
denkoefening opgezet die resul

teerde in het boek De kracht van 

cultuur. Hieraan gaat Moreels alle

maal voorbij. 

Gelukkig brengt het laatste hoofd

stuk enig soelaas. Hier wil de au

teur komen tot een politieke verta

ling van zijn manifest. In de inlei

ding is Moreels nog even de peda

len kwijt wanneer hij de nationale 

parlementen verwijt alle ontwikke

lingsdiensten opgezadeld te heb

ben met buitensporige controle

procedures. Een duidelijke vinger

wijzing naar de ABOS-commissie. 

Nochtans heeft die commissie me 

geleerd dat het ABOS en andere 

departementen maar al te vaak hun 

laars lapten aan procedures, dat de 

Doelgerichte-Interventie-Plan-

ningsmethode (een methode waar

bij de doelstellingen, doelgroep, 

uitvoering, opvolging en evaluatie 

van een project nauwgezet worden 

uitgetekend) niet toegepast werd 

en dat er van evaluatie nauwelijks 

sprake was. 

De stellingen leveren echter een 

leuke opsomming van beleids

voorstellen op. Zo pleit Moreels 

voor steun aan onderzoek of infor

matie voor coalities van landen in 

internationale onderhandelingen 

die zich verzetten tegen de onge

wenste gevolgen van de globalise

ring. Een discussie die zeer actueel 

is in het kader van de Wereldhan

delsorganisatie. Ondermeer de 

Nederlandse regering wil een loket 

voor juridische bijstand voor de 

ontwikkelingslanden openen. Mo

menteel moeten een drietal verte

genwoordigers uit zwart Afrika 

opboksen tegen een klein leger 

Amerikaanse diplomaten. Grotere 

decentralisering naar het terrein, 

kredietlijnen voor de samenwer-

kingssecties, flexibele en gemeng

de samenwerkingsvormen tussen 

overheden, niet-gouvernementele 

organisaties (NGO's) en multila

terale actoren (VN en EU), het aan

stellen van een 'hoofdcoördinator' 

per ontwikkelingsland voor alle 

samenwerkingsvormen, allemaal 

ideetjes om mee te nemen naar een 

volgende legislatuur. Opvallend is 

dat Moreels ruime aandacht be

steedt aan de Europese ontwikke

lingssamenwerking, een aspect dat 

in zijn beleidsplan ondergewaar

deerd bleef. Of misschien is het 

juist spijtig dat die visie pas nu 

werd ontwikkeld. 

Met zijn nieuwe beleidsideetjes 

solliciteert Staatssecretaris Mo

reels duidelijk voor een nieuwe 

ambtstermijn. In het opzet van het 

manifest, nl. te komen tot een 

nieuw denkmodel, is hij echter niet 

geslaagd. De gedachten zijn hier

voor te fragmentair en geven vaak 

de indruk snel geschreven te zijn. 

Het boek heeft wel de verdienste 

de discussie over ontwikkelingssa

menwerking te willen openen, ze

ker wat betreft de discussie over 

het oprecht partnerschap. Toch 

had Moreels beter aan de verzame

ling Afrikaanse denkers gevraagd 

om elk een bijdrage te schrijven. 

Voor iemand die toch de intercul

turele dialoog predikt, had zo'n 

bundel een interessant uitgangs

punt kunnen zijn. Maar zo kort 

voor de verkiezingen was de drang 

om de pluim op de eigen hoed te 

steken hoogstwaarschijnlijk te 

groot. 

Milan Rutten 

SEVI-stafmedewerker 

La s a g a d e Clabecq. D u 

nauf rage au s a u v e t a g e 

Alain Zenner, Brussel, Luc 

Pire, 1 9 9 8 , 1 5 8 p . 

D e b o u t ! L'esprit d e Clabecq 

Roberto D'Orazio, Brussel , 

Epo, 1 9 9 8 , 1 4 3 p. 

Voor het faillissement van Forges 

de Clabecg was Alain Zenner onbe

kend bij het grote publiek. Enkele 

muilperen maakten van hem echter 

een nationale beroemdheid. De 

Brusselse curator heeft zijn beleve

nissen nu te boek gesteld. De aan

leiding daarvoor was een debat in 

Antwerpen over de toekomst van 

België, waar de auteur werd gecon

fronteerd met een zaal vol sympa

thisanten van het Vlaams Blok. De 

gebruikelijke vooroordelen m.b.t. 

onze Waalse landgenoten passeren 

de revue. Tijdens het debat reali

seert Zenner zich dat in Clabecq 

twee maatschappijvisies botsten. 

De collectivistische - belichaamd 

door D'Orazio - wil de burgerlijke 

maatschappij destabiliseren en 

vervangen door een totalitair sys

teem waarin de productiemiddelen 

gecollectiviseerd zijn. Daartegen

over staat de democratie, waarvan 

Zenner een exponent is. Zij heeft 

haar wortels in het privé-initiatief 

en de individuele aansprakelijk

heid; zij wil het algemeen belang 

dienen door het herverdelen van 

de rijkdom in een geest van con

structieve dialoog (p.7). Zenner 

ziet het licht. Het faillissement van 

Forges de Clabecq is het begin van 

een wending in de geschiedenis. 

Wallonië heeft eindelijk een beslis

sing genomen om te saneren. Zij is 

niet langer in de woorden van mi

nister-president Collignon "une 
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terre d'expérience pour révolution-

naires attardés (p. 6)". Onze held 

beseft dan dat hij het verhaal van 

zijn odyssee moet vertellen. 

De teloorgang van de onderne

ming en de zoektocht naar de 

overnemer worden minutieus be

schreven. Het wordt echter vrij 

snel duidelijk dat dit slechts bij

zaak is. Het boek heeft slechts één 

doel, namelijk af te rekenen met 

D'Orazio. Niet alleen de klappen 

hebben blijkbaar pijn gedaan, maar 

ook het feit dat af en toe verbaal 

het onderspit werd gedolven. Het 

is niet prettig voor een intellec

tueel om op punten te verliezen 

van een elektricien. 

Alain Zenner portretteert zichzelf 

als een nobel mens. Het redden 

van de fabriek was zijn enige drijf

veer. Over het feit dat het hem 

ettelijke miljoenen heeft opgele

verd wordt zedig gezwegen. De 

kwaliteiten van de andere curato

ren, een aantal magistraten en me

destanders worden bezongen in 

zulke verheven bewoordingen dat 

de lachspieren meer dan eens op 

de proef worden gesteld. 

D'Orazio wordt afgeschilderd als 

een ploert die er zelfs niet voor 

terugdeinst de kinderen van de 

curatoren en de rechter-commissa-

ris te bedreigen. Is er een ernstiger 

beschuldiging mogelijk in het 

post-Dutroux-tijdperk? Zelfs tegen

over zijn luitenants - een zootje 

ongeregeld, als we de auteur mo

gen geloven - zou de rode paus (sic) 

zich gedragen als een bullebak. Als 

hij hen afblaft, kan men de vrees in 

hun ogen lezen (p. 55). 

Ook de ideeën van de tegenstrever 

vinden geen genade in de ogen van 

Zenner. Smalend zegt hij dat Marx, 

Engels en Lenin de Forges niet 

hadden kunnen redden. Hij gaat 

echter verder en vergelijkt 

D'Orazio en de PVDA met het 

Vlaams Blok (p. 154). Het gelijk

stellen van communisme en fascis

me mag dan al mode zijn, trop is 

te veel. 

Het boek werd gepubliceerd kort 

voor de opening van het proces-

Clabecq, waarschijnlijk als media-

tieke zet om de actievoerders ook 

bij het grote publiek te discredite

ren. Maar het is ook een vehikel 

om de carrière van de liberale poli

ticus van het gemeentelijke naar 

het nationale vlak te sturen. In de 

epiloog vergelijkt Zenner het fail

lissement van de Forges met de 

teloorgang van de natie. De proble

men kunnen op dezelfde wijze wor

den opgelost. Uiteraard is hij als 

vader des vaderlands ertoe bereid 

curator te zijn van de NV België. 

De kopij wordt dan ook betekenis

vol op 11 november afgesloten. 

In zijn boek reflecteert Zenner vrij 

veel op een kort tevoren versche

nen publicatie van D'Orazio: De-

bout! Deze strijdliteratuur van het 

type waarmee je vooral in de nada

gen van mei '68 om de oren werd 

geslagen, is een bundeling van 

toespraken die door aficionados 

werden gefatsoeneerd. De recht-

toe-rechtaan-stijl is verfrissend. 

Met een aantal one-liners wordt 

het kapitalistisch systeem raak 

gekarakteriseerd. Uit zijn teksten 

komt D'Orazio naar voor als een 

revolutionaire syndicalist. Vandaar 

zijn verheerlijking van de actie en 

zijn misprijzen voor de apparats

jiks van de verburgerlijkte linker

zijde - partij en vakbond - die hij 

veracht. Daar waar de vakbonds

bonzen constructief en pragma

tisch - dixit Zenner (La saga de 

Clabecq, p. 129) - trachten zoveel 

mogelijk jobs te redden, primeert 

voor D'Orazio de strijd (zie bv. de 

toespraak van 22 augustus 1998 

onder het motto "Il nous était im-

possible de ne pas nous battre 

pour 1'emploi" in Debout!, p. 128). 

Hij heeft echter nauwelijks een 

theorie om zijn acties te onder

steunen. Het discussiedocument 

van de Beweging voor Vakbonds

vernieuwing (Debout!, p. 133 e.v.) 

is alleszins niet erg coherent. In de 

aanhef wordt het kapitalisme ver

ketterd, zodat een omverwerping 

van het regime de enige mogelijk

heid lijkt. Andere programmapun

ten impliceren dan weer dat aan de 

bestaande orde niet wordt geraakt. 

Zo wordt bv. gesteld dat de 

arbeidsovereenkomst - toch het 

symbool van de onderwerping aan 

de kapitaalbezitter - als één van de 

belangrijkste veroveringen (van de 

arbeidersklasse) wordt gekwalifi

ceerd. Begrijpe wie kan. 

En de saga.... die is nog niet ge

daan. Bij het schrijven van deze 

recensie gaat de strijd tussen Zen

ner en D'Orazio verder voor de 

correctionele rechtbank. De Procu

reur des Konings - die als eerste 

op de plaats was waar de klappen 

werden uitgedeeld en de curator 

aanspoorde om zo snel mogelijk 

klacht in te dienen (La saga de Cla

becq, p. 20) - kan men allesbehalve 

beschuldigen van nalatigheid in 

deze zaak. In zijn ijver heeft hij 

zelfs een wet van 1887 uit de mot-

tenballen gehaald om D'Orazio en 

een aantal van zijn kameraden van 

uitlokking te kunnen beschuldi

gen. Een dergelijk vervolgingsbe

leid roept herinneringen op aan het 

Ancien Régime. Ook toen bleven 

de lampisten ongemoeid en wer

den alleen de stakingsleiders naar 

de galeien gestuurd. 

Patrick Humblet - UG 
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