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“Wie is Lydie Umutoni? 
Lees het op de achterzijde!”



DE KRIEKELAAR

Gallaitstraat 86 

1030 Schaarbeek 

02 245 75 22 

dekriekelaar@vgc.be 

www.dekriekelaar.be 

Tram 55 (Halte Liedts)  

Tram 25 – 93 – 62 (halte Liedts) 

Centrumverantwoordelijke: Leen Rossignol 

Gemeenschapscentrum De Kriekelaar is erkend 

door de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

OPENINGSUREN ONTHAAL  

ma, di, do & vr: 9:00 > 17:00 wo 9:00 > 19:00 

KINDERWERKING DADA 

Gallaitstraat 86 

1030 Schaarbeek 

02 245 75 22 

dekriekelaar@vgc.be 

BIB SOPHIA

Lambermontlaan 224 

1030 Schaarbeek 

02 245 32 90 

bibsophia@1030.be

www.schaarbeek.bibliotheek.be 

DIENST NEDERLANDSE CULTUUR

Vifquinstraat 2 

1030 Schaarbeek 

02 240 34 33 

nederlandse.cultuur@schaarbeek.irisnet.be 

Postadres: Colignonplein 1  

1030 Schaarbeek 

COLOFON

THUIS IN SCHAARBEEK oplage: 3600 ex.  

Werkten mee aan dit nummer: Kristof Braekeleire, 

Veerle Claes, Bregt Geukens, Josephine, Rose 

Vandepitte, Jona Van Autreve, Lieven Van Mele 

en Walter Vermander. Opmaak: Pjotr. Steun: elke 

vrijwillige bijdrage is welkom op rekening: 001–

2250765-53 van De Kriekelaar vzw met  

vermelding ‘Steun Thuis in Schaarbeek’. 

Publiciteit: 02 245 75 22 of dekriekelaar@vgc.be. 

Verantwoordelijke uitgever: Rita L’Enfant, De 

Kriekelaar, Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek. 

Deadline voor het binnenbrengen, toesturen 

of mailen van aankondigingen, mededelingen, 

berichten voor het volgende nummer: 3 oktober 

2022. Wat ons daarna bereikt, kunnen we helaas niet 

meer plaatsen. Met dank voor uw begrip.
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Je bent nu 20 jaar 
cultuurbeleidscoördinator in 

Schaarbeek… Dat is lang! 
Zeg dat wel…(lacht) 
Ik ben de tweede 
cultuurbeleidscoördinator 

van Brussel, in Etterbeek 
waren ze Schaarbeek een paar 

maanden voor. 
Ik heb in de afgelopen 20 jaar uiteraard heel wat 

zien veranderen, zowel in mijn professionele 
context als in de stad zelf. Schaarbeek is een 
superdiverse gemeente. Daarbij gaat het niet 
enkel meer om de etnisch-culturele diversiteit, 
die alleen maar is toegenomen, maar ook over 
de groeiende diversiteit binnen de diversiteit: 
steeds meer landen van herkomst, talen, 
levensbeschouwingen, migratiemotieven, 
verblijfsstatuten, economische welvaart, 
opleidingsniveau, … 

De laatste jaren vestigden zich steeds meer nieuwe, 
trendy horecagelegenheden en ambachtelijke 
zaken in Schaarbeek, vooral rond de Louis 
Bertrandlaan. Sommige cafés organiseren op 
regelmatige basis ook concertjes of feestjes. 
Dit brengt een hele nieuwe dynamiek teweeg. 
Schaarbekenaren hoeven hun gemeente niet 
meer per se te verlaten voor een avondje uit. 
Schaarbeek kan stilaan in het rijtje gaan staan 
van de ‘jonge, hippe’ Brusselse gemeenten. 
Dit gegeven stelt echter de dualiteit tussen de 
‘gefortuneerden’ en ‘minder gefortuneerden’ nog 
meer op scherp. Want helaas hebben we ook de 
armoede sterk zien toenemen de afgelopen jaren: 
1 kind op 4 groeit op in armoede…

Je functie bestaat 20 jaar, even lang als jij je job  
uitoefent - kan je wat meer vertellen over de 
ontstaansgeschiedenis ervan? 
In 2001 zag het decreet Lokaal Cultuurbeleid het 

licht. Toenmalig minister Bert Anciaux droomde 
ervan om cultuur toegankelijker te maken en 
wilde met dit decreet drempels wegwerken 
door mensen de kans te geven kunst en cultuur 
te kunnen beleven om de hoek, bij hen in de 
buurt. Er werd budget vrijgemaakt om steden 
en gemeenten een cultuurbeleidscoördinator 
te laten aanwerven én daarbovenop voorzag 
men een extra enveloppesubsidie voor 
de uitvoering van concrete innovatieve 
projecten. Geïnteresseerde steden en 
gemeenten kregen een aantal voorwaarden 
opgelegd: er moest een Nederlandstalig 
cultuur- of gemeenschapscentrum zijn en 
een bibliotheek, idealiter was er ook een 
Nederlandstalige gemeentelijke Dienst 
Cultuur. De cultuurbeleidscoördinator zou de 
“motor” worden om deze drie partners te laten 
samenwerken aan een lokaal cultuurbeleid – 
het “bindmiddel” zeg maar tussen drie diverse 
entiteiten, die voorheen niet noodzakelijk 
samenwerkten. 

Toen ik solliciteerde voor de job werd in het 
decreet bepaald dat we “eenmalige, bijzondere 
artistieke projecten” moesten realiseren. Dat 
leek me wel wat. Een aantal jaar eerder werkte 
ik als programmator theater en hedendaagse 
dans in een groot cultureel centrum in Hasselt, 
na een studie filosofie en een specialisatie 
theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent. 
Ik ben opgegroeid in de zuidrand van Brussel, 

20 jaar cultuurbeleidscoördinator in 

Hylke Gryseels startte in 2002 als cultuur beleidscoördinator in Schaarbeek.  
Maar ze voelt zich bijlange geen dinosaurus. Schaarbeek blijft haar prikkelen en uitdagen.



en Bruxelles ma belle is ondanks mijn geflirt met 
andere steden altijd mijn grote liefde gebleven: 
in al haar schoonheid en haar lelijkheid, met haar 
rafelrandjes en verborgen plekjes. Ik vond het een 
enorme meerwaarde om buiten de besloten muren 
van de theaterzaal te kunnen werken en meer 
voeling te hebben met wat er leefde in de stad. 

In de loop der jaren en onder verschillende ministers 
werd het decreet telkens een beetje bijgestuurd: de 
focus werd verlegd naar “gemeenschapsvorming” 
en vervolgens kwam daar ook “aandacht voor 
kansengroepen en diversiteit” bij. 

Ik mag dan al 20 jaar dezelfde job hebben, de inhoud 
ervan bleef non-stop aan verandering onderhevig. 
Het uitgangspunt was steeds ‘voeling met de 
lokale realiteit’, maar de manier hoe hiermee werd 
omgesprongen veranderde. 

In de beginjaren lanceerden we meer one shots: 
toffe eenmalige projecten die een rimpeling 
in het wateroppervlak veroorzaakten. We zijn 
mettertijd echter steeds meer gaan inzetten op 
duurzaamheid, onder meer door langlopende 
trajecten en door in te zetten op het verstevigen 
van netwerken met andere partners.

Ook mijn relatie met de drie partners veranderde: in 
de beginjaren was het soms nog trek- en sleurwerk 
om hen het belang aan te tonen van samen een 
sterker lokaal verhaal te schrijven – zonder 
elkaars concurrenten te zijn. Stilaan evolueerde 
het partnerschap naar een goed geoliede ménage 
à trois: de partners engageren zich collectief 
voor een stevig lokaal cultuurbeleid en werken 
complementair de beleidsdoelstellingen uit die 
we samen vooropstelden. Ik zie mezelf nu als een 
hoeder die erop toeziet dat onze neuzen in dezelfde 
richting blijven staan, maar die ook opportuniteiten 
en nieuwe tendensen tracht te detecteren zodat we 
samen verder kunnen blijven evolueren. 

Zoals het in elke ménage gebeurt, ontstaat er al eens 
frictie of een discussiepunt, maar het belangrijkste 
is dat er veel liefde is, zowel voor elkaar als voor 
Schaarbeek!

Wat maakt dat je na al die tijd nog steeds  
voldoening haalt uit je job? 
Oog hebben voor het menselijk en maatschappelijke 

aspect in de stad. Door de jaren heen heb ik 
gemerkt dat er een zeker engagement in mij 
schuilt: ik wil graag iets kunnen betekenen 
voor mijn stad. In de theaterwereld voelde ik 
me destijds soms opgesloten tussen de ‘rode 

pluche’… Het theaterlandschap zag er toen 
helemaal anders uit. Vandaag is er veel meer 
aandacht voor wat er zich buiten de muren van 
het theater afspeelt, in de stad. 

Wat ik ook erg fijn vind, is dat de teams van de 
verschillende partners (De Kriekelaar, Bib Sophia 
en Dienst Cultuur) al jarenlang weinig verloop 
kennen. Vele collega’s zitten net als mij, misschien 
geen 20, maar toch ook wel al 15 of 10 jaar op 
dezelfde plek. Ik denk dat dat wel iets zegt over het 
plezier dat we uit onze job halen, het engagement 
dat we voor Schaarbeek voelen én dat we goed 
kunnen samenwerken ook. We geloven samen in 
hetzelfde project. Die stabiliteit maakt ook dat we 
al jaren gestaag verder bouwen vanuit een stevige 
basis. Ik vind dat erg bijzonder, eigenlijk. 

En zoals ik eerder al aangaf, ik schrik er eigenlijk 
echt van dat ik al 20 jaar dezelfde job heb, want zo 
voelt het helemaal niet. Mijn job verandert mee 
op het ritme van de stad en van de maatschappij. 

Welke realisaties van de afgelopen jaren  
hebben je het meest gemarkeerd? 
Het mag absurd klinken in een Brusselse en 

dus de facto meertalige context, maar de 
samenwerkingen met Franstalige partners vind 
ik één van de belangrijkste realisaties. Toen ik 
startte als cultuurbeleidscoördinator leek dat 
ondenkbaar. Het water was toen nog erg diep 
tussen beide taalgemeenschappen. Nog zo eentje 
die nu de evidentie zelve lijkt: evenementen in 

 “Zorgen dat de stad een thuis blijft voor iedereen”
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het Josaphatpark. Het park was tijdens mijn 
beginjaren een no go zone. We hebben het stilletjes 
opgeëist met eerst “Een bijzondere dag in het 
park” met veel straattheater acts en daaruit 
groeide de klassieker “Boem Patat Josaphat”: 
een reuzepicknick en circus in het park. Intussen 
organiseert de gemeente in de slipstream hiervan 
al een aantal jaar een zomer lang activiteiten 
onder de naam “The Park to Be”. 

Een laagdrempelig cultuurbeleid betekende ook 
cultuur weghalen van de rode pluche van de 
theaterzaal en omdenken naar ontdekking en 
ontmoeting: zo organiseerden we vele projecten 
op bijzondere locaties, zoals bijvoorbeeld 
“Schaarbeek Laat”. Ik herinner me hoe we na 
afloop van een theatervoorstelling in de oude 
cafetaria van het zwembad met de ploeg in ons 
ondergoed in het zwembad zijn gedoken. We 
brachten cultuur ook letterlijk aan huis met 
projecten zoals “Salon Bombardon” waarbij 
enthousiaste cultuurliefhebbers het publiek in 
hun living ontvingen voor een concert, dans- 
of theatervoorstelling. Of we leerden iets bij 
over andere eetgewoontes en culturen tijdens 
“Salon Cuisson” waarbij Schaarbekenaren van 
diverse origine een menu samenstelden voor 15 
onbekende gasten die samen bij hen thuis aan 
tafel schoven. Ik vind het ook fijn dat we i.s.m. 
vzw Sputnik met het festival “Alles es Just!” de 
term “erfgoed” vanonder het stof haalden en de 

lokale Schaarbeekse geschiedenis rond de figuur 
Pogge konden ombuigen tot een plezant feest 
dat elk jaar drie dagen duurde of hoe we met 
de “Kriekenboomsage” een community wisten 
te creëren waarmee we de kriekelaar terug naar 
Schaarbeek brachten en intussen i.s.m. Brasserie 
de la Mule zelfs ons eigen lokale kriekenbier 
brouwden. Ach, ik zou zoveel mooie projecten 
kunnen opnoemen! 

Zeker niet minder belangrijk zijn de meer duurzame 
trajecten die blijven groeien en mooie synergiën 
teweegbrengen: ik denk aan de vrouwenwerking 
en de Stadsacademie van de Kriekelaar, maar 
ook aan Black History Month van Bib Sophia 
en recent nog de opstart van een duurzaam 
muziekbeleid MUZIK1030 van de Dienst 
Cultuur. Of hoe alles blijft bougeren en evolueren!

Ik blijf het ook chapeau vinden hoe de partners 
tijdens de moeilijke coronaperiode niet zijn 
weggekropen in een hoekje, maar snel hebben 
geschakeld en hun werking afstemden op de 
situatie om er samen het beste van te maken. 

Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? 
Zonder twijfel de superdiversiteit en duurzaamheid. 

Op dat vlak hebben we nog veel te leren en 
te implementeren. Daarnaast vind ik het ook 
belangrijk om oog te blijven hebben voor 
de polarisering van de maatschappij, zowel 
ideologisch als socio-demografisch. Hoe kan 
de stad een thuis blijven voor iedereen? Hoe 
kunnen we in dialoog blijven treden? Hoe kunnen 
we leren van elkaar en cultuur blijven inzetten 
als bindmiddel? Want het is verdomd goeie 
mayonaise, als ze pakt! •

Al 20 jaar trachten we cultuur dichter bij de mensen te 
brengen en de mensen dichter bij elkaar. Om dat moment te 
markeren geven we jou de kans om je ding te doen! Heb jij 
een leuk idee voor een laagdrempelig project in Schaarbeek? 
Kom je project voorstellen en wie weet kan je rekenen op een 
financieel duwtje in de rug. Goedgekeurde projecten kunnen 
rekenen op een financiële ondersteuning van minimum €500 
tot maximum €1000.  

Meer info vind je via www.1030cultuur.be, klik op 
“Projectoproep 20 jaar Lokaal Cultuurbeleid” 

PROJECTOPROEP!
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Het Kaaitheater zal grondig verbouwd worden. 
Tijdens deze renovatieperiode van drie jaar, 
strijken ze neer met hun kantoren in de 
Gallaitstraat 78 en zullen ze programmeren op 
verschillende locaties in Brussel. Ook de grote 
zaal van De Kriekelaar is één van de locaties. Het 
programma blijft internationaal en eigenzinnig, 
met waar mogelijk een link naar de nabije 
omgeving. We hebben allemaal iets moois om 
naar uit te kijken dus! Een gesprek met Barbara 
en Agnes, die samen de artistieke coördinatie 
vormgeven van Kaaitheater.

Jullie zullen nu op verschillende locaties in Brussel 
programmeren, hoe ervaren jullie dit, welke nieuwe 
mogelijkheden zien jullie? 
Barbara: We hebben fantasieën en wensen en we 

staan ook heel open want we weten niet hoe 
het gaat zijn. Het is een nieuwe realiteit die wij 
niet gewend zijn. Wij zijn gewend om één plek 
te bewonen en daar gastvrijheid te beoefenen. 
Nu gaan we naar een totaal andere realiteit 
waarin wij te gast zijn en daar ons publiek 
zullen ontmoeten. We kijken er naar uit om te 
leren van al die plekken waar we te gast zijn, om 
nieuwe publieken te leren kennen, publieken te 
vermengen.

Agnes: Als je zoveel jaren binnen je eigen huis werkt, 
dan wordt die manier van werken de ‘norm’. Je 
krijgt als het ware een soort van ‘blinde vlekken’. 

Voor onze ploeg zal het heel interessant zijn om in 
andere huizen te werken waar ons ‘normaal’ niet 
meer normaal is (lacht). Dat zorgt ervoor dat we 
onszelf in vraag kunnen stellen en hopelijk veel 
inspiratie kunnen opdoen. 

Wanneer zijn jullie bij het Kaaitheater beginnen werken? 
Agnes: Drie jaar geleden zijn wij gelijktijdig gestart.
Barbara: (verbaasd) Al drie jaar! Klopt, dat was net 

in deze periode van het jaar.
Wat zijn jullie ambities? 
Agnes: In de periode dat we op de verschillende 

locaties werken, proberen we via de programmatie 
linken te leggen naar de buurt of de omgeving 
van die locaties. Al gaat dat natuurlijk niet altijd 
mogelijk zijn. In sommige gevallen zullen we 
samen met de partnerorganisatie bepalen wat we 
programmeren of aan een groter project werken. 
We hebben binnen ons programma kunstenaars 
uit de jaren ’80 en ’90 die terugkomen, naast de 
jonge generatie, verschillende generaties krijgen 
een plaats bij ons. 

Barbara: Het internationale zit in het DNA van het 
Kaaitheater en wij zullen dat blijven aanbieden. In 
De Kriekelaar zal dit najaar bijvoorbeeld Göksu 
Kunak optreden, een Turkse choreografe die in 
Berlijn woont. Voor het eerst in Brussel. We hebben 
een loyaliteit naar de vernieuwers uit de vorige 
generaties, maar we hebben tegelijk een enorme 
nieuwsgierigheid naar nieuwe makers van nu. 

Daarnaast is ons algemene lange termijn motto: 
‘How to be many?’. Deze vraag begeleidt ons 

KAAITHEATER 

I N T E R V I E W  Veerle Claes F O T O  Kristof Braekeleire

de komende 
jaren in deHUIST 

GALLAITSTRAAT
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in de komende jaren. Eén van de resultaten 
die uit deze vraag is gekomen, is ons nieuwe 
prijzenbeleid ‘Pay what you can’. Zonder al te veel 
hokjes denken en voorwaarden, kiezen mensen 
zelf welke prijs ze kunnen betalen voor een ticket 
volgens hun eigen draagkracht op dat moment. 

Hoe vind je nieuwe jonge kunstenaars in  
Brussel en internationaal? 
Agnes: Door naar toonmomenten te gaan kijken bij 

de verschillende werkplekken voor kunstenaars, 
of naar afstudeerprojecten binnen het onderwijs. 
Internationaal zijn er grote festivals waarop je veel 
voorstellingen op relatief korte tijd kan zien. We 
kunnen natuurlijk niet alles zien, jammer genoeg.

Barbara: Er is inderdaad heel veel. Gelukkig zijn 
er organisaties die het als core-business hebben 
om net op zoek te gaan naar die allerjongste, 
beginnende kunstenaars. Zij zien alles van de 
afstudeerprojecten, zien al het jonge werk op 
festivals. Als iets heel goed is, dan horen we dat 
ook vaak wel via hen.

Gaat het goed voor jonge makers in België? 
Barbara: Er is een heel vruchtbare grond, waar heel 

veel groeit en zou moeten kunnen doorgroeien, 
maar een duurzame loopbaan opbouwen 
in de kunsten, waar je van kan leven, blijft 
zeer moeilijk. We hebben gelukkig wel een 
kunstenaarsstatuut in België. In Nederland ben 
je bijvoorbeeld als onafhankelijke kunstenaar 
letterlijk een ondernemer, een zelfstandige. Daar 
heb je geen keuze, geen vangnet. 

Agnes: Minister Jan Jambon heeft net vele miljoenen 
gevonden om toe te voegen aan de begroting 
cultuur. Gelukkig kunnen daardoor kleinere 
organisaties rond kunstenaars verder werken, 
hoewel de basis smal is. Ook de pot voor de 
projecten wordt opgetrokken, zoals eerder 
beloofd. Er zijn daarnaast best veel festivals 
en werkplaatsen waar ze hun eerste stappen in 
een professionele context kunnen zetten. Er is 
perspectief. Echte Fair pay, waarbij je onderzoek 
wordt vergoed als kunstenaar, is echter ook 
binnen deze kaders niet evident. Er wordt heel 
veel geïnvesteerd door jonge kunstenaars, en we 
zien hoe sommige makers op termijn afhaken, 
vermoeid.

Zal jullie toekomstige gebouw nieuwe  
mogelijkheden bieden voor kunstenaars? 
Barbara: Wij kijken daar echt naar uit, want na de 

verbouwing zullen wij genereuzer kunnen zijn 
naar kunstenaars. Er zullen minder kantoren zijn, 
maar meer plekken waar kunstenaars kunnen 
werken. Ook de connectie met de stad wordt 
groter: meer ruimte voor verschillende publieken 
en een groot stadsterras. Onze toekomstvisie werd 
vertaald in het nieuwe ontwerp van het gebouw.

Agnes: En in tussentijd kijken we enorm uit naar 
de samenwerking met De Kriekelaar en de vele 
andere partners! •

Info & tickets: www.kaaitheater.be

Barbara en Agnes in gesprek 
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In onze huizen en kantoren is er al lang een 
grote aandacht voor design, feng shui, welzijn, 
schoonheid en meest recent Marie Kondo’s 
heel populaire ontspullingstheorie: hou enkel 
de spullen waar je gelukkig van wordt. Hilde 
Bouchez schrijft in haar boek ‘A wild thing’ dat we 
niet mogen onderschatten wat het belang is van 
de dingen waarmee we ons omringen: ‘yo soy yo 
y mi circonstancia’1 (ik ben mijzelf en de dingen 
waarmee ik mij omring). In het boek ‘Politieke 
Emoties’ beschrijft Martha Nussbaum2 hoe dit 
evenzeer belangrijk is in de publieke ruimte: het 
bepaalt de beleving van de publieke ruimte en de 
intensiteit van de verbinding tussen burgers in 
die ruimte. Het gaat niet alleen om de materiële, 
fysieke ruimte maar ook om de onzichtbare 
ruimte, die de idealen en waarden bevat waar 
onze samenleving voor staat. Die politieke, 
emotionele, waarden gebonden verbinding 
kan versterkt worden door kunstwerken in de 
publieke ruimte zoals bijvoorbeeld de Cloud Gate, 
aka “The Bean” by Anish Kapoor in Chicago, 
door bepaalde murals (Banksy) maar ook door 
architectuur en stadsplanning.

Wanneer het debat in Schaarbeek woedt over de 
dekolonisering van de publieke ruimte, en dan 
specifiek over de buste van Roger Nols, gaat het 
niet zozeer over Roger Nols als persoon of het 
besef van een racistisch of ‘oriëntalistisch’ discours3 

in andere tijden. Het gaat veel ruimer. Over hoe 
wij ons verhouden als burger tot de publieke 
ruimte en de mate waarin deze verhouding een 
impact kan hebben op hoe wij ons voelen als 
burger. Hoe worden wij versterkt of verzwakt in 
ons geloof in het samenleven in die ruimte en in de 
democratische inclusieve waarden die daarachter 
zitten door wat wij visueel waarnemen?

Volgens bovenstaande auteurs mag men niet 
onderschatten, noch in de privéruimte noch in de 
openbare ruimte, hoe belangrijk het is met welke 
objecten we ons omringen. Het visuele print zich 
vast in onze neurologie en verbindt zich daar 
met vele connecties in het brein, die hierdoor 
hernieuwd en bevestigd worden. 

Het al dan niet toelaten van de buste van Roger 
Nols wordt door historici4  best overgelaten aan 
de burgers van Schaarbeek. Dit is een prachtige 
uitnodiging voor ons allen om een belangrijk 
thema toe te laten in ons burgerschap. Wat is 
de impact van een buste van Roger Nols? Wat 
was de impact van ‘sorry aan Congo’ terwijl de 
standbeelden van Leopold II er nog staan? 

Er is maar één land in Europa dat zijn verleden recht 
in de ogen heeft gekeken, en dat is Duitsland, 
dat zijn jongeren al decennia onderwijst en 
bewustmaakt van de oorzaken en gevolgen van 
het nazisme en hoe dit ooit is kunnen gebeuren. 
Hier in België leest nog altijd bijna niemand 
de internationale bestseller ‘King Leopold’s 
Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism 

COLUMN JOSEPHINE

De dingen  
waarmee we ons
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in Colonial Africa (1998)’. Hoe kan men in het 
reine komen met zijn koloniaal verleden en hoe 
kan men de gevoeligheden van het verleden 
kaderen? 

Mijns inziens is de publieke ruimte heel erg 
verbonden met ons heden, ons dagelijks leven, 
en die publieke ruimte moet een weerspiegeling 
zijn van onze waarden. Het innemen van 
ruimte door Roger Nols of Leopold II creëert 
verwarring: hoe kan een racistische man een 
standbeeld verdienen in het multiculturele 
inclusieve Brussel? Er een verguld plaatje 
bij hangen met een historische uitleg is een 
prima idee, maar wie leest het plaatje? Op 
cognitief vlak gebeurt de bewustwording van 
het verleden en de doorwerking in het heden 
op school in het vak geschiedenis, door het 
lezen van de krant, door het lezen van non-
fictie, door het discuteren met medeburgers. 
Maar in de visuele beleving van de publieke 
ruimte ligt het te weinig ontgonnen domein 
en de opportuniteit om de bewustwording 
van politieke evoluties dagdagelijks in de 
emotie te voelen via het visuele. Door de juiste 
(stand)beelden en kunstwerken worden wij zo 
dagelijks herinnerd aan onze waarden, aan onze 
gemeenschappelijke doelstellingen op politiek 
en menselijk vlak. 

Daarom deze warme oproep aan de burgers van 
Schaarbeek om hierover na te denken: wat is 
de impact van een standbeeld op onze beleving 

en welk soort standbeelden willen wij zien in 
de publieke ruimte? Hoe willen wij de jongere 
generaties bewust maken van het belang van de 
geschiedenis, maar toch vermijden dat zij in het 
heden standbeelden zien die manifest in strijd zijn 
met onze waarden?

Moet Schaarbeek zich ontspullen van die buste en 
moet Brussel zich ontdoen van heel wat andere 
beelden? MRAX is één van de organisaties die 
hierrond al decennia werkt5 mede als reactie tegen 
het gedrag van Roger Nols, die trouwens heel wat 
meer initiatieven tegen zich kreeg van burgers die 
zich verenigden.

Liever zou ik een standbeeld zien van een 
hedendaagse schrijver zoals David Van 
Reybrouck, die zijn leven wijdt aan analyse 
van o.a. het koloniaal verleden van België en 
Nederland. Hij is een Schaarbekenaar die je vaak 
tegenkomt met een notaboekje in La Laiterie in 
het Josaphatpark. Of misschien een standbeeld 
van Eunice Osayande, een Schaarbeekse vrouw 
die wij niet konden redden van een gewelddadige 
dood in de prostitutiewijk. Of misschien een beeld 
van UTSOPI, de organisatie die deze vrouwen wil 
beschermen? Of misschien een kunstwerk gemaakt 
door jongeren van meerdere culturen samen, met 
de hulp van de houtbewerker Ottone waarover ik 
eerder al sprak in deze column. 

De publieke ruimte voedt ons elke dag, laten we ons 
voeden met de juiste beelden. Zoals het verhaal over 
de twee wolven ons leert:
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Op een avond vertelde een oma het verhaal 
over de strijd die zich binnen ieder mens 

afspeelt aan haar kleindochter. “Dochter,” zei 
ze, “die strijd gaat over twee wolven. De eerste 
wolf heet Kwaad. En dat beslaat alles dat gaat 
over angst, woede, afgunst, jaloezie, verdriet, 
hebzucht, arrogantie, zelfmedelijden, schuld, 

wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, 
superioriteit en ego. Deze wolf leeft in ieder mens, 
hem proberen te negeren heeft geen zin. En blijven 
zal hij ook altijd, hij hoort bij het leven. De andere 

wolf heet Goed. En die wolf staat voor vreugde, 
vrede, hoop, liefde, sereniteit, nederigheid, 

saamhorigheid, trouw, nederigheid, compassie, 
vriendelijkheid, waarheid, grootmoedigheid en 
geloof. Ook deze wolf leeft in ieder mens, al is het 

soms moeilijk om hem te vinden. Maar blijven zal 
hij altijd, hij hoort bij het leven”. De kleindochter 
dacht even na en vroeg vervolgens: “Maar oma, 
als beide wolven bestaan, en altijd in strijd zijn 

met elkaar, welke wolf wint dan uiteindelijk?” De 
oude vrouw antwoordde: “De wolf die jij voedt.”

De publieke ruimte vullen met de beelden die we 
allemaal kunnen omarmen, en die inrichten als een 
reflectie van onze waarden, is onze samenleving 
voeden met de juiste wolf, zonder daarbij de 
complexiteit en de uitdagingen ervan uit het oog te 
verliezen. • FOTO

WE DSTR IJ D
Waar in Schaarbeek bevindt zich dit groenperkje met graffiti? 
Stuur je antwoord voor 3 oktober naar dekriekelaar@vgc.be of De Kriekelaar, 

Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek. 

F O T O ’ S 
R O S E  V A N D E P I T T E

Antwoord vorig nummer:  
Deze speelse muur bevindt zich aan het 
Houffalizeplein. 

Ann Denys wint een leuke prijs!

1 Ortega y Gasset, J., 
Meditaciones del Quijote, 
Residencia de Estudiantes, 1914.

2 Martha Nussbaum is een 
internationaal erkend 
politiek denker, doch is geen 
pure academica want in de 
praktijk zet ze zich in voor 
sociale rechtvaardigheid 
wereldwijd, voor intensiever 
en respectvollere uitwisseling 
tussen culturen en continenten 
en voor een nieuwe moraal van 
wereldburgerschap. Recht op 
eigen levensovertuiging en 
respect voor die van anderen 
vormt het hart van de moraal 
waarover ze boeken schrijft.

3 Oriëntalisme is de dominante 
vertekende westerse opvatting 
(ofte Foucaults term ‘discours’) 
van de Oriënt, oftewel het 
Oosten in culturele zin, zoals 

die ontstaan is sinds de tweede 
helft van de negentiende 
eeuw – de tijd van de mondiale 
kolonisatie door de grote 
westerse mogendheden, 
volgens Edward Said in zijn 
boek ‘Oriëntalisme’.

4 https://journals.openedition.
org/brussels/6069?lang=nl 
De volledige tekst van het 
artikel is vrij raadpleegbaar 
en is erg interessant want 
geeft een historisch overzicht 
van de ontwikkeling van 
Schaarbeek, xenofobische 
tendensen en de positie 
die Roger Nols en andere 
burgemeesters in Brussel 
daarin innamen.

5 (http://mrax.be/wp/faut-il-
deboulonner-roger-nols-son-
buste-a-schaerbeek-au-coeur-
du-debat-de-dactu/)
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T E K S T  Lieven Van Mele F O T O  Jacques Mupene Lakwapa

Het Europees Hof van Justitie heeft een uitspraak 
gedaan in de zaak rond de goederenspoorlijn 
die de haven van Brussel met het Belgische 
spoorwegnet verbindt. Daardoor blijft het 
reddingsplan voor de havenspoorlijn overeind.

In 2004 besliste het federale Fonds voor 
Spoorweginfrastructuur (FSI) om het 
voormalige spoorwegknooppunt Schaarbeek 
Vorming (Schaerbeek Formation) bouwrijp 
te maken en te verkopen. Het gevolg daarvan 
was dat de spoorlijn die de site met de Haven 
van Brussel verbindt, werd opgeheven, wat 
in 2021 ook gebeurde, zodat de Haven van 
Brussel haar enige verbinding met het Belgische 
spoorwegennet kwijt was. Het Brussels Gewest 
en de Haven van Brussel stapten dan ook naar 
de rechtbank.

Een spoorverbinding die deel uitmaakt van het 

trans-Europees netwerk mag in principe niet 
worden afgeschaft, stelt het Europees Hof van 
Justitie. Tenzij een alternatieve route wordt 
aangeboden, wat in dit geval niet is gebeurd. In 
maart 2022 tekenden de Brusselse en federale 
regering, Infrabel en de Haven van Brussel een 
overeenkomst om Schaarbeek Vorming te redden. 
Nu dit plan gered is, kan de Brusselse haven 
opnieuw gebruik maken van de spoorwegen om 
goederen te vervoeren (wat minder vrachtwagens 
op de grote ring zou betekenen), en krijgen 
(huidige en nieuwe) bedrijven in de buurt van 
Schaarbeek Vorming, een vlakte van ongeveer 40 
hectaren, ook toegang tot het spoornet. 

Het goederenvervoer zou in België tegen 2040 
met 25% toenemen. De federale regering 
heeft als doelstelling om het volume van het 
goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 
2030. Het plan past ook in het kader van de 
vermindering van de luchtvervuiling. •
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VORMINGSSTATION
HAVENSPOORLIJN 

Schaarbeek wordt terug verbonden met



Haal je gratis brochure in een 
van de 22 gemeenschapscentra, 
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Of kijk op www.N22.brussels.

ill
us

tr
at

ie
s 

©
 N

en
a 

Pe
et

er
s

220712_N22_promo_advertentie liggend A5.indd   1220712_N22_promo_advertentie liggend A5.indd   1 12/07/2022   14:5112/07/2022   14:51

Schaarbeek 
VROEGER  
& NU F O T O ’ S 

R O S E  V A N D E P I T T E

De Brusselse tuinwijken 
bestaan 100 jaar. Ze waren 
in de vroege jaren 1920 een 
antwoord op de wooncrisis 
na de Eerste Wereldoorlog, 
gebaseerd op een Brits model. 
Het was de bedoeling om 
met goedkope materialen 
kwaliteitsvolle huisvesting te 
bekomen voor arbeiders, die 
massaal van het platteland naar 
de stad getrokken waren. Ook 
in Schaarbeek is er een grote 
tuinwijk ‘Terdelt’.
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AGENDA

M U Z I E K 

Muzik1030 op  
autoloze zondag
Zo 18.09.2022

Om de grootste autoloze 
zone van Europa te 
vieren slaan Schaarbeek, 
Evere en Sint-Joost de 
handen in elkaar om 
jullie te laten genieten 
van muziek en dans in de 
straat. Twintig muziek- 
en dansgezelschappen 
zorgen vanaf 11u op elf 
locaties voor schoonheid 
op het asfalt.
In de Riga Dance 
Zone kan je terecht 

voor muziek en 
dansworkshops met 
Vibrato, Lady N & 
Serdi, Frankie Morelez 
d’Andrea en Dans Kapot.
Op tien andere locaties 
geniet je van concerten 
van Black Cat Bone, 
Brèche de Roland, Blue 
Mazette, Butterfly The 
Wave, Contretemps et 
Marées, Dakka Almanar, 
Funky Bodding, Les 
Taupes qui boivent du 
Lait, Les Trois Noires, O 
Vatapá do Arnaldo, The 

Nobody, Tiki Waka en 
Trio Valise.
Je kan je eigen programma 

samenstellen of via een aantal 

uitgestippelde fietsparcours 

verschillende voorstellingen aan 

elkaar rijgen. Er is ook een route 

voor kinderen die je met de hulp van 

de politie te fiets veilig van de ene 

naar de andere locatie brengt.

GRATIS en voor iedereen

1030.be/zondagsansvoiture

@1030cultuur @infoevere  

@josee1210

Organisatie: Diensten Cultuur 

Schaarbeek, Evere en Sint Joost
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Op autoloze zondag 
kan je in de buurt 
van De Kriekelaar 
alvast 3 straatfeesten 
bezoeken!
Vanderlindenstraat

Stephensonplein 
Paviljoenstraat
Op het programma 
staat heel veel 
kinderanimatie, 
rommelmarkt, live 

muziek, straattheater, 
hapjes, drankjes en 
véél gezelligheid.
Meer info: www.dekriekelaar.be

i.s.m. Muzik1030, Renovas en 

vele andere partners

Wil je een plekje op 

de rommelmarkt in de 

Vanderlindenstraat? 

Reserveer vooraf via 

dekriekelaar@vgc.be 

of kom langs!

Zo 18.09.2022 



AGENDA
M U S I CA L

Vokalino
Open repetities  

Zo 18.09.2022 &  

zo 25.09.2022 om 10u

In De Kriekelaar

Heb je er altijd van 
gedroomd om mee te 
doen in een musical? Om 
te zingen, dansen en op 
scène te staan? Dat kan! 
Kalino vzw begint in 
september met zang- en 
dansproject Vokalino, 
een musicalkoor met 
tweewekelijkse repetities. 

Optreden in juni. Geen 
ervaring of notenleer 
nodig: de coaches zijn 
er om je techniek aan 
te leren. Meer weten? 
Kom vrijblijvend naar 
onze open repetities 
in De Kriekelaar op 18 
en 25 september om 
10 uur. Voertaal: Engels. 
Het team spreekt ook 
Nederlands en Frans en 
vertaalt graag. 
Meer info: www.kalino.be

L I T E R AT U U R

Leesme 
Za 1.10.2022 om 10u

In De Kriekelaar

Leesme is een groep 
enthousiaste lezers die 
zeswekelijks op zaterdag 
een boek bespreekt 
bij een lekker ontbijt. 
Deze keer bespreken 
we ‘Dertig dagen’ van 
Annelies Verbeke.
Interesse? Stuur een mailtje naar 

ruth.van.dyck@skynet.be

Prijs: €20 per seizoen of €5 per keer

W O R KS H O P

Zeg niet zomaar 
paddenstoelen 
Di 27.09.2022 om 19u

In De Kriekelaar

September: het 
paddenstoelen seizoen 
komt eraan. Met een 
specialist ter zake gaan we 
op ontdekking naar leuke 
en interessante informatie 
over paddenstoelen.
Deelname in de onkosten: €2 met 

Femma pas en €5 zonder pas.

Inschrijven bij Claudine De Cuyper  

02 241 49 61 of 0479 08 47 02  

of c.decuyper@skynet.be

C U R S U S S E N  @  D E  K R I E K E L A A R

Kies je favoriete  
cursus
Start eind september 2022

Maak je keuze uit één 
van onze vele cursussen: 
Prana yoga, Prana 
yoga online, prenatale 
yoga, yoga@lunchtime, 
pilates, Oriëntaalse 
dans, Arabische 
conversatietafel, schaken 
voor beginners en 
verbeter je schaakskills.
Inschrijven kan online via  

www.dekriekelaar.be of  

ter plaatse tijdens de openingsuren.
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Inschrijfdag DaDa
Wo 14.09.2022  

vanaf 18u

In De Kriekelaar

Schrijf je kind in  
voor één van onze 
fantastische ateliers  
of speelweken. 
Info: www.dekriekelaar.be

Familiezondag
Zo 9.10 van 9u tot 12u

Ontbijt voor het hele 
gezin en workshops  
voor de kinderen.
Info & tickets: www.dekriekelaar.be

P O D I U M

Toonmoment 
TransfoCollect
Vr 9.09.2022 &  

za 10.09.2022

In De Kriekelaar

De jongeren van 
TransfoCollect brengen 
Pharmakon 2.0 in  
de grote zaal van  
De Kriekelaar. 
Info: www.transfocollect.com

Kaaitheater:  
Groove
Vr 30.09 en za 1.10 om 20u30

In De Kriekelaar

Info & tickets: www.kaaitheater.be

Kaaitheater:  
An(a)kara
Vr 21.10 om 20u30

In De Kriekelaar

Info & tickets: www.kaaitheater.be

Cultuur overdag:  
De Barbier
Di 25.10 om 10u30

In De Kriekelaar

Door De schone compagnie

Info & tickets: www.dekriekelaar.be

Kaaitheater: Necropolis
Vr 28.10 en za 29.10

In De Kriekelaar

Info & tickets: www.kaaitheater.be



Lydie is 37 jaar, getrouwd en mama 
van 3 kinderen van 13, 5 en 2 jaar. Lydie 
groeide op in Rwanda en studeerde er 
biochemie. Tegenwoordig is ze vooral 
actief als bezieler van verschillende 
vrouwengroepen die “Joy & Love”  
als belangrijkste thema’s hebben.  
We nodigden haar uit voor een gesprek.

Hoelang woon je al in Brussel? 
Ik woon ondertussen al 16 jaar in Brussel 
waarvan al 3.5 jaar in Schaarbeek. Ik ben 
geboren in Rwanda in 1985. Ik ben al heel 
lang weeskind, mijn vader stierf in 1992 
toen ik erg jong was. Mijn moeder stierf 
toen ik 13 jaar was, dat herinner ik me nog 
heel goed. Omdat we geen ouders meer 
hadden zijn mijn broer, mijn 2 kleine zussen 
en ik ondergebracht bij verschillende 
familieleden van mijn moeder in Rwanda. 
Het grootste deel van de familie van mijn 
vader was tijdens de oorlog het land al 
ontvlucht. We zijn niet samen kunnen 
opgroeien en hebben elk op onze eigen 
manier met het leven moeten leren omgaan. 
Mijn jongste zus en ik wonen nu in België, 
ik heb één zus die in de Verenigde Staten 
woont en mijn broer woont nog steeds 
in Rwanda. Mijn broer heeft het heel 
moeilijk gehad met het overlijden van mijn 
moeder, hij zag geen toekomst meer en zag 
drugs als enige uitweg. Maar nu gaat het 
eindelijk beter met hem en is hij clean sinds 
februari dit jaar. Hij heeft de liefde van God 
gevonden en kan daaruit voldoende kracht 
putten om een leven zonder drugs te leiden. 
Het zijn tenslotte liefde en vreugde die het 
leven de moeite maken.
Liefde en vreugde verspreiden is heel belangrijk 
voor jou, kan je daar wat meer over vertellen? 
Toen we na het sterven van mijn moeder 
ondergebracht werden bij verschillende 
familieleden ben ik verschillende keren 
misbruikt. Maar binnen de Rwandese 
cultuur wordt er over zo’n dingen niet 
gesproken. Zelfs al zou je een volwassene 
beschuldigen, in de Rwandese cultuur zou 

niemand je willen geloven. Ik heb er dus 
nooit over gesproken hoewel er altijd veel 
misbruik was. Met mijn moeder had ik 
hierover wel kunnen spreken, zij was mijn 
rots in de branding. Iedereen heeft recht op 
een liefhebbende moeder aan wie je alles 
kan toevertrouwen. Toen zij stierf keken we 
elkaar aan en ze vertelde me met haar ogen 
dat ze er altijd zou zijn en altijd voor mij 
zou zorgen vanuit het hiernamaals. Mijn 
moeder was een enorm lieve vrouw, ze ving 
regelmatig weeskinderen op, of mensen 
die het moeilijk hadden, zelfs mensen die 
door anderen verstoten werden konden 
rekenen op de steun van mijn moeder. 
Ik heb ongelooflijk veel goede en mooie 
herinneringen aan haar. Na haar dood heb 
ik beseft dat liefde een basisrecht is, en heb 
ik me geëngageerd om vreugde en liefde 
te verspreiden, moeders te steunen die het 
moeilijk hebben en kinderen alle kansen 
te geven om gelukkig te zijn. Zo heb ik 
over heel de wereld verschillende groepjes 
met telkens een 20-tal vrouwen opgericht 
met als doel het verspreiden van vreugde 
en liefde, en dat doe ik nu ook nog steeds 
in Schaarbeek. Liefde geven is gratis, en 
wanneer mensen je onrecht aandoen, moet 
je leren om de situatie te analyseren en 
proberen te begrijpen waarom die persoon 
slecht heeft gehandeld. Dat is wat ik wil 
meegeven in mijn verschillende groepen.
Waar word jij zelf gelukkig van? 
Ik zing heel graag en ik speel heel graag 
basket. In het secundair onderwijs in Rwanda 
speelde ik enorm veel basketbal. Ik studeerde 
er biochemie, ook één van mijn passies. Ik 
had altijd de droom om apotheker te worden. 
Maar toen ik met mijn zussen naar België 
ben gekomen moest ik werk vinden om voor 
hen te zorgen, dus heb ik die droom moeten 
opbergen. En natuurlijk word ik gelukkig 
van het samen zijn met mijn kinderen en 
mijn man. En echt te luisteren naar wat mijn 
kinderen zeggen, kinderen zijn veel slimmer 
dan veel mensen denken. Samen met mijn 
gezin genieten van de parkjes in Schaarbeek 
is een van de mooiste dingen die er bestaan.

WIE IS LYDIE 
UMUTONI?

I N T E R V I E W 

Bregt Geukens
F O T O 

Kristof Braekeleire

www.dekriekelaar.be

B
en je op zoek naar een cursus voor volw

assenen, een lokaal of  
een vriendje op facebook? H

eb je zin in een leuk concert, fam
ilie-

theater, com
edy? 

D
e K

riekelaar heeft het allem
aal! 

C
heck onze w

ebsite, facebook-pagina, flyers, aff
iches en folders, of 

spring eens binnen bij ons in de G
allaitstraat.

De Kriekelaar GC


