
Zaterdag 13 maart 2010 

Kalmthout – Volkshuis wordt open ontmoetingscentrum 

Toespraak Alain Clauwaert 

 

Dames en heren, 

Goede avond, 

 

Zegt de naam Flora Tristan u iets? De kans is klein, want deze merkwaardige Franse vrouw is 

verdwenen in de nevelen van de geschiedenis. Flora Tristan was een beeldschone vrouw die leefde in 

de eerst helft van de jaren 1800. Zij was één van de eerste bekende socialisten in onze geschiedenis, 

een utopische socialiste, zoals deze figuren worden genoemd.  Een feministe ook, lang voor de eerste 

sufragettes stemrecht voor vrouwen eisten. Flora Tristan trok Frankrijk rond om totaal verpauperde 

arbeiders tot verzet aan te sporen tegen de rauwe uitbuiting van het industriekapitalisme. Maar ze 

schreef ook boeken. Zo bijvoorbeeld het boek ‘Union Ouvrière’ waarin ze droomt over de bouw van  

paleizen, niet voor koningen of edellieden, maar paleizen van en voor de arbeiders die daar zouden 

samenleven van de vrucht van hun arbeid, zonder meesters en knechten, zonder rechteloze 

vrouwen. 

 

Het was, zoals gezegd, een utopie, maar een utopie die wel haar sporen heeft nagelaten. Want heel 

weinig mensen weten nog dat Flora Tristan schreef over paleizen van en voor het volk. Maar in 1926 

werd wel, hier in het landelijke Kalmthout, een gedenksteen ingehuldigd aan de gevel van het 

Volkshuis dat toen in opbouw was en dat nu een nieuwe bestemming krijgt, en daarop staan de 

woorden “Voor het Volk, Door het Volk”. Hij is er nog altijd. 

 

Voor het volk, door het volk, in Kalmthout waren het geen loze woorden.  

De bouw van het volkshuis werd mee gefinancierd met geldinzamelingen bij de arbeiders. En toen 

bleek dat de kostprijs te hoog opliep, sloegen die arbeiders zelf de handen uit de mouwen. Ze 

bouwden zelf hun paleis, in hun vrije uren. 

 

Arbeiderspaleizen, er zijn er veel gebouwd, niet om de collectieve samenlevingsdroom van Flora 

Tristan tot stand te brengen, maar wel om de arbeiders fierheid en zelfvertrouwen te geven, en 

vooral om werk te maken van hun ontvoogding. Dat gebeurde met bibliotheken, niet onbelangrijk in 

een tijd dat de alomtegenwoordige katholieke bibliotheken de boeken van Willem Elsschot en zelfs 

van grote kleppers uit hun eigen stal zoals Gerard Walschap en Marnix Gijsen op de lijst van 

verboden lectuur plaatsten, laat staan dat socialistische publicaties ook maar een kans kregen.  

 

Ontvoogding gebeurde ook met harmonieën, toneelkringen, kindergroepen, turnverbonden. Of met 

de Natuurvrienden, een milieubeweging avant la lettre die vandaag hier in Kalmthout nog altijd 

betekenis heeft. De socialistische vakbond vond er zijn thuishaven, samen met de socialistische 

partij, het ziekenfonds en de socialistische coöperaties. 

 

Arbeiderspaleizen, ze stonden symbool voor een nieuwe maatschappij, een nieuwe cultuur. Ze 

werden trouwens gebouwd door het kruim van de moderne architectuur: Horta, Van de Velde, 

Brunfaut. En hier in het Antwerpse - ook in Kalmthout - Van Steenbergen. 

 

Het is merkwaardig en bewonderenswaardig dat de socialistische beweging in Kalmthout erin 

slaagde om met een bescheiden achterban te doen wat in de steden gebeurde met een stevig 

socialistisch gewicht. Kalmthout kreeg zijn volkshuis zoals Gent zijn Vooruit kreeg, of Antwerpen zijn 

Transporthuis, of Brussel zijn Maison du Peuple. Uiteraard op maat van de gemeente, maar met 

evenveel stijl en met plaats voor een bruisend gemeenschapsleven.  

 



Het ging met vallen en opstaan, zoals Inga Verhaert straks zal vertellen. In de loop der jaren verloor 

het prachtige gebouw zijn architecturaal karakter, maar het staat er nog, en nu weten we dat het zal 

blijven staan en zal blijven dienen. Het is niet gedoemd om het lot te ondergaan van het Brusselse 

Maison du Peuple dat in de jaren zestig onder de sloophamer ging, een jammerlijke beslissing, ook al 

waren er geldige redenen voor: de financiële middelen en de technieken om het te renoveren 

bestonden toen niet en het gebouw was op dezelfde manier ontworpen als de Innovation, het 

grootwarenhuis dat een jaar later in de vlammen opging en het graf werd van honderden mensen.  

 

Nee, het Volkshuis van Kalmthout volgt gelukkig de weg die de Gentse Vooruit is opgegaan. Het 

wordt een open cultuurcentrum. De vergelijking lijkt overdreven maar eigenlijk is ze dat niet: de 

schaal is veel kleiner, maar de inspanningen van een gemotiveerde groep mensen zijn even 

waardevol. En het feit dat het project de steun krijgt van het Europees programma voor 

plattelandsontwikkeling is daar een sprekend bewijs van. 

 

De tijden zijn veranderd, grondig veranderd. Het sociale leven werd volledig door elkaar geschud. Er 

is geen sociaal leven meer, zeggen doemdenkers, maar ze hebben ongelijk. Zet vijf Vlamingen bij 

elkaar en er wordt een vereniging opgericht. Alleen beantwoorden de oude recepten van de 

socialistische volkshuizen niet meer aan de noden en verwachtingen. Dus moet je er een punt achter 

zetten, of het roer omslaan. 

 

Het roer omslaan, dat is de keuze waar de socialistische beweging in Kalmthout voor gaat met haar 

coöperatieve vennootschap Volka. En daar zijn we bijzonder blij mee. Met wij bedoel ik de Algemene 

Centrale, de arbeidersvakbond van het ABVV die actief is in de bouwnijverheid, de industrie en de 

dienstensector.  

 

De Algemene Centrale is eigenaar van dit Volkshuis, sinds 1950 al. Toen ons het idee werd 

voorgesteld om hier een open cultuurcentrum van te maken hebben we meteen onze medewerking 

toegezegd. We hebben geïnvesteerd in de renovatie van het gebouw, samen met brouwerij Alken-

Maes. En we prefinancieren de werken aan de achterbouw, in afwachting van de Europese subsidies. 

Op die manier geven we nieuw leven aan een erfenis die socialistische militanten en arbeiders ons 

nalieten.  

 

Namens de Algemene Centrale van het ABVV wil ik de initiatiefnemers van dit open centrum 

feliciteren. Ik wil speciaal de provinciale gedeputeerde Inga Verhaert bedanken die de impuls heeft 

gegeven voor dit project. Ik wil ook de burgemeester van Boom, mijn goede vriend Patrick Marnef 

bedanken, want hij heeft de Algemene Centrale warm gemaakt voor het plan. Maar er zijn ook heel 

wat mensen die in de anonimiteit werken en die een woord van dank verdienen, de medewerkers 

van de Algemene Centrale die een inspanning leverden, en vooral de mensen die hier in Kalmthout 

het open cultuurcentrum tot leven zullen brengen. Ik wens jullie van harte een zeer goede vaart. 

 

Bedankt. 


