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Een muurschildering is meer dan wat verf op een muur. Muurschilderingen hebben vaak 
een diepere betekenis en brengen kleur in de straten. Ik kan eindeloos lang kijken naar een 
muurschildering en er  101 mogelijke verhalen bij bedenken. En gelukkig vinden we heel 
wat muurschilderingen op de talloze hoeken van onze vertrouwde Brusselse Vijfhoek.

Deze maand is het een engel, ‘De Aartsengel’, in de Kartuizerstraat. En ondanks het feit 
dat ik daar al ontelbare keren ben voorbijgelopen, had ik nog niet bij deze mysterieuze 
tekening stilgestaan. Verscholen in een hoekje, tussen de boetiekjes en balkons, schuilt 
de engel. Poëtisch valt de reflectie van de zon op het gezicht van de dame. Haar droevige 
gezicht licht op en de zon laat haar tranen drogen.

Op de één of andere manier geeft ze mij een gevoel van tristesse, maar ook van 
eerlijkheid. Binnen onze samenleving, waarbij de aandacht voor mentale zorg centraal 
staat, lijkt ook deze muurschildering het taboe te doorbreken. 

Zelfs De Aartsengel ervaart verdriet. Zelfs de Aartsengel schuilt in een hoekje. Zelfs de 
Aartsengel toont haar emoties.

Een muurschildering is meer dan wat verf op bakstenen.

Alexandra Haven

© FABIENNE CLAES

NOVEMBER IN DE MARKTEN 

De bomen op de Graanmarkt nemen 
allerlei kleuren aan, het herfstzon-
netje geeft alles een mooie gloed. 
Oktober kondigde de herfst aan en nu, 
in november, is ze echt wel ingetreden 
en maken de zachte temperaturen van 
oktober plaats voor de frisse novem-
berdagen.

Wij blijven intussen niet stilzitten. In 
oktober begonnen we met de inspi-
rerende reeks “Maatschappelijke 
oriëntatie voor locals”, waar je als 
deelnemer een heuse inburgerings-
cursus krijgt voorgeschoteld. Een 
mega-interessante en uitdagende 
visie op ons Belgische onthaalbe-
leid. Deelnemen kan elke laatste 
donderdag van de maand.

Daarnaast openden we op 13 oktober 
onze mooie tentoonstelling “Two 
beers and no puppy”, die nog loopt tot 

eind november. Charlotte Lybeer en 
Liesbeth Marit tonen portretten van 
vrouwen, ieder in haar eigen stijl en 
universum. En voor wie wil is er ruimte 
om zelf geportretteerd te worden: je 
kan je aanvraag voor een portret doen 
bij de ingang van de expo.

Door de verbouwingen is de ingang 
van deze tentoonstelling wat moeilijk 
te vinden, maar de volhardende 
speurder krijgt een mooi staaltje foto-
grafie voorgeschoteld ;-)

We hebben De Vijfhoek een hele 
tijd opgehangen aan haltes van het 
openbaar vervoer en zijn zo heel de 
Brusselse vijfhoek rondgereisd. Vanaf 
deze editie stellen we een nieuwe 
invalshoek voor: muurschilderingen. 
Brussel staat bekend om haar muur-
schilderingen (stripmuren, graffiti, 
street art) die je op een wandeling 

door de stad telkens weer verrassen. 
Soms loop je er jarenlang langs, 
zonder dat ze je opvallen, en dan sta 
je ineens stil om een muurschildering 
te bewonderen. Ze markeren een plek 
en inspireren vooral tot een reflectie 
en/of een gesprek. Zoals bij onze buur 
van de maand verderop in dit nummer. 
Zo benieuwd waar deze muurschilde-
ringen ons nog naartoe zullen leiden.

Dan zetten we nu collectief de verwar-
ming een graadje lager, maar geven 
we jullie toch nog een warm onthaal 
hier in de Markten. Kom zeker langs 
voor een van onze activiteiten.

Welkom in De Markten,

Eva Wilsens
Centrumverantwoordelijke
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MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE 
VOOR ‘LOCALS’

Wij, als bewoners van de stad, zien veel 
als te vanzelfsprekend. Frietjes met 
stoofvlees zijn de nationale plat, zwar-
te piet is traditiegewijs de beste vriend 
van ieder kind en dat elke nieuwkomer 
Nederlands leert, staat buiten kijf. Vaak 
vergeten we dat het ook aan ons is om 
ons aan te passen aan de nieuwkomers 
in onze stad om zo samen voor meer in-
clusie te zorgen.

Heb je een onhoudbare drang om bij te 
dragen tot 'de maatschappij van mor-
gen'? Ben je zelf geïnteresseerd in het 
maken van een up-to-date maatschap-
pij waarbij de groei van elk individu een 
must is? Of heb je vrienden of kennissen 
die zich graag gedurende dit seizoen, 
maandelijks, elke laatste donderdag, 
laten bij-/om-/heropvoeden? Schrijf je 
dan in voor onze nieuwe cursus Maat-
schappelijke oriëntatie voor locals! 

• Elke laatste donderdag van de maand, 
maar niet noodzakelijk om je voor de 
volledige cursus in te schrijven

 Prijs: €15  per les, mogelijk om ter plaat-
se te betalen

 Uur: 19 tot 22u
 Meer info op onze
 website of door de 
 QR-code te scannen

DEZE MAAND IN DE MARKTEN 

TWO BEERS AND NO PUPPY

Tot en met zondag 27 november loopt 
de tentoonstelling Two beers and no 
puppy, van Charlotte Lybeer en Liesbeth 
Marit, in onze expozaal. 
In deze tentoonstelling laten de foto-
grafen werk zien dat tijdens de corona-
jaren gemaakt is. Een zichtbare drang 
om te ontsnappen, een poging om een 
droomwereld op te roepen. Bij Marit in 
haar creaties van filmische fantasieën, 
bij Lybeer door het vinden van de fictie 
in de dagelijkse realiteit. Ondanks het 
verschillende uitgangspunt staat in bei-
de werken het thema van de 'vrouwelij-
ke figuur' centraal. 
De tentoonstelling geeft weer hoe men-
sen reageren op een veranderende we-
reld. In het kielzog van Covid-19, een 
krimpende wereld die onze vrijheid be-
perkt maar ons tegelijkertijd aanspoort 
om onze grenzen van de fantasie te ver-
leggen.

Deze tentoonstelling maakt deel uit van 
een participatief project waarbij de kun-
stenaars in dialoog gaan met buurtbe-
woners en bezoekers van De Markten. 
Iedereen die zich identificeert als vrouw 
en in Brussel woont, kan zich inschrijven 
om een portret te laten maken door één 

van de fotografen. Bij het maken van 
het portret wordt er geluisterd en sa-
mengewerkt. Het verhaal van de vrouw 
staat centraal. 

Wil je graag deelnemen aan het pro-
ject? Bezoek onze expo en laat je con-
tactgegevens achter.

Liesbeth Marit (°1979, Halle) studeerde 
schilderkunst en experimenteel atelier 
aan LUCA, Hogeschool voor de Kun-
sten in Brussel. Charlotte Lybeer (°1981, 
Roeselare) studeerde fotografie aan de 
Academie voor Schone Kunsten Gent. 
Ze ontmoetten elkaar in 2004 tijdens hun 
postgraduaatstudies aan het Hoger Insti-
tuut voor Schone Kunsten in Antwerpen. 

• Elke dag, behalve op maandag, open 
van 12 tot 18u. 14 oktober t.e.m. 27 no-
vember

 Gesloten op 1 en 2 november
 Gratis
 Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

 Meer info op onze 
 website of door de
  QR-code te scannen 

EXPO TWO BEERS AND NO PUPPY

MOLENBEEK ALS VERNIEUWEND LABO VOOR GELIJKE KANSEN IN 
ONDERWIJS?  

“Het Vlaamse onderwijs verkeert in 
een grote crisis. Vlaanderen zakt in 
sneltempo in meerdere internationa-
le rangschikkingen. Er komen steeds 
meer alarmerende berichten vanop de 
werkvloer. Het basiskennisniveau van 
veel leerlingen voor rekenen, schrijven 
en lezen gaat erop achteruit. De presta-
tiekloof tussen kinderen onderling blijft 
groot.”

Zo begint het rapport van de commis-
sie “Beter onderwijs” (15 leraren en aca-
demici onder voorzitterschap van Philip 
Brinckman) die op vraag van de onder-
wijsminister 58 adviezen formuleerde 
om het tij te keren. De commissie be-
steedt veel aandacht aan de impact van 
armoede op het leren en de school. 

In ons onderwijs vallen veel leerlingen 
uit de boot die sociaal-economisch 
kwetsbaar zijn of een andere thuis-
taal spreken. Kansarme leerlingen zijn 
de eerste slachtoffers van de dalende 
prestaties voor rekenen, taal en le-
zen, wat de welzijnskloof verdiept. De 
Standaard spreekt over een “infernale 
spiraal van klasseonderwijs” (DS 3 juni 

2022). De democratiseringsmotor van 
het onderwijs sputtert en de vraag is 
meer dan ooit prangend: hoe komen 
we tot onderwijs waarin iedereen, on-
afhankelijk van afkomst, de kans krijgt 
te ‘excelleren’? Nergens zijn deze uit-
dagingen groter dan in de grootstad 
Brussel. 

We nodigen je uit om te luisteren naar 
en mee te discussiëren met drie Brussel-
se onderwijsactoren: Johan De Donder, 
lid van de commissie “Beter onderwijs”, 
Els Salembier, leraar en coördinator van 
de freinetschool “Keerpunt” in Molen-
beek, en Eddy Van de Velde, algemeen 
directeur van vzw Ignatius Scholen in 
Beweging. Moderator is Jeroen Per-
mentier, ex-leraar en journalist bij De 
Wereld Morgen

• Dinsdag 8 november 2022 om 19u
 Prijs: € 4 euro / € 2 voor studenten / gra-

tis voor leden van Ovds en Masereelf-
onds

 Masereelfonds en Ovds (Oproep voor 
een democratische school), met mede-
werking van De Wereld Morgen en De 
Markten

SPEELPLAATS KEERPUNT MOLENBEEK
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Terwijl ik mijn 100 verhalen heb ver-
zonnen bij de muurschildering van De 
Aartsengel, wandelt Clara voorbij. Ze 
kijkt even om en vraagt zich vermoe-
delijk af waarom ik zo gepassioneerd 
naar een verborgen hoekje sta te loe-
ren. Ik vraag haar wat zij in de teke-
ning ziet: “Eerlijk gezegd vind ik het 
niet zo mooi, er hangt een bepaalde 
duisternis over haar.”

Volgens Clara is het een meisje dat 
verstoten is uit een sociale groep. “Het 
heeft zo’n gothic-uitstraling”, voegt ze 
er nog aan toe. Samen mijmeren we ver-
der over de betekenis van de tekening. 
Vroeger woonde ze ook in de buurt van 
de Kartuizerstraat, meer zelfs: ze had 
zicht op de Lucky Luke muurtekening. 
“Waar ik nu woon in Sint-Gilles, heb je 
er wel veel minder, maar de charme van 
Brussel gaat daardoor niet verloren.”

Na een Master Arabistiek koos ze nog 
voor een Master in Europese Studies 
aan de ULB. Elke dag doorkruist ze 
Brussel richting Elsene. “Ik ben elke 
keer verbaasd over hoe mooi Brussel is 
en hoeveel verschillende kanten deze 

stad heeft.” De luxe die Elsene uit-
straalt in vergelijking met de buurt aan 
het Noordstation vindt ze opmerkelijk, 
maar ook heel mooi. “Dan weet je dat er 
altijd ruimte is voor verbetering, en ook 
niet elke wijk hoeft hetzelfde karakter te 
hebben.”

In Kortrijk werkt ze als vrijwilliger voor 
Theater Antigone, waar ze samen met 
de acteurs en regisseurs meewerkt aan 
projecten. “Laatst heb ik iets heel leuks 
gedaan, mijn kennis van de Arabische 
taal kwam dan ook van pas, want ik 
mocht een stuk vertalen, dat geeft mij 
dan ook wel voldoening.” 
Terwijl ze vaak pendelt tussen Kortrijk 
en Sint-Gilles, probeert ze ook wel rust 
te vinden in haar drukke leven en yoga 
helpt haar hierbij. “Het geweldige aan 
de ULB is dat ze allerlei sportlessen or-
ganiseren voor hun studenten, dus ik 
kan heel gemakkelijk aansluiten bij de 
yoga of kickboksen bijvoorbeeld.” 

Ook in tweedehandswinkels is ze vaak 
terug te vinden. “Dat is eigenlijk een 
soort van verslaving geworden, ik kan 
daar niet binnengaan zonder iets te 

kopen.” Ze heeft zich dan ook voorge-
nomen om geen nieuwe kledij meer te 
kopen, maar enkel tweedehands. “Die 
uitdaging is momenteel al gelukt!”

We kijken samen nog één keer naar om-
hoog: de Aartsengel, zit nog steeds even 
triest in een hoekje. Maar de zon schijnt 
en Clara is op weg naar haar yogales. 
We nemen afscheid en ik, ik ben op weg 
naar mijn volgende muurschildering. 

Alexandra Haven 

OP DE BANK
>CLARA 
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CLARA  © Alexandra Haven

Cachée dans un coin sombre, je con-
temple la fresque de l'Archange d’Ys-
laire qui m’inspire 1001 histoires. Cla-
ra qui passe alors par-là, se demande 
pourquoi je suis tellement absorbée 
par ce dessin. J’en profite pour con-
naître son avis sur la fresque: "Pour 
être honnête, je ne suis pas trop fan 
de la noirceur qui s’en dégage ».

Résumé

Elke maand strijkt een reporter van 
De Vijfhoek neer aan een muurschil-
dering en vraagt aan een buurtbe-
woner of passant hoe het met hem 
of haar gaat en wat er zich in zijn of 
haar leven afspeelt. Deze maand 
ontmoeten we Clara. 



In het midden van de Kartuizersstraat, op loopafstand van de Beurs, zit een klein 
verborgen muurtje. Het muurtje vormt de grens tussen een galerie en het ge-
bouw ernaast. Ik zie een man die een tafel en een paar stoelen van binnen de 
stoep op tilt. Hij nodigt mij uit voor een kop koffie in de showroom en vertelt 
uitbundig over zijn werk, leven en de straat waar wij ons in bevinden. Damien 
Lopes is de buur van de Aartsengel.

Aangenaam Damien. Kan u mij iets ver-
tellen over uzelf?
Ik ben Damien en ik ben tweeëndertig 

jaar. Ik werk nu ongeveer een jaar hier 
bij Diito, de showroom waar we nu in 
staan. We stellen interieurs tentoon en 

ik probeer mensen te helpen en inspi-
ratie te geven. Ik open de winkel elke 
ochtend stipt om halfelf en ik begin mijn 
dag met alles buiten te zetten. We zitten 
erg dicht bij het centrum dus een betere 
locatie kan ik mij haast niet voorstellen. 
Ook ken ik de straat goed, want ik reis 
elke dag op en neer vanuit Elsene. Hier 
woon ik nu al een aantal jaar met veel 
plezier.

Bent u een geboren en getogen Brusse-
laar?
Nee, ik ben helaas niet geboren in Brus-
sel. Ik heb een aantal jaren geleden 
besloten om hier naartoe te verhuizen. 
Oorspronkelijk kom ik uit Lyon, een 
kleine stad in Frankrijk. Ik woon hier nu 
ongeveer zeven jaar en inmiddels kan 
ik zeggen dat ik mijn weg in de stad wel 
heb gevonden. In een grote stad voel je 
je nooit alleen en dat is wat ik zo fijn en 
mooi vind aan Brussel.

Bent u een groot kunstliefhebber?
Ja ik ben absoluut dol op kunst. Er zit 
een kleine galerie om de hoek die ik pas 
nog heb bezocht. Ze hebben momen-
teel een geweldige tentoonstelling en 
dat was enorm leuk om te zien in zo’n 
een kleine galerie. Ik bewonder dus 
graag kunst, maar een grote street art 
kenner ben ik niet.

Kijkt u vaak naar de Engel?
Iedere dag. Altijd als ik aan het werk ben 
zie ik een gids hier langslopen met een 
slinger nieuwsgierige toeristen die mid-

den op straat stopt voor een foto. Het 
is een vaste halte in Brussel en verma-
kelijk om te zien vanuit de showroom. 
Soms denken toeristen dat zij de enige 
in de hele stad zijn. Eigenlijk luister ik 
niet naar wat er gezegd wordt over de 

Aartsengel, maar misschien dat ik dat 
nu maar eens moet doen. Ik kijk er dage-
lijks naar en toch blijft de ware betekenis 
voor mij een mysterie.

Vragen passanten u wel eens naar de 

© JULIA TIMTE

© JULIA TIMTE
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Damien Lopes



7

betekenis?
Ik zit graag op een stoel voor de schilde-
ring en dan denken mensen dat ik er iets 
van af weet. Ik moet hen helaas iedere 
keer teleurstellen. Ik ben wel benieuwd 
naar het verhaal erachter. Dan kan ik 
misschien de volgende verdwaalde toe-
rist wel uitleggen waar hij naar aan het 
kijken is. Mijn interpretatie is een puber 
die van de hoogste daken van Brussel 
schreeuwt om aandacht.

Roept deze schildering iets bij u op?
Ik draai mij even een kwartslag om de 
Engel goed te kunnen zien. Als ik nu 
naar boven kijk, doet de schildering mij 
denken aan mijn tienerjaren. Toen ik 
verdrietig was en het allemaal niet meer 
wist. Ik kijk naar een rebelse puber die 
het moeilijk heeft. De manier waarop 
de Engel zit en de gezichtsuitdrukking 
spreken luid en duidelijk. Het leven is 

soms moeilijk en de kunstenaar stak dat 
niet onder stoelen of banken. Ik geloof 
dat de tienerjaren voor niemand echt 
gemakkelijk zijn. Je verdriet laten zien 
aan anderen, zoals de Engel dit doet, 
hoort daar bij. Ik denk dat het ook over 
boosheid en je zin niet krijgen gaat. 
Daar doet deze schildering mij ook aan 
denken. Wederom, typisch de puberteit. 

Een engel symboliseert bescherming, 
hoe denkt u daarover?
Ik kan mij goed voorstellen dat er men-
sen zijn die hier wel zo over denken, 
maar ik voel dat niet op die manier. Dit 
komt voornamelijk door de lichaams-
houding van de Engel. Het straalt geen 
kracht uit, maar droefenis.  

Als u het gevoel dat u krijgt als u naar de 
Engel kijkt met slechts één woord moest 
omschrijven. Welk woord zou dit zijn?

Hoe eerlijk wil je dat ik ben? In het Frans 
zeggen wij ‘ringard’, smakeloos.

Is er iets wat u dan wél mooi vindt?
De schildering is tweeëntwintig vierkan-
te meter en bedekt de hele muur van 
top tot teen. Maar de meesten denken 
dat het slechts de Engel bovenin is. Op 
ooghoogte voor ons staan Franse tek-
sten geschreven. ‘God is eeuwig’ en ‘Er 
was geen begin’. Deze teksten lees ik 
dagelijks en geven mij meer het gevoel 
van bescherming en veiligheid. Ze horen 
natuurlijk officieel niet bij de schildering, 
maar voor mij horen ze bij het complete 
plaatje. 

De schildering is al lange tijd te bewon-
deren. De Engel komt namelijk uit 1998. 

Op ongeveer anderhalve meter van de 
grond is in sierlijke letters de naam Ys-
laire geschreven. Hij is de maker van de 
schildering. De kunstenaar is de Brus-
selse Bernard Hislaire en gaat onder de 
artiestennaam: Yslaire. De droevige Aar-
stengel is een onderdeel van een reeks 
figuren waarin Yslaire terugblikt op de 
twintigste eeuw. 

De volgende keer dat een tourgids voor 
de deur van Damien staat, zal hij mee-
luisteren. Het mag misschien niet zijn 
favoriete kunstwerk zijn, maar Damien 
is trots om de buur van de Aartsengel te 
zijn.

Julia Timte, studente journalistiek  
Erasmushogeschool Brussel

Au milieu de la rue des Chartreux, à 
quelques pas de la Bourse, se trou-
ve un petit mur caché. Le mur for-
me la limite entre une galerie et le 
bâtiment adjacent. Je vois un hom-
me soulever une table et quelques 
chaises sur le trottoir de l'intérieur. 
Il m'invite à prendre un café dans le 
showroom et parle de manière vo-
lubile de son travail, sa vie et la rue 
dans laquelle nous nous trouvons. 
Damien Lopes, un trentenaire, est 
le voisin de l'Archange. 

Résumé

”

© JULIA TIMTE

© JULIA TIMTE
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BRUSSELSE ARCHITECTUUR
>RUIMDENKENDE PERMISSIEVE STAD 

De derde uitdaging voor een boeien-
de stad, pas chiante, is inzetten op 
ruimdenkendheid en permissiviteit. 
De stad moet keuzevrijheid en initi-
atiefrecht laten aan haar bewoners 
en gebruikers. De stad mag zich niet 
verbergen achter regeltjes en regle-
mentjes om alles en nog wat te willen 
controleren. De stad moet sponta-
niteit bevorderen. De stad moet in-
ventief zijn om nieuwe vormen van 
samenwerking met haar burgers te 
ontwikkelen. Dit moet verder gaan 
dan het versleten begrip "participa-
tie". Dit  moet leiden naar een meer 
open democratische samenwerking.

In Brussel bestaat er een cultuur van sa-
menwerking tussen overheid en buur-
torganisaties, onder meer in diverse 
wijkcontracten. Doorgaans zijn deze 
samenwerkingen nog erg gereglemen-
teerd en maar toegankelijk voor goed 
georganiseerde en geprofessionali-
seerde organisaties. De ganse procedu-
re laat weinig ruimte voor improvisatie 
en spontaniteit. Grote groepen blijven 
hierdoor onder de radar omdat de “par-
ticipatie” mechanismen hun onbekend 
zijn, de inspanningen van de geves-
tigden dikwijls betuttelend blijven en 
wijkfeestjes met pannenkoeken en gri-
me-atelier doorgaans niet ver reiken.

Er was een pandemie nodig om hier en 
daar wat verandering te brengen. Ter-
rassen waren plots erg populair, wild 
of gestructureerd of gepalettiseerd. Zij 

hebben definitief stadsrecht gekregen 
en niemand vindt het erg dat er wat op-
stalruimte voor gemotoriseerd plaat-
ijzer verloren gaat. De reglementering 
heeft de dringende noodzaak gevolgd. 
De keerzijde van de medaille is dat er 
nogal wat publieke ruimte geprivati-
seerd wordt en weinig plaats blijft voor 
rustig op een bank zitten of spelende 
kinderen. Het Sint-Katelijneplein en de 
Oude Graanmarkt gaan hier duidelijk in 
overdrive.

Speel- en zomerstraten zijn een grote 
stap vooruit, ontstaan vanuit de nood-
zaak in de wijken en een aantal wak-
kere burgers. Mensen die nooit bereikt 
werden, komen nu buiten, bouwen 
samen geïmproviseerd stadsmeubilair, 
openen een “bar” of zitten terug met 
buren gezellig te kletsen. Kinderen le-
ven zich uit, oud speelgerief wordt van 
de zolder gehaald en gedeeld, vaders 
en moeders nemen de bende op sleep-
touw. Er worden banden gesmeed 
en plannen gemaakt voor een betere 
samenleefbare buurt. De autoriteiten 
volgen al dan niet schoorvoetend. Re-
glementen komen soms nog te veel uit 
de koker van zittende functionarissen 
die het nieuwe functioneren niet meer 
begrijpen. In de stad Brussel moet je 
aan een resem voorwaarden voldoen 
om toelating te krijgen, een enquête 
organiseren, formulieren invullen, ver-
antwoordelijken - peters en meters - 
aanduiden en minstens dertig dagen op 
voorhand aanvragen. We mogen hopen 

dat het experiment in 2020 heeft gehol-
pen om de zaken in de toekomst vlotter 
te laten verlopen.

Immopromotoren hebben intussen 
ook ontdekt dat hun projecten zouden 
moeten deel uitmaken van de levende 
stad en dat het goed is om een zeke-
re openheid te etaleren. Het concept 
“stadsliving” maakt opgang: kort sa-
mengevat een plaats in hun grote nieu-
we complexen waar iedereen welkom 
is. Althans binnen de door hen bepaalde 
uren en voorwaarden. We hebben dat in 
het verleden wel eens meer gehoord dat 
de centrale tuin van een complex voor 
iedereen toegankelijk zou zijn, bijvoor-
beeld de oude ASLK site aan de Wolven-
gracht en de Broekstraat. Na zeer korte 
tijd bleken deze ruimten zwaar bewaakt 
en afgesloten en bleek de zogenaamde 
openheid alleen maar een glijmiddel bij 
openbaar onderzoek en bouwaanvraag. 
De nieuwe projecten doen iets meer 
moeite, het ZIN project of de herop-
bouw van de oude WTC torens heeft op 
het gelijkvloers een mooie ruime serre 
voorzien die volgens de architecten een 
ontmoetingsplek moet worden waar 
“gebruikers van het gebouw” elkaar 
kunnen treffen. Men fantaseert over 
“stadssalons met een woonkamerge-
voel”! Allo! Ziet u het al in de, ondanks 
alle goede bedoelingen, nog altijd on-
herbergzame Noordwijk ver weg van de 
levende buurten, van de levende stad?

We begrijpen Patrick Bouchain (zie 

Wikipedia) die over de immobiliënspe-
culant zegt: “qu’il est certainement l’ac-
teur le plus chiant de la ville chiante”.

Marcel Rijdams

© IVAN PUT - BRUSSELSE ARCHITECTUUR
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HALTE VAN DE MAAND
>KARTUIZERSSTRAAT

We kunnen het ons vandaag moeilijk 
voorstellen maar ooit wandelde de 
Russische tsaar Peter de Grote door 
de Kartuizerstraat. We schrijven 15 
april 1717. De visionaire Russische 
staatsman was op reis door de Spaan-
se Nederlanden en had eerder die 
maand Antwerpen bezocht.
 
De tsaar kwam met een trekschuit 
uit Antwerpen langs de Willebroek-
se Vaart. De Brusselaars waren op de 
hoogte van zijn komst: een menigte 
had zich al op de oevers van het kanaal 
verzameld in de hoop een glimp te kun-
nen opvangen van deze illustere gast. 
Maar wat deed Piotr? Hij liet zich niet 
zien en bleef doodgewoon in zijn schuit 
zitten. Het zou niet misstaan in een 
film van Spielberg: de eerste geruchten 
in Brussel van de komst van dit grote 
heerschap, de opgewonden menigte 
die samentroept op de oevers van het 
kanaal en vervolgens de anticlimax: er 
gebeurt helemaal niets. De tsaar laat 
zich niet zien en de Brusselaars druipen 
dan maar teleurgesteld af. 

Peter de Grote had immers lak aan ce-
remonies en protocol. Misschien las hij 
in zijn trekschuit wel een of ander trak-
taat over scheepsbouw. Of deed ie ge-
woon een dutje. Pas later op de avond 
werd hij met een koets naar zijn gasten-
verblijf in het Warandepark gebracht. 

Over zijn precieze programma in Brus-
sel, toen omschreven als dé "délicieuse 

lustplaats van Brabant", is minder ge-
weten. Maar het tekent de tsaar ten 
voeten uit dat hij op de eerste bezoek-
dag het Kartuizerklooster bezocht. Dat 
klooster bestaat jammer genoeg niet 
meer maar een oude kaart geeft wel 
een idee. Op die kaart bevindt zich op 
nummer 33 vandaag het Bloemenhof-
plein. Onder het nummer zien we een 
klooster dat zich uitstrekt langs een 
zijarm van de Zenne. We herkennen 
een kapel en ook de cellen van de kar-
tuizers.

Nu, waarom bracht die Russische tsaar 
de hele voormiddag van 15 april 1717 
door in een klooster dat nu niet bepaald 
bekend stond om zijn pracht en praal? 
Heel eenvoudig: in dat klooster was een 

kartuizermonnik die heel bedreven was 
in... hout draaien! Ook deze scene zou 
een briljant cineast prachtig verfilmen: 
in mijn verbeelding zie ik dus die boom-
lange tsaar in een even sobere als piep-
kleine kartuizercel aandachtig zitten 
luisteren naar de deskundige commen-
taar van een ambachtelijke houtdraai-
er. Want zo was Peter de Grote: hij was 
enorm nieuwsgierig en had een oprecht 
interesse voor alles wat te maken had 
met techniek. Zijn reizen waren vaak 
studiereizen. 

Mocht dat kartuizerklooster nog be-
staan dan zou daar vandaag zeker een 
gedenkplaatje hangen met een verwij-
zing naar het bezoek van deze wereld-
beroemde Rus, maar rond 1800 lieten 

de Franse bezetter kapel en klooster 
afbreken en trokken de huidige Fa-
brieksstraat over de vrij gekomen gron-
den. Dankzij de Fabrieksstraat en de 
creatie van de Ninoofse Poort in 1816, 
werd de Kartuizerstraat een deel van de 

invalsweg die het westen van het land 
rechtstreeks verbond met het centrum 
van Brussel.

Stefan Moens



STADSBERICHTJES
>SUZAN DANIEL, MEER DAN EEN BRUG

Op 4 oktober was het dan zover: de of-
ficiële opening en inhuldiging van de 
Suzan Danielbrug. Het was een zonnige 
dag met veel vrolijke gezichten.

Velen hadden dan ook reden om blij te 
zijn. Voortaan kunnen fietsers, voetgan-
gers en het openbaar vervoer namelijk 
een kortere en aangenamere route ne-
men over het kanaal van Brussel. De 
nieuwe brug is een belangrijke techni-
sche verwezenlijking die duurzame mo-
biliteit in een wijk in volle ontwikkeling 
bevordert. Er zijn dan ook tal van be-
leidsverantwoordelijken en instanties 
bij de bouw en de naamgeving ervan be-
trokken geweest: Minister van Pensioe-

nen en Sociale integratie bevoegd voor 
Beliris Karine Lalieux, de minister-pre-
sident van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest Rudi Vervoort, Brussels minister 
van Mobiliteit en Openbare werken Elke 
Van den Brandt, Brussels minister van 
Leefmilieu Alain Maron, burgemeester 
van Stad Brussel Philippe Close (die een 
tiental minuutjes te laat kwam aanrij-
den met een step), schepen van Steden-
bouw en Openbare ruimte Ans Persoons 
en nog tal van andere aanwezige politici. 

Tijdens de speeches kwamen we uiter-
aard veel over de brug zelf te weten: Ze 
is 200 meter lang en weegt 1200 ton, 
ze bestaat uit twee verkeerszones: een 

7 meter brede asfaltstrook voor het 
openbaar vervoer en een 6 meter brede 
voetgangers- en fietserszone met een 
houten bekleding. Vanaf 5 oktober rij-
den twee MIVB-buslijnen de brug over 
om het Noordstation te bereiken: bus 
14 vanuit Jette en bus 20 vanuit Sint-
Agatha-Berchem en in de toekomst zal 
er ook een tram over rijden. De brug 
is trouwens van Belgische makelij: de 
staalconstructies werden vervaardigd 
in een gespecialiseerd atelier in Gent en 
vervolgens per binnenschip vervoerd. 
De staalconstructie van het voetgan-
gersgedeelte werd gebouwd in een ate-
lier in de buurt van Kortrijk.

Maar ook de symboliek van “een brug 
slaan” kwam uitgebreid aan bod. Door 
de twee zijden van het kanaal opnieuw 
met elkaar te verbinden, vergemakke-
lijkt de brug ontmoetingen en brengt ze 
een nieuwe dynamiek tussen de Noord-
wijk en Tour & Taxis. De Suzan Daniel-
brug verbindt de Simon Bolivarlaan met 
de Havenlaan en de Picardstraat. Vele 
Brusselaars en pendelaars verplaatsen 
zich nu makkelijker tussen deze twee 
belangrijke polen van de stad en zullen 
binnenkort kunnen genieten van het 
toekomstige park Allée du Kaai op de 
Beco- en Materialenkaai, waarvan de 
werken onlangs zijn begonnen.

Ook aanwezig zijn de talloze vrolijke ge-
zichten vanuit de LGBTQIA+-hoek, al-
leen al omwille van de naam die aan de 
Brug gegeven werd: Suzan Daniel. De 

naam van de brug werd in 2019 gekozen 
via een participatief proces. Burgers kon-
den eerst voorstellen indienen en daar-
na stemmen op een van de vijf namen in 
de shortlist. De naam van Suzan Daniel 
werd met overweldigende meerderheid 
gekozen. Veel mensen weten niet wie 
Suzan Daniel is en leren niet over haar 
op school. De naamgeving is vandaag 
alvast een aanleiding om mensen te in-
formeren over wie zij was en hoe de ho-
lebigemeenschap gestreden heeft voor 
gelijke rechten. Het icoon van de Belgi-
sche LGBTIA+ beweging krijgt daarmee 
eindelijk de erkenning die ze verdient. 
Suzan Daniel was een strijdvaardige les-
bienne die volgens de mannen van haar 
tijd weliswaar teveel ambitie had, maar 
die bij deze toch definitief in ere hersteld 
is. Ze werd geboren te Brussel in 1918 en 
werd al snel de leading lady van de Brus-
selse holebiscene. In 1953 nam ze als 
jonge vrouw deel aan een conferentie 
over gendergelijkheid te Amsterdam. 
Bij haar terugkeer richtte ze de eerste 
LGTBQIA+ beweging in België op, wel-
iswaar onder een naam die op geen 

enkele manier verwees naar dit thema, 
dat toen nog helemaal in de taboesfeer 
zat.  Op haar manier staat ze dan ook 
symbool voor het belang van bruggen 
bouwen tussen verschillende gemeen-
schappen. Ze overleed te Ukkel in 2007. 
Ze is uiteindelijk 89 jaar oud geworden. 
Haar levensgezellin was ook aanwezig 
bij de opening van de brug. 

Na het inaugurele gebaar, het knippen 
van het lint, konden we met z’n allen de 
brug voor de eerste keer oversteken. Op 
de tonen van de "Colonel Bogey March" 
(de themamelodie van de film “The 
Bridge on the River Kwai” dat ofwel flui-
tend in je hoofd blijft hangen, ofwel na-
zindert in de versie van “Charel, ik heb 
u … gezien”) bleven de meesten welis-
waar nog even hangen in het midden, 
genietend van een hapje en een drankje, 
en het mooie zicht over het kanaal.  

Greet Callaerts
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De gemeenteraadszitting van 5 sep-
tember 2022 begint met een interpel-
latie van inwoners uit de Begijnhofwijk. 
Het Pachecogebouw in de Grootgods-
huisstraat krijgt in afwachting van de 
verbouwing tot woningen een tijdelijke 
invulling. Bvba Pali Pali organiseert er 
socio-culturele activiteiten. De buurt-
bewoners klagen voornamelijk over 
geluidsoverlast. Er worden geregeld 
concerten en dj-avonden in open lucht 
georganiseerd. Het om middernacht 
voorziene sluitingsuur wordt niet ge-
respecteerd. De bewoners spreken 
over een nachtmerrie in hun anders 
zo kalme wijk. De politie reageert niet 
op hun oproepen. De bewoners bena-
drukken dat ze geen probleem hebben 
met het sociaal-culturele project. Ze 
wensen een sluitingsuur om 22u. De 
dialoog met Pali Pali is verbroken. 
OCMW-voorzitter Khalid Zian (PS) lijkt 
zich voor te bereiden op het kampi-
oenschap “antwoorden op ongestelde 
vragen”. Hij begint met een lange op-
somming van de activiteiten van Pali 
Pali. Nadat hij in juni een klacht ontving 
heeft hij de organisatie gevraagd een 
actieplan op te stellen om lawaaiover-
last te vermijden. Pali Pali heeft hierop 
luidruchtige activiteiten geschrapt en 
de avondlijke buitenactiviteiten ge-
stopt om 22u.
De buurtbewoners antwoorden dat het 
actieplan niet gerespecteerd wordt en 
voegen eraan toe dat de beloftes die 
Pali Pali maakt mijlenver verwijderd 
zijn van de realiteit.

Gemeenteraadslid Bianca Debaets 
(CD&V) wil weten welke energiebe-
sparende maatregelen het schepencol-
lege voorziet in de stad. Schepen van 
klimaat Benoit Hellings (Ecolo-Groen) 
antwoordt dat het college de aan-
bevelingen van het gewest volgt. De 
openbare verlichting wordt hoofdza-
kelijk beheerd door Sibelga. Er werden 
dimmers geïnstalleerd en verlichting 
die ’s nachts brandt, wordt vervangen 
door ledlampen. Uit veiligheidsover-
wegingen zal de openbare verlichting 
’s nachts blijven branden. Tussen 23u 
en 6u worden lichten aan monumen-
ten gedoofd en ook op de Grote Markt 
doven de lichten vanaf 23u. De verwar-
ming in de gebouwen van de stad zal 
verlaagd worden, zowel in kantoren, 
scholen, kinderdagverblijven, musea 
als zwembaden. De schepen voegt er-
aan toe dat de stad een vast energie-
contract afsloot zodat de energieprij-
zen niet zullen stijgen tot oktober 2023.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 
3 oktober 2022 wil gemeenteraadslid 
Debaets ook weten welke energie-
besparende maatregelen er zullen 
genomen worden tijdens Winterpret. 
Schepen van toerisme en grote eve-
nementen Delphine Houba (PS) meldt 
dat er, net als vorige jaren, verlicht zal 
worden met energiezuinige ledlampen, 
dat verwarming op terrassen verbo-
den is en dat er geen wegwerpplastic 
gebruikt mag worden. De ijspiste op 
het De Brouckèreplein blijft behouden. 

Het lijkt haar na twee jaar covidbeper-
kingen van fundamenteel belang om 
de mentale gezondheid van inwoners 
en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid 
van de stad te behouden. Winterpret 
moet een gezellig evenement blijven, 
besluit ze. Gemeenteraadslid Debaets 
zegt ontdaan te zijn door dit antwoord. 
Mentale gezondheid is natuurlijk be-
langrijk, vervolgt ze, maar waarom 
geen rolschaatspiste in plaats van een 
energieverslindende ijspiste? Ze con-
cludeert: “Veel geblaat en weinig wol”, 
dat is wat je krijgt met Ecolo-Groen in 
een schepencollege.

Gemeenteraadslid Riet Dhont (PTB- 
PVDA) is bezorgd over de stijgen-
de huurprijzen van de woningen be-
heerd door de grondregie. De stad 
heeft de huurprijs van haar woningen 
geïndexeerd met 10%. De huurders, 
waaronder het gemeenteraadslid zelf, 
hebben een brief gekregen waarin de 
grondregie zich engageert om deze 
verhoging te reduceren tot 5%. Op 
het einde van het jaar zullen alle huur-
ders het te veel betaalde bedrag te-
rugkrijgen. Maar wat gebeurt er met 
de indexatie in 2023, vraagt ze zich 
af. Ze wil die beperkt zien tot 2% van 
de huur. In diezelfde brief vraagt de 
grondregie aan haar huurders een at-
test van gezinssamenstelling en een 
aanslagbiljet van de belastingen van 
2021 voor te leggen. Om welke reden 
vraagt het gemeenteraadslid. Schepen 
van huisvesting Lydia Mutyebele-Ngoi 

(PS) antwoordt dat de grondregie een 
studie maakt over het gemiddelde in-
komen van haar huurders. Dit gebeurt 
anoniem, hun namen worden niet in 
de studie vermeld. Alle documenten 
zullen vernietigd worden. De schepen 
meldt dat de huurders niet verplicht 
zijn om op deze vraag in te gaan. Over 

de indexatie van de huurprijzen in 2023 
is nog niets beslist, meldt ze ten slotte.

Mireille Willems

GEMEENTERAAD 
>ENERGIEBESPARINGEN EN WINTERPRET

© BME
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MEER HARMONIE IN DE 
NOORDWIJK

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober 
werd er gefeest in de Noordwijk. Vzw 
Buurtwerk Noordwijk en de Grond-
regie Brussel huldigden hun nieuw 
gebouw in, volledig bestemd voor se-
nioren. Waar vroeger een charmant 
veilinghuis stond, prijkt nu een stijlvol 
gebouw met 9 appartementen, 1 soci-
aal restaurant en het Lokaal Diensten-
centrum van de Noordwijk.
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