnen door de macht
van hun getal zwaar op het politiek beleid
gaan duwen. OOk binnen partijen die niet tot
de huidige meerderheid behoren kan gelimiteerd
worden om een leefbaar alternatief door te
drukken.

De vakbonden blijven de gep~ivi1igeerde orga
nisatie van en voor de werklozen, niet alleen
omdat daar de solidariteit in aktie met de werk
nemers kan gevoerd worden, maar ook omdat de
vakbond een belangrijk drukkingsmiddel kan en
moet zijn op de eis voor zinvolle tewerkstelling
in daden om te zetten. De werklozen zouden als
groep duidelijke afspraken kunnen maken met de
vakbond rond algemene en specifieke programma's.
Vakbonden zouden bv vormingskursussen kunnen

opzetten rond de oorzaken van de krisis, rond
oplossingen en strategieën, rond zinvolle te
wer~ste11ing. Zij zouden samen met de RVA fond
sen ter beschikking kunnen stellen voor ate1ier~

werking, voor startkapitalen van koöperatieven
etc. De middelen van de vakbonden zijn immers
niet gering. De administratiekosten die de RVA
hen betaalt om de werklozen uit te betalen plus
de lidmaatschapsbijdragen van werkloze leden
bereiken uoor de drie vakbonden samen al vlug
meer dan drie miljard frank per jaar. Daar kan
rustig een kruimeltje vanaf. Misschien is daar
wat zachte druk voor nodig (ledenbijdrage niet
meer betalen, overstappen naar Hulpkas voor
Werklozen). OOK zouden werklozen kunnen opgeno
men worden in de beleidsorganen van de vakbond
en in de RVA. Drukkingsmiddelen genoeg dus om
de zwakke stem van de werklozen wat duideliker
te laten horen waar het nuttig en nodig is.

Voor velen is de werkloosheid een kwalijke
ziekte zonder oorzaak en is er ook geen kruid
tegen gewassen. Het ekonomisch en maatschappe
lijk gebeuren is ondoorgrondelijk, onbegrijp
baar en niet te veranderen. Het tegendeel is
waar. Mensen maken zelf hun kultuur, hun om
wereld en niet één of andere ongrijpbare tech
nokratie of nieuwe technologie, robots of
computers. Het is mogelijk meer zinvolle tewerk
stelling voor werklozen en werknemers tot
stand te brengen. Het blijft een open vraag of
de toekomstige tewerkstelling wel in de lijn
zal liggen van de DIRV-propagandisten dan wel
zal ingebed zijn in een meer leefbare en meer
kleinschalige samenleving. Dat een kombinatie
van beide ook hier mogelijk is blijkt per
definitie helemaal niet uit te sluiten. Het
gaat uiteindelijk nog altijd o~-de vraag of de
mens zelf hun lot in handen willen nemen en hun
maatschappij willen uitbouwen waarin arbeid in
derdaad essentiële behoeften bevredigt, waarin
men zichzelf ontplooit, waarin men zich nuttig
maakt voor de mensen met wie men samenleeft,
waarin kultuur niet onmiddellijk doet denken
aan dure a~ondtoi1etten en renderende kunst
beleggingen maar aan hetgeen de mensen schep
pen in hun lange zoektocht naar zichzelf
en hun plaats in het groter geheel dat de natuur
b1ij~t.
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Impressie rond

BIJ EEN MINDERHEID
VAN STEMMEN
GOEDGEKEURD.

~Het boeltje is aan 't ineenstorten, ik
behandel bijna nog uitsluitend faillisse
menten~ zegt een gesettled advokaat mij
in het restaurant, eens een vriend en
enthousiast amateurtoneelspeler bij het
Leuvens Universitair Toneel. Dus 't LUT.
Een mei-BB-er die tussen de repetities
door aan me vroeg of hij er even tussen
uit mocht om buiten luidkeels ~Leuven

VLaams~ te gaan scanderen en ter afwisse
ling gekende vrolijke franstalige studen
tenliederen ten beste gaf. Een wat vreem
de ontmoeting telkens ik hem terugzie.
Hij is oud geworden. Ouder dan ik en
toch moet hij minstens tien jaar jonger
zijn. Hij heeft me op zijn schouders door
Leuven gedragen, samen met de 21 anderen,
blij en opgetogen om het eindresultaat
van hun stuk ~l'équarissage pour tous~

van Boris Vian (+~, het glas geheven, mij
toegesproken en alvast geklonken op een
volgende samenwerking, een komend jaar
dat er nooit kwam, want het jaar daarop
gingen de subsidies naar het Katholiek
Vlaams Hoogstudenten Verbond, dus KVHV,
een ultra rechts Vlaams Studentenklubje
dat zich bezig hield met ruiten ingooien
en de subsidie te verdelen om er foto
toestellen voor te kopen.

Het boeltje is aan't ineenstorten. Ineens
denk ik aan de niet lang geleden versc~e

nen bestseller ~was Plato schizofreen~.

Bij mij ligt de Antwerpse Morgen op tafel.
Hij draagt de Nieuwe Gazet als bewijsstuk
ken onder de arm. We hebben elkaar niets
te vertellen. Hij heeft een ongetwijfeld
bloeiende praktij k. Ik heb samen met·· m' n
groep een representatief theaterzaaltje
bijeen gescharreld waar af en toe inter
essante dingen gebeuren.
Met een niet helemaal gedurfd paterna
listisch trekje - hij heeft mij tenslot
te eens toegesproken en met me geklonken 
neemt hij plaats achter een tafel tegen
over mij en kruipt, met de typische blik
van een gerechtsman, achter zijn stukken.
't Kan ook De Standaard geweest zijn.
Maar al was het de Gazet Van Antwerpen,
één ding staat vast: ~het boeltje is aan
't ineenstorten~ en hij kan het weten en
ik voel het aan de lijve. We hebben niks
en alles gemeen. Ik leef met de stress

uit 'Bij minderheid van stemmen goed
gekeurd'

om samen met m~Jn groep het hoofd boven
water te houden. Hij leeft met de stress
om zoveel mogelijk faillissementen binnen
te rijven. Ik doodmoe van het 10 jaar
vechten tegen de windmolens, die weer in
opkomst zijn? Hij doodmoe van het afhan
delen van bedrijfjes die het vechten moes
ten opgeven. En waarom schrijf ik dit ei
genlijk allemaal neer?

Niet om die subsidie die toen naar
het KVHV ging, kompleet met alles er op
en er aan, ook van de subsidies, speciaal
ingericht voor onze beste medewerkster,
sekretaresse en niet te onderschatten fo
tografe Rita Lacres die schitterende the
aterfoto's maakt en betogingen tegen alles
en nog wat voor eeuwen vastlegt. Ja, na
tuurlijk, ook v.an de subsidies. Studie
materiaal toch?
Oh ja, waarom ik dit neerschrijf?
Gewoon omdat het morgen binnen moet zijn
en we zijn er al laat mee. 't Is ook zo'n
rot onderwerp. Waarom schrijf je een stuk
over de krisis? en over werkloosheid? En
hoe zet je dat in theater om?
Je kunt moeilijk schrijven: we stellen
ons op de hoogte, we voeren wat gesprek
ken en we beginnen er aan.
Je bent al op de hoogte. We staan er mid
den in. Het kleeft als het ware aan je
lichaam. Je leest het. je ziet het, je
voelt het. En als je het voelt. als mil
joenen het voelen, dan is het ook herken
baar. Dus kan je er theater van maken.
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We hebben kleine mensjes op de sce
ne gezet. Kle~ne mensjes tussen hèèl gro
te stoelen. Mensjes die samen een spel
spelen. Kleine mensjes aan de top. Klei
ne mensjes aan de basis en mensjes er
tussen in. Mensjes die likken naar bo
Ven en schoppen naar beneden. Het is
voor de toeschouwer soms grappig als ze
zichzelf herkennen, soms komt het hard
aan.
"Bij minderheid van stemmen goedgekeurd"
hebben we het genoemd. De titel spreekt
voor zich. We leven in een tijd dat héél
demokratisch voor de mens levensgevaar
lijke zaken bij minderheid van stemmen
wordt doorgedrukt. Je kunt zoiets tonen
in de hoop dat het aanzet tot strijd. En
terwijl je aan het spelen bent, weet je
dat op datzelfde moment J.R. over het
scherm wandelt en duizenden hun hoop ves
tigen op Flanders Technologyen dat men
sen zich nu bezighouden met de vraag of
Plato nu wel of niet schizofreen was in
deze schizofrene wereld.
Wij blijven nog even door doen, je moet
wel. We vormen een Kultureel Front zo
lang de subsidies het toelaten, want
Vlaanderens kultuur brandt op een laag
pitje, het laagste van Europa (in cen
ten uitgedrukt) en het walmt. Je wordt
er gewoon vies van iedere keer als je
naar een subsidievergadering gaat. We
zitten elkaar te bes lieden en schreeuw
en om aktie en hopen op een gu~stige

reaktie. ;~

"Ze zeggen: het is krisis man,
de Wereld staat op springen
Maar daar word ik zo kriegel van,
Ik sta hier toch te zingen.
Ze zeggen: pas maar op,
Onze wereld zal vergaan.
Eén drukje op de knop,
we zijn er niet meer ver vandaan.
God dan zeg ik: sluit je ogen man
voor al die nare dingen
Gebruik je ellebogen dan

en laat je niet verdringen
De sterke gaat voorop en
de zwakke die blijft staan
De ene heeft een job en
de andre hangt eraan.

Hij is het Matthias, hij alleen hij
En nog zoveel duizend Mathiassen,
samen in de rij
Samen profiteren van de Staat,
en dat ·zijn wijl
Dus wij werken ons te pletter
voor een profiteur als hij.

Ze zeggen: het is ~risis man,
De wereld staat op springen
Maar dat is toch fantastisch, man
mekaar de nek omwringen?
Gezellig naar den dop
iedereen is weer gelijk!
Zeg schuif een beetje op
anders ben je straks een lijk.
Wenst u een paar blauwe ogen man,
u staat weer voor te dringen
Dat zou toch echt niet mogen, man
die vieze vreemdelingen
Waar wachten we nog op
met miljoenen tegelijk?
Eén sterke man voorop
en al wie zwak is door het slijk.

Hij is het Mattjias, hij alleen Hij!
En nog zoveel duizend Mathiassen
samen in de rij
Samen likwideren door de Staat
en dat zijn wij!
Want wij schamen ons te pletter
voor een profiteur als hij!"

(lied uit: BIJ MINDERHEID VAN
STEMMEN GOEDGEKEURD)

voor TENTAKEL:
Perry Dij kstra

uit 'Bij minderheid van stemmen goed
gekeurd'
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WAT TE DOEN ?
•

Zevenhonderdduizend z1Jn "ze": "oorzaak
van ekonomische kwalen, op twintig te jong,
op vijftig te oud, nutteloos, teveel, een
bedreiging, de Spitzner - monsters, de oli
fant-mensen" - tot ze in onze familie ver
schijnen of we "ze" zelf worden. Het schroot,
het afval van een soms roemrijk verleden.
Tragedie van het zich overbodig voelen en
zoals in elke tragedie staan lijden en
schuldvraag centraal.

Hoe zijn we van zelfzeker vakman en
vastberaden sindikalist tot kruipdier voor
kapitalisten en bureaukraten geworden? Waar
ligt onze persoonlijke schuld? Waar die van
onze klasse? Die van onze sindikaten? Die van
onze uitbuiters? Of i~ het ons noodlot?

De ongesindikeerde zal anders antwoor
den dan de gesindikeerde. De strijdsindika
list anders dan de overlegsindikalist. De
vrouw anders dan de man. De zoon anders dan
de vader. De logika anders dan de werke
lijkheid: "als er zoveel kadertjes in de
gazet staan met 'gevraagd' ,waarom kan Stan
dan geen werk vinden? De wereld is toch
zot!"

Zoveel meningen,zoveel konflikten ..•
en welk antwoord heeft het theater?

Voor elk doplokaal staan rijen tra
gedies die de speler tot schrijven, de
schrijver tot spelen toeschreeuwen. Welk
belang heeft het hoeveel woorden hij kent?
Als de scheepswerven sluiten, stamelt,
vloekt, schreeu~t, huilt of lacht de ak
teur zijn ontzetting de wereld in.

Wanhoop, vernedering, haat: het zit
alles in de dagelijkse stempelkontrole
besloten. Het zit besloten in de honderden
kranten-kadertjes, de duizenden aanwer
vingsexamens. In het gisteren "iemand",
vandaag "niemand" zijn.

Nu de akteur, met kontrakt en dekreet
op zak, ondervindt dat de krisis de hand
tekeningen uit een vorige legislatuur
waardeloos maken, bij Koninklijk Besluit
de koninklijke beurs zich sluit, de Vlaam
se exekutieve klaar staat om de exekuties
uit te voeren, laat hij nu eindelijk zien
dat de letters RVT terug te vinden zijn
in VTR; zien dat "zij" niet alleen "zij"
maar "wij" zijn.

Dan zullen de "vieze gasten" de kri
sis niet alleen moeten blijven dragen.

Laten we ophouden met onze mondaine
theaterspelletjes: het theater om het thea
ter, het spel om het spel. Ons oor te luis-

teren leggen bij de tragedies van deze tijd,
om deze verrotte maatschappij uit te mesten.

Dan kunnen we met reden zingen: "onze
rangen groeien aan .•. " En zal het "veneere
mos" met of zonder toelating van de trappen
van de beurs door het centrum van Brussel
galmen. Want het is op de beurzen dat de
dopkaarten worden gedrukt, recht evenredig
in aantal met de stijging van de winsten.

Laat uit elke afdanking een toneel
stuk, een lied groeien, opdat het schroot
zich niet in de steek gelaten voelt en uit
de katharsis de wil tot leven en -wie weet
tot strijden put.

Maar laat je boodschap geen valse il
lusies wekken noch onverstaanbaar zijn.
Speel met je eigen dopkaart voor ogen en
zie je dagelijkse stempel op die kaart.
Als de werker en de werkloze zich in jouw
theater herkennen, doet het er niet toe
welke vorm het heeft. Laat het realisme ••.
of welke .•• isme ook genoemd worden.

Op HERKENNING komt het aan. De akteur
die zegt: "jouw lijden kan pok mij over
komen - ik lijd met je mee en ieder ander
in het theater lijdt met mij mee, lachend,
schreiend, zingend of dansend .•. de trage
die neemt elke vorm, tot die van de kome
die toe.

In Hoboken ging de scheepswerf dicht.
2776 arbeiders en bedienden schreven
"schroot van de Vera-Cruz". Elke stempel
werd een woord, een kreet, een vloek. Wij,
akteurs, waren slechts de zich met hen
identificerende vertolkers. Niet de dra
maturgie was hier het belangrijkste maar
de dramatische gebeurtenissen die zich
voor, tijdens en na de sluiting in de
gezinnen afspeelden. De twijfels en de
ontgoochelingen bij de heropening.

Wij akteurs hadden niet te bepalen
wat de scheepsbouwers meemaakten: "de
dubbele bodem van een schip is slechts
60cm hoog, maar nooit heb ik zo moeten
kruipen als nu. Ik kruip van bureau naar
bureau, van vernedering naar vernedering.
De dubbele bodem zat in mijn knokén.
De dop zit in mijn kop."

De scheepsbouwers schrijven zelf
hun geschiedenis - de akteur hoeft die
niet te korrigeren.

Jo Coppens
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DE WERKLOZE ALS CIRKUSATTRAKTIE
UIT : HET SCHROOT VAN DE VERA CRUZ

Proloog tot het 2de deel

Kom dichter bij, gij die nog werk hebt of
gij die geen werk meer hebt; omdat werk ~

hebben de dag van vandaag een luxe is die
weinigen zich nog kunnen permiteren, in
afwachting dat zijzelf ontslagen zullen
worden.

Kom dichter bij, gij burgers die u op 1
april nog druk kunt maken over uw vakantie
en gij die al lang niet meer op vakantie
gaat; omdat vakantie een verschijnsel is
dat alleen werkhebbenden kan overkomen en
gij~elf al blij bent dat ge uw vrouwen
kind te eten kunt geven.

Kom dichter bij, gij die nog een stuk van
uw menselijke waardigheid bezit, alhoewel
gij deze in het zweet van uw aanschijns
moet verdienen en gij die uzelf als een
mislukkeling beschouwt, nutteloos voor
maatschappij .en andere evenementen, weg
geworpenen, afgedakten, tot profitariaat
bestempelde kreaturen. Kom dichter bij.

Ik laat u het afschuwelijk monster, nooit
door dokter Sptz~er in zijn museum vertoond,

hier ten tonele verschijnen : een kreatuur
dat weigert te werken, een kreatuur dat
in 't zwart werkt, betaald wordt om niets
te doen, op twintig is hij te jong, op
vijftig is hij te oud en hij weigert zelf
een eigen zaak te beginnen en zich op te
werken.

Van dit monsterachtig wezen hebben wij er
op dit igenblik in België zo ongeveer
500.000 exemplaren rondlopen omdat de
handel en wandel van de kapitaal-rachti
gen in deze wereld bestaat uit kopen en
verkopen, verteren en spekuleren op
beurzen; van Lon-en tot New York, van
Tokio tot Parijs, van Frankfurt tot Am
sterdam, om Brussel niet te vergeten.

Omdat de arbeid niet dienst waarvoor hij
moet dienen, dit wil zeggen de mensen een
beetje gelukkiger maken dan voorheen, maar
als koopwaar versjacherd en gedevalueerd
wordt, erger dan de belgische frank ooit
kan devalueren. En omdat : zij die nog
werken, tot slaven poeten gemaakt worden
om de winsten veilig te kunnen stellen,
moet het monster dat wij hier ten tonele
voeren uit wanhoop tot een 'Sieg Reil,
Sieg Reil'-houding gebracht worden, om
in onderdanigheid voor machthebbers en
diktaturen de macht van de arbeid te
kunnen breken, waaruit men kan afleiden
dat het grootste belang van zij die nog
werken is : kom dichter bij en kijk toe
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WIE WINST WIL MAAIEN
MOET DOPPERS ZAAIEN

EVEN ~100RSTELLEN

Inderdaad, ook in West Vlanderen wordt er
geëngageerd teater gemaakt. De Puist is
een teatergroep die startte vanuit de KAJ
werking in het Kortrijkse. De Vlaamse KAJ
had dan juist 'manifest '79' uitgebracht.
In dit manifest werd de situatie van de
werkende jongeren ontleed, met daaraan ge
koppeld de perspektieven voor de toekomst.
De vraag stelde zich hoe die inhoud nu
naar het ruime publiek toe kon gebracht
worden. Uiteindelijk werd gekozen voor de
vorm teater.
Een groep werkende en werkloze jongeren
zetten zich rond de tafel om rond de in
houd van manifest '79 een teaterstuk te
maken, dat net als manifest '79 moest ver
trekken vanuit de eigen ervaring.
Het eerste stuk 'Moeten we dan allemaal
kapot' werd geboren. Tegen alle verawach
tingen in werden van dit stuk een 25tal
voorstellingen gegeven.

DE PUIST ••

veel te veel, opnieuw kwamen een aantal
mensen samen om hun ervaringen en die van
anderen te verwerken in een teaterstuk •
Met een eerste werkstuk trokken we naar
Kopspel uit Antwerpen. Daar zag men er wel
iets in, want Joost Leroy kwam iedere
dinsdagavond trouw naar Kortrijk om bij
een moeilijke geboorte te assisteren.

Doorheen het stuk zien we hoe Marc, een
jongere zoals zovele anderen, zijn werk
loosheid ervaart. Langzaam wordt Marc een
kreatief individu tot deel van de gezichts
loze werkloze massa. Werkloos, zonder per
spektief, zonder doel, zonder volwaardig
inkomen.
Jammer genoeg is dit geen verhaaltje.
Dit wordt maar al te duidelijk als tus
sendoor de machtigen, de rijken opduiken.
Op receptie, diner of LSP kursus zie je de
'heren' in hun gewone doen: hun gegoochel
met maatregelen, huichelarij, hun onbe
zorgdheid op het lot van de werklozen. Hun
enige motief is winst, ten koste van wat
dan ook.

Het stuk is dus in feite de neerslag van
de ervaringen van de leden van de groep.
Er wordt gepoogd de situatie van een jonge
werkloze te schetsen, met alle gevolgen.
vandien. Onze bedoèling hiervan is en~r
zijds niet-werklozen eens te doen aanvoelen
dat werkloos zijn niet het gedroomde

WIE WINST WIL MAAIEN .•.•••

Uiteraard was dit sukses een stimulans om
verder'te doen. Daarbij kwamen nog een
aantal andere, niet minder belangrijke
faktoren zoals de eigen ervaring, kritiek
op het eerste stuk, jongerenmars voor werk,
KAJ-werking, enz. die ervoor zorgden dat
we begonnen te denken over een tweede stuk
dat dan moest gaan rond jeugdwerkloosheid.
Het bleef niet bij denken, dat doen er al

eeuwig verlof is; en anderzijds aan werk
lozen een raakpunt te geven met hun eigen
leefwereld.

Daarbij willen w~J echter niet blijven.
Daarom wordt er doorheen het stuk ook rond
oorzaken gewerkt. De scenes met de pa
troons en andere bewindsfiguren vormen
dan ook een schri~ kontrast met de scenes
waarin de werkloze zelf aan bod kOmt.
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In het stuk worden geen oplossingen geboden;
we hebben trouwens niet de pretentie dé op
lossing op een serveerblaadje te kunnen
aanbieden. Er wordt trouwens al genoeg af
geluld de laatste jaren in bepaalde milieus.
Wel proberen we - schoorvoetend weliswaar 
een aantal ideeën te geven over de manier
waarop een werkloze zou kunnen reageren.

NAWERKING-

Na het stuk hechten wij veel belang aan
het debat. Hierin proberen we verder door
te gaan op mogelijkheden tot reaktie en
mogelijke alternatieven. Relatief komen
er veel mensen op af. In het begin kun
nen de deelnemende 'debatters', zijnde
toeschouwers, hun reakties, vragen, be
denkingen kwijt over h~t stuk op zich.
Een drietal van onze mensen, zijnde ak
teurs, proberen een antwoord of een ver~

duidelijking te geven waar nodig. Als
deze drie mensen de eerste ronde over
leven, beginnen wij prompt met het tweede
deel. Daar komen we tot watrnaar OGze
mening de essentie van die nabesprekingen
is, nl. het werkloos zijn en de reaktie
mogelijkheden daarop worden onder de loupe
genomen. Veelal komt ér kritiek op het
regeringsbeleid. Op de vraag- 'Hoe doen we
er iets aan l' blijken steeds de niet
werklozen het vlugst een antwoord klaar
te hebben. De meeste werklozen zien er
niet veel graten in.
Toch worden er een aantal zaken zoals
betogingen (vb jongerenmars) wel als
zinvol gezien; er komt kritiek op verdeeld
heid, verzuiling,e.d. ('Iedere dopkaart
is nochtans roze'-). Veel werklozen zien
niets in zgn doppersateliers. Ze zien het
als een vorm van 'bezighouden' ('Intussen
zijn we braaf').·

Al bij al durven we zeggen dat deze nabe
sprekingen meestal erg zinvol zijn.

Toch stellen we ons de vraag of er na het
opvoeren van het stuk dan een begin wordt
gemaakt met de organisatie van werklozen.
Wij durven het alleen maar te hopen. Want
wij spelen nu eenmaal niet om te spelen,
daarvoor is de inspanning iéts te zwaar.
Hopelijk zijn we toch iets meer dan een
druppel op een hete plaat.

Jan Denys
Bart T.

UIT i WIE WINST WIL ZAAIEN VAN DE PUIST

Moeke, 'k wil een auto hebben
en een elektrische trein
Moeke, ik kan niet verdragen
dat andere kinderen rijker zijn

Moeke, gaan we weer op reis 1
Net als vorig jaar naar zee
Waarom gaan we nergens moeke
Waarom kan dat plots niet ~eer 1

Refrein
Zwijg toch kleine
je wordt 't wel gewoon
te knagen hele dagen aan je vakes loon.
Zwijg toch kleine
denk ook maar eens aan mij,
ze noemen dat de krisis
en dat gaat niet gauw voorbij.

Moeke, gaan we krisis spelen
De grote baas dat wil ik zijn.
Niemand kan mij nog bevelen.
Moeke, 0 wat is dat fijn !

Waarom moet ons vake doppen 1
Hij heeft toch niets verkeerd gedaan ?
Hij deed toch altijd goed zijn werk.
Waarom moet hij op straat gaan staan 1
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Een zee van tijd, maar geen vrije tijd
WERKLOZENTEATER
EEN TEATER NIET OVER MAAR DOOR
WERKLOZEN

,
Het werklozenteater-projekt is eind '82
ontstaan dank zij een samenwerking tussen
de Federatie van Vlaamse Socialistische
Toneelverenigingen en het ABVV Gent.

De verwachtingen die de werklozen hadden
tegenover dit projekt waren van diverse
aard

- het kennismaken met teater
- zoeken naar andere werk- en ontmoe-

tingswijzen dan het klassieke verga~

deren
- een bezigheid zoeken.
- mensen leren kennen in een andere om-

geving
- de 'aangename' sfeer van vooral repe

tities meebeleven
- de zelfbetrokkenheid bij het maken

van een produkt bevorderen
- het veruiterlijken van de geeste

lijke en emotionele problemen van
het werkloos zijn

Om aan deze verwachtingen te voldoen werd
onder leiding van Gustaaf De Meersman ie~

dere week geoefend d.m.v. spel- en drama
tische oefeningen. Deze bestonden uit het
verkennen van de fysieke mogelijkheden en/
of remmingen, het uittesten van diverse
klank en verbale mogelijkheden, het stimu
leren van de 'improvizatiezin' en het toet
sen van de teatrale kwaliteiten.
Om deze spel- en improvisatiemomenten te
verbinden aan het thema werkloosheid wer
den er naast toneelinitiaties,werk gemaakt
van het uitdiepen en situeren van hun
'eigen' problematiek. Elke sessie werd
afgesloten door een kort evaluatiegesprek.

Zo'n projekt verloopt niet altijd even
vlekkeloos. Door de wisselvalligheid van
de groep, waardoor de deelname sporadisch
en grillig verloopt, worden de resuktaten
van het projekt afgeremd.
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De tweede fase van dit ~~rklozenteater

projekt werd ingeleid dtor de vraag te
stoppen met de semi-improvisatieopdrachten
en eerder te gaan werken vanuit één of
meerdere teksten. Het helemaal zelf op
bouwen werd te moeilijk bevonden. De voor
keur ging naar hou-vasten waar men dan
verder kon rond bouwen.
Om deze 'hou-vasten' te maken heeft Gus
taaf De Meersman een geselekteerde bun
del samengesteld uit de eigen werkloos
heidservaringen en -situeringen, die hij
in de loop v.an de voorbije sessies via
informatieve spelvragen en semi-improvi-

jullie die VERANTWOORDELIJK zijn voor onze AANWEZIGHEID

voor ons MEDE-BELEVEN aan deze Laatste der Laatste dagen

WAT HEBBEN JULLIE ONS nagelaten

wat hebben jullie ons AANGEDAAN

E N

ZO !,

ARBEIDERS vechten een verloren strijd

,om werk-BEHOUD,

terwijl hun lot REEDS BEZEGELD WERD

alles wat ze nog kunnen bereiken :

UITSTEL van eksekusie

WERKLOZEN, schikken zich wel na 2-3 jaar

saties had weten te verzamelen, en uit
ei~en ervaringen.

De thema's uit deze bundel bestaan vooral
uit reakties op het heersende 'Arbeid
Adelt', tekort aan Vrije Tijd (een zee van
tijd, maar geen vrije tijd), agressie door
onmacht, teleurstelling in het socialis
tische ideaal, twijfel aan de demokratie,
besef van je eigen grenzen, onzekere/uit
zichtloze toekomstperspektieven met de
daaraan gekoppelde twijfel, maar ook
hoop en het steeds aanwezige optimisme.

MOE DER

VADER !

zo

ZIJN WE WEER OPGELUCHT

zo

VINDEN WE WEER SCHULDIGEN

kijken dan allang niet meer uit naar pensioen

en sterfgevallen

die toch niet vervangen worden

hun statusgebrekgeaksepteerd

UITZICHTLOOS

VOOR ONZE eigen ON-MACHT

VOOR ONS eigen GEBREK

VOOR ONS eigen GEBREK

VOOR ONS eigen GEBREK

en

aan VISIE

aan MOED

aan VERBEELDING

( (?»

( (desondanks) )

OPTIMISTISCH BLIJVEN

er ko.en betere tijden

ZO leert de WIJHElD ons

de OUDE wijsheid

nochtans

ALLEEN I VERBEELDING kan ons nog REDDEN

Illaar

WIE HEEFT ZE NOG ?!

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



"ER IS NOG ZOVEEL OM GELUKKIG OVER TE ZIJN"

Crisis is een woord dat te pas en te
onpas naar ons hoofd geslingerd wordt. Bij
ons rees de vraag hoe de mensen zich gaan
gedragen nu werkloosheid en krisis toe
slaan.

We zochten personnages (gepensioneer
den. werklozen. tippelaarsters. kinderen.
alleenstaande vrouwen. een meestergast •.. )
en begonnen te improviseren. er wel op let
tend dat het woord "krisis" zo weinig moge
lijk werd uitgesproken.

Het vermelden waard is dat wij dit
stuk spelen met mensen waarvan de jongste
8 jaar is en de oudste 70. Ook de kinderen
hebben hun krisis geïmproviseerd. Hun uit
latingen zijn spontaan en zeer gevat.

Hoe al deze personnages de krisis er
varen blijkt uit hun houding tegenover
gastarbeiders. werkomstandigheden. geld.
regering. eenzaamheid •.. dit alles met de
nodige humor. alhoewel er meestal groen
gelachen wordt.

korte inhoud
Alles speelt zich af in een park. Een

fris pianomuziekje: het park komt tot le
ven. een "defilée" van personnages. Een
dame zit te breien. twee punkers die el
kaar toevallig ontmoeten. een oude man met
brood voor de duiven. een pas gehuwd kop~

pel laat ~ich fotograferen. tippelaarsters
op zoek naar een klant. een oude vrouw
snuffelend in vuilnisbakken. een moeder
met een resem kinderen ••• kortom. niets
doet denken aan krisis. Op de één of ande
re manier komt dit bonte volkje terug in
het park terecht. Een feit. een gebeurte
nis doet hen nadenken over de krisis. Som
migen geven de schuld. aan de gastarbeiders.
aan de werknemers die steeds meer loon
vragen, de Walen ... Anderen denken meer
aan kapitaalsvlucht, de regering, de stij
gende prijzen. terwijl de kinderen al de
schuld geven aan de grote mensen. Op het
einde van de dag komen enkele betogers te
rug, een beetje aangeschoten en zingen een
anti-krisis-lied: het geld halen waar het
zit.

"Er is nog zoveel om gelukkig over te
zijn" is ontstaan uit talloze improvisa
ties en door de groep zelf geschreven.
Regie berust bij Hilde Uitterlinden en
Charles Cornette van het Kollektief INS.

/

Het is een brok komisch volksto
neel vol visuele humor.

Ofschoon dit stuk qua stijl heel wat
verschilt met de vorige produkties, waren
de reakties van het publiek zeer positief.
Uitlatingen zoals "we konden lachen maar
eigenlijk was het zielig". bewezen dat we
de goede klemtoon gevonden hadden. Het
spreekt vanzelf dat we de aktualiteit vol
gen en het stuk aanpassen daar waar het
nodig is.

"Er is nog zoveel om gelukkig over te
zijn" is een goede voorbereiding voor het
volgende stuk: dezelfde personnages gaan
in krisistijd op vakantie naar "Mijn Kamp".
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KO~r

10 M 1RAM

Het geld halen waar het zit.
We gaan een hoerenkot ope
nen in Zwitserland !

Inleveren ? Wat Inleveren ?
We hebben niets meer in te
leveren. We staan met onze
rug tegen de muur !

Pichak Theater
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WERKLOOSHEID IN DE FILM
Veel van wat over filmmaken in Vlaanderen
in Vlaanderen gezegd wordt berust op ver
keerde informatie, op mythes allerhande,
ja zelfs op vooroordelen. Film zou dé
bloedzuiger par excellence zijn van de
kultuurbegroting. Film is te duur en brengt
zijn investeringen nooit terug op. Vlaam
se film is waardeloos en haalt niet eens
de konkurrentiële europese norm. Schaf de
Vlaamse film maar meteen af.

In de ekonomische kringloop die een film
als ekonomisch goed maakt worden nochtans
heel wat werkkrachten betrokken. Een ge
middelde langspeelfilm - wat betreft kost
prijs - verschaft werk gedurende 1050
werkdagen. Bij het pro~uceren van een
normale langspeelfilm vinden 30 technici
gedurende 7 weken werk. Daarbij worden
niet gerekend : de werkdagen van de voor
bereiding voor de eigenlijke toernage,
het werk van akteurs en montageploeg, het
werk van de technische industrie zoals
laboratoria's, klankstudio's en opname
studio's (1). Dan pas wordt een produkt
op de markt gegooid dat aan het publiek
verkocht moet worden. Hiervoor worden
dan weer een hele rits arbeidskrachten
in distributie, exploitatie, publiciteits
wereld en merchandising ingezet.

Film is, ook in Vlaanderen, een arbeids
intensieve sektor. Reken daarbij dat meer
dan de helft van de Vlaamse films zijn
subsidies rechtstreeks terugbetaalt via
ontvangsten aan de kassa. En dan hebben
we het niet over allerhande taksen en
belastinggelden door de overheid op het
produkt geheven. Het weinige geld dat de
overheid in de filmsektor steekt wordt
ongetwijfeld goed besteed.

Nu een steeds groter deel van de kultuur
konsumptie via het beeld gebeurt is een
investering van overheidswege in de beeld
industrie, waarvan film toch een ongerdeel
vormt, meer dan noodzakelijk. De middelen
die van overheidswege in de beeldvorming
gestoken worden zijn ontoereikend. Zelfs
de dotatie van de BRT blijft dalen. Steeds
minder mensen vinden in deze sektor, die
door de steeds toenemende vrije tijd nog
aan belang zal winnen, werk. De overheid
speelt zelfs niet de regelende rol die zij
in andere industriële sektoren wel speelt.
Immers de makers van de hard-ware-kahel-

TV, audiovisuele apparatuur, cassettemarkt,
etc.- blijven enorme winsten maken, ter
wijl de meeste makers van beelden, de
soft-ware, geldkrasselend door het leven
moeten.

Het heeft geen zin de overheid tot meer
uitgaven voor de beeldindustrie te over
tuigen. De Krisis, weet je wel. Diegenen
die met beeldkultuur wél geld verdienen
moeten verplicht worden de anderen i.c.
de makers een redelijk bestaan te ver
schaffen. Een soort kulturele kompensatie.

FILM EN WERKLLOSHEID

In het pakket films dat de zogenaamde al
ternatieve distributiehuizen aanbieden zit
een heel pak films over krisis, werkgeleT
genheid en aanverwante problemen. Niet
verwonderlijk overigens als je bedenkt dat
deze krisis nu al tien jaar duurt en dat
de 'alternatieven' beroemd zijn geworden
door films aan te bieden die de vinger op
de wonde leggen.

De eerste en oudste film die ooit over
krisis en werkgelegenheid is gemaakt is de
belgische dokumentaire van Storck en Ivens
'Misère au Borinage' van 1933. Dit aangrij
pend dokument is ondanks zijn 'leeftijd'
op en top aktueel. De laatste jaren is in
Wallonië een soort school van socio-eko
nomische filmers bezig waarvan de roots
ongetwijfeld teruggaan naar deze 'Misère
au Borinage'.
Het uit 1975 daterende 'Pays Noir, Pays
Rouge' van T. Michel over de ekonomische
situatie van toen in het land van de hoog
ovens, of 'Zijn er wel bazen nodig' van
het duo Marie Hélène Massin en Monique
Quintart (1978) over bezettingen in de
streek van Doornik zijn typevoorbeelden.
Thierry Michel neemt de krisis nog eens
als uitgangspunt in 'Du Beurre dans les
Tartines' (1980) wanneer hij de situatie
van arbeiders onderzoekt op de vooravond
van het failliet van 'hun' bedrijf.
Dezelfde bekommernis om de situatie van
Jan met de pet in de krisis en dezelfde
sfeer vindt men terug in de film fChro
nique des Saisons d'Acier' (1980) van
Manu Bonmariage. Dit alles uit Wallonië.

Van bij ons kan alleen de grijsgedraaide
'Dokstaking' van Robbe De. Hert uit 1973
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en de fiktiefilm van Patrick Lebon 'Hel
legat'-een sfeervolle poging om historisch
wederwerk te bieden aan de vlakke Pano
rama's van de laatste jaren -·het vaandel
hoog houden. Er wordt aan gewerkt.
Een onvergetelijke film over de belevenis
sen van een door de krisis getroffen al
leenstaande vrouw is 'De Klaplopers' van
de engelsman Roland Joffe. Het is een fik
tiefilm in dokumentaire stijl over één
van de vele slachtoffers van de westerse
demo~ratie in krisis, gefilmd in de beste
free-cinemastijl.

De vrouwen zijn ook de protagonisten in
'Rosie The Riveter' van Connie Field
(1980). Een merkwaardige dokumentaire
over de ervaringen van vrouwen in de
periode rond de tweede wereldoorlog.
Een stuk vrouwengeschiedenis wordt van
de haar omringende nevel ontdaan : wie
is in tijden van krisis het eerste
slechtoffer ?
In 'Peoples March for Jobs' van ACT
films London wordt een portret geschilderd
van de vijfhonderd mensen die hebben deel
genomen aan de ondertussen historisch ge
worden 'volksmars voor werk' op Londen.
De film 'Chips' uit 1978 is aktueler dan
zijn produktiedatum laat veronderstellen.
In 't kort gezegd geeft de film een over
zicht van wat de derde industriële revo
lutie zoal wil zeggen. Een verbluffende
analyse van de toekomst. Een film die
onze politieke leiders hadden moeten ge
zien hebben voor zij Flanders Technology
inrichtten.

(1) Uit werktekst 'Ekonomische Zaken' van
het VAK (Vlaams Audiovisueel Kontakt)
1983.

Luc Pien

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



EEN KLEINE TELEVISIE
VOOR GROTE PROBLEMEN

-=e:-de ~Ieine teleuisie uzw

Vaak, meestal, worden in het vormingswerk
mensen naar instellingen gehaald of
worden kursus sen georganiseerd in een voor
hen vreemd milieu.1De Kleine Televisie, een
zelfstandige videogroep, gaat uit van oe
bekommernis een zo nauw mogelijk kontakt
te onderhouden met mensen in hun konkrete
situatie. Zij willen naar de mensen toe
gaan en van daaruit meewerken om een be
paalde problemat~ek zichtbaar te maken,
een aktie te ondersteunen of op gang te
brengen.
Hierin biedt video nog ongekende mogelijk
heden voor het vormingswerk. Dank zij een
mobiele video-studio wordt het mogelijk
overal in Vlaanderen ter plaatse video
programma's op te nemen, te monteren en
uit te zenden. Naast de bestaande en
gesubsidieerde experimenten in Wallonië
en Brussel is dit het eerste experiment
in Vlaanderen.
De Kleine Televisie is er voor jan en
alleman, voor mensen uit een buurt, voor
kinderen zonder een speelterrein, voor
minderheidsgroepen, •.. kortom voor al die
mensen die tpch nooit de kans krijgen om
op de beeldbuis van de grote televisie
hun zeg te doen.
Voor de Kleine Televisie is de proces
matige aanpak van een bepaalde problema
tiek even belangrijk dan het eindprodukt.
De mensen krijgen de kans om elkaar te
interviewen, ontdekken dat hun individu
eel probleem een gemeenschappelijk pro
bleem inhoudt, men leert andere nieuwe
aspekten hiervan kennen.
Dit inzicht krijgen over de eigen situatie
stimuleert ook de intentie om iets aan de
eigen situatie te veranderen.

Om de problematiek van de werkloosheid
naar voor te brengen heeft De Kleine Te
levisie 2 videoprodukties gemaakt die
verschillende deelaspekten van de werk
loosheid beklemtoont.

'Jongerenmars voor werk':
Dit programma geeft een sfeerbeeld van
de jongerenmars afgewisseld met bedenkingen
van jongeren over de werkloosheid.
Deze kleurfilm duurt ongeveer een half
uur en is beschikbaar op volgende sys
temen: U-matic, VHS en Betamax. De prijs
is ongeveer 1.000 fr.

'De Boelstaking 1981' :
Een uniek dokument over de 22 weken du
rende staking op de scheepswerf Boel te
Temse, tegen de afdanking van 128 werk
makkers en de schending van de CAO.
Ook deze film is in kleur en duurt 1 u
45'. De vertoning wordt verzorgd door de
Kleine Televisie zelf. Richtprijs is
2.500 fr plus verplaatsingsonkosten

Verdere inlichtingen over deze videopro
dukties en het realiseren van een video
produktie kunt u krijgen op Leest 130,
9950 Waarschoot, tel. 091/77 19 92.
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EEN FOTOGRAAF GEKIEKT

Wat is fotografie ? U drukt op de knop
en kodak doet de rest ! Kunst ? Kreati
viteit ? ,Uitpakken met materiaal ? Vast
leggen van het ultieme moment? Technisch
vernu~t ? Informatie doorgeven ? Ge
schiedenis vastleggen ?
Wie of wat is dan de fotograaf ? Hij
maakt reportages, hij is journalist. Hij
maakt perfekte foto's voor de reklame.
Hij zoekt het avontuur. Het is een kun
stenaar, een dromer. Ziet er een beetje
vergeeld uit door het werk in het labo
ratorium. Hij of zij is werkloos •..

Bij het verzamelen van ideeën voor dit
artikel, gaan mijn gedachten onvermijde
lijk naar het verhaal van een vriend
van mij.

Onopvallend, bescheiden, fotograaf, werk
loos .•••

Boerenzoon en vertrouwd met hard werken,
gaat hij na de human iora lessen volgen
in fotografie aan de Akademie te Gent.
Na een jaar en enkele maanden haakt hij
- bij gebrek aan menselijk kontakt 
plots af. Hij werkt hier en daar en
doet zijn burgerdienst. Hij volgt foto
grafie in avondonderwijs aan de Akademie
te St Niklaas. Het is daar dat ik hem
voor het eerst ontmoet.

Hij brengt foto's mee, mooie foto's, ei
genaardige foto's. Zwart-wit en ook soms
kleur, polaro~d. Ik zie prachtige kompo
sities, leuke portretten, verrassende
onderwerpen en alles is technisch zeer
af. Hij heeft een eigen stijl en laat
zich door niemand beinvloeden, ook niet
door de verschillende leraars. Hij ex
perimenteert en zoekt. Hij schijnt het
meestal ook te vinden. Zijn foto's blij
vene aanspreken.

Eens afgestudeerd is het natuurlijk ook
zijn droom aan de slag te kunnen als
fotograaf. Dat ligt echter niet zomaar
voor de hand en hij doet allerlei ander
werk. Bast werk schijnt nergens te vin
den. De krisis grijpt steeds hardnekki
ger om zich heen. Hij wordt nogmaals
werkloos. Het is ondertussen 1982 en de
toekomst is nog minder rooskleurig dan
voorheen.

Sollicitatiebrieven naar en gesprekken
met firma's, uitgeverijen, drukkers,
scholen, fotografen, fotowinkels en
kranten blijven vaak onbeantwoord of 10-

pen op niets uit. Een enkele keer mag
hij een proef afleggen. Dat is nooit
het maken van een goede foto, neen,
kreativiteit komt nergens ter sprake.

Enkel efficiëntie. Filmpjes, fototoestel
len en diaraampjes verkopen op zaterdag
in een drukke winkel is één van de proe
ven: "Bedankt, mijnheer, voor uw dien
sten vandaag, u hoort zeker nog van ons."
Realiteit.

Opnieuw gaan studeren misschien ?
Daarvoor is de druk van de maatschappij
wel erg groot. Stempelen dan maar, onder
nog meer druk en kommentaar. Herscholin
volgen ? Juist de vakken die hem interes
seren komen niet voor in het pakket van
de RVA ..• Middenstandsopleiding dan maar.

Dan toch een lichtpuntje. Meewerken
aan een krant als free-lance fotograaf.
Een paar honderd frank per gepubliceer
de foto, een abonnement op de krant en
kruisjes op de dopkaart. Veel hou je
daar niet aan over, maar het boeit.

Is het dan onredelijk om graag iets te
willen - iets kreatiefs, iets van je
zelf - en te wachten tot het laatste
moment (honger ?) om een kompromis te
sluiten ?
Vanaf wanneer is iemand verwaand ?
Tot wanneer is men zichzelf ?

Rita Lacres
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CANAL EMPLOI : TELEVISIE EN VORMING GERICHT OP WERKLOZEN

Zoals elke grootstad wordt Luik zwa~r getrof
fen door stij~ende werkloosheid en kwam zelfs
zeer recentelijk in het nieuws als een stad
die leeft op de rand van het failliet.
In de laatste jaren is vooral de staalindustrie
hard getroffen, met als gevolg dat meer en meer
arbeidsplaatsen verdwijnen.

Het initiatief 'Canal Emploi' steekt hier schril
tegenaf daar ze de kans geeft aan de groep niet
georganiseerde werklozen, die door hun isole
ment weinig in kontakt met de buitenwereld ko
men om vormingskursussen te volgen. De medewer
kers zijn entousiast over het aantal mensen die
ze bereiken en over de resultaten van hun ex
periment. Zo volgen gemiddeld een 500tal mensen
per jaar deze kursussen waar hun basiskennis
terug op peil wordt gebracht en waar ze"met an
deren kunnen diskussiëren over hun eigen sitü
atié.

Het unieke aan Canal Emploi is dat de vorming
van (Luikse) werklozen via TV-programma's/in
gang wordt gezet en gestimuleerd. Die kombina
tie van (edukatieve) TV-programma's voor een
groot publiek met algeme vormingskursussen
voor kleine groepen is voor België een enige
opzet. De kabel vervult niet alleen een techni
sche funktie maar kan in het proces van be
wustwording een stimulerende rol spelen.
In Wallonië zijn -i.t.t. Vlaanderen- lokale
televisieexperimenten mogelijk. In 1976 werd
hiertoe de toelating gegeven dat : "In het
FraBse taalgeb~ed, bij wijze van proef en
met instemming van de betrokken verdeler,
langs een net voor radio-omroepettzendingen
en in een bepaalde zone ervan, audio-visuele
programma's van plaatselijk belang door te
geven op voorwaarde dat deze programma's
beperkt blijven tot socio-kulturele aktivi
teiten." Een zestal experimenten werden toege
laten waaronder Video 600 te Verviers ( een
buurttelevisie, gemaakt door en voor de be
woners van de buurt), Canal Plus en Canal
Emploi (beide Luik) .

Canal Emploie maakt overwegend edukatieve pro
gramma's vooral bedoeld voor werklozen en 1n
het bijzonder laaggeschoolden en langd~rig

werklozen. Deze zijn vooral vrouwen, jongeren
en immigranten, en maken 60 % van het totale
werklozenaantal uit.
De vakbonden richten zich meer naar kadervorming
en zo wordt van oudsher weinig aandacht besteed
aan deze groep welke zich meer moeten richten
op elementaire sociale vaardigheden zoals het
lezen van loonbriefjes, het schrijven van sol
licitatiebrieven,enz.

De werking van Canal Emploi bestaat uit drie
centrale elementen :

a. h~L!!!ègè~!!:!~

Wekelijks krijgen de Luikenaren (die op de
kabeltelevisie zijn aangesloten) een twee
uur durend programma aangeboden. Deze pro
gramma's bestaan uit juridische en admini
st~atieve informatie, tonen van een soort
vakaturekrant in samenwerking met het ge
westelijk arbeidsbureau, reakties van kijk
(st)ers met de antwoorden van de makers,
werklozen kunnen zelf hun eigen situatie
verduidelijken, portret van een beroep,enz.
Hoewel er nog geen onderzoek is ingesteld
naar de reakties van de bevolking, wordt
vermoed dat de kijkdichtheid niet hoger
zou liggen dan 4 à 5 %; nochtans staan tijcl
dens de uitzendingen de drie telefoons
roodgloeiend.

b. ~~Eê~êê~!:!Lê~èg~ê

Begin 1979 worden er vormingskursussen ge
geven voor vrouwen, jongeren, immigranten,
laaggeschoolden en langdurig werklozen.
Degenen die de kursussen volgen worden vrij
gesteld van stempelkontrole en ontvanger.
per dag een vergoeding van 200 fr. De stage
duurt twee maanden en wordt telkens maxi
maal gegeven aan een groep van 24 personen.
Het doel van deze kursus is het bijspijke~

ren van kennis in brede zin, enerzijds ge
richt op het verwerven van basiskennis
(foutloos schrijven, wiskunde, ••. ), ander~

zijds het verkrijgen van inzicht in maat
schappelijke ontwikkelingen (lezingen van
vakoondsvoormannen, het gezamelijk bezoeken
Vqn een bedrijf, ..• )

c. ~~2E!!!è~!2!:!_~_~!ê~è!:!~~~

In 1981 kwam men tot de ontdekking dat de
beide aktiviteiten vorming en magazine een ~

te gescheiden bestaan leidden en dat men
door de kombinatie van beide zijn werking
zou kunnen verbeteren. Gedurende 20 weken
worden nu wekelijks zes uren vormingspro
gramma's via de kabel verspreid; dit wordt
aangevuld met 12 uren vorming in 'klas
verband' en twee uur individuele vorming.

De algemene doelstellingen van Canal Emploi
zijn het bevorderen van de bewustwording van
de bevolking i.v.m. de problematiek van werk
gelegenheid en werkloosheid; de mensen ertoe
aanzetten om hun houding van gelatenheid en
passiviteit opzij te zetten; ze· moeten van
uit hun eigen kapaciteit zelf het woord nemen
en zich naar de publieke opinie richten.
Zo wordt er gehoopt dat de kursisten zin
krijgen in vorming. Hetgeen goed gelukt is
vermits 85 % van de kursisten meedoet aan
vormingsaktiviteiten elders of een beroeps
opleiding gaat volgen. Het"is zelfs zo dat
een groepje 'anciens van Canal Emploi' op
eigen initiatief een koöperatie heeft ge
vormd.
Eind'1981 volgden reeds meer dan duizend
mensen de stages/kursussen. Het sukses ervan
wordt verklaard door de aantrekkingskracht
van het Magazine dat funktioneert als een scha
kel tussen de bevolking en de stages. Vanuit
de ervaring van deze stages bleek dat heel wat
immigranten en ook Belgen ernstige taalmoei
lijkheden hadden. Om ook hen de kans te geven
deze stages te volgen richt Canal Emploi
speciale alfabetisatiekursussen in.

Dat Canal Emploi su~eesrijk is blijkt wel uit
het voorgaanèe, maar hiervoor is wel veel geld
nodig. Zo verkreeg Canal Emploi in 1981 '27,5
miljoen subsidies vanuit verschillende instan
ties. Dat dit mogelijk is wordt verklaard door
de ruggesteun die ze krijgen door diverse or
ganisaties zoals de universiteit van Luik, de
gemeenten op wiens grondgebeid de universitaire
campus is gevestigd en de vakbonden (FGTB en
CSC). Kortom Canal Emploi heeft de wind mee.

Herman De Pauw

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



WERKEN EN WERKEN IS TWEE.

TWEE BOEKEN OVER WERKEN.

Werk ! Dat is de diepste verzuchting van
honderdduizenden in deze krisisperiode.
Maar om 't even welk wer ? En hoeft het
wel zo belangrijk te zijn ?
Over zulke vragen is er in radikaal
socialistische milieus een levendige
diskussie gaande. Ook in de volgende
boeken.

Met Flanders Technology heeft de Derde
Industriële Revolutie een triomfantelijke
intrede gedaan in Vlaanderen. Er wordt een
punt gezet achter een heel tijdperk :
dat waarin de menselijke arbeid bron was
van alle rijkdom. De band tussen inves
teren en scheppen van werkgelegenheid is
verbreoken : de automatisering leidt on
verbiddelijk tot de geleidelijke uit
schakeling van de faktor arbeid en de
politiek van de volledige werkgelegenheid
gaat definitief tot het verleden behoren.
'Keynes is dood', bazuinen de neolibera
len uit en de georganiseerde arbeiders
beweging komt niet verder dan aarzelend
te wijzen op de 'sociale gevolgen' van
deze nieuwe kapitalistische strategie.

Recht op luiheid
In radikaal-socialistische milieus 
geinspireerd door het libertaire en
eco-socialistische theerieën - is men
daarentegen op zoek gegaan naar een of
fensief antwoord op deze 'krisis van de
arbeid'. Eén stroming zegt: als de machi
nes het zware of monotome werk van de
mensen kunnen overnemen, dan juichen
wij dat toe. Tegelijkertijd klimmen we
echter op de barrikade om te eisen dat
de konsekwenties uit deze maatschappe
lijke evolutie getrokken worden, nl een
radikale vermindering of afschaffing van
de opgelegde arbeid en een gewaarborgd
inkomen voor iedereen, werkenden én
niet-werkenden. Eindelijk is het mogelijk
geworden om ons teven niet langer in
funktie van de arbeid te organiseren.
Het boek die deze theorie achterstaat
heet : 'Werken is niet leuk. Over ar
beidsethiek en oorlog'van Stan van
Houcke (Krïtak).

Recht op zinvol werk
Het boek 'Anders Werken' wil de spreek
buis zijn van de andere stroming onder
het alternatieve volkje. Er zijn immers
ook mensen die geen afkeer hebben van
de arheid als dusdanig, maar enkel van de
doelloze, op winst gerichte, mens- en
milieuvijandige (staats)kapitalistische
produktie. Daarom slaan zij de handen in
elkaar en richten een koOperatief of een
buurtatelier op, kopen een boerderij of
gaan van start met een projekt in de
dienstensektor. Het koöperatief milieu
vormt op dit ogenblik een smeltkroes van
veel goede wil, jeugdig enthousiasme,
moedig doorzettingsvermogen en waarde
volle experimenten, maar ook van on
voorstelbare naiviteit, dagdromerij en
zelfbedrog. Anders Werken - een verza
meling originele schrijfsels en vertalingen
van tijdschriftartikels en kongresdoku
menten - werd samengesteld met de bedoe
ling wat meer inzicht te krijgen in de
positieve en negatieve kanten van deze
nieuwe zelfbeheerbeweging in West Europa.
In het eerste deel van het leesboek wordt
aangetoond dat de zelfbeheersstrategie
niet zomaar een naïeve, werkelijkheids
vreemde ingeving van een stel dagdromers
hoeft te zijn.
In het tweede deel wordt wat dieper inge
gaan op de problemen waarmee zelfbeheren
de bedrijven noodzakelijkerwijze te
kampen krijgen. Een traditionele en een
nieuwe koöperatief passeren de revue.
In het derde deel wordt een balans op
gemaakt van de koöperatieve beweging in
Vlaanderen, Nederland, Wallonië, Frank
rijk, Duitsland, Engeland, Zwitserland,
Italië en SpÁnje.
In het laatste deel tenslotte wordt aan
getoond dat het offensieve aspekt van
de nieuwe zelfbeherende beweging enkel
tot zijn recht kan komen in een pluralis
tische veelkleurige beweging waarin
ekologisten, feministen, krakers, paci
fisten, strijdsindikalisten, anarchisten
elkaar aanvullen en versterken.

l

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



'Anders Werken: een leesboek over zelf
beherende bedrijven in West-Europa.
Een uitgave in zelfbeheer van het Inter
nationaal Omtmoetingscentrum Lazarij
straat 6, 3500 Hasselt.

Roger Jacobs
Met dank aan 'Anders Lezen'.

SPELENDERWIJS WEGWIJS IN WERK.

De werkgroep Informatief Spelmateriaal
wil dmv speelse werkvormen een bijdrage
leveren aan de bewustwording bij jonge
ren en volwassenen over maatschappelijke
wantoestanden en wanverhoudingen.

Lijst van beschikbare spelen rond de
krisis.

Q~EE~!~~~~!!:!~~

Deze spelvorm maakt het werkloosheids
probleem bespreekbaar. Zowel de psycho
logische belevingswereld van de werk
loze, als de feitelijke situatie en
toestanden op de RVA, doplokaal, ...

~~!~2_~!g~!_i~_~!~!

Dit spel toont de evolutie van de een
voudige warenhandel naar het kapitalis
tisch produktiesysteem en de centrale
plaats die de 'meerwaarde' inneemt in
de analyse van het kapitalistisch sys
teem.

~~~!~!~~!~~!~~E~!

Een komplete doolhof waarin 9 immi
granten hun weg moeten zoeken naar 5 in
stanties : overheid, onderwijs, werk,
ontspanning en godsdienst. Het spel is
bedoeld voor niet-immigranten.

~~!~!~~~~~E~!

Het spel geeft aan waar je als school
verlater terecht komt in de situatie
van werkzoekende. Je leert op een an
dere manier de wetgeving rond werk en
werkloosheid kennen en tegelijk kan
je zelf ervaren en aanvoelen wat het
betekent om werkloos te zijn.
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STRIPS EN WERKLOOSHEID/IDEOLOGIE

"Het (strips) is niet bedoeld om bestudeerd te
worden, maar om te amuseren ••• Kuifje is louter
spel voor mij, waarmee ik op de eerste pl~ats

mezelf amuseer. Stelling kiezen voor een ~deo

logie is niks voor mij. Daar zijn andere mensen
voor." (Hergé, tekenaar van Kuifje)

"Ik vind het fijn om de mensen te laten lachen,
maar men moet mij niet komen vertellen dat ik
een bepaalde boodschap breng. Mijn lezers en
ik moeten in de eerste plaats plezier hebben."
(Peyo, tekenaar van de Smurfen)

"Het is helemaal niet mijn bedoeling welke
boodschap dan ook te brengen ••• Mijn enige be
doeling is de mensen te doen glimlachen."
(Roba, tekenaar van Bollie en Billie)

Spanning, avontuur, humor, fantasie, fascine
ring, ontspanning.
Het lijkt me inderdaad zonder twijfel dat
populaire strips hun sukses o.a. aan deze in
grediënten te danken hebben. En waarschijnlijk
zijn de striptekenaars die beweren dat ze van~

uit die ingesteldheid hun strips maken wel
oprecht hierin. Maar dan beweren dat ze daar 
door geen ideologie aanhangen, geen boodschap
willen brengen of geen maatschappijbeeld naar
buiten dragen lijkt me wel heel naïef._Z6
vrijblijvend zijn een heleboel van die on~~ .
spannende avonturen nu ook weer niet. Het ~s

maar hoe je het bekijkt. Het valt zelfs op
hoe dikwijls maatschappelijke situaties en
aktuele gebeurtenissen in strips verwerkt wor
den, soms openlijk, soms meer verdoken.
Het-lijkt me daarom interessant eens na te
gaan op welke manier deze reële maatsc~appelij

ke toestanden in die strips tot fantas~e en
avontuur omgevormd worden. En dan valt het op
dat dikwijls op een niet zo onschuldige manier
van de gebeurde feiten wordt afgeweken, dat
niet zo vrijblijvend ingespeeld wordt op alge
mene vooroordelen en dat bepaalde morele en
maatschappelijke opvattingen kurieus genoeg
telkens weer intakt blijven, zelfs in de meest
verregaande fantasieverhalen.

Het hiernavolgende is geen studie, geen uiteen
zetting, geen pleidooi voor of tegen strips die
erin behandeld worden. Het probeert in vogel
vlucht de raakpunten van bepaalde strips met de
aktuele maatschappelijke situatie te belichten.
De keuze van de strips is subjektief en onvol
ledig.

In net Jommekesalbum "De su~ervrouw" ,wordt zö
bijvoorbeeld de plaats van e vrouw ~n de maat
schappij behandeld.
Marie, de moeder van Jommeke, ziet het niet
meer zitten tussen haar potten en pannen en
wil carrière maken zoals Margaret Thatcher,
Rika De Backer en Mevrouw Carter (1 + 2).

Daar ze echter zelf niks anders kan dan afwas
sen gaat Jommeke hulp vragen aan professor Go
belin die vlug een pot pillen uitvindt waar
mee Marie intelligent en ondernemend kan wor
den. (3)
En ja hoor, dank zij de pillen kan ze zich op
werken tot president van Europa en wordt alzo
de bezielster van de Europese reveilgedachte.
(4+5)
Echter driewerf helaas, de pillen raken uitge
werkt en Marie beg-int terug te breien. (6)
Teofiel die ondertussen eremiet is geworden
omdat hij de belangrijkheid van zijn vrouw
niet meer aankon, keert gelukkig terug naar
huis als hij verneemt dat Marie weer gewoon
huisvrouw is geworden. (7)
En als tenslotte Marie op het laatste plaatje
van het boek (8) tegen Teofiel zegt dat ze maar
terug de vaat zal wassen, wordt eenieder die
dit leest duidelijk : de plaats van de vrouw
is bij de haard. Een zienswijze die in meerdere
Jommekesalbums gepropageerd wordt.

En wat te denken van het beeld van de vrouw
zoals dat in het Smurfenalbum "De Smurfen"
uitgedragen wordt.
In dit album wordt de kleine totalitaire
smurfengemeenschap geteisterd door het meest
afschuwelijke wat een goed geoliede mannen
maatschappij kan overkomen : een vrouw, eeR
smurfin dus. (9) Doorheen het hele verhaal wor
de de lezertjes de meest platvloerse vooroor
delen over de vrouw in hun maag gesplit~t.

Ze is -let op- ijdel, vooringenomen, doortrapt,
leugenachtig, kwaadaardig onberekenbaar, hoog
moedig, afgunstig, zot, sluw (10), te dom om
zelfs maar een mop te vertellen. (11)
Op blz 33 lezen we : "En het onvermijdelijke
kwam dan ook. Wrok, vijandigheid en jaloezie,
gevoelens die de Smurfen tot nu toe niet hadden
verstoorden de harmonie die het volkje tot nu
toe kende. (12) Neen, er is voorwaar geen plaats
voor de vrouw in het Smurfenwereldje en ze moet
dan ook verdwijnen op het einde van het verhaal.
(13) Exit smurfin.
De Smurfen weer gelukkig, absoluut gehoorzaam
aan de Grote Smurf, wiens wil wet is.

Naast vooroordelen vrouwen en werken,en vrouwen
in het algemeen, zijn ook bv atoombommen een
dankbaar gegeven om (ideologisch) op los te fan
taseren. Dit brengt ons echter te ver van het
thema werkloosheid.

Willy Vandersteen ziet de oplossing van het on
recht in de wereld in een vreemde mengeling van
liefdadigheid, eerst bij jezelf beginnen, fou 
ten opbiechten en ziçh bekeren. (14)

Spanning, avontuur, humor, fantasie, ontspanning,
jawel, maar ook een boo'-dschap, ideologie, voor
oordelen en inspelen op de algemeen heersende
maatschappelijke konsensus.

Louis Strybos
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Margeret Tatcher.'
Eerste vrouwelijke eerste
minis~r VéZn Engeland!

..'

3

2 En ik 11 Ik zit däq in délg uit tussen
potten en pannen, was en 5trljk, stoffen

en vegen! Ik heb er genoeg van.tl!!

~"')

4

1ëofiel! Ik zal Daar al/een kan
maar terugde lièfde wonen I dë1ar
Vö/ölt Wë15sen. _. 'r-~---" r-~T' al/een i5 otleien zoet,

Wëla.Y' men 5til en
ongedwonqen al/ets

&OOr elkander
doet!

8

En ik zal ons éZllerge/iefd
Europa terug voeren naar de
hoog'~tetoppen van beschaving, ~---------:--:---'"Tn
van techniek en menselfjkheid.' Jommeke, wat doe ik hier
Europa staat straks aan de eigenlijk'? President! Dat 1$

top in deze wereld! toch niks voor mij .

'k ~/oofhet ook
'1iet, moeder.

Ze is weer
gewoon

hvisvrouw,
g-een president

meer.

Wij moeten stilëléln denken Olöln de vorming van .
de Verenigde Sta.ten Völn évyopól! Met een goede president .t
Een toonbeeld! Zoals die nieuwe minister in België!! Ar4'__.c

Da2r is een vt'Ovw opgestölan vit het volk i!! .

Mfjn ZOOfZ,Komtge me
in mijn eenzéJiiVnheid

eens opzoeken 'J

5

Hë1.'... deze tahletten geven een
ongekende moed, een Ibrmidabele

lichamelijke IJlheid, een fantólstische
helderheid Vim geest, een grote

Vë1stheradenkid, een onwankelbaar
zelfvertrovwen .'

7

N~ ik kom ~gen
dat moeder
terug is!
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LUi&ter! Het I~ het vel'haal
van een olifant die een mier
tegenkomt ... Nee het was een
luis geloof ''' ...ot een muis ...
Doet el' Ook niet toe! En de
luis zei tegen helT) eh ...

ze zei .

9

11

10 Ah, hier staat het!
IC Hoe maak Ik een beeI.dia '1llet

de~n vrouwel!Jk l<arakt~l" '1::. En e
lijst van de ln9l"ed~ën.tel1 ...

Ik weet niet meel' pl'ecies
wat :z:e ~el, maal' Ik h~vinney
me dat de olifant ~ het "
eind zei:· 0, maal' ik ben
~Ielc: geweestl"HI hlhi!

13

Ik ~ UW' hun lets afschLlwelnks.

EEN SMURFIN!!!...
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14-

Etrlt mOftdl' OnYl'f4Chilligheid rdn di'md55d
uit dl' weg geruimd worden Ldmbik!

1Jij ... De elile !...De grott geesten! ... De
Ultivmilairen !... De onscheltdbarelt !

lJij, áe leiders moetelt bekeltnetl ...

Jd, rer Jleg... rreemd tdntI! ...
Job Sekregen van UNicEF!
WereltJorgdnisatie om arme

kindertjes te he/pen !
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JONGERENMARS VOOR WERK
Dit jaar geen jongerenmars voor werk.
Wel wordt er in de loop van november
een 'Rocking for Jobs' avond op touw
gezet.

Volgend jaar zal de Jongerenmars voor
werk plaatsvinden in mei.
Om alvast zoveel mogelijk jongeren hier
voor te mobiliseren organiseert het
Gents Jongerenkomitee voor Werk een
mobilisatieavond op 21 september om
19 u 30 bij ASLK Kouter Gent.
Op het programma staat :

- film eerste jongerenmars voor werk
- regeringsmaatregelen
- jongerenmars 84
- aktieperspektieven

Inlichtingen : Gents Jongerenkomitee
voor werk, Speldenstraat 3, 9000 Gent

Hier sta ik met lege handen
'k heb mijn leven al zien stranden.
al mijn dromen zien verbranden
in een zieke maatschappij.
Alles lijkt voorgoed voorbij
'n zaak van trieste overmaat.

Wordt gelezen met muzikale achtergrond:

\~aarom nog politiek in een staat
waar alleen het volk adem laat?
Ik luister niet meer naar ijle woorden
vage beloften ••• de pot op!
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Stands

WERKBEURS . Arbeid en Leven

NATIONALE BEURS : EEN BREDE BEZINNING OVER
DE WAARDE VAN ARBEID EN ZINVOLLE TIJDSBE
STEDING EN VOORAL OVER DE TOEKOMST VAN DIE
ARBEID

20-21-22 OKTOBER

HALLEN KORTRIJK

REGIONAAL KOMITEE KORTRIJK VAN DE STICHTING
LODEWIJK DE RAET

Hebt u volgend jaar nog werk ? Zal er nog
voor iedereen werk zijn ?

'Arbeid' : wellicht het meest besproken
diskussiethema van de laatste tien jaren.
Maar arbeid is - nog altijd - een centrale
waarde van onze westerse kultuur : de
sociale zekerheid is erop gesteund, het
blijft het kernelement van de ekonomie.

Wat doe je dan met de 500.000 werklozen ?
Waar blijf je met mensen die wel werk
hebben, maar hun job eigenlijk een dage
lijkse sleur vinden ? Geen werk vinden en
toch zinvol bezig zijn, kan dat ?
'Flanders Technology' : meer of minder ar
beidsplaatsen ? Geeft werktijdverkorting
meer kansen ? Jongeren die met een koöpe
ratieve beginnen : romantiek of alternatief ?

In krisistijden wordt de kwaliteit van het
leven in vraag gesteld. Arbeid is me~r dan
alleen maar meedraaien in een ekonomisch
circuit. Arbeid is een belangrijk element
van het welzijn zelf. .

'Arbeid en leven' dat is het thema van een
nationale beurs op 20, 21,22 oktober te
Kortrijk. Niet een zoveelste jobbeurs, maar
een brede ideeënbeurs en diskussiebeurs
over arbeid, tewerkstelling, werkloosheid
en zinvolle tijdsbesteding. Een beurs met
debatten, maar ook met veel realisaties :
konkrete mogelijkheden die bepaalde ideeën
in vorm omzet.

De aanzet tot dit projekt vanuit het regio
naal komitee van Stichting Lodewijk De Raet

was de bespreking van een nieuw ontwikke
lingsplan voor de regio Kortrijk. De gege
vens -ver bedrijfssluitingen en werkloos
heid waren het startpunt, Het probleem van
zinvolle bezigheid was gesteld en is veel
ruimer d~n alleen het gebruik van vrije
tijd.

PROGRAMMA
*********
donderdag 20 oktober :
20 u opening door prof. De Clercq met een
referaat over 'zinvolle arbeid'.

vrijdag 21 oktober :
Deze is bedoeld als scholendag met een
aanbod voor scholieren en studenten.
Debatten, interviews, samen rcnd de tafel
zitten. Presentators van verschillende
BRT-jeugdprogramma's werken mee.

zaterdag 22 oktober :
- Jongeren en zinvolle arbeid
- Werktijdverkorting
- Nieuwe technologieën
- Vrouwen en zinvolle arbeid
- Her-, om- en bijscholing
- Zelfbeheer
- Klein- of grootschaligheid
- Vrijwilligerswerk
Elk van deze thema's wordt met een debat
opengetrokken.

- mensen die konkreet werk schep
pen stellen zich voor

- zicht op mogelijkheden op bij
scholing, visies nieuwe techno
logieën, kunstenaars over de
krisis, •••

- boekenstands

Verder Films, video's, muziekgroepen,
toneel en m1me

Martin De Jonghe houdt bekenden de'mikro
voor : Gaston Geens, Karel Van Miert, Guy
Verhofstadt, Herman Candries, Jef Hout
huys, André Vandenbroucke, Loius Tobback,
Willy Claes.

Meer inlichtingen : Doorniksewijk 59,
8500 Kortrijk, tel. 056/22 23 11,

I projeklen I an,.
.,ken I handelen I spe,

ouwen I mannen I jonger
Nerkzoekenden I werkende
deeën I oroieklen I animati,
dmkt arbe"."',elen
'OUWe" ".tgerel
'erkzo,leVentenden
eeén I projeklen I animatir
'l1ken I handelen I speler

wen I mannen I jonge
'~ekenden I werk.

, projeklen.....
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LIJST KULTUURGROEPEN DIE ROND HET THEMA
WERKJWERKLOOSHEID/BEZUINIGINGEN
PRODUKTIES/PRODUKTEN HEBBEN.

NEDERLAND

THEATER

ALARM (volkstheater)
2e Oosterparkstr 145 B
1092 BD Amsterdam
020/276177/949 748

AMOK (muziektheater)
V. spaenstr 9
6524 HH Nijmegen
080/236107

DISKUS
Zaagmolendrift 11 a
3036 JV Rotterdam
010/669011

FLITS (muziektheater)
D. Van Polderveldtweg 52
6523 DA Nijmegen
080/237651

DE GEMEENTEREINIGING
Zwanenveld 26-16
6538 NS Nijmegen
080/446787/280064

INTERLOKAAL ZUURSTOKTHEATER
Gildstraat 78
3572 ER Utrecht
030/714913

MENENS (muziektheater)
Muntstraat 6-6a
3512 EV Utrecht
030/316661

NATIONAAL HEKELKABARET
Havenstraat 31
1271 A.B Huizen
02152/50932

STUT
Hoendiepstraat 38
3522 GD Utrecht
030/937698

TAM TAM THEATER
Bosscherweg 3
6219 ND Maastricht
043/16292

ST THEATRA (vrouwenmuziektheater)
H. Cleyndertweg 63 A
1025 DG Amsterdam
020/371815

WAMMUS (theater- en clownsgroep)
Biesterweg 2
5615 AHEïndhoven
040/112708

MUZIEK

ANJVKOOR GRONINGEN
P. Lamanstr 11 b
9724 NS Groningen
050/136379

EEN MEIKOOR
Beatrixlaan 2
6706 AH Wageningen
08370/22380

GERRIT CHRISTIAENS
Vinkenstr 62
5961 XD Horst
04709/4692

JAKKES (volksmuziek)
Lipperkerkstr 145
7611 CW Enschede
053/300982

JAN EN ALLEMAN (or~est)

Van den Berghstr 68
2522 ZR Den Haag
070/999834

NIEMANDSLAND popgroep)
Hoogtestr 12 b
5021 PJ T1lburg
013/365178

RAPALJE (orkest)
Betuwe 143
3524 TE Utrecht
030/893107/517110

VLOEPSUPER (orkest)
Goirkestr 141
5046 GG Tilburg
013/420897

VODLUK (volksmuziek)
St Anthoniusplein 14
6511 TR Nijmegen
080/230252

KOOR VOORWAARTS
Pandangs~r 12 a
9715 CP Groningen
050/733415

BEELDENDE VORMGEVING

FEBRUARI COLLECTIEF
Haarlemeerplein 13
1013 HP Amsterdam
020/132444/169812/328775
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FOTO, ·FILMrVIDEO

GRONINGSFOTOKOLLEKTIEF
Oude Boeter~ngestr 49
9712 GE Groningen
050/116986/116987

HAM
Jan v Beverwijckstr 2 a
5017 JB Tilburg
013/354904

KINOGLAS
Jacobijnenstr 1P
3512 TH Utrecht
030/328976

DE KRITIESE FILMERS
Postbus 1157
4801 BD Breda
076/139324

DE MUG
Herenstr 8
6701 DK Wageningen
08370/16186

BELGIE

THEATER

BENT
Lage Rielen 20
2451 Kasterlee
014/55 76 62

BRIALMONTTHEATER
Brialmontstr 11
1030 Brussel
02/217 24 21

DE BARST (KF)
Breedstraat 331
2700 st Niklaas
03/776 87 17

DE PUIST (KF)
Kortrijksestr 294
8710 Heule-Kortrijk
056/64 56 58

GUSTAAF DE MEERSMAN (KF)
Ieperstraat 16
9000 Gent
02/219 55 31

KONTEVERKEERD (KF)
HEISTRAAT 20
9131 Beervelde
091/55 87 86

KOPSPEL (KF)
Breughelstraat 31
2000 Antwerpen
03/218 69 49

MALPERTUIS
St Michielsstraat 4)5
8880 Tielt
051/40 18 45

PAMFLET
Sperrewèjk 76
8860 MEulebeke
051/48 96 61

PICHAKTHEATER (KF)
Rodenbachstraat 24
2640 Niel
03/888 35_68

RONALD VAN RILLAER
Lariksdreef 55
2120 Schoten
03/658 89 20

RECHT VOOR ALLEN
Frieslandstraat 4/74
2710 Hoboken
03/449 02 36

TENTAKEL (KF)
Tolstraat 61
2000 Antwerpen

'03/237 81 66

VUILE MONG EN DE VIEZE
GASTEN
Rostr 2
9930 Zomergem
fl91/72 82 45

MUZIEK

~BEID ADELT
David Salomon
Kroonlaan 259
1050 Brussel
02/511 46 53

BRECHT EISLER KOOR~KF)

Guido Spruyt
J. Breydelstr 57
2600 Berchem
03/218 90 54

BRECHT EISLER KOOR(KF)
Miek Rijsbosch
Biekorfstr 51
1030 Schaarbeek
02/241 96 45

EENHEIDSKOOR
Lut Van Eyck
Oude Voortstr 103
2300 Turnhout

HEY PASOEPKOOR (KF)
Bie Van Assche
Arendstr 52
2000 Antwerpen
03/230 62 50

KOLLEKTIEF INS (KF)
Hertstr 7
2100 Deurne
03/325 17 77
03/324 14 70

LAVVI l!:BBEL
Sofa
Dekengstr 21
3071 Kortenberg
02/759 72 51

MASEREELKOOR (KF)
Christiaan Ketele

, Lge V. Ruusbroeckstr 115
2000 Antwerpen
03/235 85 58

POLIZIE
Sofa
DEKENGSTR 21
3071 Kortenberg
02/759 72 51

RED ZEBRA
Langestr 24
8000 Brugge
050/33 20 54

SCHOKKENTEERES (KF)
F. Borghoms
Runkerstwg 43
3500 Hasselt

SYMPTOOM (KF)
Reinaertstr 125
9000 Gent
091/25 51 96
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THE BET
Beek and Call
Verbergstr 62
1820 Strombeek Bever
02/267 43 41

VIONA WESl'RA
Mastellestraat ~5

3008 Veltem-Beisem
016/48 07 38

VUILE MONG
Rostraat 2
9930 Zomergem
091/72 82 45

WIM DE CRAENE
Wetterenstwg 89A
9200 Wetteren Ten Ede
091/69 67 35

FOTO/FILM/VIDEO

AUDIO-VISUEEL CENTRUM
(video)
Groeneweg 151
3030 Leuven
016/23 tt5 41

A7A (film)
Koningsstr 191
1030 Brussel
02/217 05 75

BEVRIJDINGSFILMS
(film-video) (KF)
Quinten Metsysplein 4
3000 Leuven
016/23 29 35

CANAL EMPLOI (tv)
Luik

CINETONE (film)
Haaehtsestwg 19
1030 Brussel
02/217 75 46

CULTURELE CENTRALE
(foto)
Hoogstr 42
1000 Brussel
02/511 64 66

DE ANDERE FILM (film)
Gratiekapelstr 7
2000 Antwerpen
03/234 16 40

DE BAR~! (foto) (KF)
Breedstraat 331
2700 St Niklaas
03/776 87 17

DE KLEINE TELEVISIE
(video-dia) (KF)
Leest 13E>
9950 Waarsehoot
091/77 19 92

ELCKER-IK GENT (foto)
Hoogstr 9
9000 Gent
091/23 50 34

FILM INTERNATIONAL
(film)
Lge Brilstr 12
2000 Antwerpen
03/234 10 27

FUGITIVE CINEMA (film)
Keizerstr 52
2000 Antwerpen
03/234 22 22

MEDIABIB VLAAMSE GE
MEENSCHAP (video)
Paroehiaansstraat 15
1000 Brussel
02/513 75 60

PROGRES FILMS (film)
Koningsstr 243
1030 Brussel
02/218 09 60

VOCOM (dia)
Gallaitstr 76
1030 Brussel
02/216 78 19

WELZIJNSZORG (video)
Handelstr 72
1040 Brussel
02/511 42 55

WERELDMEDIATHEEK (video)
Kerkstr 150
2000 Antwerpen
03/235 02 72

BEELDENDE VORMGEVING

DRINKEND HERT BIJ ZONS
ONDERGANG (grafiek)
Lange Winkelstr 32
2000 Antwerpen
03/230 03 42

DRUKTE (T-shirts-grafiek)
Galgenberg 9
9000 Gent
091/24 14 45

ANDERE

SPELLENKRANT (spelen)
Geldenaaksevest 24
2000 Leuven
016/22 25 17

CSC-VORMINGSWERK (spreker)
Keizerslaan 13
1000 Brussel
02/513 26 12
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p 15

p 13-14

LIJST LIEDEREN ROND WERKLOOSHEID

Uit Liedboek (Infodok-1983-Leuven)

'Geef me werk'
Jongerenmars voor werk p 68

'Voor werk en werkgelegenheid'
P. Berman p 69

'Weken van 36 uren'
Vuile Mong p 70

'In de stille Kempen' p 74

'Sabotaboemdijee'
J. Van der Merwa p 76

'Zeven dagen lang'
Bots p 117

Uit Liedboek van de Strijd deel 1
(Landelijk archief van progressieve
koren en muziekgroepen-De Uitbuyt
Wageningen)

'Het levenslied van Japie de school
verlater'

D. Versloot/JO Prouk p 11-12

'Parasieten, steunbandieten'
Stempelkoor

'Geen zakgeld, maar loon'
J. Dame/G. Van Bergeyk

, Geen zakgeld voor mijn werk'
Wêrk In Uitvoering p 16-17

'De zegeningen van het kapitaal'
F. Lambrechts p 20-21

'Het liedje van het kastje en
de muur'

Stempelkoor p 22

'Prijskompensatie'
J. De Gruyter/S. Wonder p 33

V~rzet per koeplet (J. Van der Merwe
Br4na en Zoon-Utrecht-Antwerpen-1976)

'Simplistisch werklozênlied'
Stempelkoor p 51

LIJST FILMS RONDOM WERKLOOSHEIDIWERKI
KRISIS
Deze zijn te vinden in :

PUGITIVE CINEMA DISTRIBUTIE
FILMKATALOOG 82-83 16 MM
te verkrijgen bij :
FUGITIVE CINEMA
Keizerstraat 52
2000 Antwerpen
tel. 03/234 22 22
KULTUREEL FRONT
Provinciestraat 118
2018 Antwerpen
tel. 03/232 08 85

DE ANDERE FILM
16 MM KATALOOG
te verkrijgen bij
DE ANDERE FILM
Gratiekapelstraat 7
2000 Antwerpen
tel. 03/234 16 40

BEVRIJDINGSFILMS
Quinten Metsysplein 4
3000 Leuven
tel. 016/23 29 35

DOE WAT MET DE KRIS~S

te verkrijgen bij
CSC VORMINGSWERK
Keizerslaan 13
1000 Brussel
tel. 02/513 26 12
KULTUREEL FRONT
zie boven

LIJST THEATERSTUKKEN RONDOM DEZE
THEAMTIEK

Deze zijn te vinden in :

KULTUREEL FRONT NIEUWSBRIEF
zie boven

DOE WAT MET DE KRISIS
zie boven

'Daar sta je dan'
Minimumbond A'dam p 110

'Morgen kan het jou ook over-
komen' p 112

'Stenipelblues'
Stempelkoor p 114

'Kreupel'
Bots p 116

LIJST VIDEO,DIA,FOTO,SPREKERS

Deze zijn te vinden in

DOE WAT MET DE KRISIS
zie boven

p 151

p 157

p 162

'Werkloos' melodie Faria

'Werkloosheid in den ronde'

Onaangepast (Kladderatsch-Nijmegen)

'Werklozenmars'
J. Van der Merwe
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LIJST WERKLOZENWERKINGEN VLAANDEREN
Eind september '83 verschijnt de
"Inventaris werkzoekenden- en werk
lozenwerkingen in Vlaanderen 1983",
uitgegeven door de Stuurgroep onder-
zoek werkzoekendenwerking en beleid
van het Ministerie van de Vlaamse Ge
meenschap te Brussel. Deze inventa-
ris zou op grote schaal verspreid
wordep voor een zeer schappelijke prijs
150 fr voor 300 blz.
Dit naar aanleiding vim deLkonferentie
"Werkloosheid en het sociaal-kultureel
en edukatief werk. '~ dat op 29 en 30
september en 1 oktober wordt gehouden
in de Dommelhof te Neerpelt.

Dus voor een up to date en volledige
lijst van werklozenwerkingen willen
wij u graag naar bovenvermelde inven
taris verwijzen.
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INHOUD

WERKLOZENWERKINGEN , WAAR NAARTOE ?
Een ronde tafelgesprek met ABVV,
ACV en De Volmacht

HERKLOOSHEID : STIMULANS VOOR VERNIEUW
INGEN IN EKONOMIE EN VAKBOND ?

BIJ MINDERHEID VAN STEMMEN GOEDGEKEURD.
Een impressie van Tentakel.

WAT TE DOEN ?
Over de Schroot van de Vera Cruz.
Met begeleidende tekst.

WIE WINST WIL MAAIEN MOET DOPPERS
ZAAIEN.

Een toneelstuk van De Puist.

EEN ZEE VAN TIJD, MAAR GEEN VRIJE TIJD.
Werklozenteaterprojekt.

ER IS NOG ZOVEEL OM GELUKKIG OVER TE
ZIJN!

Een toneelstuk van Pichakteater.

WERKLOOSHEID IN DE FILM - FILMS OVER
WERKLOOSHEID .

Aktueel artikel van Luc Pien.

EEN KLEINE TELEVISIE VOOR GROTE PRO
BLEMEN.

De Kleine Televisie over hun produkties.

EEN FOTOGRAAF GEKIEKT.
~otografie en werkloosheid.

CANAL EMPLOI : TELEVISIE EN VORMING
GERICHT OP WERKLOZEN.

Een waalse gesubsidieerde televisie.

WERKEN EN WERKEN IS TWEE. TWEE BOE
KEN OVER WERKEN.

SPELENDERWIJS WEGWIJS IN WERK.
Een bijdrage van Informatief Spelma
teriaal.

STRIPS EN WERKLOOSHEIDSIDEOLOGIE.
Een bijdrage van een stripkenner.

WERKBEURS : ARBEID EN LEVEN.
Nationale beurs Stichting Lodewijk
De Raet.

JONGERENMARS VOOR WERK.
Verdere plannen.

LIJST KULTUURGROEPEN DIE ROND DIT THEMA
PRODUKTIES/PRODUKTEN HEBBEN.

LIJST LIEDEREN ROND WERKLOOSHEID.

LIJST FILMS WERKLOOSHEID.
Waar zijn ze te vinden.

LIJST WERKLOZENWERKINGEN.
Waar zijn ze te vinden.

KOLOFOON

Kultureel Front is het driemaandelijks
tijdschrift van het Kultureel Front, een
organisatie van producenten en versprei
ders van kultuur. Alle aangesloten groepen
willen in hun werk een anti-patriarchaal
en anti-kapitalistisch standpunt innemen.
In het Kultureel Front steunen ze elkaar
bij de opbouwen de verdediging van de
strijdkultuur,en dit zowel op het vlak
van theater, muziek, literatuur, als dat
van plastische kunsten.

De abonnementsprijs van dit blad be
draagt 300 fr voor vier nummers, ver
zendkosten inbegrepen.
Je kan jezelf abonneren door en briefje
te sturen naar :

Kultureel Front Vlaanderen vzw
Provinciestraat 118
2018 Antwerpen
tel. 03/232 08 85

Rekeningnummer: 001.0953438.04 op
naam van Kultureel Front Tijdschrift.

Dit tijdschrift is ook verkrijgbaar in de
betere boekhandel voor 100 fr.

De redaktie van dit nummer werd gevoerd
door : Viona Westra, Tinus Schneiders,
Paul De Bruyne en Chris De Ley.

Medewerkers zijn : Patrick kosynsky,
Rob Prins, Ronny Maes, Marc Swyngedouw,
Perry Dijkstra, Jo Coppens, Jan Denys,
Bart T., Pichakteater, Luc Pien, Rita
Lacres, Herman De Pauw, Louis Strybos,
Karel Heirbaut, Milo Van Aerdt.

Eindredaktie : Chris De Ley.

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl


	Werklozenwerkingen, waar naartoe?
	Werkloosheid: stimulans voor vernieuwingen in ekonomie en vakbond?
	Bij een minderheid van stemmen goedgekeurd.
	Wat te doen?
	Het schroot van de Vera Cruz
	Wie winst wil maaien moet doppers zaaien
	Werklozenteater
	Er is nog zoveel om gelukkig te zijn
	Werkloosheid in de film
	Een kleine televisie voor grote problemen
	Een Fotograaf gekiekt
	Televisie en vorming gericht op werklozen
	Twee boeken over werken
	Spelenderwijs wegwijs in werk
	Strips en werkloosheid / ideologie
	Jongerenmars voor werk
	Werkbeurs: Arbeid en Leven
	Lijst kultuurgroepen
	Inhoud /- Kolofoon

