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In zijn boek ‘Grote Verwachtingen. In Europa 1999-2019’ schrijft de Nederlandse 
historicus Geert Mak dat in de jaren vijftig en zestig de naam ‘Europa’ in het Westen 
veelvuldig werd gebruikt voor nieuwe pleinen, esplanades en gebouwen omdat het 
woord nog zwanger was van een beloftevolle nieuwe toekomst. Het Europakruispunt 
voor de hoofdingang van het Centraal Station is daar nog een getuige van. We 
schrijven 1956: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Stalen was pas opgericht 
en het Verdrag van Rome zou binnenkort getekend worden. Europa: dat was het 
toverwoord om te verwijzen naar een glorieuze toekomst van een eengemaakt 
continent zonder oorlog.

Ondertussen is het Europakruispunt al meer dan 70 jaar oud, het Centraal Station 
kreeg een serieuze upgrade en de naam Europa associëren we nu meer met Brexit, 
transmigranten en balorige Polen. Toch sloeg de redactie van ‘De Vijfh oek’ er deze 
maand denkbeeldig zijn tenten op. Het is het plein van de gehaaste pendelaar, 
het is de traditionele aankomstplek van de treintoerist, de ideale plek voor mini-
betogingen, de lievelingsplek van activisten die fl yers verdelen.

In dit nummer maakt u kennis met Rasmus, een Deense Erasmusstudent die zijn hart 
verloor aan  Brussel. U leert Tom Geeroms kennen, een onderwijsexpert die op een 
steenworp van het Europakruispunt woont. En we brengen u ook even terug naar 
die feestelijke dag in 1952 toen de piepjonge koning Boudewijn het fonkelnieuwe 
Centraal Station mocht inhuldigen.

En volgende maand trekt onze redactie verder door Brussel. Naar de omgeving van 
de Arts & Métiers op de grens van Brussel en Anderlecht. 

© FABIENNE CLAES – BRUSSEL CENTRAAL

DECEMBER IN DE MARKTEN

We naderen de langste nacht van het 
jaar, en hebben nog wat mooie dingen 
voor u op de agenda staan. 

De afgelopen maanden hadden we 
heel wat artiesten in huis, voor een of 
meerdere weken in residentie. We to-
nen u graag het resultaat van hun werk 
op 11 december in ons festival “Under 
Construction”.  Een hele avond is het 
gebouw gevuld met voorstellingen, 
muziek, iets lekkers, en hopelijk veel 
publiek. En wees verzekerd, we hou-
den het veilig. 

Under Construction gaat trouwens 
over veel meer dan onze residentie-
werking. Vanaf januari gaan we ons 
immers volop voorbereiden op de ver-
bouwingen die eraan zitten te komen. 
Voor zij die het (nog) niet wisten, ja, we 
gaan verbouwen bij de Markten, we 
krijgen een nieuw onthaal, een nieu-
we binnenkoer en een extra nooduit-

gang voor onze witte zolder. De ver-
bouwingen beginnen in de lente, ons 
programma wordt dus even serieus 
door elkaar geschud. Jammer genoeg 
zullen er een aantal activiteiten tijde-
lijk moeten verhuizen, of even on hold 
worden gezet. We zijn nu volop de 
puzzel aan het maken. Om dan na de 
werken er weer extra te staan met “De 
Nieuwe Markten”. 

We houden je in de Vijfhoek en via al 
onze andere kanalen op de hoogte van 
de komende veranderingen.

Maar voor nu rest er me jullie alvast fij-
ne feestdagen te wensen, en we spre-
ken elkaar weer in het nieuwe jaar!

Eva Wilsens

centrumverantwoordelijke 

Jeanne Colin
Abysses

11 december 2021
17u - 20u30

Nelle Hens 
ONT MOET

Rémi Pons 
Apnée

Les Sudakas / Lola 
> X THEORIES < work in progress

Amber Janssens
Net als vlieghuid 

Soulpress
Re-Pulse XS

residenten @ De Markten

vrije toegang / reservation obligatoire 
www.demarkten.be

Oude Graanmarkt 5
1000 Brussel
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SOCIAAL ARTISTIEK

FORSITI’A 

In november ontwaakte onze soci-
aal-artistieke werking uit een langge-
rekte zomerslaap. Wouter Krockaert 
ging aan de slag met onze deelnemers 
en geeft nog tot eind januari een aan-
tal workshops performancekunst. 
‘Ruimte’ is het thema waarrond dit-
maal gewerkt wordt:
Hoe komen dingen samen en wat is 
onze plaats daar tussenin? Wat maakt 
dat we ons ergens thuis voelen? Gaat 
het enkel om tastbare dingen? Wat zijn 
tastbare dingen? Een stoel, een schil-

derij, een vriend? Kunnen we herinne-
ringen vasthouden? We kunnen 
geraakt worden door een klank. We 
kunnen een woord in de mond nemen. 
En gestreeld worden door het licht. 
Zijn ze dan tastbaar? Hoe kunnen we 
hierover praten? En hoeven we eigen-
lijk wel te praten om hierover iets te 
zeggen? 

• Meer informatie over de werking en 
bezigheden van Forsiti’A vindt u op de 
website https://forsitia.org/.

PROEVEN VAN KLASSIEKE MUZIEK  

Instrumentale muziek in de Westerse 
muziekgeschiedenis - deel 2 

Op 10 december kan je in onze 
Spiegelzaal weer genieten van een 
heerlijk concert met voordracht van 
Dirk Baeten.

Oorsprong, gebruik, ontwikkeling, 
notatie (tabulaturen)  komen aan bod. 
Uit de grote verscheidenheid aan 
instrumenten en instrumentenfamilies 

in de Middeleeuwen en de Renaissance 
groeit stilaan het typische instrumenta-
rium van onze Westerse muziek. 
Nadien bekijken we de muziek in 
Rusland in de 2de helft van de 19de 
eeuw waarbij Anton Arenski een 
belangrijke figuur is van de overgang 
tussen Tsjaikovski en De Zes en 
Strawinsky, Prokofiev en Sjostakowitsj. 
Het Trio Lusitano, studenten van het 
KCB, brengen als afsluiter het pianotrio  
nr. 1 op 32 in d klein.

Voordrachtgever, Dirk Baeten, leraar 
muziekgeschiedenis en specialist van 
Westerse klassieke muziek, geeft uit-
leg bij het concert.
Na de voordracht voorzien we een 
broodje, gevolgd door een concert van 
studenten van het Koninklijk 
Conservatorium Brussel. 

• Inschrijvingen: BOp, 02 210 04 60, 
info@bop.brussels

 www.bop.brussels
 i.s.m BOp, De Markten en het 

Koninklijk Conservatorium Brussel 
(KCB)
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Anderhalf jaar geleden pakte Rasmus 
Winther zijn bagage en besloot hij om de 
Deense stad Aarhus vaarwel te zeggen 
en in te ruilen voor de Belgische hoofd-
stad. De vierentwintigjarige beklaagt 
zich deze beslissing niet, meer zelfs: het 
is de beste beslissing van zijn leven.

“Ik woonde al in Brussel tijdens mijn 
master, dus ik ken de stad al anderhalf 
jaar. Ik kan hier echt goed aarden. Het 
studentenleven hier in Brussel is ge-
woon top”, vertrouwt hij me toe met 
een smile van oor tot oor.

Rasmus legt me uit dat het altijd een 
droom was om in het buitenland te stu-
deren. En wanneer hij de gelegenheid 
kreeg om te studeren aan de KU Leu-
ven, aarzelde hij geen moment. 

“Ik studeer business administration en 
handelsrecht. Dat is een master die 
business combineert met recht. Ik wou 
altijd gedurende een lange periode in 
het buitenland studeren. Ik zocht in 
Denemarken de mogelijkheden uit om 
een master te behalen en ik zag dat de 
KU Leuven een van de beste universi-
teiten van Europa was. Ik vond dat ik 
het moest proberen. En ik betreur die 
beslissing helemaal niet”. 

Onze goedlachse Deen is duidelijk zot 
van Brussel en antwoordt snel op de 
vraag welke buurt van de stad hij het 
leukst vindt. 
“Ik hou van de geschiedenis van Brussel 

en van al die oude gebouwen. De Gro-
te Markt is natuurlijk heel mooi. Ik ben 
heel geïnteresseerd in zowel economie 
als recht en heel wat wetgeving wordt 
in Brussel gemaakt. Je bent hier in het 
hart van Europa waar alle grote beslis-
singen worden genomen. I love that”. 
Ondanks het feit dat Rasmus een hart 
heeft voor Brussel zijn er ook een aan-
tal aspecten van de hoofdstad die hem 
irriteren. 
“Als je van Denemarken komt en je ver-
gelijkt Kopenhagen met Brussel dan 
is Brussel toch wel een beetje een vui-
le stad. Er slingert  heel wat zwerfvuil 
in het rond. Dat is toch wat ik hier het 
minst apprecieer”, legt hij uit. 

Rasmus komt zelf uit Aarhus en vertelt 
honderduit over alle herinneringen die 
hij ondertussen al heeft ontmoet. “Wat 
ik me vooral herinner is de eerste week 
toen ik pas aankwam in Brussel. Ik 
maakte kennis met mijn nieuwe studie-
genoten. Natuurlijk was het een beetje 
beangstigend, al die nieuwe indrukken, 
maar je past je snel aan, je leert snel 
verschillende culturen en landen ken-
nen. We zijn allemaal anders en toch 
ook gelijkend. Dat was voor mij een 
openbaring. Ik was nog nooit zo lang in 
het buitenland geweest maar het was 
een verademing om zoveel toffe men-
sen te leren kennen”. 

Rasmus’ studententijd loopt binnen-
kort af, maar hij hoopt toch dat hij een 
kans krijgt om in de stad waarop hij 

verliefd is geworden te kunnen blijven 
werken.
“Ik begin nu aan mijn masterthesis en 
over zes maanden behaal ik normaal 
mijn master. Ik heb nog geen concrete 
plannen maar ik hoop wel om hier in 
Brussel een job te vinden. Mijn droom 
is een job bij het Europees Parlement. 
Daar hebben ze veel vacatures die pas-

sen bij mijn opleiding, dus dat zou echt 
geweldig zijn”. 

Trym Isaksen

Erasmusstudent aan de opleiding journa-
listiek van de Eramushogeschool Brussel. 

OP DE BANK
>RASMUS 

5

 FOTO © TRYM ISAKSEN

Chaque mois, un journaliste du journal 
De Vijfhoek se rend à l'arrêt de bus et 
demande à un habitant du quartier ou 
à un passant comment il va et ce qui se 
passe dans sa vie. Ce mois-ci on ren-
contre Rasmus Winther.

Résumé

Elke maand strijkt een reporter van De 
Vijfhoek neer aan de halte en vraagt 
aan een buurtbewoner of passant hoe 
het met hem of haar gaat en wat er 
zich in zijn of haar leven afspeelt. Deze 
maand ontmoeten we Rasmus Winther



Tom, jij woont op de Magdalenasteen-
weg. In die omgeving wonen weinig 
mensen, of vergis ik me?
Dat valt best mee hoor. Er werd in de 
omgeving behoorlijk wat gerenoveerd, 
er zijn nogal wat nieuwe bewoners.
 
Hoe ben jij er terecht gekomen? 
Toevallig eigenlijk. Toen ik erlangs 

kwam, zag ik dat er appartementen vrij 
waren. Ik ben gaan kijken en was me-
teen verkocht. Vooral het uitzicht over 
de binnenstad aan de achterzijde heeft 
mij overtuigd, samen met de rust.
 
Is het daar dan rustig? 
Ja hoor. Achteraan zijn we omsloten 
door hotels, daar hoor je geen lawaai.

Heb jij altijd in Brussel gewoond?
Ik ben opgegroeid in Sint-Pieters 
Leeuw en Ruisbroek en ben daarna in 
het centrum van de stad komen wonen 
omwille van de hogere levenskwaliteit 
hier.
 
Hoe bedoel je?
Wel, ik woon vlakbij mijn werk, ik kan er 

te voet naartoe. Dat betekent: langer 
slapen en meteen wat lichaamsbewe-
ging. Prima start van de dag!
 
Je hebt 14 jaar lesgegeven aan het Sint-
Jan Berchmanscollege. Vertel eens.
Ik heb gereageerd op een vacature 
toen ik nog niet eens helemaal was af-
gestudeerd . Ik heb taal- en letterkunde 
gestudeerd aan de VUB nadat ik aan de 
KUB een bachelor had behaald, telkens 
Nederlands en Engels. Aan de Europe-
se Hogeschool heb ik ook een bachelor 
in onderwijskunde behaald.
 
Je kon dan meteen gaan lesgeven. Viel 
dat mee?
Absoluut. Ik kom uit een onderwij-
zersfamilie en lesgeven is steeds mijn 
droom geweest. Ik heb altijd enorm 
graag les gegeven. Ik gaf Nederlands 
en Engels in het secundair. Eerst was 
er het 3e en 4e jaar, daarna 5e en 6e. 
Ik ben ook een tiental jaar klastitularis 
geweest, van een 4e en een 6e jaar en 2 
jaar tuchtprefect.
 
Dat klinkt streng!
Maar dat viel best mee. Ik moest on-
der meer toezien op laatkomers, orde 
bewaken en sancties uitspreken. De 
school heeft een streng imago maar 
is vooral formeel en correct. Er waren 
weinig moeilijkheden.
 
In een school in het stadscentrum?
Maar het college is dan ook een ietwat 
atypische school. De diversiteit van de 

stad vertaalt zich niet in de leerlingen-
populatie, ook al is dat aan het veran-
deren.
 
Is het publiek Brussels?
De leerlingen komen vooral uit Oost- en 
Zuid-Brussel, en ook Tervuren, Water-
loo… de groene rand dus. Zeg maar, de 
meer begoede kanten. Er is nu wel een 
kentering bezig, maar dat gaat trager 
dan elders. Anderzijds, Sint-Jan Ber-
chmans is een Jezuïetencollege. Hun 
werk is er altijd op gericht geweest kin-
deren met potentieel vooruit te helpen. 
Hier zijn dat niet meer de kinderen uit 
de arbeidersklasse zoals vroeger, maar 
wel kinderen uit de diverse Brusselse 
milieus. Die krijgen hier alle kansen en 
ik heb een aantal succesverhalen mo-
gen meemaken. In het onderwijs kan 
je wezenlijk iets betekenen, leerlingen 
inspireren en motiveren.
 
Vanwaar komen de leerkrachten?
Op een totaal van ruim 70 collega’s zijn 
er een 5tal Brusselaars. De anderen ko-
men uit de rand of van nog verder. Ik 
werk sinds kort als beleidsmedewerker 
bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en 
schrijf nu onder meer aan een visietekst 
over hoe leerkrachten naar Brussel krij-
gen en vooral, hoe ze er te houden. 
Want we zien dat velen van hen snel 
vertrekken, een job dichter bij huis zoe-
ken. Brussel is op dat vlak niet anders 
dan andere steden in België, Antwer-
pen bijvoorbeeld, de grootstedelijke 
problemen komen in elke stad voor. 
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Maar Brussel heeft wel een behoorlijk 
negatieve connotatie in Vlaanderen.
 
Is dat terecht?
Volgens mij niet, nee. Brussel is er de 

laatste jaren met rasse schreden op 
vooruit gegaan. Zo is het autovrij ma-
ken van de centrale lanen een van de 
beste beslissingen ooit geweest, ook al 
was de uitvoering en vooral de commu-

nicatie niet optimaal. Maar het heeft 
wel een nieuwe dynamiek teweegge-
bracht, bijvoorbeeld op het vlak van re-
novatie. En de stad oogt sowieso veel 
mooier.
 
Tegelijk is er een groot aanbod van me-
ga-evenementen gekomen. Bewoners 
vinden het er vaak over gaan.
 
Het is natuurlijk belangrijk rekening te 
houden met de bewoners. Maar grote 
evenementen horen nu eenmaal bij 
het hypercentrum van een stad. Ze zijn 
nodig voor het aantrekken van toeris-
ten. Je kan voor of tegen Winterpret 
zijn bijvoorbeeld maar het is belangrijk 
voor de uitstraling en de economie. Bo-
vendien wordt het zeer professioneel 
georganiseerd.
 
Erger je je ook wel eens in de stad?
Oh ja! De stad moet absoluut veel net-
ter worden. Met zorg voor de kleine ba-
sisregels zouden we al heel wat verder 
staan, zoals de vuilzak buitenzetten op 
de voorziene momenten of afval in de 
vuilbak gooien en niet zomaar op de 
straat. Het zijn de gebruikers van de 
stad die haar vuil maken. Ik heb veel 
respect voor het personeel van Net 
Brussel dat hard werkt om alles proper 
te krijgen, elke dag opnieuw en in niet 
steeds comfortabele omstandigheden, 
maar er zou meer kunnen gebeuren. 
De vuilbakken vaker leegmaken bij-
voorbeeld, want die zijn op het eind 
van de namiddag alweer overvol. Het 

is een verantwoordelijkheid van stad 
en gewest. Voor de ingang van de Ko-
ninginnegalerij ligt in de vooravond een 
enorme stapel vuilzakken. Kunnen die 
niet op een ander moment buitengezet 
en opgehaald worden? Er wordt ook 
vaak en terecht geklaagd over wild-
plassers. Meer openbare toiletten zou 
dit kunnen verhelpen. Er is nu een ini-
tiatief van de stad om aan de horeca te 
vragen hun sanitair gratis open te stel-
len. Dat kan ik alleen maar toejuichen.
 
Jij bent een fervente voetganger.
Ik heb wel nog een auto maar ik gebruik 
die zelden. Een van de weinige positie-
ve punten aan de coronatijd is dat ik de 
stad te voet heb leren kennen. Brussel 
is een kleine stad, ik heb heel veel ge-
wandeld. Fietsen doe ik minder, Brus-
sel is voor mij geen aantrekkelijke fiets-
stad, teveel hellingen! Positief is wel 
dat er in het algemeen meer aandacht 
is voor de zwakke weggebruikers.
 
Geldt dat ook voor voetgangers?
Het racen van fietsers en steppers in 
de voetgangerszone is gevaarlijk en 
ergerlijk. Het kan niet dat voetgangers 
daar zwakke weggebruikers zijn die 
het recht van de sterksten, de fietsers 
en steppers, moeten ondergaan. Voet-
gangers moeten hun voetpaden clai-
men, fietsers moeten elders en trager 
rijden. Het verkeersreglement geldt 
voor iedereen, zoals stoppen voor het 
zebrapad en voor rode lichten. Al geef 
ik toe dat ik daar zelf ook wel eens durf 

doorheen te lopen. Aan verkeershand-
having moet zeker gewerkt worden.

 Heb je niet af en toe nood aan groen?
Dat is er hier toch? Meer kleine groe-
ne ruimte zou fijn zijn maar er is het 
Jubelpark, Zoniënwoud, de Warande, 
Ter Kamerenbos, de Groene Wandeling 
iets verder enzovoort. Ik hoef niet ver 
te gaan om een frisse neus te halen. En 
er is het grote culturele aanbod waar ik 
graag van geniet. Met vrienden naar de 
KVS, de opera af en toe, de musea. Ook 
het Brusselse nachtleven schuw ik niet.
 
Je woont hier duidelijk graag.
De gezellige chaos van deze stad vind je 
zowel in de architectuur als in het gedrag 
van de bewoners. Het hoort bij de eigen-
heid van Brussel. Ik wil hier niet weg.
 
Dankjewel voor dit fijne gesprek.

 Nora De Kempeneer

Ayant grandi à Leeuw-Saint-Pierre, 
Tom Geeroms emménage à Bruxel-
les afin d’être proche de son travail. 
Venant d’une famille d’enseignant, il à 
donner cours pendant 14 ans au collè-
ge Saint-Jean.

<< Devenir enseignant à toujours été 
mon rêve.>>

Résumé

 © LUC AUWAERTS 
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MOBILITEIT IN BRUSSEL: 
EEN INTERVIEW MET STUDENTEN EN LERAREN VAN CLWBXL

Onze medewerker Salwa Achabouch 
gaat in gesprek met enkele leerkrachten 
en medestudenten van haar oude school 
over hun manieren van verplaatsen in 
Brussel.

Wie kiest om studeren te combineren 
met deeltijds werken, studeert in het 
Centrum Leren & Werken van de Stad 
Brussel (clwBXL). Het clwBXL ligt in 
het hart van Brussel op 10 minuten van 
het station Brussel-Centraal. 

Voor dit korte interview spraken we 
met docenten Vanessa, Kathleen, Jan 
en Maarten en studenten Soumaya, 
Meline, Camelia, Prodige en Pushtana 
over hun verplaatsingen in Brussel.

Hoe komen jullie naar school? 
We (de studenten) komen meestal met 
het openbaar vervoer omdat het snel-
ler en gemakkelijker is, maar we ver-
plaatsen ons soms ook te voet. 

Komen er veel mensen met de fiets?
Jan en Maarten verplaatsen zich met 
de fiets, omdat het makkelijker en 
goedkoper is.

Wat denken jullie over het gebruik van 
de fiets?
Eerlijk gezegd geef ik (Camelia) de 
voorkeur aan de verplaatsingen met 
het openbaar vervoer, want de fiets 
maakt me een beetje bang.  Ik vind het 
ook nogal vermoeiend.
En ik vind het centrum van Brussel ge-
vaarlijk, Brussel is geen fietsvriendelij-
ke stad. 

Hebben jullie op school een parkeer-
plaats voor fietsen?
Aangezien weinig leerlingen met de 
fiets verplaatsen, hebben we jammer 

genoeg geen parkeerplaats voor fiet-
sen. De meesten studenten gebruiken 
eerder elektrische scooters en steps 
dan de fiets.

Wat is volgens jullie de beste manier 
van transport?
Hier in het centrum van Brussel is ei-
genlijk alles dichtbij, dus soms ben je 
sneller met de fiets of te voet dan met 
het openbaar vervoer.

Salwa Achabouch

•  info: wwww.clwbrussel.be

© - CLWBXL - CENTRUM LEREN & WERKEN

OASIS
EXPO

19 nov. > 13 dec.
FedOS vzw & BOp, LDC Het Anker,                                      

Circuit, Grand Hospice,                                                 
House of Compassion

OASIS

Ontdek 5 warme,creatieve oases in de Zennewijk

Een initiatief van FedOS vzw, in samenwerking met BOp, LDC Het Anker, Circuit, Grand Hospice, House of Compassion, HOBO, CAW Brussel, Talent in Beweging, LDC Forum en individuele kunstenaars.
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Op zaterdagochtend 4 oktober 1952, volgend jaar dus al 70 jaar geleden, was 
het dan eindelijk zo ver. De Noord-Zuidverbinding, de Jonction, werd eindelijk 
plechtig ingehuldigd door Koning Boudewijn. Hij had de eer om de eerste rei-
ziger te zijn die door de tunnel mocht sporen. Na een halve eeuw onteigenen, 
afbreken, plannen, uitstellen, afstellen, herbeginnen was de verbinding tussen 
het Noord- en het Zuidstation een feit geworden. Er waren twee Wereldoorlo-
gen tussengekomen, een economische crisis, maar ook heel veel twijfel, veel 
technische problemen en last but not least: een serieus litteken in een eeuwen-
oude stadswijk in het hart van Brussel. 
 
De plechtigheid vond plaats in de gro-
te hal, de huidige lokettenzaal. Eerste 
werd er hulde gebracht aan de verzet-
slieden van het spoor. De jonge ko-
ning Boudewijn, de nog ongetrouwde, 
tweeëntwintig jaar oude ‘triste roi’ 
mocht het lintje doorknippen. Dat lintje 
bevond zich tussen twee kaartjesknip-
pershokjes beneden aan de centrale 
trap van de grote hal. De Koning ging 
even naar het zogenaamde koninklijk 
salon op de tussenverdieping. Daar liet 
hij zich voorstellen aan de voornaamste 
personen die de gigantische werf tot 
een goed einde hadden gebracht. 

Voor veel Brusselaars was de omgeving 
van het Centraal Station een compleet 
nieuwe wijk. Geen spoor meer van de 
oude huizen, de kronkelende straatjes 
en steegjes van de Putteriewijk. De 
moderniteit had nu definitief zijn intre-
de gedaan met een gloednieuw stati-
on. De straten rond het station waren 
breed. De verkeersborden ontbraken 
nog. In de rapte werden nog wat Bel-
gische wimpels aan de straatlantaarns 
gehangen. De Keizerinlaan heette nog 

niet zo, maar gewoon Verbindingslaan. 
Het Europakruispunt had nog geen 
naam.

“De Koning begaf zich naar het Centraal 
Station om wellicht de kortste, maar 
niet de minst betekenisvolle treinreis 
van zijn leven te ondernemen”, schreef 
de reporter van Het Laatste Nieuws. 
In zijn uniform van luitenant-generaal 
werd hij vergezeld door baron Carton 
de Wiart, grootmaarschalk van het 
Hof. Op weg naar het station hield het 
koninklijke konvooi even halt in de Ko-
ningsstraat om de Onbekende Soldaat 
te groeten. 

Op het kruispunt voor de centrale in-
gang van het station werd de vorst 
opgewacht door de minister van Ver-
keerswezen, de heer Paul-Willem Se-
gers. Naast hem stond architect Brun-
faut die ook de voorzitter was van de 
Dienst van de Noord-Zuidverbinding. 
Het was Brunfaut die de plannen van 
Victor Horta verder had afgewerkt. 
De centrale lokettenzaal werd geloofd 
voor zijn prachtige, beige-kleurige Itali-

aanse travertijnmarmer. Het licht vloei-
de overvloedig naar binnen door het 
plafond uit glasbeton.

Boven de loketten hingen supermoder-
ne aankondigingsbordjes. De dienst-
regeling van zondag was al helemaal 
geafficheerd. De eerste trein was een 
stoptrein – toen heette dat nog een 
‘omnibus’ – naar Antwerpen-Centraal 
die om negen minuten na middernacht 
zou vertrekken. 

De Koning loopt verder in de richting 
van de perrons. Er zijn twee honderd 

genodigden aanwezig: ministers, di-
plomaten, parlementairen, technici, 
… Een moment van stilte. Er wordt 
geroepen: “Leve de Koning!”. De vorst 
wordt luidruchtig toegejuicht. De ‘Bra-
bançonne’ weerklinkt. De Koning zal na 
de plechtige redevoeringen plaatsne-
men in het Koninklijke rijtuig. De eerste 
officiële trein, een elektrische locomo-
tief rijdt voor het eerst door de zo lang 
verwachte Noord-Zuidverbinding. Een 
kort ritje, tot aan het Zuidstation.

Achteraf merkte een alerte journalist 
op dat men op de grote huldigingsplaat 

tussen de twee centrale ingangen van 
het station de architecten was verge-
ten te vermelden. Dat werd dan enkele 
weken later rechtgezet met twee extra 
platen, links en rechts van de hoof-
dingangen. Ter ere van de architecten 
Victor Horta en Maxime Brunfaut. We 
schrijven 1952. Horta was nog niet ge-
storven maar wel al een beetje verge-
ten …

Stefan Moens

FOTO © LE SOIR
 DE JONGE KONING BOUDEWIJN KNIPT HET LINTJE DOOR TUSSEN MINISTER PAUL-WILLEM SEGERS (LINKS) EN DE HEER MAXIME BRUNFAUT

OASIS 
EXPO 

19 nov. > 13 dec. 
FedOS vzw & BOp, LDC Het Anker,                                      

Circuit, Grand Hospice,                                                 
House of Compassion 

Ontdek 5 warme,creatieve oases in de Zennewijk 

Een initiatief van FedOS vzw, in samenwerking met BOp, LDC Het Anker, Circuit, Grand Hospice, House of Compassion, HOBO, CAW Brussel, Talent in Beweging, LDC Forum en individuele kunstenaars. 
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SMURFENDORP

Wie het Europakruispunt verlaat langs 
de passage aan het Hilton Hotel en zijn 
ogen ten hemel opslaat, kan er niet 
naast kijken: de stripmuur - eigenlijk het 
stripplafond - van de smurfen. 
Het is nummer 54 in het stripmuren-
parcours van de stad Brussel, dat in 
juni 2018 ingehuldigd werd ter ere van 
de 60ste verjaardag van de smurfen. Na 
een stripmuur van Steven Sterk is dit de 
tweede hulde aan het werk van teke-
naar Peyo, Pierre Culliford, die in 1992 
overleed. 

Het schilderij is een waar zoekplaatje. 
Op het plafond staat een uitgebreid 
smurfendorp met 76 verschillende 
smurfen. Als je even blijft kijken, zie je 
Brusselse wafels, de Rode Duivels, Bel-

gische frieten, het Atomium, Manneke 
Pis, het bloementapijt, de Ommegang… 
heel wat verwijzingen naar Brussel dus. 
De smurfen zijn dan ook een nationaal 
symbool en ze zijn even oud als Expo 58.

Maar in de nacht van 2 september 2020 
stortte het plafond gedeeltelijk in; de 
oorzaak bleek een waterlek te zijn. Ge-
lukkig was er niemand in de buurt toen 
het gebeurde, maar het Smurfendorp 
lag wel in puin... Gelukkig kwam er be-
gin juli dit jaar het heuglijke bericht dat 
“de plafondschildering van de smurfen 
aan het Centraal Station, die vorig jaar 
naar beneden was gestort door een wa-
terlek, is weer hersteld.” 
Laat de kinderen en de toeristen dus 
maar weer komen! Nora De Kempeneer en Greet Callaerts
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WINTERVERDRIET

Op deze kleine camping aan de Magda-
lenakerk stonden de afgelopen maanden 
meerdere tentjes, bevolkt door dakloze 
medebewoners van onze stad.  Nu zijn er 
slechts 2 meer. Wellicht heeft het te ma-
ken met de start van het Winterplan op 
15 november, precies 11 dagen voor de 
start van Winterpret. Volgens de laatste 
telling leven er ruim 5.300 dak- en thuis-

lozen in Brussel en hun aantal blijft stij-
gen. Ze worden opgevangen door zo’n 
180 verenigingen en organisaties die nu 
allemaal 24 uur per dag openblijven, ter-
wijl vroeger de mensen ‘s ochtends weer 
op straat werden gezet. Een belangrijke 
vooruitgang, ook al zullen velen onder 
hen, al dan niet vrijwillig, de nachten toch 
op straat doorbrengen. 

Béla Bartok kijkt treurend naar de 
grond op het zielloze, lege Spanjeplein. 
Rechtover hem staan Don Quichot en 
Sancho Panza klaar om ten strijde te 
trekken, maar meer dan wat vogel-
nestkastjes ligt er niet in hun vizier.
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Kent u de “Marguerite Durassquare”? Het is een park gelegen in de Kaaienwijk. 
Er bestaan concrete plannen om het heraan te leggen. Omwonenden hebben het 
probleem van onveiligheid in deze buurt herhaaldelijk aangeklaagd, onder meer in 
de vorm van een petitie. Er bevinden zich veel zwervers die voor overlast zorgen. 
Druggebruik en -verkoop zijn er schering en inslag. Een hondenweide neemt een 
deel van het park in beslag. 

Gemeenteraadslid David Weytsman 
(MR) hoopt dat deze functie in de toe-
komst behouden blijft. Hij zou de speel-
tuin ook meer innoverend willen zien 
dan doorgaans het geval is in de stad. 
Gemeenteraadslid Didier Wauters (CDH) 
stelt vast dat er volgens de plannen geen 
vuilnisbakken voorzien zijn in het nieu-
we park en hij betreurt dit. Schepen van 
groene ruimten Zoubida Jellab (Eco-
lo-Groen) zegt tevreden te zijn met dit 
ambitieus project dat erg participatief is. 
Van 14 tot 28 oktober liep er een open-
baar onderzoek. Omwonenden konden 
hun mening uiten op de overlegcom-
missie die op 10 november plaats vond. 
Schepen Jellab vindt veiligheid belang-
rijk. Het college, en vooral de burge-
meester is permanent in contact met de 
bewoners van de wijk, meldt ze. Het zal 
een open park worden, zonder hagen die 
de onveiligheid bevorderen. De honden-
weide blijft behouden. De speeltuigen 
zullen zeer divers zijn en enkele zullen 
toegankelijk zijn voor kinderen met be-
perkte mobiliteit. Dit wordt een piloot-
project in afvalbeheer voegt de schepen 
eraan toe. Het beoogt geen afval achter 
te laten, maar mee te nemen. Vuilnisbak-
ken worden niet voorzien. Dit is een test 
die geëvalueerd zal worden. Gemeente-

raadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) 
ziet een vreemde politieke tegenstelling 
tussen stad en gewest. Staatssecretaris 
van stedenbouw Pascal Smet (Vooruit) 
liet via twitter weten dat hij het project 
niet ambitieus genoeg vindt. Het park 
moet verbreed en verlengd worden. 
Schepen van stedenbouw Ans Persoons, 
partijgenote van staatssecretaris Smet, 
liet via sociale media weten dat het haar 
project niet was. Gemeenteraadslid Van-
den Borre vraagt of het geplande park 
een beslissing van het college van bur-
gemeester en schepenen was, of enkel 
van mevrouw Jellab? Er volgt een duide-
lijk antwoord van schepen Jellab: “Het 
is een project van het college”. Schepen 
Persoons antwoordt dat nu het proces 
van openbaar onderzoek en de overleg-
commissie volgt en dat, in functie van de 
reacties, er ongetwijfeld nog wijzigingen 
zullen volgen. Wordt vervolgd…

Gemeenteraadslid Riet Dhont (PTB*PV-
DA) interpelleert de burgemeester over 
het beheer van de voetgangerszone. Ze 
woont zelf in dit gebied en geniet er van 
het zicht op de wandelaars, jongeren die 
iets drinken, toeristen… De voetgan-
gerszone is voor haar meer dan een plek 
zonder auto’s. Ze is boos vanwege de 

elitaire en repressieve voorstellen van de 
MR. Deze partij  pleit volgens haar voor 
nultolerantie en het aantrekken van gro-
te investeerders in de voetgangerszone. 
Ze stelt vast dat het college kiest voor 
gegoede families, grote investeerders, 
een ideale vitrine om toeristen aan te 
trekken. Dit wakkert de gentrificatie in 
het stadscentrum aan. Ze vraagt zich af 
waarom er vier lichtvervuilende casino’s 
in de voetgangerszone nodig zijn. Ge-
meenteraadslid Dhont is voorstandster 
van een volkse, familiale voetgangerszo-
ne. Ze wil er graag een buurthuis in waar 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten, 
problemen bespreken en nadenken over 
oplossingen. Momenteel is het beheer 
van de voetgangerszone in handen van 
zeven stewards. Veel te weinig, oordeelt 
ze. Ze pleit ook voor meer vuilnisbak-
ken in deze zone. Verder ziet ze er graag 
kleine attracties voor kinderen, picknick-
banken, schaaktafels, petanquebanen 
en een ambulante bibliotheek in ver-
schijnen. Enkele gemeenteraadsleden 
van CD&V, MR, Défi en N-VA geven hun 
mening over de voetgangerszone. Bur-
gemeester Philippe Close (PS) leest een 
tekst voor waarin hij stelt dat het de be-
doeling is om van de centrale lanen een 
geanimeerde zone te maken met eigen 
identiteit. De zone tussen Beurs en Fon-
tainasplein zal meer gericht zijn op fa-
milies, die tussen het de Brouckèreplein 
en Beurs op pendelaars en toeristen. De 
commerciële diversiteit is één van onze 
prioriteiten verklaart hij. Er worden drie 
nieuwe stewards aangeworven om de 

voetgangerszone te beheren. Gemeen-
teraadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) 
zegt vooral de urgentie te missen in het 
betoog van de burgemeester. Er zijn een 
hele reeks structurele problemen meent 
hij. En hij voegt eraan toe: “Wanneer ik 
het eens ben met een aantal standpun-
ten van mevrouw Dhont denk ik dat de 
situatie toch wel ernstig is”.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 8 
november kondigt voorzitster Liesbet 
Temmerman (Ecolo-Groen) aan dat ge-
meenteraadslid Lotte Stoops fractieleid-
ster wordt van de groep Ecolo-Groen. 

Burgemeester Philippe Close meldt dat 
12 november een dag van steunbetui-
ging is aan het Oeigoerse volk. Het is een 
actie die gecoördineerd wordt door ver-
schillende Europese steden, waaronder 
Parijs en Praag, in België Brussel en Char-
leroi. De Oeigoeren, een Turkssprekende 
moslimminderheid in China, worden er 
onderdrukt en er is zelfs sprake van gen-
ocide. Burgemeester Close stelt voor om 
een subsidie van 10.640 euro toe te ken-
nen om op 12 november het Atomium te 
verlichte in de kleuren van de Europese 
Unie en met #Free Uyghurs. Alle poli-

tieke partijen keuren dit goed, enkel de 
fractie PTB*PVDA onthoudt zich. Frac-
tieleidster Mathilde El Bakri motiveert 
die beslissing met de melding dat ze on-
voldoende tijd kreeg om het voorstel te 
lezen.

Gemeenteraadslid Bianca Debaets 
(CD&V) stelt een actualiteitsvraag. Ze 
had een uitnodiging ontvangen voor een 
evenement georganiseerd door schepen 
van cultuur Delphine Houba (PS). In de 
Nederlandstalige versie stond de tekst 
“voor de vierde jaar op rij”. Gemeente-
raadslid Debaets meldt dat alle uitno-
digingen die ze ontvangt van Brusselse 
schepenen minstens één fout tegen de 
Nederlandse taal bevatten. Ze deelt 
mee dat alle schepenen over vertalers 
beschikken. Bovendien is er een taalad-
viseur aangesteld. Schepen Houba ver-
klaart niet blij te zijn met de taalfouten. 
Ze voegt eraan toe haar best te zullen 
doen. Het is belangrijk dat we perfect 
tweetalig zijn, meent ze. En ze besluit 
met: “We zullen zeker een oog daarover 
houden”.

Mireille Willems

 
>GEMEENTERAAD: PERFECT TWEETALIG
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DE ZINGENDE BRUG
Op zondag 19 april komen de leden 
van de Zingende Brug samen voor hun 
maandelijkse zangronde.  Ze nodigen 
ook allen die van volksliederen houden 
hartelijk uit, om samen met hen een 
vrolijke namiddag door te brengen.

• Zondag 19 december van 14 tot 17u 
(deuren 13u30)

 Tickets: € 8 (eerste deelname gratis)
 Info: www.dezingendebrug.be

DEFEND THE DEFENDERS 
Op 10 december vieren we de onder-
tekening van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, 73 jaar 
geleden. Sindsdien blijven sociale be-
wegingen onze basisrechten verdedi-
gen. Zo kwam waardig werk er dankzij 
stakingen, stopten inheemse groepen 
mijnbouwprojecten en plaatsen beto-
gende jongeren klimaatrechtvaardig-
heid hoger op de agenda.

Nochtans, in Colombia, de Filipijnen, 
Palestina, Guatemala, Afghanistan, 
... maar ook in België, overal staat het 
middenveld onder druk: van het ont-
nemen van het recht op manifestatie, 
online en offline criminalisering tot ar-
restaties en regelrechte moorden.

Op 10 december organiseert een brede 
coalitie van vakbonden en sociale be-
wegingen acties in verschillende landen 
ter ondersteuning van al deze bewegin-
gen. We werpen letterlijk een licht op 
hun inzet, en op onze rechten! 

In Brussel verzamelen we om 18u aan 
de Kunstberg.  Wij houden speeches en 
er zijn optredens en actie in een gezel-
lige sfeer

• Houd ons Facebookevenement en onze 
website in de gaten voor meer info: 

 https://fb.me/e/19tfEsiDh
 www.defendthedefenders2021.word-

press.com

KABAS TOT RUGZAK 

Lezing
Zit u nog verlegen voor een straf ver-
haal aan de feestdis? Kom naar de lezing 
Kats!
Deze vindt plaats op donderdag 23 de-
cember van 17u tot 18u in De Markten, 
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel in de 
tentoonstellingsruimte via ingang 3.

Johan Wambacq, auteur van de recente 
biografie, brengt het verhaal van Jacob 
Kats. Na zijn ontslag als onderwijzer in 
1830 werd Kats theatermaker en een 
pionier van het socialisme in België.

• Deelname is gratis, maar je moet je 
wel inschrijven. Inschrijven kan via
02/209 06 01 (enkel tijdens de kan-
tooruren) of info@amvb.be 

Wandeling 
Brukselbinnenstebuiten wil u beter laten 
kennismaken met de uitdagingen, tra-
dities en innovaties in het Brusselse on-
derwijs. Op zaterdag 11 december kan u 
deelnemen aan een gidsbeurt die u leidt 
langs aftandse en nieuwe schoolgebou-
wen, campussen en schoolstraten.

• Gids: Jeroen De Smet
 Start: 13u, Oude Graanmarkt, 
 De Markten op de binnenkoer
 Einde: 16u30, in dezelfde buurt
 Deelname: €10

Info: 02/218 38 78 
 onthaal@brukselbinnenstebuiten.be.

BERICHTJES VAN HIER EN GINDER

Werkten aan dit nummer mee: 
Eva Wilsens, Hanne De Nil, Salwa 
Achabouch, Maya Wilsens, Marcel 
Rijdams, Stefan Moens, Nora De 
Kempeneer, Fabienne Claes, Mireille 
Willems, Greet Callaerts, Luc Auwaerts 
en  Trym Isaksen

Foto’s: De Markten en ingezonden
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Advertentiewerving: 
De Markten, 02 512 34 25, 
demarkten@demarkten.be

Verantwoordelijke uitgever:
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De Vijfh oek is het maandblad van 
De Markten, Oude Graanmarkt 5, 
1000 Brussel, 02 512 34 25, 
demarkten@demarkten.be, 
www.demarkten.be
www.facebook.com/demarkten.brussel
0448.654.692   RPR Brussel

Met de steun van de Vlaamse Gemeen-
schapscommissie.
De Markten maakt deel uit van N22, 
het netwerk van de 22 Brusselse 
gemeenschapscentra.

Steun De Vijfhoek: 
Uw steun blijft welkom op rekeningnum-
mer BE62 4331 1470 6161 van De Mark-
ten met vermelding ‘steun De Vijfh oek’.
Dank aan Michel Georges

Voor het januarinummer van De Vijf-
hoek zijn teksten en aankondigingen 
welkom tot uiterlijk 10 december.  Arti-
kelwerving: De Markten, 02 512 34 25, 
demarkten@demarkten.be

De redactie behoudt zich het recht voor 
om teksten in te korten of aan te passen.

Openingsuren onthaal: 
maandag tot donderdag van 9 tot 20u, 
vrijdag van 9 tot 17u en zaterdag van 9 
tot 13u (behalve tijdens de schoolva-
kanties). Het onthaal van De Markten 
is gesloten op zondag en tussen kerst 
en nieuwjaar.

C O L O F O N

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, kan De Vijfh oek gratis ontvangen. 

Woont u buiten Brussel? 
Dan krijgt u De Vijfh oek door € 12,50 over te schrijven op rekeningnummer BE62 4331 1470 6161 
met de vermelding van 'Abonnement De Vijfh oek'.

Wist je dat je al onze publicaties ook online kan bekijken? 
Surf naar www.demarkten.be/publicaties. Wil je onze e-nieuwsbrief ontvangen? Mail naar 
demarkten@demarkten.be of schrijf je in op www.demarkten.be.

De Markten respecteert je privacy. Je contactgegevens gebruiken we uitsluitend om je 
De Vijfh oek toe te zenden en je op de hoogte te houden van eigen activiteiten van 
Gemeenschapscentrum De Markten en aanverwante organisaties in de Vlaamse 
gemeenschap te Brussel. Je kan op elk moment een adreswijziging doorgeven of aan-
geven dat je onze informatie niet langer wilt ontvangen via demarkten@demarkten.be 
of De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Voor meer informatie over je overige rech-
ten conform de privacywetgeving, raadpleeg www.demarkten.be/uw-privacy.
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