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SANDRA ZEGT…

Kom uit uw kot!
Met deze woorden kondigen we al jaren activiteiten van Linx+ 
en onze lokale groepen op onze website aan. Op vraag van 
Maggy werd dat even ‘Blijf in uw kot!’ Intussen zijn we twee 
jaar verder en veel van de thema’s die ons vandaag nog wak-
ker houden, brengen ons niet toevallig tot de essentie: een 
veilige, warme en betaalbare thuis. 

Met de Linx+-ploeg gingen we op pad om verhalen te sprok-
kelen rond wonen. We vroegen aan Johan Witters van Kras hoe rele-
vant het Immoneb-project is voor het woonbeleid in Gent. We luister-
den naar onze eigen geschiedenis vanuit het perspectief van Leila die 
aan de andere kant van de wereld opgroeide, gingen op stap met het 
fototoestel tussen de sociale woonblokken van Renaat Braem, ont-
dekten hoe de arbeidershuisjes van Leuven evolueerden tot erfgoed 
en waarom Rik Poot nooit internationaal doorbrak hoewel wij altijd 
al overtuigd waren. 

We hebben veel te vertellen, dus gooien we er vanaf dit num-
mer acht pagina’s extra tegenaan. En als André en Fernand uit het 
repaircafé van Linx+ Genk hun remblokken niet net vervangen had-
den, waren het er zelfs nog meer geweest. 

Ons Anders Bekeken-aanbod blijft groeien en dat doet ons plezier, 
want onze sociale geschiedenis geeft ook lessen voor de toekomst en 
net daarom willen we deze verhalen blijven vertellen. En onze lokale 
groepen? Ook daar bruist het opnieuw van goesting om terug samen 
op pad te gaan. We kijken er naar uit om deze pagina’s opnieuw te 
vullen met verslagjes en foto’s van lokale activiteiten. 

En mocht je nog twijfelen… op onze website vind je ons activiteiten-
aanbod opnieuw onder de oproep ‘Kom uit uw kot’!

Sandra Temmerman, coördinator Linx+

Op 1 maart was het weer nationale complimentendag 
én bovendien Week van de Vrijwilligers. Die gelegen-
heid konden we natuurlijk niet laten voorbijgaan zonder 
onze Linx+-vrijwilligers nog eens in de bloemetjes te zetten 
op onze sociale media. Een boodschap die we graag nog 
eens herhalen in deze Linxuit: Daarom, uit het diepst van 
ons hart, aan alle Linx+-vrijwilligers, een dubbel zo luide 
DANKJEWEL voor jullie inzet!
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OP STAP

BELvue museum Brussel
Over stemrecht, moedertaal en een tricolore dweil
BELvue is het museum over de geschiedenis van België. Het is 
gehuisvest in een prachtig 18de-eeuws hotel. Ik verwacht statie-
portretten, kristallen kroonluchters en marmeren trappen… Die 
zijn er zeker te vinden, maar er is meer… Want het museum ver-
telt ook de geschiedenis van onze democratie en laat je daar met 
een kritische bril naar kijken. Het museum is een initiatief van de 
Koning Boudewijnstichting.

In deze nieuwe rubriek brengt een Linx+-medewerker (deze keer 
dus Sandra) verslag uit van een bezoek aan een museum of een 
andere interessante attractie in België. Zo weet je meteen wat je 
kan verwachten als je er zelf eens naartoe wil. Heb jij tips voor 
onze vliegende reporter? Meld ze ons via info@linxplus.be.

Op basis van zeven thema’s krijg 
ik in het museum een blik op de 
evoluties van de Belgische samen-
leving sinds de onafhankelijkheid 
in 1830. De dynamische museum-
opstelling houdt niet enkel het 
verleden in stand, maar roept ook 
kritische vragen op voor onze sa-
menleving vandaag en in de toe-
komst. De thema’s die aan bod ko-
men zijn niet toevallig thema’s die 
voor Linx+ belangrijk zijn: demo-
cratie, welvaart, solidariteit, plu-
ralisme, migratie, taal en Europa. 

Ik zie de bekende 888-affiche, een 
campagnefilmpje van de socialis-
tische partij uit 1949 waarin vrou-
wen wordt uitgelegd hoe ze hun 
stem moeten uitbrengen, foto’s 
van arbeiders in de Gentse belui-

ken uit het AMSAB-ISG-archief... 
Los van het geboend parket voelt 
dit museum als thuiskomen!

Leila is vandaag mijn gids. Ze 
werkte tijdens de Koude Oorlog 
als radio-editor en leerkracht in 
Georgië, dat toen deel uitmaakte 
van de Sovjet-Unie. Ze leefde er in 
een religieuze minderheidsgroep 
van Jezidi en vertelt hoe het einde 
van het communistisch regime 
haar situatie veranderde. De 
rondleiding past in het project 
‘Twee (t)huizen, één gids’ van 
FMDO (Federatie van Mondiale & 
Democratische Organisaties), 
waarbij mensen met een migra-
tieachtergrond je door dit muse-
um gidsen. 

Leila geeft haar kijk op de evo-

“Onze samenleving zien 
door iemand met een 
migratieachtergrond geeft 
een extra dimensie aan dit 
museumbezoek”

Jezidi’s zijn een religieuze en 
etnische Koerdische minder-
heid, die met name in het 
noorden van Irak leven. 
Jezidi’s hebben hun eigen 
monotheïstische geloof en zijn dus 
geen moslims. Jezda is Koerdisch 
voor god. Jezidi betekent letterlijk: 
“volk van god”. Jezidi’s zijn door 
de eeuwen heen vaak het 
slachtoffer geweest van vervolging 
en vijandigheid. Hierdoor 
vluchtten eerder grote aantallen 
Jezidi’s naar de Kaukasus en 
West-Europa. Het laatste 
dieptepunt was de aanval van IS 
in augustus 2014. Meer weten 
over de Jezidi? Het Migratiemuse-
um in Molenbeek plant deze 
zomer een tentoonstelling over dit 
thema. Hou deze website in de 
gaten: www.migratiemuseum-
migration.be. 

Linxuit  • MAART 2022
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LINX+ TIP

Expo Frans Masereel
50 jaar geleden overleed houtsnijder en graficus 
Frans Masereel (1889-1972). Sociale rechtvaar-
digheid en individuele vrijheid zijn centrale 
thema’s in zijn werk. AMSAB-ISG en MSK Gent 
doken in hun collecties voor een warme hom-
mage aan Masereel en aan de vriendschappen 
in zijn rijkgevulde carrière. Dit resulteert in een 
bijzondere dubbeltentoonstelling.

Het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten 
brengt een ruime selec-
tie uit de verzameling van 
meer dan 700 werken van 
de kunstenaar. Niet alleen 
wordt voor het eerst de 
volledige reeks pen- en 
penseeltekeningen voor 
het boek ‘Mon livre d’heu-
res’ uit 1918 getoond. De 

uitgebreide hommage zoomt in op de totaliteit 
van Masereels oeuvre, vanaf de vroege jaren 1920 
in iconische houtsneden als ‘De kus’, over zelden 
getoonde schetsboeken uit de jaren 1937-1940, tot 
het late, door een bijzondere fantasie omgeven 
grafische werk.

In AMSAB-ISG zoomt men in op de vriendschap 
tussen Masereel, de Oostenrijkse auteur Stefan 
Zweig en de Franse vertaler Léon Bazalgette. Ver-
schillende documenten en publicaties belichten de 
band tussen deze mannen. De herdenking is ook 
een ideale gelegenheid om de bijzonder waardevol-
le collectie met topstukken in de kijker te zetten: in 
2003 nam AMSAB-ISG namelijk een unieke verza-
meling van zo’n 300 houtblokken, bijna 400 gal-
vano’s en 33 boeken van Masereel in ontvangst.

 ¢ MSK, Fernand Scribedreef 1, 9000 Gent:  
van 2 april t.e.m. 5 juni 2022. 
Meer info: www.mskgent.be/nl/
tentoonstellingen/frans-masereel
 ¢ AMSAB-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent:  
van 2 april t.e.m. 28 augustus 2022. 
Meer info: www.amsab.be/masereel

lutie van de democra-
tie in België en in Ge-
orgië. Hoe moeilijk het 
was om haar gods-
dienst te beleven. Dat 
het in stand houden 
van de Jezidi-moeder-
taal noodzakelijk is om 
een volk dat over de 
hele wereld verspreid 
woont te blijven ver-

binden. Onze samenleving zien door iemand met 
een migratieachtergrond verbreedt mijn blik en 
brengt een extra dimensie aan dit museumbe-
zoek. 

Als afsluiter bezoek ik de objectengalerij en ont-
dek ik voorwerpen die het materiële geheugen 
vormen van ons land: een mijnwerkershelm, ser-
vies van Boch, de hoefvormige laarsjes van Mar-
tin Margiela. Ik word vrolijk van de Millecroquet-
te, de vaas van Val-Saint-Lambert en de tricolore 
dweil die recht uit het huis van mijn grootmoeder 
lijken te komen, destijds mijn tweede thuis.

Sandra Temmerman

Op stap naar het BELvue museum met je 
Linx+-afdeling? 

 × Adres: BELvue Museum, Paleizenplein 7,  
1000 Brussel, www.belvue.be. 

 × Het museum ligt op wandelafstand van het 
station Brussel-Centraal. Open van dins-
dag tot vrijdag van 9u30 tot 17u. Weekends, 
 zomer- en schoolvakanties van 10u tot 18u. 
Basisticket: 7 euro; korting voor groepen, 
 senioren, jongeren en werkzoekenden. Gratis 
voor Museumpashouders. Gratis audiogids en 
infoboekje. 

 × Een bezoek met een FMDO-gids kost 80 
euro voor een groep van max. 15 personen 
(+  museumticket pp). Info via www.fmdo.be, 
2t1gbrussel@fmdo.be, tel. 0476 17 89 22.

 × Organiseer je een daguitstap, combineer dan 
je bezoek met een Anders Bekeken-wande-
ling. Te boeken via info@linxplus.be. Eten kan 
in het restaurant van het museum of in een 
gezellig eethuisje in de Marollenwijk. Of breng 
je eigen picknick mee en spreid je dekentje in 
het Warandepark.
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STIEL

“Als je iets maakt voel je je zo trots als een pauw!”
Met ons project Stiel brengt Linx+ een warm eerbetoon aan het 
vakmanschap en gaan we op zoek naar alternatieven voor de 
economische ratrace. In dit nummer: een portret van André en 
Fernand, twee mekaniekers pur sang.

André en Fernand leerden el-
kaar kennen op een repaircafé 
van Linx+ Genk. De heren raak-
ten aan de praat en het klikte me-
teen. Wat hen bindt? Een onge-
looflijke passie voor mechaniek 
en het rijke scala aan techniek dat 
een fiets rijk is. En dat zit vaak in 
kleine dingen.

Fernand: Als je eens zou zien 

wat voor een mooie techniek er in 
een gewone fietsbel zit! Je moet je 
eens afvragen hoe het komt dat 
zo’n bel belt. Wel, wanneer je die 
fietsbel opendraait, zie je dat er 
veel meer techniek in zit dan je 
denkt.

André: Ja, het is eigenlijk een 
klein tandwielkastje dat slingert 
en klopt tegen de buitenkanten. 
Als de bel niet werkt wordt die 
harteloos weggegooid, maar als je 
het goed bekijkt is het eigenlijk 
een kleine geniale uitvinding!

Die passie voor techniek 
stroomt al heel hun leven door 
hun aderen.

Fernand: Ik was 40 jaar meka-
nieker op Ford Genk. Het sleute-
len zit echt in mijn vingers, ik kan 

het niet loslaten. Ik moet aan iets 
kunnen sleutelen, al is het maar 
iets losdraaien of iets terug in el-
kaar steken, maakt niet uit. Dat 
zit in mijn genen. Als ik thuis iets 
moet weggooien dat kapot is, dan 
haal ik dat helemaal uit elkaar om 
te kijken wat erin zit. Ik moet dat 
gewoon weten. Dat is dikwijls 
heel leerrijk. Het is soms iets heel 

klein waar je op uitkomt en dan 
probeer je het eerst te herstellen. 
Soms lukt dat en soms ook niet.

André: Ik was mekanieker in de 
put, in de mijn. Dat had weinig 
met fietsen te maken, maar ik 
fiets al heel mijn leven en om kos-
ten te besparen heb ik geleerd om 
zoveel mogelijk zelf te doen.

Kennis doorgeven
Fernand: Het geeft enorm veel 

voldoening als je je kennis kan 
doorgeven. Wanneer je iemand 
een tip geeft en die komt achteraf 
vertellen dat het daardoor gelukt 
is, dat geeft enorm veel voldoe-
ning.

André: Dan laten ze ons ook ge-
rust! (lacht)

Fernand: Ja, dan kunnen wij 

ook op pensioen gaan! (lacht)
André: Weet je wat het is: we 

hebben die hele carrière achter 
ons. We hebben vanalles geleerd 
en heel veel ervaring opgedaan 
en aan het einde van je carrière 
sta je daar met die ervaring… Dan 
is het toch fijn als je dat kan door-
geven! Andere mensen moeten 
dat ook kunnen doen hé, de we-
reld verandert niet met dat wij 
weggaan.

Fernand: Ja, het is wat André 
zegt: wij hebben een hele rijke er-
varing. Maar een man met een rij-

ke ervaring heeft veel domme 
dingen gedaan… Daar leer je het 
meeste van! Als je morgen iets 
doet en dat gaat helemaal mis, dat 
vergeet je nooit meer. (lacht)

Wegwerpeconomie
De mannen leven voor en met 

de techniek. Hun hart bloedt 
wanneer er iets wordt weggesme-
ten zonder dat er geprobeerd 
werd om het te repareren. Maar 
nieuwe tijden brengen nieuwe 
technologieën, en die zijn niet al-
tijd een cadeau voor een meka-
nieker pur sang.

André: Er komt een heleboel ex-
tra bij kijken, de mechaniek wordt 
bijzaak. Om die hoogtechnologi-
sche fietsen af te stellen heb je bij-
voorbeeld een laptop nodig. Ik 

“Het is toch fijn dat als je 
iets aan de hand hebt 
iemand je komt helpen, en 
dat is ook voor ons zo!”

André en Fernand

Linxuit  • MAART 2022
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ben een digibeet, aan mij is dat 
niet besteed, dat loopt gegaran-
deerd in het honderd.

Fernand: Wij kunnen heel goed 
aan elektrische fietsen werken, 
maar als het aan de software ligt 
kunnen we er niet meer aan. Ik 
heb eens zo’n elektrische fiets 
opengedraaid op school. De tech-
nologie en de elektronica die in 
die fietsen zit, is ongelooflijk. 
Daar zit een heel klein motortje 
in. Maar dat wordt zo fragiel ge-
maakt, daar kan je zelfs geen 
schroevendraaier op zetten. Aan 
elektronische fietsen kan je niet 
echt meer sleutelen. Wanneer er 
iets scheelt aan de motor, dan 
wordt de volledige motor vervan-
gen en dat is spijtig. De tijd is 
voorbij dat alles wordt openge-
draaid om te maken.

André: Dat is een beetje hetzelf-
de als met huishoudtoestellen: 
die worden ook niet meer ge-
maakt om te herstellen. Er wor-
den zelfs bepaalde soorten 
schroeven gebruikt die je maar in 
één richting kan draaien. Eens 
die vastzitten, krijg je ze nooit 
meer los.

Repaircafés
Die wegwerpmaatschappij, daar 

hebben de heren het moeilijk 
mee. Net daarom steken ze graag 
de handen uit de mouwen op re-
paircafés én daarbuiten. Ze heb-
ben altijd hun materiaal bij en 
kunnen zo gestrande fietsers uit 
de nood helpen. 

Fernand: We gingen eens fiet-
sen aan de Moezel en kwamen 
een koppel tegen. De vrouw had 
haar band lek gereden. Haar man 
wilde de band plakken, nam een 
schroevendraaier en wou die tus-
sen de velg en de band steken. Ik 
vroeg hem meteen of hij ooit al 
een band vervangen had. Dat was 
duidelijk niet het geval (lacht). Ik 
heb het dan maar overgenomen 
en de band hersteld. Die mensen 
waren ons zo dankbaar dat ze ons 
in het volgende dorpje trakteer-
den op koffie en taart. We zijn nog 
altijd vrienden!

Het is ongelooflijk mooi om 
Andre en Fernand bezig te horen. 
Je merkt zo waar ze elkaar in vin-
den: een onwaarschijnlijke passie 
voor techniek. Maar de passie 

voor mensen is even groot. Dat 
blijkt uit het plezier dat ze halen 
uit het helpen van mensen.

André: In de repaircafés komen 
mensen langs met hun fiets, maar 
ze brengen ook hun verhalen 
mee. Dat is uniek. Nu, we kunnen 
ook niet iedereen helpen en het is 
niet fijn om te moeten zeggen dat 
we het hier niet kunnen maken. 
Dat doet pijn, daar liggen we ook 
wakker van.

Maar al ze iemand kunnen hel-
pen, doet dat deugd. Of dat ma-
ken er ook voor zorgt dat ze geluk-
kiger en trots zijn?

Fernand: Ja, bij mij wel!
André: Bij mij ook!
Fernand: Ja, als je iets maakt 

voel je je zo trots als een pauw!
André: Als je iemand ziet ver-

trekken met zijn fiets en een glim-
lach tot tegen zijn oren… ja doet 
deugd.

Fernand: Sommige mensen re-
ageren soms bijna vol ongeloof 
dat je iets hebt kunnen maken…

André: … het is precies iets bo-
venmenselijk! (lacht)

Fernand: Het is toch fijn dat als 
je iets aan de hand hebt iemand je 
komt helpen, en dat is ook voor 
ons zo! Of als je een kindje ziet 
staan met de ketting af. Je kunt 
toch niet verwachten dat het kind 
dat kan. Het is fijn om een kind 
gelukkig te maken, je voelt je dan 
ook voldaan en trots dat je gehol-
pen hebt.

André: Mooi toch dat die passie 
voor techniek tot zulke zaken leidt!

Een langer portret en meer 
beelden vind je op: 
 www.linxplus.be/
mekaniekers/

Carla Verdingh en Karen Dick
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WONEN

Beschermd erfgoed: 
arbeidershuisjes

Interview met Luc Minten
Wie wil zien hoe arbeiders in de 19de eeuw leefden, kan naar 
Leuven. Op een half uurtje stappen van het station – de Bond-
genotenlaan in en dan altijd rechtdoor – in een zijstraat van de 
Brusselsestraat vind je de Jean Bulenswijk. Niet toevallig aan 
de rand van Leuven, op een steenworp van de grote fabrieken en 
brouwerijen. 

De 20 huisjes in de Jean Bulens-
wijk zijn rug aan rug gebouwd 
met 24 huisjes in de Muurkruid-
straat, met muren van amper één 
steen dik. “Dat was natuurlijk 
goedkoper, maar je kon door de 
muren alles horen wat de buren 
aan het doen waren. Comfortabel 
was dat niet.” Dat vertelt ons Luc 
Minten. De historicus en leer-
kracht geschiedenis schreef over 
deze arbeidershuisvesting het bij-
zonder interessante en mooi 
vormgegeven boek ‘(Over)leven 
in Leuvense gangen’. 

Luc Minten: “Rond 1900 woon-
de ongeveer 13% van de Leuvense 
bevolking in dergelijke gangen, 
vaak niet zichtbaar vanop de 
straat, want miserie en armoede 
moesten worden weggestoken 
voor de rijke burgerij. Het hoog-
ste aantal werd in 1880 genoteerd: 
144 gangen. De huisjes in de cité 
Bulens werden in 1873 gebouwd 
door Jean Bulens, een graanhan-
delaar die ook brood zag in inves-
teren in volkshuisvesting. Steen 
per steen bouwt hij zo een imperi-
um uit. Bulens bezat naast de 
huisjes in de naar hem genoemde 
cité, ook werkmanswoningen in 
de Kaboutermansstraat en de 

Bloemenberggang. Dat was voor 
die man een geweldige broodwin-
ning. Ondernemers zoals hij za-
gen volkshuisvesting echt als een 
manier om winst te maken.”

Hij deed dat dus niet uit 
naastenliefde?
Luc Minten: “Neen, zeker niet, 

het economisch profijt stond 
voorop. De verhuur van die arbei-
dershuisjes was een goede inves-
tering voor de eigenaren. Die zijn 
er echt wel rijk mee geworden. 
Jean Bulens bijvoorbeeld is van 
nul begonnen en schopte het van 
azijnfabrikant tot grootgrondbe-
zitter. Bij zijn dood in 1876 be-
hoorde hij tot de 10 rijkste Leuve-
naars. Al moet ik daar wel aan 
toevoegen dat de cité Bulens ei-
genlijk een echt model was voor 
die tijd. De meeste gangen waren 
immers rijwoningen zonder tuin, 
maar Bulens voorzag van in het 
begin een tuintje voor de bewo-
ners. Dat was toen uitzonderlijk 
en nieuw voor Leuven.” 

Waarvoor werden die tuintjes 
gebruikt?
Luc Minten: “De eerste bewo-

ners van die huisjes waren eigen-
lijk verarmde boeren en landar-
beiders. We zitten midden in de 
industriële revolutie. Kleine boe-

ren kunnen amper nog overleven 
op het platteland. Dus trekken ze 
massaal naar de stad op zoek naar 
werk. Voor huisvesting kunnen ze 
enkel in de gangen terecht. De 
tuintjes gebruiken ze om kleinvee 
te houden – geiten, kippen, var-
kens… Mensen en dieren leefden 
in slechte hygiënische omstandig-
heden door elkaar, zonder vol-
doende toiletten. In de bouwaan-
vraag van cité Bulens stonden er 
zes toiletten ingetekend, maar 
uiteindelijk zijn er maar vier ge-
bouwd. Vijf gezinnen moesten 
dus één toilet delen. Als je weet 
dat elk gezin uit 5 à 7 mensen be-
stond, kan je zelf wel uittellen wat 
dit betekende… Riolering was er 
ook al niet. Urine en stront be-
smetten het grondwater, met al-
lerlei ziektes tot gevolg.”

Hoe waren die huisjes 
ingericht?
Luc Minten: “Er waren twee ka-

mers op het gelijkvloers en twee 
op de eerste verdieping. Beneden 
was er vooraan een ruimte voor 
een Leuvense stoof, om te ver-
warmen en op te koken. Daarach-
ter was een eetplaats, die vaak als 
slaapkamer werd gebruikt. Boven 
waren nog twee kleine slaapka-
mers. Dat was dus echt wel krap 
behuisd voor de kroostrijke gezin-
nen uit die tijd. Volgens de plan-
nen moest er ook een kolenkelder 
komen, maar die is nooit ge-
bouwd. Alles was heel primitief 
ingericht, zonder elektriciteit en 
stromend water. Dat was de typi-
sche armoedige inrichting van ar-
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beiderswoningen in die tijd.”
Waarom koos men er eigenlijk 
voor om arbeiders weg te 
steken in dergelijke gangen en 
beluiken? 
Luc Minten: “We zitten dan vol-

op in de 19de eeuw, de tijd van het 
economisch liberalisme en de 
bourgeoisie. Ook in Leuven was 
dat heel duidelijk. Het liberale 
stadsbestuur bestond uitsluitend 
uit rijke burgers die totaal geen 
voeling hadden met het gewone 
volk. Het idee was trouwens ook 
dat de overheid niet mocht ingrij-
pen: laisser faire, laisser passer. Er 
moesten eerst enkele dodelijke 
epidemieën uitbreken, zoals de 
cholera in 1866. Pas dan groeide 
er interesse in volksgezondheid.”

De huisjes hebben merkwaardig 
genoeg de Eerste Wereldoorlog 
overleefd?
Luc Minten: “Ja, Leuven was 

heel zwaar verwoest, maar dat 
waren hoofdzakelijk de grote bou-
levards. Omdat de arbeidersbuur-
ten ver weg van het centrum la-
gen, zijn die minder zwaar getrof-
fen. Maar bij de wederopbouw 
werden de arbeidersbuurten 
weer achteruit gesteld, want al 
het geld ging naar prestigieuze 
projecten. De arbeiders werden 
vergeten. Na de Eerste Wereld-
oorlog werden de huisjes in de 
cité Bulens één voor één ver-
kocht. Die huisjes stonden er al 40 
à 50 jaar, en er waren serieus wat 
kosten aan. Zo moest er een riole-
ring worden aangelegd. De nieu-
we eigenaren, meestal onge-
schoolde arbeiders die in de Leu-
vense fabrieken werkten, kwa-
men er zelf in wonen. Ze zagen 
dat als een investering voor de 
rest van hun leven.”

Hadden zij de middelen om die 
huisjes op te knappen?
Luc Minten: “Dat was vaak een 

probleem, ook in de andere cités 
in Leuven. Eigenlijk hadden zij 
daar het kapitaal niet voor. Dat 
werd heel duidelijk zichtbaar na 
de Tweede Wereldoorlog. In de ja-
ren 1950-1960 sloeg de verkrotting 
echt toe. Plannen om de wijk te 
slopen en te vervangen door 
hoogbouw hielpen ook niet om 
nog eigenaren te vinden die wil-
den investeren. In 1980 waren er 
nog 36, al dan niet bewoonde, 
gangen in het Leuvense.”

Uiteindelijk is de wijk gered 
door een heel ander slag 
mensen dan de arme arbeiders 
waarvoor ze gebouwd werd?
Luc Minten: “In de jaren 1980 

namen yuppies er hun intrek. 
Young Urban Professionals met een 

degelijk inkomen die in Leuven 
hadden gestudeerd en in Brussel 
werkten. Zij konden de huisjes 
opkopen en aanpassen naar he-
dendaagse normen. De wijk kreeg 
daarmee een heel ander profiel: 
hipper en groener. Het is een heel 
rustige buurt. Een groene oase 
midden in de stad met nog een 
beetje privacy doordat de huisjes 
wat verscholen liggen. Eigenlijk is 
dat nu een heel mooie omgeving 
om te wonen. Maar sociale huis-
vesting is dit al lang niet meer, 
eerder een voorbeeld van gentri-
ficatie.”

Vandaag zijn de huisjes erkend 
als erfgoedcluster, las ik in uw 
boek.
Luc Minten: “In de jaren 1950-

1960 werden arbeidershuisjes 
massaal afgebroken. In die perio-
de liet de socialistische burge-
meester Franz Tielemans 
Sint-Maartensdal bouwen, een 
complex van sociale apparte-
mentsblokken naar een ontwerp 
van Renaat Braem. Dat was een 
serieuze sprong voorwaarts in de 
volkshuisvesting. Maar het besef 
groeide ook dat niet alles van het 
verleden mocht verdwijnen. 
Daarom is het goed dat de cité Bu-
lens als voorbeeld van de eerste 
generatie 19de-eeuwse arbeiders-
buurten bewaard wordt. Dat 
maakt dit toch wel tot een uniek 
stukje erfgoed.”

Marc Spruyt

WIN HET BOEK VAN LUC MINTEN Linx+ geeft een exemplaar weg 
van (Over)leven in Leuvense gangen: Bewoners, volksgezond-
heid en ruimtelijke ordening in de Jean Bulenswijk en de Muur-
kruidstraat (1873-2020) van Luc Minten.  
Wil jij dit boek winnen? Vul dan ons kruiswoordraadsel in op p. 19!

“Ondernemers zagen 
volkshuisvesting echt als 
een manier om winst te 
maken.”

Luc Minten
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WONEN / FOTOREPORTAGE

Sociale woningbouw door Renaat Braem
Renaat Braem (1910-2001) wordt wel eens de architect van de armen genoemd. Heel wat sociale 
woningen werden door hem gebouwd. Vooral na de Tweede Wereldoorlog, toen de woningnood 
het hoogst was. Hoogbouw in een parklandschap bood volgens Braem heel wat voordelen voor de 
bewoners: licht, ruimte en groen rondom. Gedaan dus met de benepen en vochtige arbeidershuisjes 
van weleer. Collectieve voorzieningen zoals winkels, scholen en speeltuintjes moeten het burencon-
tact bevorderen en een echt gemeenschapsgevoel creëren.

De ‘wooneenheid Kiel’ kent iedereen in Antwer-
pen als ‘de Braemblokken’. Negen flatgebouwen 
op poten werden gebouwd aan de Emiel Vloors-
straat, goed voor 800 sociale woningen, omringd 
door groen. In 1954 trokken de eerste bewoners 
er in. Er kwamen ook winkels, een wooncom-

plex voor bejaarden en een warmtecentrale. In 
1988 startte een grondige renovatie. Eén apparte-
ment bleef bewaard in de oorspronkelijke staat als 
museumappartement. De Modelwijk in Laken en 
Sint-Maartensdal in Leuven zijn andere bekende 
torengebouwen van Braem.
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Speelser dan de Braemblokken oogt de Arenawijk 
in het Antwerpse district Deurne (Dordrechtlaan). 
De wijk werd rond 1970 gebouwd op de gronden 
rond het vroegere Fort van Deurne (een onder-
deel van de Brialmontomwalling rond Antwerpen), 
dat Braem eerder al had omgevormd tot sporthal 
(de Arenahal). De blokken zijn hier minder hoog 
(slechts vier verdiepingen) en vallen vooral op door 
hun organische vormen en betonstructuren. De 
open ruimtes onderaan werden later omgevormd 

tot garages. Vandaag zijn alle 289 studio’s en 
appartementen verlaten en wachten ze op renova-
tie. Die zou in 2024 moeten afgerond zijn. De helft 
is echter in te slechte staat (betonrot!) en zal wor-
den vervangen door nieuwbouw. Bekijk meer foto’s 
op www.linxplus.be/braem.

Foto’s: Rudi De Rechter 
Tekst: Marc Spruyt
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WONEN

“Immoneb heeft heel wat  
in beweging gezet”

Interview met Johan Witters
Het Gentse armoedenetwerk Kras organiseerde eind 2021 in 
samenwerking met Linx+ een actie voor betaalbaar wonen in 
Gent. Overal in het stadsbeeld verschenen nep-immoborden. Die 
nodigden je uit om te surfen naar de website www.immoneb.be. 
Verschillende erbarmelijke woningen werden er te huur aange-
boden. Na wat langer surfen ontdekte de bezoeker dat het een 
actie betrof om te ijveren voor meer betaalbaar wonen.

De beelden van de woningen 
werden gemaakt door mensen in 
armoede die, samen met onze fo-
towerkgroep Linx+ Revolver, hun 
vaak erbarmelijke woon-
omstandig heden in beeld brach-
ten. Vier coaches van Revolver 
begeleidden telkens een groepje 
van vier deelnemers. Zij leerden 
hun fototoestel kennen en kregen 
inzicht in de geheimen van een 
goede foto. Tijdens werkgroepen 
werden de foto’s besproken.

De actie mondde tijdens de 
kerstdagen uit in een drukbe-
zochte expo in Shopping Gent 
Zuid. Tijd voor een gesprekje met 
Johan Witters van Kras voor een 
nabeschouwing.

Hoe kwamen jullie erbij om 
deze actie op te starten?
Johan Witters: “Kras is werk-

zaam in Groot-Gent. We bestaan 
uit 18 vertakkingen die zich inzet-
ten voor mensen die in armoede 
leven. We hebben een doelpubliek 
van 14.000 mensen. We bereiken 
heel veel mensen die in armoede 
leven. Wij horen dus ook heel veel 
van hun verhalen. Wonen kwam 
hierbij vaak ter sprake: de lange 
wachtlijsten voor een sociale wo-
ning, geen betaalbare huurwo-

ning vinden, de slechte omstan-
digheden van hun woning, enz. 
En nu komt daar ook nog de kost 
van energie bij. Kras verleent ma-
teriële steun (voedselhulp, kledij, 
huisraad) en organiseert ontmoe-
ting. We kwamen tot het inzicht 
dat we met de grond van de zaak 
willen bezig zijn en ons niet be-
perken tot individuele ondersteu-
ning. We wilden ons met de wor-
tels van dit structurele probleem 
bezig houden en zo bewustwor-
ding en politieke druk creëren. 
We wilden kijken wat we echt aan 
dit probleem konden doen.”

Werkt de politiek mee met jullie 
doel?
Johan Witters: “Met onze actie 

hebben we heel wat politieke res-
pons gekregen. De Gentse sche-
penen Tine Heyse (Groen) en 
Rudy Coddens (Vooruit) steunden 
de actie. Het gaf hen de mogelijk-
heid om het verder politiek door 

te spelen naar het parlement. Ons 
persmoment is trouwens ter spra-
ke gekomen in het Vlaams parle-
ment.”

Wat zien jullie als concreet 
resultaat van jullie actie?
Johan Witters: “Onze actie is op 

sociale media liefst 10.000 keer 
gedeeld. We hebben het gevoel 
dat onze actie toch heel wat in be-
weging heeft gezet. Doordat we 
ook in Gent onze nek uitgestoken 
hebben, worden we nu serieus 
genomen en worden we door an-
dere partners en de politiek sterk 
betrokken bij de woonproblema-
tiek. De politiek ziet ons nu als 
ernstige gesprekspartner. Het 
heeft ons veel waardering opgele-
verd.”

Wat zijn de volgende stappen 
die jullie zullen zetten?
Johan Witters: “We zullen sterk 

de vinger aan de pols houden van 
de woonproblematiek. Het gevolg 
van de actie is dat ons actieterrein 
wat verschoven is. Vroeger spits-
ten we ons toe op individuele on-
dersteuning. Dit blijven we doen, 
maar we zullen de structurele 
oorzaken en problemen in het 
oog blijven houden. We willen 
kort op de bal spelen om deze za-
ken te blijven aankaarten. Zo wil-
len we bewustwording creëren en 
politieke druk uitoefenen om 
deze structurele problemen aan 
te pakken. We zullen hiervoor sa-
menwerken met organisaties over 
heel Vlaanderen.”

Hendrik Braet
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WONEN

8 tips voor activiteiten
Wonen is het thema van dit nummer van Linxuit. Op de voorgaande pagina’s boden we je achter-
grondinfo en inspiratie. Nu is het tijd voor transpiratie… Met deze tips kan je zelf de handen uit de 
mouwen steken en een Linx+-activiteit organiseren over de woonproblematiek. Van wandelingen 
over films tot boekvoorstellingen. 

1. Bezoek de Braem-woning
Hij komt enkele malen aan bod in deze Linxuit: 

Renaat Braem. Een bijzonder architect die droom-
de van een klassenloze wereld, waartoe zijn archi-
tectuur een belangrijke rol moest spelen. In Ant-
werpen (Deurne) kan je zijn bijzondere woonhuis en 
atelier bezoeken. www.expeditiedestad.be

2. Toneel: Braempraat van 
Dimitri Leue
Acteur Dimitri Leue bracht in 
2018 het stuk ‘Braem praat of 
Het Lelijkste Land Ter Wereld’ 
op de planken, naar de geken-
de aanklacht van Braem over 
de Belgische bouwkunst. Niet 
meer in de theaterzalen, maar 

wel gedurende 1u35 lang integraal te bekijken op 
www.vimeo.com/293522320.

3. Genk Anders Bekeken / Olen Anders 
Bekeken
Onze rondrit in Genk (40 km) brengt je langs ver-

schillende Genkse woonwijken en historische sites, 
met een tussenstop aan de tuinwijk van Winter-
slag. In Sint-Jozef-Olen wandel je doorheen de bij-
zondere geschiedenis van dit dorp als product van 
de industrialisatie. www.linxplus.be 

4. Film: Rabot (Christina Vandekerckhove)
Deze Belgische documentaire uit 2017 vertelt 

het verhaal van een sociaal woonblok in Gent dat 
tegen de vlakte moet. De docu volgt een aan-
tal bewoners tijdens de laatste maanden van hun 
leven in de woontoren. Online betalend te bekijken 
via Lumière: www.mylum.tv/nl/films/rabot.

5. Fim: Rabot 2 (Simon Allemeersch)
Hoe is het nu met u? Met deze persoonlijke ver-

halen start deze documentaire, die verder uitzoomt 
naar een groter verhaal over private en publieke 

rijkdom. Welke rijkdom hebben we nodig voor een 
goed leven, en welke rol spelen architectuur, stads-
ontwikkeling en beleid hierin? Voorstellingen op 3 
mei in Wagehuys Leuven (www.30cc.be) en 12 mei 
in Leietheater Deinze (www.leietheater.be).

6. Documentaire: 5 Blokken
Vijf sociale woonblokken - gekend als ‘les 5 

blocs’ - in het centrum van Brussel worden binnen-
kort gesloopt om plaats te maken voor duurde-
re nieuwbouw. Jongeren uit deze blokken brachten 
hun leefwereld in beeld. Bekijk deze korte docu (20 
min.) op www.vimeo.com/77603522.

7. Boek: De onzichtbare 
wooncrisis  
(Joy Verstichele, 2018)
Wist je dat 30% van de pri-
vate huurders na het betalen 
van hun huur te weinig over-
houdt om menswaardig te 
leven? Dat 84% van alle woon-
subsidies naar eigendomson-
dersteuning vloeit, 14% naar 

sociaal huren en 2% naar privaat huren? Joy Versti-
chele van het Vlaams Huurdersplatform toont de 
verhalen achter de vele cijfers. 
www.huurdersplatform.be 

8. Boek: De Woonzaak (Hugo Beersmans, 2022)
De problemen met toegankelijkheid, betaal-

baarheid, kwaliteit én woonzekerheid op de priva-
te huurmarkt zijn groot. Wonen is een grondrecht, 
maar in de praktijk blijkt dat in Vlaanderen niet. 
Auteur Hugo Beersmans weet er alles over.  
www.woonzaak.be 

Christijn Terlingen
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FOTOGRAFIE

Grote Prijs Sociale Fotografie
Onze Grote Prijs Sociale Fotografie is een wedstrijd voor alle fotografen, maar richt zich specifiek tot 
studenten fotografie. Dit jaar organiseert Linx+ de 5de editie van deze wedstrijd. 

Deelnemers zenden 
een reeks foto’s in 
onder de noemer 
sociale fotogra-
fie. Dit is fotografie 

waar de mens centraal staat in al zijn gedragingen 
en interacties, en waarbij het verbindende element 
belangrijk is. 

Inzenden kan tot 7 juni 2022. Daarna komt de 
jury samen en kiest uit alle deelnemers 7 winnaars, 
waaronder 1 hoofdwinnaar. De 7 winnaars stel-
len hun fotoreeks tentoon tijdens de Gentse Fees-
ten. De twee voorbije jaren was het door Covid-19 
helaas niet mogelijk om bezoekers te verwelkomen. 

We kijken er dan ook naar uit om dat dit jaar wel 
weer te kunnen doen. 

De expo zal elke dag tijdens de Gentse Fees-
ten vrij toegankelijk zijn in Ons Huis (Vrijdag-
markt, Gent). Gedurende zeven dagen is er telkens 
een andere fotograaf aanwezig om extra uitleg en 
motivatie over zijn of haar werk aan het publiek te 
brengen. Deze rondleidingen zijn gratis. Linx+ is elke 
dag aanwezig op de expo om bezoekers te begelei-
den en in interactie te gaan.

De Gentse Feesten zullen dit jaar doorgaan van 
15 tot 24 juli. In Gent uiteraard. Meer info over deze 
wedstrijd: hendrik.braet@linxplus.be en  
www.linxplus.be/gpsf2022. 

TIP Wil je op de hoogte blijven van ons laatste fotografienieuws? Abonneer je dan op Infrarood,  
ons e-zine voor liefhebbers van sociale fotografie: www.linxplus.be/nieuwsbrief. 

Pascal Meyvaert in Klein Rusland
Om den brode is Pascal Meyvaert projectmanager in de chemie, maar hij is ook een begenadigd 
fotograaf die in 2021 hoog scoorde in onze Grote Prijs Sociale Fotografie met zijn reeks over de wijk 
Klein Rusland in Zelzate.

Wat er zo boeiend is aan deze sociale woonwijk? 
Pascal Meyvaert: “Ik woon vlakbij deze wijk, dus 
dat is makkelijk en bovendien spreken we dezelf-
de taal. Ik wou de mensen van de wijk aandacht 
geven nu deze dreigt te verdwijnen. Men spreekt 
steeds over de wijk, maar vergeet hier soms de 
verhalen van de mensen. Eigenlijk wou ik ambi-
tieus de politici overtuigen om deze wijk te laten 
bestaan en hen duidelijk maken dat het over 
mensen gaat die daar vaak al lang wonen en er 
hun leven hebben opgebouwd. Ik ontving daar bij-
zonder veel warmte en gastvrijheid toen ik foto-
grafeerde. Ik voelde mij steeds welkom.”
Bekijk meer foto’s op  
www.linxplus.be/kleinrusland.
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ANDERS BEKEKEN 

Aarschot Anders Bekeken
NIEUWE BROCHURE
Deze wandeling voert je langs de plekken die herinneren aan het 
moeilijke leven van de arme Aarschotse bevolking in de 19de eeuw 
en aan de vroege socialistische strijd voor een betere toekomst. 
Sta stil bij de eerste en enige fabriek, in de 19de eeuw: de weef-
fabriek van Persy. Ontmoet een (stenen) kantwerkster, symbool 
voor een nijverheid van uitbuiting. Het Volkshuis (1907) was een 
opvallende vuist en symbool van het proletariaat. In de volkswijk 
‘De Grecht’ leer je de werk- en leefomstandigheden kennen van 
de armere bevolking.

De wederopbouw van Aarschot 
na de Eerste Wereldoorlog heeft 
een dubbel gezicht: verkrotting 
van de arbeidersbuurt, riante 
gebouwen op de Grote Markt en 
het verschaald experiment van 
de Tuinwijk. De waterpomp op 
diezelfde markt symboliseert de 
slechte hygiënische omstandig-
heden waarin de bewoners leef-
den en werkten. Het zou erg lang 

duren voor de stad zijn zuiver 
water kreeg. Hoewel deze wan-
deling langsheen sociale thema’s 
voert, passeer je ook langs de 
mooiste én groenste plekjes van 
Aarschot.

 ¢ Vertrekpunt: station Aarschot, 
wandelduur: ca. 2u30.
 ¢ Je kan de brochure Aarschot 
Anders Bekeken (32 blz.) gratis 
downloaden op www.linxplus.
be of thuisgestuurd krijgen 
voor 7 euro. 
 ¢ Op zaterdag 11 juni gidst Jan 
Rymenams, de auteur van onze 
wandeling, je door Aarschot. 
Meewandelen kan voor 9 euro. 
Inschrijven via www.linxplus.be. 

Ook nog verkrijgbaar 
 × Antwerpen Anders Bekeken
 × Borgerhout Toer den Bougie
 × Brugge Anders Bekeken
 × De Kempen Anders Bekeken
 × Genk Anders Bekeken
 × Kortrijk Anders Bekeken
 × Lier en Buitenland Anders 
Bekeken

 × Mechelen Anders Bekeken
 × Olen Anders Bekeken
 × Oostende Anders Bekeken
 × Roeselare Anders Bekeken
 × Zaventem Anders Bekeken
 × Zuider-Kempen Anders 
Bekeken

Nieuwe gegidste wandelingen 
 × Zaventem (7 mei)
 × Hasselt (21 mei)
 × Aarschot (11 juni)
 × Oostende (25 juni)
 × Antwerpen (9 juli)
 × Mons (23 juli) 
 × Gent (13 augustus, fietstocht)
 × Brugge (27 augustus)

BLIJF OP DE HOOGTE  
Brochures bestellen? In-
schrijven op onze wandelin-
gen? Zelf een groepswande-
ling organiseren?  
Op www.linxplus.be vind je 
alles wat je zoekt. Abonneer je 
ook op ons e-zine ‘Tips voor je 
vrije tijd’ en blijf maandelijks 
op de hoogte van ons nieuw-
ste aanbod.

Een huis in de Tuinwijk aan het Duivenplein

Het standbeeld van marktzanger Rik 
Viool aan de Lombaartstraat
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TIP VOOR LINX+-VRIJWILLIGERS

Hoe sociale media gebruiken?
Als je met de computer of met de smartphone overweg kunt, kan 
een account van je afdeling op één van de vele sociale media 
zeker een meerwaarde betekenen. Sociale media (zoals Face-
book, Instagram of TikTok) zijn ontworpen als tweerichtingsver-
keer. Ze nodigen dus uit tot interactie. Ze zijn ideaal om online in 
gesprek te gaan met de mensen in en rondom je afdeling.

Terwijl een website of nieuws-
brieven geschikt zijn (en blijven) 
voor algemene info of verslagen 
(eenrichtingsverkeer), sta je via 
sociale media veel rechtstreekser 
in contact met je achterban. Zie 
het vooral als een aanvulling op je 
communicatie en niet zozeer als 
een vervanging van wat je al doet.

Bekijk op voorhand of er bij je 
bestaande of gewenste doelgroep 
gebruikers zijn van sociale media. 
Beslis op basis daarvan of het nut-
tig is om een account te maken op 
het platform waar je doelgroep 
aanwezig is. Maak je kenbaar als 
een Linx+-afdeling. Wij hebben 
voor elke afdeling een pakket met 
logo’s die je kan gebruiken als 
profielfoto.

Start: een handige vrijwilliger
Indien je start met sociale me-

dia, hou er dan rekening mee dat 
het account van je afdeling pas in-
teressant wordt voor je volgers als 
het regelmatig gevoed wordt. 
Voor geïnteresseerden is het een 
manier om je afdeling te contac-
teren en de mensen verwachten 
dus een reactie. 

Is er iemand in de afdeling die 
zich geroepen voelt om de sociale 
media te beheren en daar actief 
mee bezig te zijn? Het is belang-
rijk dat deze persoon het vertrou-
wen krijgt om spontane reacties 
te posten. Want een aankondiging 

van een activiteit kan op voor-
hand worden afgesproken, maar 
bij een reactie gaat het veel meer 
om de snelle, spontane reactie 
namens de afdeling.

Welk medium is geschikt voor 
je afdeling?
De meeste verenigingen zijn op 

diverse platformen aanwezig. We 
bespreken de belangrijkste: 
Facebook: Op Facebook is het 
mogelijk om via een persoonlijk 
account “een pagina” voor je afde-
ling aan te maken. Deze pagina 
kan dan geliket of gevolgd worden 
door een breed publiek. Op je Fa-
cebookpagina kan je publieke be-
richten en foto’s over je activitei-
ten posten. Beschik je over een 
website, dan kan je telkens de link 
naar het volledige verhaal erbij 
plaatsen. Let wel dat Facebook de 
info van pagina’s minder snel aan 
volgers laat zien dan vroeger, om-
dat ze je proberen te stimuleren 
om je berichten betaald te promo-
ten.

Een Facebookpagina is ook erg 
handig om open “evenementen” 

aan te maken, waar je mensen 
voor kan uitnodigen en breed 
promotie voor wil maken. De 
doelgroep en gebruikers zijn bij 
Facebook zeer breed.

Daarnaast kan je via je pagina 
ook een “groep” aanmaken. Die 
kan zichtbaar zijn voor het brede 
publiek, besloten (dus enkel voor 
de leden) of geheim zijn (niet via 
de zoekfunctie te vinden). Als je 
afdeling veel vrijwilligers heeft, 
kan een groep handig zijn om re-
gelmatig contact te houden. Een 
groep heeft de functie om berich-
ten uit te wisselen en informatie 
met elkaar te delen en is dus meer 
een overlegkanaal dan een pro-
motiekanaal.
Instagram: Instagram richt zich 
op het delen van foto’s. De bedoe-
ling is dat je met één beeld de in-
teresse wekt van je volgers. Het is 
ook mogelijk om dit live te doen 
tijdens een activiteit in wat Insta-
gram “je verhaal” noemt. Door 
het gebruik van #hashtags (tref-
woorden) kan je de boodschap 
verspreiden naar iedereen die in-
teresse heeft in deze hashtag. Ook 
dit is een middel om een breder 
publiek te bereiken.

Probeer hier samen over na te 
denken. Hebben jullie veel foto’s 
van activiteiten? Het kan interes-
sant zijn om ook iets van je leden 
te delen. Zet een sponsor in het 
zonnetje en wissel af in je inhoud. 
Het medium is minder geschikt 
voor ‘droge’ aankondigingen van 
activiteiten, wel voor levendige 
verslagen in diverse beelden.
TikTok: In dit relatief nieuw me-
dium is het de bedoeling dat je de 
aandacht trekt met een korte vi-

“Maak je kenbaar als 
Linx+-afdeling. We 
hebben een pakket met 
logo’s die je kan gebruiken 
als profielfoto.”
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deo (3 tot 30 sec). Dit platform is 
vooral the place to be voor jonge-
ren en de zogenaamde ‘influen-
cers’. Het potentieel van TikTok is 
dat een aantrekkelijke post die 
hier wordt opgepikt de kans heeft 
om binnen de kortste keren viraal 
te gaan. Dat wil zeggen dat ze dui-
zenden keren gedeeld en bekeken 
wordt. 

Hoewel dit gericht is op jonge-
ren, zien we meer en meer bedrij-
ven, politieke partijen en vereni-
gingen dit medium ook gebruiken 
om zo jongeren te bereiken. Het 
kan zo een interessant middel 
zijn om een project van je afde-
ling in de kijker te zetten bij een 
jonger publiek.

Iets voor jou?
Voor je start met één of meerde-

re media is het belangrijk te besef-
fen dat een pagina van een ver-
eniging meer vraagt dan een per-
soonlijke pagina. Op sociale me-
dia is iedereen een uitgesproken 
bondscoach/specialist/viroloog... 
Het is dus ook een medium waar 
discussie tot de orde van de dag 

behoort. Als vereniging krijg je 
een bepaald imago door de ma-
nier waarop je reageert. Hou hier 
rekening mee en bespreek met je 
afdeling hoe jullie graag naar bui-
ten willen komen.

Check tijdens activiteiten ook 
zeker de toestemming van je le-
den om foto’s van individuele per-
sonen te mogen gebruiken op so-
ciale media.

Zoals gezegd is het belangrijk 
dat je je ervan bewust bent dat je 
aanwezigheid op sociale media 
pas werkt wanneer je zichtbaar 
bent en blijft. Dit betekent dat je 
best op zeer regelmatige basis 
(liefst meerdere keren per week) 
je volgers informeert. Dit is ook 
nodig om opgepikt te worden 
door de algoritmes van het medi-
um die bepalen wie wat te zien 
krijgt.

Starten met social media is dus 
zeker een verrijking voor afdelin-
gen, maar hou rekening met de 
nodige valkuilen. Bespreek dit ze-
ker met je bestuur en evalueer dit 
ook na een aantal maanden: 

 → Wie wordt beheerder en is dat 

doenbaar?
 → Met welk medium bereiken we 
onze doelgroep?
 → Welk beeld willen we van ons-
zelf uitdragen en welke dingen 
willen we daarvoor delen?
 → Maak je kenbaar als Linx+-afde-
ling en gebruik de logo’s die we 
speciaal voor je afdeling voor-
zien.
Veel succes! O ja: vergeet niet 

Linx+ te volgen op Facebook en 
Instagram!

Nog meer tips voor Linx+-vrijwil-
ligers vind je op www.linxplus.be/
vrijwilligersplatform (wacht-
woord: vrijwilliger).

OPROEP Dit nummer van 
Linxuit bevat uitzonderlijk 
geen afdelingsnieuws. Vanaf 
volgend nummer maken we 
hier terug plaats voor vrij. 
Bezorg dus tijdig verslagjes 
van je activiteiten aan je 
afdelingsondersteuner!
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BOEKENTIP

Barricadepoëzie
Eindelijk is er een bloemlezing van Nederlandstalige politieke 
poëzie, van het revolutiejaar 1848 tot nu. Poëzie met felheid en 
luidheid! Poëzie met een megafoon! Poëzie die tot maatschappij-
verandering inspireert! Die woorden omzet in daden! Strijdbare 
poëzie dus, over socialisme, antikolonialisme of feminisme... “Het 
gedicht als steen door de ruit van de economische en politieke 
machthebbers.” 

Gij, die zo schoon kunt over liefde 
schrijven,

en gij, die wenen moet bij ‘t horen 
van Chopin,

en gij, die dromen laat als lelies 
drijven,

en gij die met kristallen knikkers 
speelt;

rijgt nu Uw woorden eens als 
zilvren tranen

tot een protest tegen een nieuwe 
moord.

De Brugse dichter Mark Braet – 
uit wiens Rosenberg-gedichten 
dit fragment komt – liep niet zo 
hoog op met de doorsnee Vlaam-
se dichters en schrijvers. Hij vond 
hen kleinburgerlijke romantische 
zwijmelaars en riep hen aldus op 
tot actie. De communist Mark 
Braet (1925-2003) is één van de in 
totaal 22 Nederlandstalige dich-
ters die in de bundel ‘Barricade-
poëzie’ een plaatsje kregen, on-
der wie ook nog de Vlamingen 
Emiel Moyson, Paul van Ostaijen 
en Anton van Wilderode. Die 
keuze is niet toevallig, want tel-
kens gaat het om dichters wiens 
werk, op een bepaald moment in 
onze geschiedenis, een belangrij-
ke rol speelde in de politieke en 
sociale strijd. Elk hoofdstuk ver-
trekt vanuit een gedicht, dat ver-
der in de diepte en de breedte be-
sproken wordt, gesitueerd in zijn 

tijd. De samenstellers van deze 
bloemlezing zijn twee docenten 
Nederlandse letterkunde van de 
Universiteit Gent en de Universi-
teit Utrecht. 

Bijzonder aan deze bundel is 
dat ze de maatschappijkritische, 
geëngageerde poëzie weer in ere 
wil herstellen. “Complete oeuvres 
van activistische dichters zijn in 
de verdomhoek beland van de of-
ficiële literatuurgeschiedenis, die 
er veel aan heeft gedaan om de 
Nederlandse poëzie te ontdoen 
van haar scherpe politieke kan-
ten,” schrijven de samenstellers. 
Wie gedichten goed wil lezen, 
neemt daar best even zijn tijd 
voor, want poëzie vraagt om een 

trage lectuur – dat geldt overigens 
bij uitbreiding voor heel dit boek, 
dat soms wat academisch is, maar 
gelukkig maken de meer toegan-
kelijke stukken dat ruimschoots 
goed. Nogmaals de samenstel-
lers: “Dit is wat poëzie, als het 
goed is, doet: het is taal waarover 
je moet nadenken, die dieper bin-
nenkomt en langer blijft hangen 
dan taal die schijnbaar probleem-
loos communiceert. De tijd die 
poëzie zo wint, kan ze gebruiken 
om je en passant wel degelijk iets 
belangrijks te zeggen.”

Ga er dus maar even voor zitten. 
Het boek bestaat uit drie delen. 
Na een bijzonder boeiend inlei-
dend stuk over de vraag hoe acti-
vistisch poëzie kan zijn, volgt een 
tweede deel met 15 dichters uit de 
periode 1859 tot 1988. In het derde 
deel komen 7 hedendaagse dich-
ters aan het woord, zoals de Ant-
werpse Yousra Benfquih (°1988), 
een mensenrechten activiste die 
via haar gevoelige slam poetry of 
spoken word een veel groter pu-
bliek bereikt dan menig klassiek 
dichtbundel dat kan. Van haar 
eindigen we met dit fragment:

hoe je van het glas in een venster
pas merkt dat het er was 
eens het aan diggelen is geslagen,
net als gefluister dat alsmaar in 

dovemansoren valt,
vroeg of laat in roepen overslaat.

Johan Sonneschein en Kornee van 
der Haven (red.), Barricadepoë-
zie. Lyrisch activisme sinds 
1848, Uitgeverij Epo, 449 p.

Marc Spruyt
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KRUISWOORD

1. straat van het BELvue Museum
2. vriend van Frans Masereel (2 woorden)
3  café waar je André en Fernand kan vinden
4. Leuvens burgemeester die Sint-Maartensdal liet bouwen (2 woorden)
5. sociale woonwijk in Deurne
6. de architect van de armen (2 woorden)
7. Gents armoedenetwerk
8. populair sociaal medium bij jongeren
9. Vlaamse politieke dichter uit de 19de eeuw
10. laan in Vilvoorde met kunstwerk van Rik Poot

LINXUIT LEZEN LOONT! Alle antwoorden vind je in deze Linxuit. Stuur 
het woord dat we zoeken voor 15 april 2022 naar info@linxplus.be of 
Linx+, Hoogstraat 42, 1000 Brussel. Vermeld duidelijk je naam en adres. 
Onder alle juiste inzendingen verloten we een exemplaar van het boek 
‘(Over)leven in Leuvense gangen’ van Luc Minten, waaruit ook de 
achtergrondfoto op deze pagina komt. Meer over dit boek lees je op 
p. 8 en 9. Succes!

Het interieur van een ‘woning’ 
in een Leuvense gang (1914). 
Het behagpapier bladert van 
de muren af door de vochtig-
heid. © SAL, AO
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KUNSTENAARS VAN DE ARBEIDERSKLASSE

Rik Poot
Niet koning, keizer of admiraal, maar de werkmens stellen zij 
centraal. In onze nieuwe Linxuit-reeks ‘Kunstenaars van de 
arbeidersklasse’ mag Vilvoordenaar Rik Poot (1924-2006) de spits 
afbijten.

27 februari 1997. Als een don-
derslag bij heldere hemel wordt 
de sluiting van Renault Vilvoorde 
aangekondigd. Het nieuws komt 
hard aan bij de meer dan drie-
duizend personeelsleden. Exact 
één jaar later komt op het rond-
punt van de Woluwelaan en de 
Luchthavenlaan in Vilvoorde het 
kunstwerk ‘De Vuist’ te staan 
– officieel ‘Strijd voor arbeid’. 
Samen met enkele fabrieksarbei-
ders maakte kunstenaar Rik Poot 
deze stalen gebalde vuist van 8 
meter hoog als protest tegen de 
niets ontziende winsthonger van 
het kapitalisme. 

Rik Poot was zelf een Vilvoor-

denaar, afkomstig uit de arbei-
dersbuurt Far-West – en daar 
was hij fier op. Hoewel Rik Poot 
niet de allerbekendste kunste-
naar is, zullen velen al werk van 
hem gepasseerd zijn. Bekend zijn 
onder meer het Brabants trek-
paard op het Heldenplein in Vil-
voorde, Ode aan een Bergrivier 
in Metro Hermann Debroux in 
Brussel of De Vier Ruiters van de 
Apocalyps in Brugge.

Volgens kunstcriticus Gilbert 
Putteman was Rik niet alleen 
één van de grootste beeldhou-
wers van ons land, hij was ook 
een kunstenaar met Europese 
uitstraling. Zijn tijdloos-klassiek 

oeuvre is geworteld in de gro-
te traditie. Essentieel in de vor-
mentaal van Poot zijn de holle 
ruimtes tussen de bronzen frag-
menten waaruit zijn beelden zijn 
opgebouwd. Daarmee gaf hij aan 
zijn werk een krachtig en expres-
sief ritme. De holtes symbolise-
ren een verscheurde wereld. 

Poot heeft zijn volkse afkomst 
nooit verloochend. Hij keerde 
zich af van de dwaze consump-
tiemaatschappij. Zijn respect 
voor de natuur, het dier en in het 
bijzonder het paard was immens. 
Rik deed niet mee aan al dat 
mondaine gedoe van recepties. 
Hij was nooit verbonden met 
een galerij (met als gevolg dat 
hij nooit echt een internationale 
doorbraak heeft mogen meema-
ken). Hij heeft zich ook altijd ver-
zet tegen popart en conceptuele 
kunst en bewonderde de anonie-
me beeldhouwers van de kathe-
dralen. Voor hem was beeldhou-
wen ‘denken met de handen’.

Wim Lahou

 ¢ Lees meer over Rik Poot op 
www.linxplus.be/rikpoot.

‘De Vuist’ op de Woluwelaan in Vilvoorde tijdens de herdenking van 20 jaar sluiting in 
2017 van de Renault fabriek.

‘De ontvoering van Europa’ aan het 
Provinciehuis in Leuven.
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