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Hou jij mee de schwung
in ons vrijwilligersbeleid?

VACATURE
Linx+ zoekt een educatief medewerker om onze
vrijwilligerswerking te versterken. We willen dat onze
vrijwilligers zich verbonden en gewaardeerd voelen
en connectie hebben met ons ruimere verhaal.
Sociale geschiedenis en fotografie zijn onze grote
passies, maar ook voor een wafelenbak of een
mosselsouper halen wij onze neus niet op. Job via
Jobcreatie voor een min 26-jarige of 55-plusser.
Solliciteren kan tot 2 oktober.
Alle info op www.linxplus.be.

www.linxplus.be
www.linxplus.be/nieuwsbrief
www.facebook.com/linxplus
www.instagram.com/linxplus
Verantwoordelijke uitgever
Caroline Copers, Hoogstraat 42, 1000 Brussel
Foto op de omslag
Rudi De Rechter
Disclaimer Linx+ streeft ernaar om op een wettelijke en
correcte manier om te gaan met jouw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en
gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die we
verzamelen over jouw persoon. Je ontvangt dit magazine
als abonnee uit ons adressenbestand. Indien je dit in de
toekomst niet meer wenst, kan je ons hiervan schriftelijk
op de hoogte stellen via info@linxplus.be of Linx+ tav
Dorien Deloof, Hoogstraat 42, 1000 Brussel.
Druk Graphius / gedrukt op Circle offset
(milieuvriendelijk en 100% gerecycleerd) papier

THE MAKING OF…
Voor de cover van deze Linxuit trokken we naar het
skatepark naast de Kapellekerk in Brussel, vlakbij
ons kantoor in de Hoogstraat. Street art van Manon
Brûlé met een duidelijke feministische boodschap siert
daar sinds enige tijd de piste. Het kunstwerk kadert in
een project van de stad Brussel om de publieke ruimte vrouwvriendelijker te maken. Collega Rudi kroop op
een ladder om de beste hoek te vinden. ‘Girls just want
to have fun’ was in 1983 een grote hit voor Cyndi Lauper. ‘Girls just want to have fundamental rights’ staat er
nu te lezen. Meisjes willen gewoon fundamentele rechten. Een boodschap die we met dit themanummer over
vrouwenrechten graag mee in de verf zetten.

SANDRA ZEGT
Vrouwenstrijd, is dat nog van deze tijd? Deze vraag komt boven bij
verschillende vrouwen uit het team wanneer het thema op de redactieraad wordt voorgesteld. Zijn er ondertussen geen andere thema’s die ook of zelfs meer aandacht verdienen? Ongetwijfeld en die
komen zeker nog aan bod. Hoe meer we erover nadenken en over
praten, hoe meer het besef begint in te dalen dat het thema brandend actueel is. De abortuswetgeving in Amerika, menstruatiearmoede, waarom werken de Red Flames ook nog naast het veld om
rond te komen… En waarom hoor ik nog steeds: ‘Amai met drie kinderen, hoe doe je dat?’, terwijl mijn man die vraag nooit krijgt.
De schroom valt stilaan weg nadat ik het interview met Cecile
Rapol lees. Vijftig jaar na datum is er zeker nog werk aan de winkel,
al was het maar om te bewaken wat we al verwezenlijkt hebben en te strijden
voor wat nog beter kan, zoals Cecile ons duidelijk laat verstaan.
Met Linx+ kaarten we wel vaker sociaal bewogen thema’s aan. We doen dit
niet alleen met dit magazine, maar ook met onze Blik Historik podcast en met
onze wedstrijden rond sociale fotografie. Dat we tot nu toe de verhalen achter
de beelden niet altijd onder woorden brachten, pakken we binnenkort aan in
ons gloednieuw magazine rond sociaal bewogen fotografie. Op 26 november
tijdens de prijsuitreiking van onze Bewogen Fotografiewedstrijd stellen we ons
magazine voor. Stip deze datum aan in je agenda en hou hem bij de hand
want ook deze Linxuit zit boordevol tips om eropuit te trekken en stil te staan
bij wat vrouwenstrijd vandaag nog betekent en wat we kunnen doen voor
morgen.

Sandra Temmerman, coördinator Linx+

Met deze foto won Nicole Deboes
uit Tienen een duoticket voor onze
Linx+ dag in Oostende op 24 september. Ze stuurde deze foto in na
onze oproep in de vorige Linxuit.
Over deze foto zegt Nicole: “Deze
foto werd genomen in de tuin van
mijn dochter in de gemeente Bunsbeek, waar ik vroeger zelf woonde.
Ik bouwde dit huis samen met mijn
overleden echtgenoot en mijn dochter groeide er op.” Een verslag van
onze Linx+ dag lees je in de volgende
editie van Linxuit.
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AFDELINGSNIEUWS

Linx+ Beukenootje (Ronse) creatief aan de slag
kan elke woensdagnamiddag bij Beukenootje
in Ronse terecht. Een 17-tal enthousiasteling
en komen wekelijks samen om zich creatief uit
te leven onder onder de deskundige leiding van
Carine Hantson.

Linx+ Cobra (Roeselare) op motortocht
5 Een ontspannen motoritje doorheen de Vlaamse Ardennen.
Steeds weer spelend met de grens van Frankrijk op een zonnige
zaterdag 14 augustus. Beter kan je deze activiteit van Linx+ Cobra
niet omschrijven. Onderweg langs diverse haltes waar de tijd precies is blijven stilstaan, werd er ook een bezoek gebracht aan het
automuseum Mahymobiles te Leuze-en-Hainaut.

Linx+ ’t Virveld voor het goede doel

Linx+ Terrasfilms in Limburg

1 Wie graag met klei werkt, tekent of schildert,

2 Zondag 19 juni organiseerde Linx+ ’t Virveld

een ontbijt en wandeling voor Profo. Deze organisatie ondersteunt jongeren in hun netwerk
via verschillende projecten in hun persoonlijke
ontwikkeling. Met 100 deelnemers werd het een
gezellige en leerrijke dag bij Beau Sejour in Dilsen
Stokkem. Profo mocht een cheque van 450 euro
ontvangen.
Linx+ Mikpunt (Antwerpen) naar Lillo
3 Op maandag 20 juni om 9u30 ’s morgens

namen 17 leden van Fotogroep Mikpunt aan het
Antwerpse Steenplein de waterbus naar Lillo. Vrij
fotograferen in het dorp en de jachthaven, stond
op het programma, gevolgd door een middaglunch in Antwerpen waar opnieuw de camera
werd bovengehaald. Die frisse pint ter afsluiting
smaakte dus extra goed!
Linx+ Gaucho (Pittem) viert zotte maandag
4 Naar jaarlijkse traditie (buiten coronatijden)
gaat op de maandag na het feestweekend de
zotte maandag viering door in Pittem. De plaatselijke Linx+ afdeling Gaucho nam op maandag 18 juli in de voormiddag een stand in om hun
activiteiten te promoten aan het talrijk opgekomen publiek.

7

6 Linx+ en Curieus organiseerden tijdens de zomermaanden
opnieuw openluchtfilms: in Wellen op 11 augustus ‘The Greatest
Showman’, in Diepenbeek op 19 augustus ‘Mamma Mia!’ . Gratis op een plein in je buurt naar een film gaan kijken, is altijd plezant. Als het dan ook nog eens een goeie film is, is het gewoon een
must. Door het mooie en zachte weer konden we telkens rekenen
op een talrijke opkomst.

Herdenkingswandeling Antwerpse razzia’s
7 Op zondag 28 augustus ondersteunden we met Linx+ de herdenkingswandeling door de Antwerpse wijk Zurenborg. Exact 80
jaar geleden, op 28 augustus 1942, vonden hier de razzia’s plaats.
Toen pakte de Antwerpse politie bijna 1000 Joodse medebewoners op. Ze werden weggevoerd naar de vernietigingskampen. De
meeste kwamen nooit meer terug... Er was sfeervolle muziek, aangrijpende toespraken van Herman Van Goethem, Tom Lanoye en
Veerle Vanden Daelen (Kazerne Dossin), Jeroen Olyslaegers las
voor uit zijn boek ‘Wil’, Lien Van de Kelder praatte alles ingetogen
aan elkaar, en er was heel veel volk dat op het einde een kaarsje
aanstak. Herdenken om nooit te vergeten hoe kwetsbaar vrede en
democratie kunnen zijn. En hoe belangrijk het is om waakzaam te
blijven en weerstand te bieden. Een indrukwekkende en ontroerende avond. Dit was de vijfde editie van deze herdenkingswandeling.
Deze wandeling werd de afgelopen jaren georganiseerd als een
buurtinitiatief van Curieus Zurenborg. Linx+ is partner om dit herdenkingsverhaal mee uit te dragen. Volgend jaar zijn we er weer.
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Beleef Weer Meer
Sinds ‘code geel’ kunnen we terug
onbeperkt genieten van live cultuur en vrije tijd. De campagne
‘Beleef Weer Meer’ wil het publiek
herinneren aan de unieke troeven
van live cultuurbeleving: de ontroering, de vervoering, de spanning, het samenzijn… Linx+ steunt
deze campagne. Daarom vind
je hier het logo van Beleef Weer
Meer...

Linx+ is partner van UiTPAS
Je zag het misschien al bij de
aankondigingen van activiteiten
op onze website: Linx+ is partner
van UiTPAS. Daarmee bieden we
mensen in armoede de kans om
aan een verminderd tarief deel te
nemen aan onze activiteiten. Ook
andere houders van een UiTPAS
kunnen een punt sparen telkens
ze deelnemen aan een activiteit.
¢ Meer info op www.linxplus.be/
uitpas.

Linx+ voert actie
Op maandag 20 juni gingen we met
Linx+ supporteren op de actiedag
voor meer koopkracht, samen met
Hart Boven Hard. Als sociaal-culturele vereniging die werkt met mensen in de vrije tijd merken we ook
het belang van koopkracht bij onze
leden en deelnemers. 1 op 3 Vlamingen zegt dit jaar geen geld te hebben om op reis te kunnen. Dat zijn 2
miljoen mensen. Nochtans is vakantie een mensenrecht. Een recht

waarvoor de arbeidersbewegingen
hard hebben moeten strijden. Ook
vandaag dient die strijd zich dus
opnieuw aan! Bij Linx+ hebben we
een hart voor sociale geschiedenis.
Vanuit onze sociale geschiedenis
weten we dat een beter leven voor
de gewone mens er maar is kunnen komen dankzij die volgehouden
sociale strijd. Daarom stonden we
hier met Linx+ en blijven we hier verder onze schouders onder zetten.

Zomeraanbod
Deze zomer organiseerden we enkele geleide bezoeken die
ook voor gezinnen met kinderen aanraders waren. Op 10 juli
kon je met een gids LABIOMISTA in Genk ontdekken, op de
voormalige dierentuin van Zwartberg, en een optreden van
het Genk Cité Koor beleven. Op 29 juli bezochten we Wereldbeeld, de beeldentuin in Hamme, en zagen we er twee beeldhouwers uit Zimbabwe aan
het werk. En op 25 augustus doken we in het steenbakkersverleden van
Boom (waarover meer op p. 20-21). Volgende zomer zorgen we weer voor
vakantie in eigen land!
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VRIJWILLIGER IN DE KIJKER

Annemarie Van der Leest
“Kantklossen heeft een bijzondere sociale geschiedenis”
Ons project Stiel vertrekt vanuit het idee dat in ieder van ons een potentiële maker zit en we blijer en zelfbewuster worden door samen dingen te
maken. In onze eigen Linx+ familie komen we zo allerhande inspirerende
makers tegen. Vandaag spreken we met Annemarie Van der Leest, al
meer dan 42 jaar de bezielster van de kantklosdames van Linx+ ’t Kantluizeke uit Merksem en omstreken.
Voor het ontstaan van
het Kantluizeke moeten we een flinke
tijd terug naar het
eind van de jaren
1970. Ik was toen
student aan de
TIKA (de vereniging ter bevordering van het textielambacht) en er
kwam de vraag naar
een aparte opleiding
kantklossen, zonder dat
men het hele lespakket moest volgen. Ik kreeg toen de bevoegdheid
om met de geïnteresseerde dames
aan de slag te gaan.
Na de fusie van TIKA met de Kunstacademie begin jaren 1990 zijn we
dan onze eigen weg gegaan en hebben we ‘Het Kantluizeke’ opgericht in
een klein huisje in de Stalinsstraat in
Deurne. Dat werd al gauw erg krap
door het groeiende enthousiasme.
Na een noodgedwongen vertrek en
enkele onzekere omzwervingen vonden we in 2001 onderdak bij Linx+,
dat toen nog Culturele Centrale heette. We werden gastvrij onthaald door
onze vrienden van de Linx+ afdeling
Mikpunt, met wie we sindsdien een
lokaal delen in het fortje van Merksem.
Blij om elkaar te zien
We zijn nu, meer dan 20 jaar later,
nog steeds met een ruime groep van
20 à 25 dames die tweewekelijks op
dinsdag of donderdag samen kantklossen. Van de groep ‘jongeren’
waarmee we in de tijd ooit zijn gestart, zijn er nog steeds zes actief.

Ons oudste lid is nu 93.
Dames die interesse
hebben om samen
te
kantklossen,
weten ons nog
steeds goed te
vinden. Het zijn
vooral gepensioneerden of vrouwen die soms
even niet meer actief zijn op de arbeidsmarkt. Wat het ge-

“We hebben ons altijd thuis
gevoeld bij Linx+”
Annemarie Van der Leest

heim is om al zo lang te bestaan als
vereniging? Bij ons draait het om het
gemoedelijke en het sociale. We zijn
steeds blij om elkaar terug te zien en
elkaar te spreken. We klossen samen,
maar we lunchen ook samen en drinken een tas koffie. Na verloop van tijd
leer je elkaar echt goed kennen. Een
aantal dames waren eerst ergens anders actief, maar zijn dan bij ons terecht gekomen en gebleven.
Ik denk dat veel dames zich hier
thuis voelen omdat het er bij ons soepel aan toegaat. Er wordt niemand
gedwongen om iets te doen. Als je
een nieuwe techniek wilt leren, maar
het lukt niet meteen, dan is er geen

druk. Iedereen kan hier op eigen
tempo leren maken. We hebben geen
schoolse aanpak, maar er is altijd iemand die je ergens mee kan helpen.
Het is ook geen probleem als je even
niet kunt komen.
Wat ons ook uitdaagt is om steeds
nieuwe dingen te maken. Momenteel
zijn we aan de slag in de stijl van het
kubisme voor onze tentoonstelling
van volgend jaar. Die jaarlijkse tentoonstellingen zijn ons voornaamste
uithangbord. Er is altijd veel volk en
dat is de plek waar mensen ons benaderen om mee te komen doen.
Van ambacht tot hobby
Hoe voor ons de toekomst eruit
ziet? We hebben ons altijd thuis gevoeld bij Linx+ en zolang het lukt,
blijven we samenkomen. Kantklossen heeft een bijzondere sociale geschiedenis. Nu is het onze hobby,
maar in de tijd was het een volwaardig ambacht waar hier in ons land
duizenden meisjes en vrouwen door
vele uren hard werken hun kost mee
moesten verdienen. Het is een bijzonder wereldje dat floreerde door de
belangstelling van de elite, maar
steeds gekenmerkt werd door de sociale strijd voor de rechten en arbeidsomstandigheden van de werkneemsters. Wat dat betreft zitten we hier
helemaal op onze plek.
Kantklossen is ook een relatief eenvoudige techniek, waardoor het toegankelijk is voor veel mensen. Als je
je focust op één bepaalde methode,
dan kun je die op een gegeven moment blindelings uitvoeren. Dat wil
natuurlijk niet zeggen dat we de hele
middag aan het praten zijn. Voor
sommige technieken moet je heel
goed geconcentreerd zijn. Zoals dat
gaat met vakwerk, als je te hard afgeleid bent, dan loopt het wel eens mis.
Christijn Terlingen
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STIEL

Napami: Liefde voor muziekmaken
Met het project ‘Stiel, wij zijn de makers’ gaat Linx+ op zoek naar de
mens als maker. We onderzoeken of maken ons fierder, sterker en gelukkiger maakt. In verschillende trajecten luisteren we naar makers en beleven we zelf wat maken met ons doet. In het deeltraject ‘Over de Grenzen’
kijken we over lands- en leeftijdsgrenzen, over de grenzen van culturen
en technieken. Naar je eigen grenzen en hoe je die kan verleggen.
We gingen praten met Graciela Zaera Moraña en David Domínguez van
het duo Napami. Napami is een viering van vriendschap en muziek. Het
project van Graciela en David is het
geluidsverhaal van twee migranten
uit Spanje en Venezuela die elkaar
ontmoeten in een ver land. We spreken hen vlak voor hun optreden in
Trefpunt Gent. Voor mij zit een ontzettend vrolijk duo dat vol passie vertelt over hun makerschap over de
grenzen heen.
Over de grenzen
David en Graciela leerden elkaar kennen via gezamenlijke vrienden. Op
het eerste zicht klikte het niet: ze vonden elkaar arrogant, vervelend zelfs.
Tot er op een avond bij vrienden een
jamsessie ontstond.
Graciela: We waren elkaar al eerder tegen gekomen via gemeenschappelijke vrienden en eerlijk? Ik
moest toen niets weten van David, de
eerste indruk was niet bepaald goed.
Dat gevoel bleek wederzijds… (lacht)
David: Op een avond ontstond er
een jam op een feestje van gemeenschappelijke vrienden.
Graciela: Hij was bas en akkoorden
tegelijk aan het spelen. Iedereen
speelde door elkaar, een typische jam
(lacht). Maar David maakte zo’n interessante melodieën en ritmes! Ik was
verwonderd en begon met hem mee
te spelen.
David: Ik keek haar verrast aan:
huh? Ze luistert naar mij? (lacht)
De taal van de muziek bracht hen
samen. Ze geraakten geïntrigeerd
door elkaars muziek en begonnen
ook na de jam samen te musiceren.
Het duo Napami was geboren.
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Over grenzen verleggen
Beiden verkennen door hun composities hoe verschillende ritmes en
harmonieën versmelten als uitdrukkingen van de menselijke verbinding
en de verbroedering tussen culturen.
Nostalgische gevoelens van vreugde
en verdriet die de migranten delen
inspireren de creaties van het duo.
Door hun muziek leren ze elkaar en
elkaars achtergrond kennen.
David: Ik begon 20 jaar geleden
met punkmuziek, daarna begon ik
met Latijns-Amerikaanse muziek en
nu speel ik vooral Venezolaanse muziek. Graciela brengt dan weer oude
klassieke, Spaanse muzikale achtergronden met zich mee.
Graciela: In Spanje volgde ik een
klassieke opleiding en speelde in een
rockband. Toen ik naar Gent kwam
als Erasmusstudent aan het Conservatorium ontdekte ik dat er nog mensen waren die over de grenzen van de
muziek heen wilden. Er ging een wereld voor mij open toen ik tijdens een

Graciella: geboren in Spanje.
Heeft een diploma informatica. Trok naar België als Erasmus-student toen ze ontdekte
dat muziek studeren hier kon.
Ze dompelde zich onder in de
muzikale scene in Gent en speelt
in verschillende ensembles.
David: geboren in Venezuela, woonde een tijdje in Argentinië. Maakte een thesis over de
verbindende kracht van maken. Hier in België werkt hij aan
een aantal projecten met andere muzikanten, waaronder The
Boat Band in Gent, een project
waar asielzoekers de taalbarrières overwinnen en samen muziek
maken.

jam in Hot Club de Gand ontdekte dat
je op een viool ook jazz kan spelen!
We leren veel van elkaar. We brengen
allebei een ander repertoire mee. David is een super getalenteerde harmonische mens. Al brengt hij super
moeilijke Venezolaanse folklore met
heel andere ritmes, speciale melodieën en jazzakkoorden. Soms bots ik op
de grenzen van mijn kunnen en denk
ik: dit krijg ik nooit onder de knie!
David: Maar uiteindelijk lukt het

wel! Ik bewonder Graciela, we vullen
elkaar enorm aan.
Over migrant zijn
Jammer genoeg botsen ze niet enkel
op muzikale grenzen. Ook in de
maatschappij is het niet evident als
migrant.
Graciela: Het is verschrikkelijk. Ik
ben een positief gediscrimineerde
migrant, want ik ben wit en kom uit
Spanje. Ik ben een ‘goed model’ migrant. In mijn eerste maanden hier
vond ik echter geen werk, hoewel ik
afgestuurd informaticus ben en alle
informatica in het Engels is. Ik kon
niet poetsen omdat ik geen Nederlands sprak. Bij de VDAB zeiden ze
dat ik zonder Nederlands niets zou
vinden, ondanks mijn informaticadiploma. In Gent vond ik geen werk,
dus ben ik uiteindelijk in Brussel
gaan zoeken en vond ik een goede job.
De ene dag werkte ik in de keuken
van een restaurant, de volgende dag
had ik een super goede job met een
bedrijfswagen en alles erop en eraan.
Het verschil met David is schrijnend.

Wij hebben allebei gestudeerd, komen uit een middenklasse omgeving,
maar hij komt van buiten Europa en
heeft niet de juiste papieren. Ik mag
werken, hij niet. Dat is fundamenteel
oneerlijk.
Het verhaal over die moeilijke weg vertellen ze in het nummer Loopita. Het
is het verhaal van een ‘crimigrante’.
Graciela: Jan Jambon zei ooit dat
migranten eigenlijk crimigranten
zijn. Dit nummer is speciaal voor
hem. (lacht)
Karen Dick
Wil je de kracht van muziek ervaren en Napami zelf aan het
werk zien? Linx+ organiseert
twee concerten met sofagesprek
in Gent en Antwerpen.
Meer info op www.linxplus.be.

Loopita Loopita
Hoe ben je hier alleen gekomen?
In een ander land
Weg van je familie.
Emigrant je baant je weg
Op zoek naar een nieuwe
bestemming.
Waar je in vrede kunt leven
Vraag je toevallig asiel aan?
Maar de wet staat in de weg.
Vrienden zeggen dat je moet
trouwen.
Nu, zonder een optie ga je
toegeven.
Crimigrant je bent Loopita.
Wat neem je mee in je rugzak?
De politie vraagt je,
Op weg naar kantoor.
Documenten a.u.b.
Geen problemen meneer.
Oh Crimigrant zul je altijd zijn
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THEMA VROUWENSTRIJD

50 jaar Vrouwendag,
elke dag vrouwenstrijd
Interview met Cecile Rapol

van onze Nationale Vrouwendagen.
Ik ben dan later ook toegetreden tot
het VOK, dat vandaag Furia heet, en
Ze was er bij in 1972 op de allereerste Nationale Vrouwendag in Brussel,
heb veel Vrouwendagen mee georga50 jaar geleden, en miste sindsdien bijna geen enkele editie. 84 jaar is
niseerd. Dat is telkens in een andere
ze ondertussen. Cecile Rapol, geboren in 1938, moeder van vier kindegemeente of stad. Ik heb er veel
ren en nog steeds overtuigd feministe. Wij gingen bij haar op bezoek in
vriendinnen aan overgehouden. Dat
Roeselare.
zijn allemaal fantastische, interessante en strijdbare vrouwen. Er is
Dat Roeselare de Rodenbachstad is, is alom bekend. Maar wist je ook dat aan het
veel onderlinge solidariteit. En als
hoofd van brouwerij Rodenbach reeds in de 19de eeuw een vrouw stond: Regina
Anja Meulenbelt komt, dan drink ik
Wauters. Als militair had haar man Pedro Rodenbach daar immers geen tijd voor.
mijn eerste koffie altijd met haar. Zij
Gelukkig wist Regina van aanpakken of we zouden nu geen Rodenbach meer
is de grootste feministe die ik ken. Ik
drinken... Niet zo verwonderlijk dus dat uitgerekend Roeselare – een katholiek
heb een foto met haar op mijn kast
conservatief provincienest – een voortrekker werd in de strijd voor vrouwenrechten.
staan. Ik ben daar echt fier op. Ik ben,
Alsof er daar iets in het water zit – of in het bier… Cecile Rapol maakte het
op één keer na toen mijn man ziek
allemaal van dichtbij mee.
was, naar alle 50 Nationale VrouwenCecile Rapol: “Die eerste Nationale voir dikwijls zat, moest ik daar ook dagen tot nog toe geweest, en ik hoop
er nog vele te mogen meemaken. SaVrouwendag in 1972 zal ik nooit verge- naar binnen.”
men met nog een andere vrouw ben
Hoe kwamen Germaine Greer en
ten. We gingen er naartoe met enkele
ik de oudste van de bende daar.”
Simone de Beauvoir op de eerste
vrouwen uit Roeselare, samen op de
Weet u nog juist wanneer u beslist
Vrouwendag in België terecht?
trein naar Brussel. Ik had toen al vier
hebt: en nu word ik feministe?
Cecile Rapol: “Het pluralistische
kinderen. Mijn man bracht me met
Cecile Rapol: “In 1970 ben ik toegede auto naar het station, met die vier Vrouwen Overleg Komitee (VOK) was
kinderen achterin, want we konden in 1972 opgericht. Zij hadden Simone treden tot de Pluralistische Actiedie niet alleen thuis laten: de jongste de Beauvoir in Parijs horen spreken groep voor Gelijke Kansen van Man
was amper acht maanden. ’s Avonds op een conferentie over geweld tegen en Vrouw in Roeselare. Maar voorstond mijn man me weer op te wach- vrouwen. Ze nodigden haar uit om dien was ik al gevoelig voor de gelijkten met die vier kinderen. ‘Amai’, zei naar de eerste Vrouwendag in België heid tussen mannen en vrouwen.
hij, ‘ik heb jou bewonderd vandaag: ik te komen. Ze nam haar agenda en zei: Achter mijn ouderlijke huis, waar ik
heb een dag alleen voor de kinderen alleen op 11 november ben ik nog vrij. nu naast woon, ligt een sportstadium.
moeten zorgen, maar jij doet dat elke En zo werd 11 november de datum Vanuit mijn raam kon ik zien hoe de
atletiekclub daar kwam trainen en
dag én moet ook nog veel andere dinwedstrijden hield. Alleen voor mangen doen in het gezin…’ De volgende
nen! En de vrouwen dan, mogen die
Vrouwendagen gingen de kinderen
De Franse filosofe Simone de
niet sporten? Ik heb dan het initiatief
trouwens allemaal mee, ik kreeg ze
Beauvoir weigerde zich te schikgenomen om een vrouwenatletiekniet naar de kinderopvang, want ze
ken naar de heersende normen
groep te starten, die nu nog altijd bevolgden liever het grote evenement.”
over vrouwelijkheid of de tradistaat. Dus die ideeën had ik al veel
Hoe was het op die eerste
tionele taak van vrouwen in de
langer.”
vrouwendag op 11 november
Franse maatschappij. Want, zo
Kreeg u die feministische ideeën
1972?
schreef ze in haar spraakmavan thuis uit mee?
Cecile Rapol: “Om nooit te vergekende boek ‘Le Deuxième Sexe’
Cecile Rapol: “Nee, daar werd nog
ten. Ik voelde me daar enorm goed.
in 1949: “Je wordt niet al vrouw
heel klassiek gedacht over de rolverEr werden duizend vrouwen vergeboren; je wordt tot vrouw gedeling tussen mannen en vrouwen. Ik
wacht, het werden er duizenden! Een
maakt.” De Beauvoir was overherinner me nog dat ik met mijn man
echte overrompeling, velen geraaktuigd dat eenieder vrij was leen kinderen een tijdje bij mijn ouders
ten amper nog binnen. Iedereen wilvenskeuzes te maken, ongeacht
introk. Op een zondag zat mijn dochde Germaine Greer en Simone de
diens geslacht. Als vrouwen beter Marieke een boek te lezen en mijn
Beauvoir horen. Zij waren voor ons
sloten uit te gaan werken, en niet
moeder zei: ‘Zeg, moet jij niets
jonge feministes echte voorbeelden.
enkel huismoeder te zijn, brachdoen?’… Meisjes moesten altijd bezig
Toen ik eens in Parijs was en voorbij
ten ook zij geld in het laatje.
zijn, volgens mijn moeder. Bij ons
het café kwam waar Simone de Beau-
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thuis waren we met 11 kinderen,
maar als er iets uit de kelder moest
gehaald worden, een fles bier of zo,
moesten dat altijd de meisjes doen.
‘Dat hoort zo’, vond mijn moeder. Anderzijds vond mijn vader wel dat iedereen moest studeren, zowel de jongens als de meisjes. Wij moesten ook
allemaal de krant lezen en op zondag
naar belcanto luisteren. Mijn vader
stond erop dat ook meisjes een degelijke opleiding kregen. Zulke dingen
blijven je bij voor de rest van je leven.”
Wat hebt u dan gestudeerd?
Cecile Rapol: “Mijn opleiding tot
onderwijzeres begon ik in Eeklo. Na 2
jaar heb ik mijn studies verdergezet
in Brussel. De directrice was trouwens een Roeselaarse. Die school was
een openbaring voor mij, vergeleken
met de vorige school en het conservatieve katholieke Roeselare vanwaar ik
kwam. Het was er veel vrijer, met
meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Op mijn 18de, in 1956, ben
ik afgestudeerd en begon ik als
‘schooljuffrouw’ in de lagere school,
vooral het derde en vierde leerjaar.
Mijn eerste volledige schooljaar was
een klasje in een wijkschool waar
vele arbeidersgezinnen woonden.
Dat was een mooie tijd. Later heb ik
nog enkele jaren les gegeven. Ik heb
dat enorm graag gedaan. Nog altijd
kom ik kinderen tegen die me vertellen welke goede herinneringen ze
daaraan hadden. Maar toen ik trouwde en kinderen kreeg, ben ik gestopt
met werken om voor de kinderen te
zorgen. Ik heb er vier, de eerste is geboren in 1966 en ze volgden mekaar
snel op.”
De ongelijke rolverdeling tussen
man en vrouw in het gezin is een
bekend feministisch strijdpunt.
Toch stopte u als feministe met
werken om thuis te blijven voor de
kinderen.
Cecile Rapol: “Ja, dat zijn tegenstrijdigheden, maar ik heb er geen
spijt van. Ik heb mijn moederhart gevolgd. In die tijd was er ook minder

kinderopvang, dus was het niet zo
“Mijn boodschap is altijd:
evident om dat anders te doen. Maar
opgepast mensen, alles wat we
vandaag zou ik het niemand nog aanraden. Het is belangrijk dat vrouwen
bekomen hebben moeten we
werken en in staat zijn zichzelf te onvasthouden.”
derhouden, want je weet nooit wat er
in je leven allemaal kan gebeuren.
Cecile Rapol
Eens de kinderen ouder werden, kon
ik me echter niet inbeelden dat ik
niets anders zou doen dan te zorgen de vaststelling dat ze gelijkaardige ervoor mijn gezin. Al het vrijwillige en- varingen deelden. Ze ontdekten iets
gagement dat ik nadien heb opgeno- dat ze nog niet wisten: dat het niet
men in de vrouwenbeweging, was hun persoonlijke schuld was dat ze
een boeiende aanvulling en verrij- zich niet goed voelden in hun vel of
king die steeds meer ruimte innam. dat ze relatieproblemen hadden,
Maar ik hou er geen groot pensioen maar dat het om een maatschappelijk
aan over, want ik heb niet lang ge- probleem ging. Zo bleven er maar
vrouwen met verhalen komen. Omwerkt.”
dat we merkten dat we nood hadden
U bent dan in 1970 actief
aan een eigen stek, hebben we in
geworden in de Roeselaarse
1980 ons Vrouwenhuis geopend.”
vrouwenbeweging. Was dat een
Hoe werd daar in het conservatiesoort Dolle Mina’s?
ve Roeselare op gereageerd?
Cecile Rapol: “De Dolle Mina’s zou
Cecile Rapol: “Wel, laat ons zeggen
een stap te ver geweest zijn in het
conservatieve Roeselare. In de Plura- dat meneer pastoor daar niet zo blij
listische Actiegroep voor Gelijke Kan- mee was… We werden wel eens afgesen van Man en Vrouw kwamen vrou- schilderd als een lesbisch huis... En
wen van allerlei gezindten bij elkaar er kwamen wel eens mannen klagen
om te discussiëren over ongelijkheid dat zij door ons een echtscheiding
en over hun tweederangspositie, en hadden gekregen... Er was kritiek,
om actie te voeren. Er waren praat- maar wij deden voort, want voor de
groepen over de zorgen van vrouwen, vrouwen in Roeselare was dat wel deover de nood aan kinderopvang, over gelijk nodig.”
In 1984 openden jullie ook nog een
wonen, over onderwijs. Daar kwaVluchthuis voor vrouwen.
men veel vrouwen op af. Die waren
Cecile Rapol: “Van zodra het Vroublij dat ze hun verhalen met lotgenoten konden delen. Zo kwamen ze tot wenhuis open was, kregen we vrou-
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wen over de vloer die weg wilden bij
toch die stap te zetten. Ik had al een
hun man, maar niet wisten waar
hele weg afgelegd en vanuit de genaartoe. Ze konden geen woning humeentepolitiek zou ik nog meer kunren of opvang vinden voor hun kindenen doen voor de feministische zaak,
ren. Uit die nood ontstond ons Vluchtbesefte ik. In de gemeenteraad hield
huis. Dat is hoe we altijd te werk ginik me dan ook met emancipatiethegen: luisteren naar mensen, hoe ze
ma’s bezig. Ik heb veel vrouwen ook
leven, wat hun problemen zijn, en
persoonlijk vergezeld naar overheidsdan naar oplossingen zoeken. Als je
diensten, naar advocaten, rechtbanmet iets nieuws begint, moet je altijd
ken, politie... Ik ging bijvoorbeeld
vragen: wie wordt daar beter van,
mee naar de rechtbank met vrouwen
voor wie doe je het? Dat Vluchthuis
die wilden scheiden. Toen moest je
beschouw ik nog altijd als mijn kind.
nog drie keer verschijnen om te verIk heb er veel mooie maar ook ontzoenen… Dan zat daar aan de ene
roerende verhalen gehoord. Ik ga
kant een rij mannen en aan de andenooit vergeten dat ik eens tegen een
re kant een rij vrouwen. Binnen werd
vrouw zei hoe belangrijk het is te weer dan geweend en geroepen en geUit het verkiezingspamflet van
ten waar je wieg gestaan heeft, en zij
tierd. Dat was erg he. Als die vrouwen
Cecile Rapol voor de SP in Roeantwoordde: ‘Ik heb nooit een wieg
buiten kwamen, stond ik klaar om
selare in 1994:
gehad’. Dat raakt je. Het Vluchthuis
hen op te vangen. Ja, voor mij was het
Meer dan de helft van de Roebestaat nog altijd op een geheime lopersoonlijke ook politiek.”
selaarse bevolking is vrouwelijk,
catie. Het is nu overgenomen door
het gelaat van onze gemeente
U bent meer dan 50 jaar actief in de
het CAW, maar ik blijf er bij betrokmannelijk. Mannen aan loketvrouwenstrijd. Is het vandaag beter
ken.”
ten, vrouwen aan de telefoon.
gesteld met de vrouwenrechten?
Wogen jullie ook op het lokale
Mannen vergaderen en beslissen,
Cecile Rapol: “We hebben veel
beleid in Roeselare?
vrouwen zetten koffie. Mannen
stappen gezet, maar het is niet af. Er
benoemen… meestal mannen.
moet nog veel gebeuren. Mijn boodCecile Rapol: “We hebben ervoor
Je hoeft geen vrouw te zijn om
schap is altijd: opgepast mensen, algezorgd dat Roeselare in 1982 voor het
het door te hebben: de stad is
les wat we bekomen hebben moeten
eerst een vrouwelijke schepen van
aan een facelift toe. Nog steeds
we vasthouden. We moeten alert zijn,
emancipatie kreeg (Lut Vermeersch
zijn vrouwen in onze samenlewant het kan rap keren. Kijk maar
van de Volksunie, nvdr). De Roeselaarving
meestal
tweederangsburnaar de abortuswetgeving in Amerise politiek was toen nog een echt
gers, zowel op persoonlijk als op
ka. En er blijven nog veel strijdpunmannenbastion. We hebben hard op
maatschappelijk vlak. Zij zijn
ten: gelijk loon voor gelijk werk, gede tafel moeten kloppen daarvoor,
vaak dubbel slachtoffer van het
weld op vrouwen, seksueel geweld,
maar dat is gelukt. We hadden met
sociaal-economisch systeem
verkrachting, armoede, de pensioealle vrouwelijke kandidaten van alle
dat ook de weinig geschoolde
nen van vrouwen…”
partijen die eis naar voor geschoven.
mannen in de onzekerheid duwt.
Welk advies zou u geven aan jonge
Roeselare pionierde ook met een geVeel
vrouwen
hebben
geen
eigen
feministes vandaag?
meentelijk emancipatiebeleid. Er
inkomen, zijn afhankelijk van
Cecile Rapol: “Ik zou willen dat ze
kwam een emancipatieraad en in 1988
de goodwill van de echtgenoot.
beter hun geschiedenis leerden keneen emancipatieambtenaar. Dat zijn
Vaak werken zij voor een lager
nen en zouden weten welke weg voorallemaal realisaties die vanuit het
loon, bijna altijd in de minstbegaande generaties feministes hebben
Vrouwenhuis gegroeid zijn. Roeselare
taalde jobs en bijna nooit in leimoeten afleggen om te geraken waar
werd zo een voorbeeld voor andere
dinggevende functies. Bij serieuwe nu zijn. Kennis van het verleden is
steden. We mogen daar fier op zijn!”
ze
politieke
beslissingen
zijn
ze
belangrijk om onze verworvenheden
In 1994 hebt u zelf de stap gezet
helemaal afwezig.
ook in de toekomst te blijven bewanaar de politiek. U kwam op voor
ren.”
de socialisten en zetelde tot 2000 in
de gemeenteraad van Roeselare.
Marc Spruyt
veel samengewerkt en projecten opWaarom de socialisten? En hoe
gezet rond kinderopvang, sociale vei- ¢ Een interview met Cecile Rapol
hebt u die periode ervaren?
en haar dochter Marieke Kindt
Cecile Rapol: “Ik had voordien ei- ligheid, wonen, in de schoot van het
kan je beluisteren in onze podcast
genlijk niet zoveel contact met de so- gemeentelijke emancipatiebeleid. Ik
Blik Historik op www.linxplus.be/
cialisten. Ik had ook weinig voeling had altijd gezegd dat ik niet in de parpodcast.
met klassieke vrouwengroepen als tijpolitiek ga. Ik had wel veel progresSVV. Ik wist wel dat dat bestond, maar sieve vrienden in Roeselare, die actief
ik kende die vooral vanuit het VOK. waren in de Wereldwinkel of in
Later hebben we ook in Roeselare 11.11.11, en die moedigden me aan om
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THEMA VROUWENSTRIJD

3 historische realisaties
in de strijd voor vrouwenrechten
Bij de oprichting van België in 1830 stond het mannelijke gezag voorop
en waren vrouwen compleet ondergeschikt. Dat weerspiegelde zich in
alle facetten van de samenleving. Vrouwen werden als intellectueel minderwaardig beschouwd en hun rol was die van vrouw aan de haard. Daar
verandering in brengen is tot op vandaag de inzet van de strijd voor
gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Pas sinds 2002 vermeldt de
Belgische Grondwet trouwens dat mannen en vrouwen gelijk zijn…
Onderwijs
Meisjesonderwijs stond hoog op
de agenda bij de eerste generatie feministen. Voor de invoering
van de leerplicht is het nog wachten tot 1914, maar in Brussel opent
Isabelle Gatti de Gamond in 1865
de eerste stedelijke (Franstalige)
meisjesschool met lager middelbaar onderwijs – het hoogste leerniveau dat meisjes toen konden volgen. Twintig jaar later, in 1880-1882
laten de universiteiten van Brussel, Gent en Luik meisjesstudenten
toe (Leuven volgt pas in 1920). Dat
opent voor hen de deur naar hooggeschoolde beroepen, al zal ook dat
nog een lange strijd vergen: wanneer Marie Popelin in 1888 afstudeert als allereerste vrouwelijke
dokter in de Rechten, krijgt ze geen
toegang tot de advocatuur omdat
ze een vrouw is…
Werk
Hooggeschoolde beroepen worden pas geleidelijk aan toegankelijk voor vrouwen, zoals arts en
apotheker (1890), advocaat (1922),
magistraat (1948) of notaris (1950).
Gehuwde vrouwen hebben daarvoor
nog steeds de toestemming van
hun echtgenoot nodig. Pas in 1958
wijzigt dat: gehuwde vrouwen moeten hun man niet langer gehoorzamen en mogen zelf beslissingen
nemen, bijvoorbeeld over hun werk.
In 1957 ondertekent België het Verdrag van Rome (de oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap) en verbindt het zich tot gelijk
loon voor gelijk werk. Maar ondanks
druk van de vakbonden blijft dat

dode letter. Historisch is de staking
van de arbeidsters van de wapenfabriek FN Herstal in 1966. Twaalf
weken lang leggen ze het werk neer.
De arbeidsters, de ‘femmes-machines’, pikken het niet langer dat hun
loon nog lager is dan dat van een
ongeschoolde arbeider. Arbeidsters
in andere bedrijven staken mee. De
staaksters slepen maar een deel
van hun eisen uit de brand, maar de
symbolische impact van hun actie
is enorm. De staking blaast de feministische beweging nieuw leven in.
Vanaf 1976 moeten alle beroepen in
België toegankelijk zijn voor mannen en vrouwen.
Politiek
Gedurende meer dan een eeuw
waren vrouwen uitgesloten van
politieke rechten. Pas na de Eerste Wereldoorlog kregen vrouwen
stemrecht, weliswaar beperkt tot de
gemeenteraadsverkiezingen. Op 24
april 1921 konden zo 2 miljoen vrouwen voor het eerst gaan stemmen.
Pikant detail: prostituees en overspelige vrouwen (overspel was toen
nog strafbaar) werden uitdrukkelijk
uitgesloten van dat stemrecht. Voor
mannen gold zo’n uitsluiting niet…
Vrouwen konden ook verkozen worden als gemeenteraadslid, maar nog
niet als burgemeester of schepen.
Pas enkele maanden na die verkiezingen was dat wettelijk geregeld –
al kon een vrouwelijke burgemeester geen baas zijn over de politie.
Voor een vervrouwelijking zorgden
die verkiezingen echter niet: amper
196 vrouwen werden verkozen, minder dan één procent van het totaal.

Ook toen vrouwen in 1948 stemrecht
kregen voor de parlementsverkiezingen, steeg het aantal vrouwelijke verkozenen niet spectaculair. Pas
de invoering van quota op het einde
van de 20ste eeuw deed dat aantal
fors toenemen. Nog voor vrouwen
mochten stemmen coöpteerde de
socialistische partij in 1921 de eerste
vrouw in de Senaat, Marie SpaakJanson. En in 1929 werd de socialiste Lucie Dejardin verkozen als eerste
vrouwelijke volksvertegenwoordiger.
De eerste vrouwelijke minister krijgt
België in 1965 (Marguerite De Riemaecker-Legot van de CVP). In 1985
krijgt België een eerste staatssecretaris voor Gelijke Kansen (Miet Smet
van de CVP).
Bronnen:
× Monika Triest, Wat zoudt gij
zonder ’t vrouwvolk zijn?
Een geschiedenis van het
feminisme in België, 2018.
× www.avg-carhif.be
× www.furiavzw.be
× www.gendergeschiedenis.be
× www.rosavzw.be
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5 tips voor activiteiten
Deze Linxuit besteedt uitgebreid aandacht aan de strijd voor vrouwenrechten. Met deze tips vind je ongetwijfeld inspiratie om in de aanloop
naar de Belgische vrouwendag van 11 november zelf een Linx+-activiteit
te organiseren rond het thema vrouwenrechten.

‘Donders Denkende Dames’. Hierin komen interessante historische vrouwen aan bod die een rol speelden in
de geschiedenis op filosofisch, literair, cultureel, artistiek en politiek
vlak. Het zijn stuk voor stuk vrouwen
die een spoor voor ons trokken, tegendraadse vrouwen, altijd op zoek,
dames met klasse, vrouwen die grenzen hebben verlegd, vrouwen die ons
ter harte gaan....
Meer info en boekingen via
kabauters@live.be.
Met Kaat Bauters organiseren we ook
een vrouwenwandeling door
Brussel op 17 december. Meer info
op p. 16.

1. Fiets mee door Antwerpen
“De fiets heeft meer gedaan voor de
emancipatie van vrouwen dan wat
dan ook ter wereld.” Die uitspraak
komt van de Amerikaanse suffragette
Susan B. Anthony. (Suffragettes waren strijdsters voor vrouwenstemrecht.) Fietsen geeft je vrijheid. Toch
blijkt uit onderzoek dat mannen nog
steeds vaker en meer kilometers trappen dan vrouwen.
Samen met de progressieve vrouwenbeweging ZIJkant organiseert
Linx+ daarom een fietstocht om meer
vrouwen op hun stalen ros te krijgen
en steden zoals Antwerpen beter te
ontwikkelen op maat van de fietsende sinjoras. ‘Fietsen geeft A vleugels’ is
een fietstocht door de Antwerpse
straten die genoemd zijn naar opmerkelijke dames en locaties
met vrouwelijke street art. Zo tonen
we dat vrouwen steeds meer hun
plaats opeisen in het straatbeeld.
Het parcours voert ons langs herinneringen aan een roemrijk verleden
en naar de nieuwe wind die door de
kanaalzone waait.
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Vertrek: vrijdag 11 november om 14
uur, Koningin Astridplein, Antwerpen (Ingang Zoo). Aankomst rond 16
uur aan het Bisschoppenhofpark in
Deurne. Inschrijven via
www.linxplus.be.
2. Nodig een gastspreker uit over
vrouwenrechten
Ben je op zoek naar een boeiende
gastspreker op je activiteit over vrouwenrechten? ZIJkant bouwde als
vrouwenbeweging een jarenlange expertise op rond gelijke kansen v/m.
Met een educatief aanbod van drie
verschillende presentaties over vrouwenstemrecht, schoonheidsidealen
en bijstandertraining richten ze zich
tot sociaal-culturele en andere organisaties die op zoek zijn naar gastsprekers.
Alle info op www.zijkant.be/presentaties/
Al jaren is Kaat Bauters de drijvende kracht achter de lezingenreeks

FOTO : © VRT

Deze muurschildering werd door artieste Napam gemaakt. Ze beschilderde een grauwe elektriciteitscabine en de muur van kleuterschool De Groene Egel in Antwerpen.
“Met de fiets verover je de wereld,” vertelt haar tekening aan de kinderen van de buurt.

3. Kijk naar de tv-serie ‘Wij
vrouwen!’
Hoe hebben foute verwachtingen,
opvoeding, glazen plafonds, discriminatie, druk, vooroordelen of andere
obstakels het vrouwen de voorbije decennia moeilijk gemaakt om zich optimaal te ontplooien? Bijvoorbeeld op
het gebied van opvoeding, onderwijs,
huwelijk, gezin, seksualiteit, werk en
politiek. Wat hebben actiegroepen,
politica’s en individuele vrouwen
kunnen veranderen? En hoe ervaren
vrouwen al die obstakels vandaag?
In een vierdelige Canvas-reeks
brengen vrouwen van alle leeftijden
en standen hun verhaal, samen met
politica’s, boegbeelden van de vrouwenbeweging en voormalige Dolle
Mina’s. Hun getuigenissen worden
geïllustreerd met straffe archiefbeelden. Het zijn nu eens onthutsende en
dan weer grappige verhalen over de
opvoeding tot huishoudster, knokken

om te mogen studeren, de verovering
van de mannenberoepen, seksuele
taboes en mannen die het nog altijd
beter denken te weten.

over de vloeibaarheid van wie wij zijn, spraak voor al wie uitkijkt naar uitover leven en verlies, en over de soms wisseling, inspiratie en ontmoeting
‘knoeierige’ of ‘morsige’ aard van rond gelijkheid v/x/m. Deze 51ste edionze afhankelijkheid. De voortduren- tie viert het vijftigjarig bestaan van
de spanning tussen hechting en Furia (vroeger VOK). Het wordt een
scheiding loopt als een rode draad dag waarop de feministische doelen
‘Wij vrouwen’ is elke dinsdagavond
van 11 oktober tot 1 november te zien door haar werk. Geïnspireerd door li- centraal staan. Een dag om ervarinteratuur, sociale media, cartoons, po- gen en dromen te delen, en onderlinop Canvas.
ëzie en de alledaagse banaliteit toont ge solidariteit en strijd te voeden. Een
4. Bezoek de expo ‘Wet Job’ van
Henrot met ‘Wet Job’ de complexiteit dag die de bezoekers onderdompelt
Camille Henrot
van het leven in een steeds meer ge- in een meerstemmig, divers en bruiDeze expo in het Antwerpse Mid- connecteerde en overprikkelde we- send feminisme!
Zowel oude bekende als nieuwe
delheimmuseum toont een serie reld.
stemmen blikken terug op een halve
schilderijen en beelden waarin de
eeuw feministisch engagement en
Tot 16 oktober in het MiddelheimmuFranse kunstenares Camille Henrot
vooruit op de toekomst. De keynote
seum in Antwerpen. Groepsbezoek
de grenzen van het vrouwelijk limet gids mogelijk (max. 15 personen). wordt voorzien door Sarah Bracke en
chaam na de bevalling verbeeldt.
Nadia Fadil. Zij hebben het over de
Info en tickets: www.middelheimHaar werk gaat over de tegenstrijdiggroeiende verrechtsing en de impact
museum.be.
heden van de maatschappelijke druk
daarvan op sociale bewegingen en acen de verwachtingen rond de produc5. Kom naar de 51ste Nationale
tiegroepen. Ze doen dit met bijzondetiviteit van het vrouwelijke lichaam.
Vrouwendag
re aandacht voor feministische strijd
In de context van deze tentoonstelling komen daar nog extra betekenisOp vrijdag 11 november 2022 orga- en focussen op de aanval op verworsen bij. ‘Wet Job’ gaat ook over zor- niseert Furia in De Kriekelaar in venheden van vrouwen- en andere
gende handelingen voor de baby zo- Brussel de 51ste Nationale Vrouwen- sociale bewegingen. Verder op het
als wassen of borstvoeden, maar ook dag. Sinds 1972 is dit een vaste af- programma ook nog debatten over
worstelen met ouderschap en over
stereotypen bij tienerjongeren. Er is
ook een workshop zelf zines maken.
Het volledige programma vind je op
www.furiavzw.be.

FOTO : © MARIA FONTI

Christijn Terlingen
Op zoek naar meer tips voor activiteiten? Bezoek ons vrijwilligersplatform op www.linxplus.
be/vrijwilligersplatform (paswoord: vrijwilliger).
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ANDERS BEKEKEN

Gids in de kijker: Kaat Bauters
Kaat is een van onze Anders-Bekeken-gidsen in Brussel.
Op zaterdag 17 december kan je mee met haar vrouwenwandeling.
lijk! Er zitten heel veel eyeopeners in,
boeiende verhalen en leuke ontdekkingen. En het is een mooi parcours
voor mensen die Brussel nog niet
goed kennen.”
Wat is het parcours?
Kaat: “We vertrekken aan het Justitiepaleis, passeren langs het Egmontpark, de Wolstraat, de Kleine Zavel,

de Regentschapsstraat en het Koningsplein. We eindigen op de
Sint-Jansplaats aan het standbeeld
van Gabrielle Petit. Daarna gaan we
nog iets drinken in de Dolle Mol om
samen na te kaarten.”
Tot ziens op 17 december!

Nieuwe podcast over feminisme

Wie is Kaat Bauters?
Kaat: “Ik ben juriste van opleiding
en heb lang in de sociale sector gewerkt. Maar nu verdien ik mijn boterham als gids en verteller. Eigenlijk
ben ik sprookjesverteller. Ik gids bij
Brukselbinnenstebuiten en bij Stapstad. Daar richt ik me op stadswandelingen specifiek voor kinderen, met
veel aandacht voor een didactische
aanpak zodat kinderen het als plezant
en interactief ervaren. Maar ik gids
dus ook voor volwassenen.”
Waarom maakte je de vrouwenwandeling door Brussel?
Kaat: “Voor alle duidelijkheid: het
is geen wandeling alleen maar voor
vrouwen, maar over vrouwen. Iedereen is dus welkom! Ik ontwikkelde ze
7 jaar geleden nog vooraleer men bezig was over de vervrouwelijking van
het straatbeeld. In de 19de eeuw kende
Brussel een grote uitbreiding en kwamen er veel straatnamen en standbeelden bij van bijna uitsluitend
mannen. Met mijn wandeling wil ik
vrouwen die iets betekend hebben in
de geschiedenis uit de mist halen.
Onderweg zet ik een 6 à 8-tal vrouwen
in het daglicht die op verschillende
domeinen actief waren, zoals in de
politiek, de wetenschap of de schilderkunst.”
Waarom moet ik mee wandelen?
Kaat: “Omdat het plezant is natuur-
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De derde aflevering van onze podcast ‘Blik Historik’ heeft feminisme als
thema. Cecile Rapol vertelt over 50 jaar ervaring in de strijd voor gelijke
rechten tussen mannen en vrouwen. Ook haar dochter Marieke Kindt
schoof mee aan tafel. Cecile is 84 en was er in 1972 bij op de allereerste
Nationale Vrouwendag in Brussel. Sindsdien miste ze bijna geen enkele
editie. Ze opende in 1980 het Vrouwenhuis in Roeselare en werd in 1994
gemeenteraadslid voor de socialisten. Maar ze is ook moeder van 4
kinderen en stopte met werken om voor haar kinderen te zorgen. Hoe ze
dat allemaal rijmt met haar feminisme en of vrouwenstrijd nog wel iets
van deze tijd is, verneem je allemaal in deze podcast. Een interview met
Cecile Rapol lees je ook elders in deze Linxuit.
× Blik Historik is een podcast
over de sociale geschiedenis van
België.

× Je vindt Blik Historik op
www.linxplus.be/podcast en
op platformen zoals Spotify en
Apple. Veel luisterplezier!

Nieuwe wandelingen dit najaar
Ook dit najaar verwelkomt Linx+ je graag op enkele gegidste Anders-Bekeken-wandelingen (+ fietstocht), die je telkens met andere ogen naar
een bepaalde stad doen kijken – amusant, verrassend en leerrijk tegelijk.
× zaterdag 8 oktober om 14u:
Beringen Anders Bekeken met
Ingeburg Digneffe
× zaterdag 22 oktober om 10u:
Menen Anders Bekeken (in het
spoor van August Debunne) met
Ivan Gardedieu
× vrijdag 11 november om
10u: vrouwenfietstour door
Antwerpen met Joke Dupont
× zaterdag 19 november om 10u:
Luik Anders Bekeken met Hubert
Hedebouw
× zaterdag 3 december om 10u:
Borgerhout Anders Bekeken met
Marc Spruyt

× zaterdag 17 december om 10u:
vrouwen in Brussel met Kaat
Bauters
Deelnemen kan voor 9 euro of
1,80 euro met UiTPAS-kansentarief. Meer info en inschrijven via
www.linxplus.be. Je vindt er ook
alle info om zelf een gegidste
wandeling te organiseren met je
afdeling. Je kan kiezen uit een
50-tal wandelingen. Als Linx+ afdeling betaal je hiervoor 75 euro
ipv 125 euro.

FOTOGRAFIE

Winnaar
Grote Prijs Sociale
Fotografie
Op donderdag 14 juli 2022 stroomde de Fernandezzaal in Ons Huis op
de Gentse Vrijdagmarkt vol voor de prijsuitreiking van de Grote Prijs
Sociale Fotografie.
Zeven laureaten dongen mee naar
de hoofdprijs. Karel Saelaert werd
uitgeroepen tot winnaar van de Grote Prijs Sociale Fotografie 2022. De
jury benadrukte de intensiteit die
leeft in het werk van Karel. Uit het
juryverslag:
“Het werk van Karel Saelaert is niet
gepolijst, het is niet proper, het is ruw,
echt en doorleefd. Net zoals het leven
in Zuid-Afrika, een zeer gewelddadige regio. Het is hard en zacht terzelfdertijd en de betrokkenheid van Karel is groot. Karel staat in de scène. Je
voelt zijn aanwezigheid. Hij is niet afstandelijk: hij geeft om die jongeren.
Het is straf dat hij hun vertrouwen gewonnen heeft. Hij heeft oog voor hun

dromen die soms moeilijk te handhaven en te realiseren zijn in dit land.
Kortom, een meer dan verdiende
winnaar!”
Ontdek alle laureaten op onze
website www.linxplus.be.

Het werk van Karel Saelaert is
niet gepolijst, het is niet
proper, het is ruw, echt en
doorleefd. Net zoals het leven
in Zuid-Afrika, een zeer
gewelddadige regio.
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FOTOGRAFIE

Wedstrijd
Bewogen Fotografen
Ook binnen onze fotografiewedstrijd voor amateurfotografen valt er nieuws te sprokkelen.
De jury (Firmin De Maître, Ali Selvi,
Wouter van Springel) selecteerde de
20 beste beelden. Deelnemers brachten in beeld wat zij verstaan onder

het thema ‘Stiel, wij zijn de makers’.
Het is een heel gevarieerde reeks foto’s geworden, van portretten tot close-ups, van abstract tot humoristisch.

1

Op deze pagina’s vang je al een glimp
op van de foto’s. Op onze website
www.linxplus.be kan je ze allemaal
in hun volle glorie bekijken.

2

3

4

1: Gino Defauw
2: Jan S’Jongers
3: Karolien Verheyen
4: Eric De Loof
5: Dolf Henderick
6: Denise De Borger
7: Geert Verstrepen
8: Isabelle Goeminne
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Ook jouw stem telt!
De jury koos al haar
top 3, maar ook jouw
stem telt. Kies mee
wie de publieksprijs
wint en zelf kans op
ons gloednieuwe magazine rond Sociale
Fotografie. Stemmen kan tot 30 september op www.linxplus.be.

5

7

6

8

Gloednieuw magazine op komst
Naar goede gewoonte zullen we de
20 geselecteerde foto’s van Bewogen Fotografen publiceren. Nieuw
dit jaar is dat we afstappen van
onze kalender. Na jaren een kalender uit te brengen, voelen we dat er
nood is aan een nieuw format waarin we meer duiding en achtergrond
kunnen geven bij de thema’s, de
foto’s, de fotografen en wat wij verstaan onder Sociale Fotografie.
Daarom ontwikkelen we een nieuw
product: een (jaarlijks) magazine

rond Sociale Fotografie. Het magazine geeft ruimte aan de foto’s van
alle laureaten van Bewogen Fotografen én de Grote Prijs Sociale
Fotografie. Naast de publicatie van
de foto’s nemen we ook interviews
met de winnaars op in het magazine. Bij elke foto of fotoreeks is er
tevens ruimte voor (korte) uitleg
over het werk en de maker. Verder
verdiepen we ons in de Sociale Fotografie met interviews met professionals en experts.

Met trots presenteren we jullie ons
gloednieuwe magazine op het lanceringsmoment in De Grote Post in
Oostende op zaterdag 26 november 2022. Die dag zullen we ook de
prijzen uitdelen aan de winnaars
van Bewogen Fotografen.
¢ Meer informatie over het programma van die dag volgt nog.
Ben je graag als eerste op de
hoogte? Laat het ons dat even
weten via info@linxplus.be.
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OP STAP

Steenbakkerijmuseum Boom
Een geleid bezoek aan het Steenbakkerijmuseum in Boom was één van
de activiteiten in ons zomeraanbod (zie ook p. 6). En omdat ons dat zo
beviel, presenteren we dit graag als aanrader in deze rubriek.

Over kleiputten, steenbakkerijen en kinderarbeid
Op een steenworp van Tomorrowland kan je het steenbakkersverleden van
de Rupelstreek induiken. ‘Brik Boom’ is de nieuwe naam van EMABB, het
Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen. Je verneemt er niet alleen
alles over de stiel van het steenbakken, maar ook over het vaak miserabele
leven van de arbeiders toen.
Nadat ik mijn auto tot mijn grote
vreugde op een lommerrijke plek onder een boom heb kunnen parkeren
(het is die dag namelijk meer dan 30
graden warm), wandel ik het domein
op van het Steenbakkerijmuseum.
Een vriendelijke man knikt me goeiedag en hij blijkt onze gids te zijn. Renaat is zijn naam, en hij gidst alsof hij
zelf zijn hele leven in de steenbakkerij gewerkt heeft. Dat is niet zo, maar
Renaat weet er wel alles over. Onze
deelnemers verpozen nog even in de
oude paardenstal, die smaakvol
heringericht is tot ontvangstruimte
en cafetaria van het museum. Er is
ook een minishop met interessante
streekpublicaties.
Van de Vlaming wordt wel eens gezegd dat hij met een baksteen in de
maag geboren is. De kans is groot dat
die baksteen uit de Rupelstreek
kwam. Liefst 153 steenbakkerijen telde de streek hier ooit (vandaag nog
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slechts één: Wienerberger in Rumst),
met dank aan de metersdiepe kleilagen hier – tot 33 meter diep werd er
afgegraven. Alles moest wijken voor
de kleiputten – huis na huis werd onteigend – want het klei was het goud
van de Rupel, waar vele duizenden
arbeiders zich voor een hongerloon-

tje uitsloofden. Vader, moeder en
twee kinderen vanaf zeven jaar (kinderarbeid was nog doodnormaal tot
voor Wereldoorlog Eén) moesten elke
dag 8000 stenen van elk 1,5 kg opleveren – of 6 tot 8 stenen per minuut. Arbeid die riekt naar slavernij.
De eerste klei werd hier al in de
13de eeuw uit de grond gehaald. De
vermenging met ijzererts maakte de
Boomse baksteen tot de beste ter wereld – zelfs in New York staan er buildings met Boomse baksteen. Tijdens
de hoogdagen in de jaren 1950 werden er jaarlijks tot 4,5 miljard stenen
gebakken. Toen het economisch
slechter begon te gaan, en de ene na
de andere baksteenfabriek tussen
1975 en 1985 de deuren sloot, bleven
er van de 6000 arbeidsplaatsen nog
amper 300 over. Boom was een maanlandschap vol kraters. Meer dan de
helft van Boom was put. De meeste
werden als stortplaats gebruikt (later
werden er huizen bovenop gebouwd),
andere werden natuurgebied (zoals
De Schorre, bekend van Tomorrowland). Steenbakkerij Lauwers was de
laatste ambachtelijke steenbakkerij.
Zowat 25 jaar geleden begon vzw
EMABB aan de restauratie van dit
stukje erfgoed.
Omdat er nergens anders plaats
was, moest er ook gewoond worden
op het fabrieksterrein. De bazen liet
kleine arbeidershuisjes optrekken
aan de rand van de steenbakkerij. Enkel wie op een goed blaadje stond bij
de baas, mocht er verblijven. Zo zorgde de baas ook nog eens voor sociale
controle. We bezoeken één van de
nog resterende huisjes, dat tot in de
jaren 1980 nog bewoond werd door
een gezin van negen, zonder elektriciteit of stromend water, en met één
piepkleine slaapkamer.
Het steenbakkerijmuseum maakt
deel uit van Noeveren, dat sinds 1975
beschermd is als dorpsgezicht. De
kleine arbeidershuisjes zijn vandaag
weer in trek bij gezinnen met jonge
kinderen. We maken een korte wandeling door de wijk en door een steenbakkerstunnel. Als toemaatje nemen
we nog een kijkje in de expo ‘Oog voor

LINX+ TIP
In de rubriek Op Stap brengt
een Linx+-medewerker 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 dan via
info@linxplus.be.

Booms glas’. Want de Rupelstreek was
tot circa 1980 ook heel wat glasfabrieken rijk. Sierglas en halfkristalglas
werd geëxporteerd tot in Amerika en
Afrika. Bijzonder is het zwarte Boomse glas, gedecoreerd met goud of bloemen. Bijna elke gemeente in de streek
had een eigen glasfabriek. Meer dan
de helft van de werknemers waren
vrouwen. Terwijl meneer zijn kost
verdiende in de steenbakkerij, verdiende de vrouw des huizes een centje bij in de glasfabriek.
Onderweg naar huis kom ik onvermijdelijk in de file terecht op de Antwerpse ring. Daar hadden die arbeiders die vlak bij hun werk woonden
destijds natuurlijk geen last van…
Maar voor het overige viel hun leven
vol hard labeur allerminst te benijden, onthoud ik uit mijn bezoek aan
dit steenbakkerijmuseum. Een steengoede aanrader!
Marc Spruyt

Expo: Als muren spreken!
Propaganda uit de twee wereldoorlogen en de Koude Oorlog, de explosieve groei van het toerisme en de opkomst van sociale bewegingen na
de Tweede Wereldoorlog: al deze thema’s komen aan bod in de tentoonstelling ‘Als muren spreken’.
De geïllustreerde poster kwam op
in Europa in de late 19de eeuw en
weerspiegelde een wereld die steeds
commerciëler werd. Later werden
ook botsende politieke ideologieën

‘Frontières = Repression’. Die slogan dook
op in mei 1968 tijdens de studentenprotesten in Parijs. L’Atelier Populaire de
l’Ex-École des Beaux-Arts, dat de poster
ontwierp, bestond uit ex-leerlingen van
de gerenommeerde architectenschool
die op dat moment bezet werd.

Op stap naar Boom met je Linx+-afdeling?
Het steenbakkerijmuseum Brik Boom (voorheen gekend als EMABB) vind
je op Noeveren 67 in Boom (provincie Antwerpen). Parkeren met de auto
kan vlakbij. Het treinstation van Boom ligt op ca. 15 minuten wandelen.
Voor individuele bezoekers is er van
april tot en met oktober elke zondag
om 14 uur een vrije rondleiding met
gids. Prijs: 8 euro per deelnemer (4
euro -12 jaar). Groepsbezoeken kunnen ook op weekdagen. Prijs: 6 euro
per deelnemer + 40 euro per gids. Vast
forfait: 90 euro. Reserveren kan via
tel. 03 888 15 58, info@brikboom. be
of via het contactformulier op de website www.brikboom.be. Max. 25 personen per gids.
Wij boekten het groepsbezoek aan
het Booms Steenbakkerijmuseum (2

uur), maar ook een rondrit in de Rupelstreek (2 uur) of een dagtrip langs
de Schelde en de Rupel met vertrek
in Antwerpen en aankomst in Rumst
kunnen. Ook mogelijk: een dagje fietsen langs het Baksteenpad, het Klinkaartpad en de verschillende Dijkenfietspaden. Of gaan wandelen in Walenhoek: ooit een kleigroeve, nu een
prachtig natuurgebied.
Na afloop babbelden we na met koffie en taart in ’t Baksteentje, de onthaalruimte van het museum in de
vroegere paardenstal. Op vraag zijn

een thema. Ook al zijn posters vluchtig en worden ze specifiek voor één
moment gemaakt, toch zijn er veel
elementen die telkens terugkeren en
die onderdeel zijn geworden van het
culturele geheugen.
De selectie van 150 posters uit de
collectie van het Huis van de Europese geschiedenis toont de complexe lagen van de Europese eenheid en verdeeldheid. De posters weerspiegelen
hoe de publieke ruimte in de Europese steden zich ontwikkeld heeft en
veranderd is.
Nog tot 13 november 2022 gratis te
bezichtigen in het Huis van de Europese Geschiedenis, Belliardstraat 135,
1000 Brussel, tel. 02 283 12 20. Dagelijks open van 9 tot 18 uur, in het
weekend vanaf 10 uur en op maandag
vanaf 13 uur. Groepen vanaf 10 personen moeten hun bezoek minstens 4
weken vooraf reserveren via de website www.historia-europa.ep.eu. Een
bezoek duurt ongeveer anderhalf
uur. Veiligheidscontrole aan de ingang. Hou ermee rekening dat de binnentemperatuur niet meer dan 20
graden bedraagt.

er belegde broodjes, koffiekoeken en
paardenstoofvlees verkrijgbaar (min.
20 personen). Eigen lunchpakket
meebrengen is toegelaten.
De streek telt nog enkele andere toffe musea, zoals Fietsbelevingspunt De
Velodroom in Boom, Gilliot & Roelants
Tegelmuseum in Hemiksem of het Duvelmuseum in Schelle. Ook de 17 km
lange wandelroute ‘Steenbakkerstunnels herontdekt’ is de moeite (vertrek
aan Recreatiedomein De Schorre).
Deze kan ook opgesplitst worden in 2
kortere lussen. Niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Op
www.toerismerupelstreek.be vind je
een volledig overzicht.
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Dansen op een ziedende vulkaan
Hoe maatschappelijke onvrede omzetten in een positief project van
maatschappijverandering? Dominique Willaert combineert inzichten
uit de psychologie met de nood aan een nieuwe klassenstrijd. Een boek
boordevol nuttige inzichten voor wereldverbeteraars. “Mensen hebben
behoeften aan verhalen die hen opnieuw laten dromen.”
“Het is met samenlevingen zoals me in plaats van solidariteit. Een tenmet vulkanen: als de druk te groot dens waarbij volgens Willaert vooral
wordt, is het wachten op de uitbar- extreemrechts garen spint. Want ‘eisting,” schrijft Dominique Willaert, gen ik eerst’ sluit naadloos aan bij ‘eidie twintig jaar artistiek leider was gen volk eerst’. “Het onbehagen in
van het Gentse cultuurhuis Victoria onze samenleving drukt de angst uit
Deluxe. Die druk, woede en wantrou- voor een wereld zonder betekenis.
Het is een wereld waarin werken om
wen ziet de auteur op vele fronten.
te overleven en ongeremd te consuSociale erkenning
meren de voornaamste vorm van zinInteressant is dat hij daarbij ook geving dreigt te worden.”
een psychologische bril opzet, waarSamen sterk
door het boek meteen een heel menEen remedie hiertegen formuleren
selijke insteek krijgt. “Veel mensen
voelen zich verloren, maar evenveel is gemakkelijker gezegd dan gedaan,
mensen geloven in de maakbaarheid maat toch waagt de auteur zich hiervan onze geschiedenis en zijn op zoek aan. En die remedie zal van ons allenaar hoe ze de wereld kunnen herbe- maal moeten komen. We moeten tetoveren en ten goede kunnen veran- rug streven naar collectieve lotsverderen.” En ja, het gaat nog steeds over betering, door collectief een tegenstructurele maatschappijveranderin- macht op te bouwen. Samen sterk
gen, maar dan richting een samenle- dus. Stap één hiervoor is het nadrukving waar mensen zich thuis en be- kelijk verdedigen van de universele
schermd voelen, waar ze zich ge- ecologische en menselijke grondhoord en gewaardeerd voelen. Want rechten, zoals die vervat zitten in de
daar loopt het ten gronde mis van- Universele Verklaring voor de Rechdaag, analyseert Willaert. “Ze verlie- ten van de Mens. Centrale eis van die
zen niet alleen een deel van hun inko- tegenmacht: een billijke en rechtmen en materiële houvast, maar lij- vaardige herverdeling van alle rijkden ook onder het verlies van sociale dom en welvaart. En een zorgzame
erkenning en waardigheid.” Onrust relatie met elkaar en met de aarde.
En daarvoor is sociale strijd nodig,
en onvrede zijn het gevolg.
om de machtsverhoudingen weer te
Weg met het neoliberalisme
doen kantelen: voor Willaert is ‘klasDe grote oorzaak van dit alles? Het senstrijd’ geen voorbijgestreefd beneoliberalisme dat sinds de jaren grip voor wie over meer dan de krui1980 opgang maakt, met Ronald Rea- mels wil kunnen discussiëren. “De
gan en Margaret Thatcher als belang- geschiedenis leert ons dat alle berijkste wereldwijde gangmakers. Pri- langrijke sociale en economische vervatiseringen en harde besparingen anderingen er onder druk van collecleidden tot een afbraak van de collec- tieve bewegingen zijn gekomen.”
Zou een heel klein beetje revolutie
tieve voorzieningen van de welvaartsstaat. Een ieder-voor-zich individua- soms niet beter kunnen zijn?
lisme kwam ervoor in de plaats. Het Marc Spruyt
resultaat: een samenleving met meer
verliezers dan winnaars. Individualis-
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“In plaats van zich als hoeders
van het status quo op te stellen,
moeten de democratische en
links-progressieve krachten het
status quo helpen te doorbreken. Want wat is er nog
rationeel of redelijk aan een
economisch systeem dat een immense rijkdom voor een kleine
elite en bittere armoede voor
velen produceert?”
Dominique Willaert

Dominique Willaert, Dansen op
een ziedende vulkaan.
Een onderzoek naar de woede
en het onbehagen in onze
cultuur, Uitgeverij Epo, 220 p.
Win dit boek met ons
kruiswoord!

KRUISWOORD
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Voor welke lekkernij halen wij onze neus niet op?
Antwerpse wijk waar de herdenking van de razzia’s doorging
Voormalige dierentuin waar nu LABIOMISTA is
Helft van het duo Napami (2 woorden)
Spreekster op de eerste vrouwendag in 1972 (2 woorden)
Naam van de eerste vrouwelijke volksvertegenwoordiger in 1929
(2 woorden)
Café in Brussel waar je Kaat Bauters wel eens vindt (3 woorden)
Winnaar hoofdprijs Grote Prijs Sociale Fotografie (2 woorden)
Nieuwe naam van het steenbakkerijmuseum in Boom (2 woorden)
Gaf les aan Cécile Douard (2 woorden)

Achtergrondfoto: socialistische vrouwen met de vuist in de lucht
tijdens een optocht. Gent, Korenmarkt. © Amsab-ISG

LINXUIT LEZEN LOONT! Alle antwoorden vind je
in deze Linxuit. Stuur het woord dat we zoeken voor
1 december 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 ‘Dansen
op een ziedende vulkaan’ van Dominique Willaert.
Meer over dit boek lees je op p. 22. Succes!
WINNAAR VORIG KRUISWOORD “Mala
Zimetbaum” was het woord dat we zochten. Gerda
Van de Loock uit Scherpenheuvel-Zichem is de
gelukkige winnaar van het boek ‘Straatloper’. Veel
kijk- en leesplezier!
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KUNSTENAARS VAN DE ARBEIDERSKLASSE (3)

Cécile Douard
Niet koning, keizer of admiraal, maar de werkmens stellen zij centraal.
In deel 3 van onze Linxuit-reeks ‘Kunstenaars van de arbeidersklasse’:
Cécile Douard (1866-1941), vrouw in de Borinage.
“Vrouwen kunnen slechts dingen schilderen die geen diepgaande gedachten noch sterke gevoelens of grote virtuositeit vergen.” Dit
staat in 1884 te lezen in een artikel
van het avant-garde tijdschrift L’Art
moderne. Ondanks deze ronduit
seksistische vooroordelen telt ons
land in de 19de eeuw heel wat dappere kunstenaressen. Cécile Douard
is één van hen. Vanaf 1883 tekent en
schildert ze het harde leven van de
vrouwen van de Borinage.
Cécile Douard groeit op in een
artistiek milieu. Op haar 14 is ze
vastbesloten kunstschilder te worden. Dat vrouwen op dat moment
(1880) niet toegelaten worden tot
de kunstacademies weerhoudt haar
niet om door te zetten. In Mons
krijgt ze les van schilder Antoine
Bourlard. Die stelt Cécile voor om
in het atelier naar levend model te
schilderen, maar ze voelt daar weinig voor. Liever klimt ze de terrils
op om de echte arbeidersvrouwen
te portretteren. Ze maakt spontane schetsen die ze uitwerkt tot olieverfschilderijen, houtskool-, potloodtekeningen en gravures. Ze wil
de mensen tonen terwijl ze aan het
werk zijn, dat maakt voor haar deel
uit van de levensomstandigheden.
Ze heeft daarbij specifieke aandacht voor vrouwen.
Hoewel mijnwerksters een veelvoorkomend thema is in kunst uit
die tijd, is Cécile Douard de enige die de vrouwen weergeeft zoals
ze zijn. Ze wordt hiermee kroniekschrijfster en aanklaagster van
hun werkomstandigheden. Ze is er
bij tijdens de stakingen en onlusten van 1886 met een schetsboek
onder de arm. Ze schildert vrouwen
gebogen onder een zware last die
als gewonde dieren lopen, of even
uitrustend tussen het harde werk
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door, met uitgemergelde gezichten
en hun voeten in doeken gewikkeld,
onder een hemel die nooit opklaart.
Ze tekent vrouwen die het kolenwagentje op de blote voeten voortduwen, gespannen als een boog,
wachtend voor ze in de mijn afdalen of scharrelend op een terril. Haar
stijl is naturalistisch. Ze accentueert nadrukkelijk het proletarische
karakter van de uitgebuite meisjes
en vrouwen.
Om in haar eigen levensonderhoud te voorzien schildert Cécile landschappen en portretten op
vraag van de burgerij van Mons en
geeft ze tekenles aan hun kinderen.
In 1888 zorgt het nalatenschap van
haar vader ervoor dat Cécile een
eigen atelier kan bouwen. Vier jaar
later slaat het noodlot toe wanneer
de Trouille, de rivier die Mons doorkruist, zwaar overstroomt en haar
atelier onderloopt. In een poging
om haar bezittingen te redden,
raakt Cécile ernstig verwond. In de
jaren erna ondergaat ze verschillende oogoperaties die niet kunnen
verhelpen dat ze stilaan blind wordt.
In 1898 maakt ze haar laatste
schilderij ‘Les grappilleuses sur le
terril’, vrouwen die een terril opklauteren, speurend tussen het stof naar
verloren kolen waarmee ze hun karige bestaansmiddelen aanvullen.
Een jaar later raakt Cécile volledig
blind. Ze blijft niet bij de pakken zitten en leert braille en viool spelen
en legt zich toe op beeldhouwen. Ze
is meer dan 10 jaar voorzitter van de
op dat moment nog prille Braille
liga (1926-1937). Na vele reizen, twee
autobiografische boeken en een
rijk gevuld leven, sterft ze in 1941 op
75-jarige leeftijd.
Sandra Temmerman

‘La hiercheuse au repos.’ Collection de la
province de Hainaut (BPS22).

Cécile Douard zelf ontdekken
Je vindt de werken van Cécile Douard in verschillende Belgische musea die allemaal op wandel
afstand van een treinstation liggen.
De meeste zijn ook met een Museumpas te bezoeken. Niet meer twijfelen
dus!
× Musée des Beaux Arts La Boverie
in Luik waar je ‘Les grappilleuses sur
le terril’, haar laatste schilderij kan
bewonderen.
× Museum voor Schone Kunsten in
Brussel voor een indringend portret
van een mijnwerkster.
× BPS22 Musée d’art de la Province de Hainaut in Charleroi waar je
portretten van de mijnwerksters
kan zien en een kijkje neemt in het
atelier van Cécile.
× Artotheque van Bergen en het
BAM waar je o.a. ‘Les glaneuses de
charbon’ kan ontdekken.
× Een aantal werken van Cécile
Douard zijn opgenomen in de fotobibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium,
die je online kan raadplegen.
¢ Lees meer:
www.linxplus.be/ceciledouard
Eerder verschenen in deze reeks:
Rik Poot / Frans Masereel.

