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Dominique Kiekens
Coördinatrice ISUA en voorzitster A&M

I. INLEIDING

Binnen de Universiteit Antwerpen is het ISUA of Instituut voor de Samenwerking 
met de Arbeidersbeweging een heus begrip. Het ontstond ruim 30 jaar geleden 
en beoogde een wederzijdse kruisbestuiving tussen de vormingsnoden van de 
vakbewegingen enerzijds en de maatschappelijke dienstverleningsambities van 
enkele Antwerpse academici anderzijds. Of, zoals het op de ISUA-webpagina 
staat vermeld1: “ISUA wil de vakbeweging steunen in het overleg en de onderhan-
delingen met de werkgevers. Tegelijkertijd voegt de vakbondservaring zin voor 
realiteit toe aan de onderwijs- en onderzoekspraktijk van de universiteit.”

In deze bijdrage staan het ISUA en vooral de aangebrachte én verdiende ‘spo-
ren’ van Marc Rigaux centraal. In lijn met misschien wel het meest wezenlijke 
kenmerk van dit instituut, doen we dat op een solidaire wijze, waarbij de ‘we’ 
verwijst naar het auteursduo dat onder deze noeste arbeid ‘haar’ schouders hee6 
gezet. Wees alvast niet ongerust, het stuk vormt wel degelijk één geheel. Maar, 
zoals het waarschijnlijk ook Marc zou plezieren, hee6 en behoudt elkeen daar-
bij zijn eigenheid. De ‘ik’ verandert dus en cours de route, evenals de stijl en de 

1 www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/sociale-concurrentie-en-recht/samenwerkings 
verbanden/isua. 
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persoonlijke accenten, maar niet de ‘rode’ draad, niet de kracht van het solidaire 
bastion. Deze blij6 zoals het hoort overeind.

De bijdrage start met een toelichting van het zogenaamde DNA van het 
ISUA. Hierbij komen vier genen of eigenschappen aan bod, met name (i) de prin-
cipiële standvastigheid in turbulente tijden, (ii) de brede, multidisciplinaire kijk 
op arbeidgerelateerde vraagstukken, (iii) de maakbaarheid van het recht en (iv) de 
coproductie avant la lettre. Het ‘ik’ in deze passages verwijst naar de ene zijde van 
het auteursduo, namelijk Nathalie Vallet. Vervolgens staan we stil bij het vehikel 
of de werking van het ISUA. Hierbij komen achtereenvolgens (i) de vloer, (ii) twee 
‘marc’ante initiatieven, (iii) goede voorbeelden en internationale contacten, en 
(iv) alternatieven aan bod. Het ‘ik’ in deze passages verwijst naar de andere zijde 
van het auteursduo, namelijk Dominique Kiekens. Ten slotte sluiten we de bij-
drage af met een citaat Henriette Roland Holst-van der Schalk, niet in het 
minst de auteur van de Nederlandse versie van de ‘Internationale’.

II. OVER HET DNA OF DE VIER GENEN VAN 
HET ISUA

Het is altijd Qjn om de a6rap te mogen geven, zeker van een ‘universitair product’ 
dat me zeer nauw aan het hart ligt. En waar het hart van vol is, loopt de mond – of 
moet ik zeggen de pen – van over. Het is de pen van één van de vele academici 
die in de loop van de ruim 30 levensjaren hee6 geprobeerd om een enthousiaste, 
constructieve en zinvolle bijdrage te leveren. Mijn disciplinaire invalshoek is deze 
van de organisatietheorie of het management van organisaties. Toegegeven, deze 
discipline doet menig ‘ISUAAN’ mogelijks de wenkbrauwen fronsen, maar geloof 
me vrij, deze discipline voelt zich op-en-top thuis in de zo dadelijk geschetste 
DNA-structuur.

Het DNA, of de wijze waarop een organisatie wordt vormgegeven en de prin-
cipes die daarbij centraal staan, wordt sterk bepaald door de idealen van haar 
stichtende vaders en/of moeders. Voor het ISUA is dat niet anders: het vaderschap 
vanwege Marc is overduidelijk en onweerlegbaar aanwezig. Daarvoor is geen 
vaderschapstest nodig. De karaktertrekken van de ondertussen Xink uit de klui-
ten gewassen dertiger spreken immers voor zich. Maar, mogelijks kent niet ieder-
een het genetisch materiaal van deze felle dertiger. Voor de niet zo vertrouwde 
lezer zetten we de voornaamste genen dan ook even op een rij.

DE PRINCIPIËLE STANDVASTIGHEID IN TUR BULENTE 
TIJDEN

Laten we starten met de eerste geërfde eigenschap, namelijk de principiële stand-
vastigheid in turbulente tijden. Inderdaad, ‘o tempora, o mores’, of hoe tijden ver-
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anderen en zo ook de nagestreefde idealen en waarden van onze samenleving 
inclusief haar maatschappelijke instituten. Het lot van universiteiten – lees: de 
bredere habitat van het ISUA – ontsnapt niet aan deze culturele wetmatigheid. 
Sommigen halen hierbij opgelucht adem. Ze omhelzen de dominante focus op de 
vraagzijde van de arbeidsmarkt, het utilitaristische competentiestreven en het ide-
aal van de ‘ver-vrije-markting’ van het hoger onderwijs. Het academisch gedach-
tegoed – inclusief het academische onderwijs en onderzoek – is voortaan te koop. 
Het volgt gedwee de wensen van zij die betalen, vooral van de hoogste bieders, 
lees de sociaaleconomisch (meest) machtigen in onze samenleving. Maar, niet 
iedereen is hiermee onverdeeld gelukkig, zo ook niet de Xink uit de kluiten gewas-
sen dertiger en nog minder diens geestelijke vader. Universiteiten zijn in principe 
bastions waar het vrije wetenschappelijke denken en handelen centraal staat. Het 
zijn niet de sociaaleconomisch machtigen die tegen betaling bepalen wat univer-
siteiten wel en niet moeten of mogen doen, maar wél de integrale samenleving 
en de algehele noden tot ontwikkeling en vooruitgang. Universiteiten handelen 
ona^ankelijk van heersende machtskaders; dat is een fundamenteel gegeven, een 
‘principio’ sine qua non. Wel, het ISUA en zeker diens geestelijke vader houdt in 
deze turbulente tijden sterk vast aan dit oorspronkelijke principe. Het is niet de 
kostprijs, het rendement of überhaupt de wens van de sociaal economisch meest 
machtigen die het programma van het ISUA bepalen, maar wél de algemene 
maatschappelijke noden inzake rechtvaardige (arbeids)regelgeving, evenwich-
tige arbeidsverhoudingen en een op gelijkwaardigheid gestoelde dialoog tussen 
de verstrekkers van de productiefactoren arbeid (i.e. de vak beweging) en kapi-
taal (i.e. de werkgeversverenigingen). Om het met de woorden van de econoom 
JK Galbraith te stellen, het ISUA draagt het principe van de “countervailing 

power”2 hoog in het vaandel, ook én vooral in deze woelige tijden.

DE BR EDE, MULTIDISCIPLINAIR E KIJK OP AR BEID-
GER ELATEER DE VR AAGSTUKKEN

Een volgend gen hee6 betrekking op de aanwezigheid van een brede, multidisci-
plinaire kijk op arbeidgerelateerde vraagstukken. Willen we deze op een weten-
schappelijk verantwoorde én realiteitsgetrouwe wijze inventariseren, begrijpen 
én desgewenst remediëren, dan vereist dit de kennis en kunde van vele (weten-
schappelijke) disciplines. Zo is er niet enkel het arbeidsrecht, dat zich buigt over 
de regels en instellingen die de ‘werkende’ samenleving ordenen, maar is er ook 
de economie, die de werkende samenleving activeert en aanstuurt, de sociologie, 
die de sociale relaties van deze werkende samenleving blootlegt én de politico-
logie, die de ideologische en staatkundige contouren bepaalt. Verder zijn er ook 

2 We verwijzen hierbij naar zijn boek (uit 1952), American Capitalism: the Concept of Counter-
vailing Power, waarin hij het concept als zodanig lanceert. 
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nog de inzichten van de QlosoQe over de positie, de betekenis en de waarde van 
arbeid in onze samenleving én van de geschiedenis over de arbeidgerelateerde 
ontwikkelingen en tijdgebonden evoluties. Door deze disciplinaire inzichten met 
mekaar te verbinden, zorgt onze felle dertiger voor een brede, holistische bena-
dering van de arbeidgerelateerde vraagstukken. Dit maakt de analyse niet alleen 
rijker maar ook meer realistisch of waarheidsgetrouw. Bovendien stimuleert het 
de zoektocht naar e�ectieve oplossingen ter zake. Arbeidgerelateerde vraagstuk-
ken zijn immers té complex om ze ‘slechts’ vanuit één discipline op te kunnen 
lossen. Kortom, onze Xamboyante dertiger huldigt net zoals zijn geestelijke vader 
het renaissancistische ‘homo universalis’-ideaal. De ISUA-cursisten ondergaan 
een brede vorming waarbij ze verschillende vaardigheden tegelijk ontwikkelen.

R ECHT IS MAAKBAAR

Een derde eigenschap kunnen we typeren met de uitspraak “recht is maakbaar”. 
Alhoewel de arbeidgerelateerde regelgeving via haar geïnstitutionaliseerde kana-
len en instellingen voor een welbepaalde periode en binnen een welbepaald 
gebied ‘vastligt’, beschikt ze geenszins over de universele kracht van een natuur-
wet. De regelgeving is een artefact, een creatie van de mens. Ze is het resultaat van 
overleg, negotiaties en (tijdelijke) consensusvorming. Kortom, geen onwrikbaar 
beton, maar levende materie. In dit opzicht is het even belangrijk om de arbeid-
gerelateerde regelgeving te veranderen in functie van wijzigende noden en of vast-
gestelde gebreken, dan ze te eerbiedigen. Niets hoe6 zomaar ‘genomen’ te worden. 
In dit opzicht is het ISUA net zoals zijn geestelijke vader zeer ondernemend in het 
kritisch in vraag stellen van de arbeidgerelateerde regelgeving. Het geloof in een 
onaantastbare goddelijke status is hem sowieso vreemd, laat staan met betrekking 
tot de door mensenhanden gemaakte regelgeving.

COPRODUCTIE AVANT LA LETTR E

Een vierde en laatste eigenschap hee6 te maken met ‘coproductie avant la let-
tre’. De felle dertiger wist reeds lang voordat het een heuse ‘hype’ werd in het 
hedendaagse beleidslandschap, dat de kennis en kunde voor e�ectieve oplossin-
gen niet enkel komt van zij die erover denken, debatteren en beslissen, maar ook 
van zij die een bepaalde problematiek of uitdaging daadwerkelijk beleven en erva-
ren. Samen sterk, en dat geldt dus ook voor de academici, de vertegenwoordigers 
van de vakbeweging én de cursisten van het ISUA. In dit opzicht stimuleert het 
ISUA zijn cursisten om als ‘bevoorrechte getuigen’ eigen casussen en ervaringen 
in te brengen in het programma. Kortom, samen op weg naar een solidair en 
eendrachtig bastion.
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Tot zover enkele belangrijke principes en eigenschappen van het ISUA. Toe-
gegeven, ik maak hierbij gebruik van een ‘strijdlustige barricadetaal’. Maar laten 
we eerlijk zijn, ook dit past bij het proQel van het ISUA … en bij het karakter van 
zijn geestelijke vader.

III. OVER HET VEHIKEL OF DE WERKING VAN 
HET ISUA

Als coördinator van het ISUA is het van het grootste belang een idee of weerslag 
te hebben van de methodiek gehanteerd door Marc Rigaux. Hij is niet alleen 
voorzitter van het initiatief maar tevens bezieler alsook bewaker van de opdracht 
van het instituut. Uiteraard is het allerminst vanzelfsprekend mijn woorden in de 
mond van iemand anders te leggen. Eveneens kan het niet de bedoeling zijn een 
appreciatie uit te spreken over collectief arbeidsrecht voor délégués. Als sociale 
en theaterwetenschapper zou ik hiervoor schromelijk tekortschieten. Voor het 
instituut echter en de voortgang ervan is het goed om de pedagogische vorm, 
geapprecieerd door délégués, te koesteren. Niet om die vorm in al zijn details en 
kenmerken te behouden en na te bootsen, zoals het Duitse cultuurbeleid doet met 
het theater van Bertold Brecht of met het danstheater van Pina Bausch. Wel om, 
zoals in de Vlaamse theaterpraktijk, verder te bouwen op gedegen en gedragen 
fundamenten. Daarom geef ik als coördinator van het instituut in wat volgt weer 
wat naar mijn mening van betekenis is voor het instituut en bruikbaar in de toe-
komst. Of, zoals Bertold Brecht3 zegt:

“Die kritische Haltung

Gilt vielen als nicht fruchtbar.

Das kommt, weil sie im Staat

Mit ihrer Kritik nichts erreichen können.

Aber was da eine unfruchtbare Haltung ist

Ist nur eine schwache Haltung. Durch bewa"nete Kritik

Können Staaten zerschmettert werden.

Die Regulierung eines Flusses

Die Veredelung eines Obstbaumes

Die Erziehung eines Menschen

Der Umbau eines Staates

Das sind Beispiele fruchtbarer Kritik

Und es sind auch

Beispiele von Kunst.”

3 B. Brecht, “Über die Kritische Haltung” in (o.a.) Die Gedichte von Bertold Brecht in einem 
Band, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1981, 773-774.
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In het voorgaande stond Nathalie reeds stil bij de emancipatorische functie van 
het recht die Marc uitdraagt. Recht is maakbaar. Het instituut met haar studenten 
vormt een ideale uitvalsbasis om zulks toe te passen. Vanaf het begin, meer dan 
30 jaar geleden, opteerden academici samen met de vakbonden om een academi-
sche opleiding voor délégués te organiseren. De organisatoren wilden daarmee 
bewust de syndicaal afgevaardigden steunen in het overleg met de werkgever. 
Tegelijkertijd voegde en voegt de syndicale praktijk realiteitszin toe aan het 
wetenschappelijk onderzoek. Het spreekt voor zich dat collectief arbeidsrecht zich 
uitermate leent tot deze opdracht. Vanuit zijn algemene visie op recht (zie voor-
gaande), die hij de afgevaardigden niet onthoudt, daalt hij tot op het niveau van 
de praktijk, waar hij soms spitsvondige oplossingen suggereert om daarna de stu-
denten mee te nemen in zijn academisch streven naar een Europese arbeidsmarkt. 
Of anders doorheen de alledaagse praktijk van syndicaal afgevaardigden die zich 
te midden van een uiterst concurrentiële economie bevinden die het kapitaal met 
arbeid beslecht, bespeelt Marc de internationale krijtlijnen. Europa krijgt een 
gezicht, waarop – mits een gedragen solidariteit veruitwendigd – in democratisch 
gekozen partijen een glimlach voor arbeid kan verschijnen. Partijen als Syriza 
in Griekenland en Podemos in Spanje worden hoopvol aangehaald, als alterna-
tief op het moeten ondergaan van asociale maatregelen door Europa opgelegd. 
Een analyse van de huidige Europese realiteit is niet voldoende. De analyse is pas 
compleet wanneer ze de kiemen van een antwoord in zich draagt. “… het kan niet 
onze bedoeling zijn de délégués te deprimeren, met onze zorgen te overladen en 
het daarbij te laten. We dienen ook oplossingen aan te reiken” is een veelgehoorde 
visie van Marc.

DE VLOER

�omas Bernhard4:

we moeten de mensen kort houden

en hen met de grootste vriendelijkheid tegemoet treden

en hun zeggen dat ze onmisbaar zijn

en hen tegelijkertijd met hun ontslag dreigen

Grote gehelen en denkpatronen geven structuur aan de praktijk van de syn-
dicaal afgevaardigde. Tegelijkertijd is het zaak om met krasse schreden soepel 
de realiteit van délégués in te duiken. Daartoe helpen een luisterend oor naar 
wat zich op de vloer afspeelt alsook een grote dosis gedrevenheid. Soms gaat het 
over schrijnende dossiers als het onrechtmatige ontslag van een délégué, soms 

4 T. Bernhard (1988), “Elisabeth II-Keine Komödie” in #omas Bernhard Stücke 4, Frankfurt/
Main.
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over de omzetting van een sectorovereenkomst of de toepassing van een CAO. 
Allemaal feiten die maken dat de academicus zijn ivoren toren verlaat. Niet dat 
hij mee de barricades op springt, wel dat hij zijn vermogen ver te abstraheren 
inzet voor het bijstaan van werknemers. In wat volgt, schets ik een overzicht van 
‘marc’ante initiatieven georganiseerd door het ISUA. Demarches die balanceren 
tussen verschillende disciplines en praktijken en waarbij uiteenlopende actoren 
worden betrokken. Zoals de lesdag over syndicale vertegenwoordiging in kleine 
en middelgrote ondernemingen die in het verschiet ligt. Daar wordt bijvoorbeeld 
ingezoomd op de bescherming van het syndicaal werk in KMO’s. Het komt erop 
neer een neus te hebben voor juridische instrumenten die gemakkelijk kunnen 
worden ingezet om de omstandigheden en arbeidsvoorwaarden van werknemers 
te behartigen. De bescherming van het syndicaal werk in KMO’s kan dan al voor 
de hand liggen, het is een weinig bekend juridisch mechanisme voor vakbonden.

‘MARC’ANTE INITIATIEVEN

Vooreerst is er de studiedag rond het “grillige landschap van PC’s”. Tijdens deze 
studienamiddag werd de actuele toewijzing van PC’s gelinkt aan de loon- en 
arbeidsvoorwaarden van werknemers. Het landschap van de PC’s is inderdaad 
grillig. Veel hee6 te maken met de a�akening van het bevoegdheidsgebied en 
het gebrek aan duidelijke criteria die bepalen onder welk comité een onderne-
ming valt. Dit veroorzaakt een grote onzekerheid voor werknemers en werkge-
vers. Enerzijds kunnen werkgevers jaren de verkeerde lonen en bijdragen betalen. 
Werkgevers moeten dan met terugwerkende kracht van drie jaar bijbetalen. 
Anderzijds volgt het grillige landschap van PC’s de evolutie van de economische 
realiteit onvoldoende. Het systeem is niet echt mee geëvolueerd met de praktijken 
van netwerkondernemingen en outsourcing. Hierdoor kunnen werkgevers het 
stelsel van de toewijzing van PC’s in hun voordeel gebruiken. De studienamiddag 
schetste de problematiek. Het probleem van de toewijzing van PC’s voor werkne-
mers werd scherp gesteld. De FOD WASO gaf inzicht in de criteria die gehanteerd 
worden bij de toewijzing, de gevolgen van onduidelijke criteria en de onzekerheid 
over de juiste keuze van PC. De toewijzing van PC’s werd eveneens besproken in 
het licht van de economische realiteit van netwerkonderneming, Qlialisering en 
outsourcing. Verder werden twee casussen bestudeerd: één waar de toewijzing 
nefast was voor werknemers en een andere waar de werknemers de toewijzing 
konden sturen. Uiteindelijk bij de uitleiding werden de mogelijkheden om de 
toewijzing van PC’s te herzien, overlopen. Kortom, tijdens deze studienamiddag 
konden secretarissen en délégués de houding van de FOD WASO ten aanzien van 
een mogelijke hertekening van het landschap inschatten. Een herziening is a^an-
kelijk van machtsverhoudingen. De vakbond voelt zich zwak ten aanzien van het 
kapitaal. De vakbonden peilden dan ook naar de contouren, het initiatiefrecht en 
de regelcapaciteit van de FOD WASO.
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Een tweede marc’ant initiatief is de studiedag “recht op arbeid en vrijheid 
van arbeid: dilemma of symbiose?”. Dit was een zeer uitzonderlijke initiatief. 
Niet alleen omdat het ISUA het emeritaat vierde van collega Fernand Tanghe, 
die jarenlang en nog steeds de QlosoQsche pijler van het instituut uitmaakt, ook 
omdat we moeilijk konden inschatten of een QlosoQsche kijk op arbeid de délé-
gués bekoorde. Tot onze verbazing was het lokaal, waar de studiedag plaatsvond, 
tot de nok gevuld. Het verrast ons telkens hoezeer wijsbegeerte de délégués 
beroert. Alsof het vogelperspectief de spanning van de realiteit wegneemt zonder 
een vlucht te zijn. De directe betrokkenheid neemt vrijaf om context, omstandig-
heden en zinsverband te ontdekken. Zo ook dus met recht op arbeid en vrijheid 
van arbeid: ‘vrijheid van’ en ‘recht op’ verhullen een zeer verschillende kijk op 
arbeid. Niet onbelangrijk, want we stellen vast dat arbeid noodzakelijk is om in 
ons levensonderhoud te voorzien. We moeten arbeiden, we zijn aangewezen op 
arbeid in onze maatschappij.

Bij vrijheid van arbeid kan iedereen ‘autonoom’ onderhandelen over werk. 
Iedereen kiest ‘vrij’ hoe, wanneer en waar hij werkt. Het is de markt die in deze 
visie bepaalt of er behoe6e is aan arbeid. De verantwoordelijkheid tot arbeid ech-
ter ligt bij het individu en niet bij de staat. Regelgeving hindert werkgevers en 
werknemers amper. In het perspectief van ‘vrijheid van arbeid’ gaat men ervan uit 
dat iemand kiest voor een job. Dat hij over de voorwaarden en omstandigheden 
onderhandelt. Dat hij niet alleen verantwoordelijk is voor zijn job maar ook voor 
het vinden ervan. Men gaat ervan uit dat de vrije werking van de markt resulteert 
in jobcreatie en dat zo de juiste persoon op de juiste job terechtkomt. Vanuit het 
perspectief van recht op arbeid gaat men ervan uit dat niet iedereen de mogelijk-
heid hee6 om een job te vinden, laat staan volwaardig over de omstandigheden 
en voorwaarden kan onderhandelen. Men eist arbeid van de overheid om in het 
levensonderhoud te voorzien. Men gaat ervan uit dat regels beide partijen die-
nen te beschermen. Dat er marges dienen opgemaakt waarbinnen werknemers 
en werkgevers onderhandelen. Marges als loonbarema’s, regelgeving bij aanwer-
ving, ontslagtermijnen, veiligheid en gezondheid op het werk, arbeidsongevallen 
en werkloosheidsuitkering. Dat jobs niet vanzelf gecreëerd worden en dat ook 
mensen met mindere kwaliQcaties kansen moeten krijgen.

In het neoliberale model komen de voorstanders van ‘vrijheid van’ al eens 
recht tegenover de voorstanders van ‘recht op’ arbeid te staan. Als men terugblikt 
in de geschiedenis ziet men dat recht op arbeid in een markteconomie niet onge-
remd mogelijk is. Recht op arbeid werd wel gerealiseerd in een planeconomie. In 
ons bestel lijkt recht op arbeid de vrijheid van arbeid te corrigeren. Men houdt 
vast de markt te bespelen om arbeidsplaatsen te genereren. Dit resulteert in een 
beleid dat de markt zo beïnvloedt dat die maximaal arbeidsplaatsen creëert. Kan 
dat nog? Kan het beleid de markt dirigeren? Is het niet zo dat de vrije markt de 
staat ontgroeide? Tijdens de lesdag rijst de vraag of recht op arbeid en vrijheid 
van arbeid een dilemma vormen dan wel in symbiose kunnen evolueren. Veel 
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hedendaagse discussies over het Vlaamse arbeidsmarktbeleid gaan trouwens over 
het realiseren van recht op arbeid dan wel vrijheid van arbeid.

Voor de gelegenheid werden drie initiatieven weergegeven. Iedere activiteit met 
zijn ‘marcante’ insteek van het aanreiken van instrumenten, van mogelijke part-
ners tot het aanreiken van een vogelperspectief op arbeid. Ook de opvolgster van 
Marc, Anne Van Regenmortel, kwam reeds aandraven met een “Marcante stu-
diedag” over “(Te hoge) werkdruk: een psychosociaal risico of een economische 
dwangmatigheid?”. Een actueel thema waar eens te meer de context van werken 
onder druk werd geschetst, waar instrumenten als de bevoegdheden van het 
comité voor preventie en bescherming op het werk werden meegegeven en waar 
preventieadviseurs/arbeidsgeneesheren alsook de FOD WASO als mogelijke part-
ners aangezocht werden.

Hugo Claus5:

Ik werk in de Produits Chimiques, Meneer,

In de langzame dood.

Na tien jaar mag je daar op pensioen

Vanwege het gas in je balg.

Ik ben er al 14 jaar, Meneer,

Nu al twee jaar als chau�eur.

En in die twee jaar heb ik niet een keer moeten overgeven

Vanwege de verse lucht.

Wij, Belgen, rijden het best van heel Europa

En ik ben overal geweest.

Omdat wij gevaarlijk rijden.

Dan pas je meer op de anderen

Die ook gevaarlijk rijden, maar het niet willen weten.

En weet u wat het mooiste is, dat ik ooit heb gezien?

En ik ben in de Sixtijnse Kapel geweest,

en ik heb de billen van Gisèle van de ‘Mocambo’ gezien,

wel dat is in een winkel van Brugge, een wijnrood bed. In empire. Of is het Louis 

Quinze?

Daarin, met Gisèle, zou ik mijn drie kinderen vergeten en heel de kalender.

De liefde, Meneer, moet in het satijn zijn.

En de dood, Meneer, dat is wat je voelt in je maag

als je weet dat je nooit zo’n bed zal kopen.

5 Het beschrijf, Entrez Lire, deBuren “Clausmarathon, Marathon Claus” (2009).
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GOEDE VOOR BEELDEN EN INTER NATIONALE 
CONTACTEN

Zoals reeds aangegeven in de inleiding van mijn deel, is het belangrijk antwoor-
den te geven en niet alleen stil te staan bij wat verkeerd loopt. Volgens Marc ligt 
een oplossing veelal in het internationale en Europese beleid. De nationale staten 
hebben te weinig autonomie om het sociale autarkisch vorm te geven.  Bewegingen 
die evolueren naar politieke partijen en zo het huidige Europese beleid uitdagen 
zijn bij wijze van spreken vaandeldragers. Ze maken ophef, schudden aan de 
fundamenten van de politiek gevoerd door het IMF en de Wereldbank sinds de 
jaren 80 en heden ten dage uitgedragen door de trojka. Het principe erachter is 
ons bekend sinds de Washington Consensus: landen op de valreep van het fail-
lissement krijgen leningen op voorwaarde van de belo6e hun economie open te 
stellen (jaren 80) of besparingen door te voeren. Dit was een experiment onder 
andere uitgevoerd op India6, toen nog een ontwikkelingsland, en nu toegepast 
op de Europese lidstaten. Sinds de jaren 80 tuimelt de internationale sociale 
beweging in een inhoudelijke patstelling die sterk uitgedragen wordt door de 
publieke opinie: “ook ontwikkelings landen moeten een kans krijgen”. De slagzin 
verhult een tegenstelling tussen arbeid onder goede voorwaarden en omstandig-
heden met milieuwetgeving van dien tegenover regio’s waar om de economische 
ontwikkeling te stimuleren van deze voorwaarden mag afgezien worden. Niet 
onbelangrijk, want achter zo’n uitspraak schuilt de praktijk van competitiviteits-
voordeel, delokaliseren met daarbovenop de empathie van westerse werknemers 
met BRIC en ontwikkelingslanden langsheen de idee dat ook zij hun kans op wel-
zijn niet mogen mislopen. Alsof welzijn alleen kan ontstaan door uit te buiten en 
te verontreinigen. Zulke misvattingen kunnen steenhard weerlegd worden door 
wetenschappers uit BRIC en ontwikkelings regio’s hierover het woord te geven. De 
strategie hiertoe is zo nauwgezet mogelijk de visites van gastprofessoren op te vol-
gen, om vervolgens het lesrooster waar nodig aan te passen. Geen gemakkelijke 
opdracht, aangezien de lessen wegens educatief verlof vastliggen.

Desalniettemin levert de aanpak op. Zo konden wij onder andere een beroep 
doen op sprekers als Ferran Camas van de Universiteit Girona over de e�ec-
ten van de besparingsmaatregelen op het Spaanse sociaal recht, op Corinne 
 Sachs-Durand van de Universiteit van Straatsburg over Europese Onderne-
mingsraden, of de politicologe Eva Alfama van de Universiteit Barcelona over 
het fenomeen PODEMOS van beweging tot politieke partij en op Amita Punj 
van de National Law University Delhi over de economische concurrentie tussen 
Europa en Azië en de waardigheid van werknemers.

Zo gebeurt het dan, om bij een voorbeeld stil te staan, dat de délégués een 
vergelijkende studie tussen India en Europa en de analyse dat beiden door schul-

6 A. Punj, Development of Special Economic Zones and its Impact on Labour Rights and 
Livelihood in National Capital Region, Faculty of Law, University of Delhi.
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den a^ankelijk zijn van internationale en Europese instellingen, uiteengezet krij-
gen. Dit fenomeen vertaalt zich op de Indische en Europese arbeidsmarkt naar 
een toenemende kwetsbaarheid van werknemers. Internationale instellingen 
zien heil in ‘competitie’ tussen landen en werelddelen om schulden af te lossen. 
Ondernemers kunnen zich competitief opstellen door vooral de arbeidskost te 
drukken. Voor internationale en Europese instellingen is Xexibiliseren een aan-
vaardbare manier om het hoofd te bieden aan de concurrentie. De vraag stelt 
zich of competitie tussen beide werelddelen en als gevolg het Xexibiliseren van 
arbeidscontracten tot een waardig bestaan van werknemers leidt. Leidt meer 
Xexibiliteit tot tewerkstelling en tot zekerheid van inkomen voor meer burgers? 
Het antwoord op deze vragen ligt verscholen in de zekerheid die Europa op een 
Xexibele arbeidsmarkt voorstaat: ‘%exicurity’. Het antwoord ligt ook verscholen 
in de Speciale Economische Zones in Azië gecreëerd. Biedt Xexicurity voldoende 
garanties voor een volwaardig werknemersbestaan in Europa? Wat is het e�ect 
van Speciale Economische Zones op de arbeidsomstandigheden en voorwaarden 
in hoofdstedelijke regio’s in India? Een lang feitenrelaas gestructureerd doorheen 
internationaal politiek beleid om de délégués te bevestigen in hun strijd om zeker-
heid en bescherming.

ALTER NATIEVEN

Gaandeweg met het volwassen worden van het instituut vinden we, niet in het 
minst mede dankzij Marc, een vorm van lesprogramma’s die de nodige aandacht 
aan alternatieven schenkt. Het academiejaar over “de waardering van arbeid 
in het neoliberale model” viel de syndicaal afgevaardigden zwaar. Niet dat de 
geschiedenis van de Franse Revolutie hen bedrukte, noch de lessen over de Qnan-
cieel-economische crisis of over de organisatie van de arbeid. Het was eerder het 
feit dat uitwijkmogelijkheden, oplossingen en alternatieven amper geboden wor-
den. Het is makkelijker om academisch de weg van correcties te bewandelen dan 
het pad van alternatieven op het heersende model. Veel hee6 te maken met het 
utopische gehalte, de ideologische kleur en de niet doorleefde want nieuwe oplos-
singen. Toch kunnen we in een samenwerking met het middenveld niet anders 
dan doordachte nieuwe visies op het huidige model kritisch bestuderen. Daartoe 
richten we een uitgebreide academische raad op aan wie het ‘alternatieve’ lespro-
gramma wordt voorgelegd. In die raad buigen academici zich over de alternatieve 
actiemiddelen aangeboden door Greenpeace, het denken over sociale reproductie 
en commons verdedigd door het feminisme, over de economische transitie toe-
gelicht door ‘A&M’, over de democratie in coöperaties uiteengezet door Amanda 
Latinne, assistente van Marc, over p2p-economie, maker space, hacker space, fab 
labs en over energieona^ankelijke democratische organisatie uitgedragen door 
de energiespecialist van de PVDA. Een gewaagde opdracht, maar, zoals reeds 
werd aangegeven, een missie die we moeilijk uit de weg kunnen gaan.
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IV. BESLUIT

Bij dezen komen we tot het besluit van deze bijdrage. Aangezien we niet onnodig 
in herhaling willen vallen, of de legendarisch geworden slotzin van Marc indach-
tig “enQn, ik heb gezegd en nu ga ik zwijgen”, willen we onze bijdrage afsluiten met 
een passage uit het werk “De revolutionaire massa-aktie” van Henriette Roland 
Holst-van der Schalk7, die volgens ons zeer goed het proQel én het belang van 
Marc voor een instituut zoals het ISUA schetst: “Fundamenteele veranderingen 
in de maatschappelijke orde, zooals het stellen van eigendoms- en klasseverhou-
dingen op een nieuwe grondslag dit zijn, worden altijd voorbereid door een lange 
evolutie in het ekonomische, sociale en geestelijke leven maar kunnen enkel hun 
beslag krijgen door middel van hevige botsingen tusschen de ondergaande en de 
opkomende klassen. De beslissingen in deze botsingen vallen door de akties der 
massa’s, die, opgezweept door sto�elijke ellende, aangevuurd door zedelijke ver-
ontwaardiging en geleid door historische intuïtie, in bepaalde momenten aan hun 
elementaire hartstochten den vrijen loop laten gaan en met spontane, scheppende 
energie in onweerstaanbaren aandrang de oude maatschappijvormen vernietigen 
en tevens de grondpeilers der nieuwe oprichten. Zoo zijn alle grote politieke en 
sociale omwentelingen kollektieve scheppingen van de geïnspireerde, tot haar 
uiterste graad omhoog gevoerde energie der massa’s”.

7 H. Roland Holst-van der Schalk (1918), Revolutionaire massa-aktie, Rotterdam, W.L. & 
J. Brussel’s uitgevers-maatschappij.
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