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Na een jaartje coronapauze zijn ze helemaal terug. Bert Kruismans, Jan De 
Smet en Karl Meersman brengen "Absurditeiten - ’20-’21: De Jaren Stillekens", 
een geweldige voorstelling in het Vaudevilletheater in de Koninginnegalerij.

Het gaat over…. Over wat eigenlijk? Over die jaren waarin we niet alleen onze sleutels 

maar ook wel ’s ons mondmasker vergaten. Over die jaren waarin we blij waren dat 

onze kinderen zo asociaal computerspelletjes zaten te spelen. Over die jaren waarin 

we bij een familiebezoek niet meer naar het toilet mochten en wildvreemde mensen 

toiletpapier pikten uit onze winkelkar. Over die jaren waarin we ’s avonds op tijd thuis 

moesten zijn, niet van onze moeder, maar van de minister. Over die jaren waarin we 

illegaal de grens overstaken, last hadden van huidhonger en de kapper stiekem ons haar 

knipte in zijn garage. En ook wel over die jaren waarin plots een bizon verscheen op het 

spreekgestoelte van het Capitool in Washington, koning Albert toch nog vader werd van 

een flinke dochter en een mens weer besefte dat alles overgaat. 

Een ongewone theatervoorstelling over de dolle rit van de afgelopen jaren, over een 

moeilijk te begrijpen land en doortrappende mensen. Een avond vol humor en satire 

gebracht door een unieke combinatie van artiesten: de verteller Bert Kruismans, de 

muzikant Jan De Smet en de tekenaar Karl Meersman. Drie narren, onder wie een 

besnorde en een besnaarde, in een perfecte mix van beeld, klank en woord. Een 

anderhalf uur durende voorstelling die je wakker schudt, amuseert en doet nadenken. 

Een fijn-gepenseeld portretje van wereld vol surrealisme …

Na de voorstelling bieden we je - als de coronamaatregelen het in januari reeds 

toelaten - graag een drankje aan. Kortom, de ideale activiteit om het nieuwe jaar 

2022 in te zetten!

Helemaal terug! Nieuwjaarsconference Absurditeiten

in het Brusselse Vaudevilletheater!

Zaterdag 15 januari om 20u00 (deuren open om 19u30)
Vaudevilletheater, Koninginnegalerij, Brussel
10 euro
http://absurditeiten.willemsfondsbrussel.be

Opgelet: voor deze voorstelling zal een Covid Safe Ticket noodzakelijk 
zijn (in combinatie met een identiteitsbewijs)

Boekvoorstelling: Joseph Diongre

& geleid bezoek aan het Flageygebouw

Er hangt een waas van geheimzinnigheid rond de persoonlijkheid van de Brusselse architect Joseph Diongre 

(1878-1963).. . Want hoe aanwezig zijn meest emblematische realisaties ook mogen zijn in het Brussels straatbeeld 

– men denke maar aan het beschermde Omroepgebouw in Elsene, de ‘Cité Diongre’ in St.-Jans-Molenbeek of het 

gemeentehuis van Sint-Lambrechts-Woluwe – erg veel was er geruime tijd niet geweten over deze noeste, maar immer 

discrete vakman.

In deze nieuwe publicatie wordt een tipje van de sluier gelicht. Het boek is gebaseerd op het wetenschappelijk 

onderzoek van kunsthistoricus Axel De Backer en werd in samenwerking met Herman Mennekens aangevuld en 

geactualiseerd. Dit fraai geïllustreerde werk, vormgegeven door Hannah Basiliades, brengt een weergave van het 

veelzijdige talent van deze architect hors catégorie.

Zo verschijnt thans – en voor het eerst - een tweetalige biografie van de schijnbaar onvermoeibare Brusselse 

architect, die ons een even omvangrijk als divers architecturaal oeuvre naliet. Sociale wooneenheden, burgerwoningen, 

pittoreske villa’s, modernistische constructies en een heuse geluidsfabriek: niets was Diongre te veel. 

Joseph 
Diongre

Axel De Backer
Herman Mennekens

1878  1963

Zondag 5 december:
• Rondleiding achter de schermen  

om 13u30. Prijs: 5 euro
• Boekvoorstelling om 15u00. Gratis
Flagey, Heilig Kruisplein, Elsene
Inschrijven via hans@willemsfondsbrussel.be 
Graag duidelijk vermelden of je enkel naar de boek-

voorstelling komt, of ook de rondleiding wil volgen.

Flagey

Brussel-Centraal

Boekvoorstelling

Graag nodigen we je uit op de boekvoorstelling in 
Flagey - Studio 3, op zondag 5 december om 15u00. 
De auteurs zullen er het boek en Joseph Diongre 
toelichten en je krijgt er de kans om als eerste het 
boek te kopen. Nadien bieden we ook nog een drankje 
aan.

Geleid bezoek achter de schermen van Flagey

Wil je vooraf graag het Flagey-gebouw - dat door 
Joseph Diongre werd ontworpen - verkennen achter 
de schermen? Dat kan! Om 13u30 bieden we een 
rondleiding met gids aan in dit bijzondere gebouw, 
waarbij je meer te weten komt over de geschiedenis en 
architectuur.
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Bezoek aan La Fonderie
Brussels industrieel erfgoed ontdekken in Sint-Jans-Molenbeek

Programma

Dat de beide Woluwes een bruisend voetbalverleden hebben, is door velen intussen al vergeten. White Star en 
Racing White behoorden echter wel jarenlang tot de top van het Belgische voetbal. Er vallen dan ook tal van 

anekdotes en verhalen over te vertellen.

Hun opkomst en verval hangen nauw samen met de geschiedenis en ontwikkeling van Sint-Pieters- en Sint-Lambrechts-Woluwe, 

maar ook die van Oudergem. Voor voetbalhistoricus Kurt Deswert is de sport het uitgangspunt om tijdens een fraaie en ontspannen 

wandeling langs onze groene zoom van Brussel, via het Kellestadion tot in het Fallonstadion, stil te staan bij de allereerste 

Nederlandstalige voetbalclubs van het land; bij razzia’s, collaboratie en sterfgevallen op het voetbalveld, bij de successen en 

historische momenten van het voetbal in het Woluwedal.

Leer alles over het ontstaan van RWDM, over de grote lokale sportvedettes, maar ook over de rol die de Oude IJzerweg en het 

Woluwepark speelden in de omgeving en de ontwikkeling van de wijken rond de stadions en zoveel meer.

Zondag 21 november om 14u00 (duur van de wandeling: +/- 2 uur)
Afspraak op het midden van de voetgangersbrug over de
Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe, naast het Trammuseum 
Gratis
Inschrijven via kurtdeswert@hotmail.com

Marie-José

Van Kelle tot Fallon,

hoe het topvoetbal de Woluwes mee vormgaf
Wandeling met voetbalhistoricus Kurt Deswert

Wist je dat... het standbeeld van Everaard 't Serclaes op de Brusselse Grote Markt 
en dat van Brabo op de Antwerpse Grote Markt in Sint-Jans-Molenbeek werden 

gegoten? En dat zelfs het monumentale hekwerk van de Zoo van New York hier werd 
gemaakt?

Vroeger was er nabij het kanaal een gieterij gevestigd die een ijzeren internationale reputatie 

genoot: la Compagnie des Bronzes. Na de oprichting ervan, halverwege de 19de eeuw, maakte 

de fabriek werkelijk gouden tijden mee. Er werden moderne technologieën gebruikt en men 

beschikte er over voldoende mogelijkheden om per trein en via het kanaal te transporteren. Ook 

werden er heel wat arbeiderswoningen gebouwd. De buurt waar de fabriek gelegen was, werd 

zelfs "Petit Manchester" genoemd.

In meer dan 125 jaar produceerde men er talloze decoratieve- en kunstwerken, die veelal terug 

te vinden zijn in de publieke ruimte. De achteruitgang van de Brusselse industrie in de jaren 1970 

zorgde er echter voor dat de fabriek buiten werking werd gesteld. Het gebouw maakt nu deel uit 

van het Brusselse industriële erfgoed en La Fonderie, hét Molenbeekse museum dat zich volledig 

toewijdt aan de industriële ontwikkeling van het Brussels Gewest, nam er haar intrek.

Met het Willemsfonds Sint-Jans-Molenbeek & Koekelberg brengen we op 6 november een bezoek 

met gids aan dit museum. We ontdekken er alles over de belangrijke (industriële) sectoren die 

Brussel rijk was/is, zoals de metaal-, de confectie- en de voedingssector. Na het zien van al het 

moois lessen we graag je dorst met een drankje aan het einde van de rondleiding.

Zaterdag 6 november om 14u00
La Fonderie, Ransfortstraat 27, Sint-Jans-Molenbeek
3 euro voor leden / 5 euro voor niet-leden
Inschrijven via contact@khadijazamouri.be
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Verkoop ZONDER affiches

99,1% 
afhandeling

BRUSSEL  &  de RAND

www.immomolineaux.be  -  immo@molineaux.be  -  BIV 207 286

Reeds 45 jaar tot uw dienst

Basilieklaan 108 b. 21 - 1082 Brussel 

02 468 04 54

AdvWillemsfonds140521BGblur.qxp  19/05/2021  14:11  Pagina 1Advertentie

Toots Thielemans zette Brusselse jazz op de wereldkaart. Jazzmuziek is springlevend en een nieuwe generatie verlegt voortdurend de grenzen. Brussel 
ademt jazz en meertaligheid. Combineer die twee en je krijgt een prachtig festival met veel bekende namen uit de Belgische scene! Het belangrijkste aan 

jazz is het contact. Niet alleen tussen jonge en oude muzikanten, maar tussen mensen in het algemeen. Jazz staat voor openheid, vrijheid en de behoefte om 
samen te komen. 

Op 3 oktober hadden we u bijzonder graag verwelkomd tijdens 

het concert van de Brussels Concertband in W:Halll. Helaas, 

het heeft niet mogen zijn. De reden: met de in Brussel langer 

aangehouden coronamaatregelen mochten zangers en muzikanten 

met een blaasinstrument niet dichter dan 2 meter van elkaar zitten 

op een podium. In W:Halll betekende dit dat er slechts 18 mensen 

op het podium zouden kunnen plaatsnemen, terwijl iedereen die 

onze favoriete big band kent, weet dat deze meer dan dubbel zoveel 

muzikanten telt.

Dat een volle zaal niet mogelijk was en dat het concert had moeten 

doorgaan voor een kleiner publiek, dat was ingecalculeerd en dit 

vormde geen probleem. Met een kleiner aantal muzikanten optreden 

was echter niet mogelijk en niet wenselijk. Vandaar dat we in 2021 

geen Brussels Concertband-optreden zullen kunnen aanbieden. Maar 

niet getreurd: we legden alvast een nieuw optreden vast op zondag 

13 maart 2022 , met een zeer mooi thema: An Irish Party with the 

Brussels Concertband. Je kunt jouw plaats alvast reserveren via 

concertband.willemsfondsbrussel.be

Zaterdag 27 november vanaf 14u30 (deuren open vanaf 14u00)
GC Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 93, Sint-Lambrechts-Woluwe             Parkeren mogelijk in Woluwe Shopping Center
Gratis toegang gedurende alle concerten
Info & inschrijvingen: willemsfonds.woluwe@gmail.com

Een organisatie van Willemsfonds Woluwe, vzw Redbox Trib, 
het Jazzgenootschap en de Muziekacademie van Sint-Lambrechts-Woluwe

Roodebeek

Brussels Concertband

Een spectaculaire affiche van eigen bodem

14u30 - Kaleïdoscopes
Alexandre Furnelle, Daniel Stockart, Nicolas Draps,

Laurence Genevols & Thomas Engelen

Kaléidoscopique (Klassieke jazz)

16u30 - Paolo Loveri & Angelo Gregorio 

The Italian Affair (Latin jazz)

18u30 - Chrystel Wautier
Chrystel Wautier, Cédric Raymond, Lorenzo Di Maio,

Jacques Pili, Jérôme Klein & Michel Seba

The Stolen Book (Jazz Soul)

20u30 - The Radoni's Tribe 

Paolo Loveri, Peter Hertmans, Jacques Pili & Bruno Castellucci

Around Paolo Radoni (Jazz hommage)

Programma

Brussels Jazz Winter Festival
Top-jazzmuzikanten komen naar Brussel
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Programma

Op zaterdag 27 november zal Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost een geleid bezoek brengen aan de schitterende 

expo Oriënt-Express in het prachtige Trainworld te Schaarbeek. Een unieke tentoonstelling, gewijd aan het epos van de 

Oriënt-Express en zijn geestelijk vader, Luikenaar Georges Nagelmackers.

Voor deze gelegenheid worden de mythische wagens van de Oriënt-Express uitzonderlijk voorgesteld in Brussel, in het 

museum van NMBS. Dit paradepaardje van het “Europalia Trains & Tracks-festival” stelt decoratieve kunstwerken en unieke 

documenten tentoon die het avontuur van de Oriënt-Express en de Wagons-Lits weerspiegelen.

Laat je verbeelding de vrije loop tijdens de tentoonstelling over deze mythische trein en droom weg bij de bekende verhalen 

van grote beroemdheden zoals Agatha Christie. Ontdek sprankelende anekdotes van onbekende reizigers en kom meer te 

weten over de ambachtslieden die hebben meegeholpen bij het ontstaan van deze legende. Decoratieve kunstwerken en 

unieke documenten dompelen ons onder in de buitengewone sferen van de Oriënt-Express en de Wagons-Lits.

De Oriënt-Express in Trainworld

Hersch & Rava - 30 oktober

Twee lyrische temperamenten, twee grootmeesters van de melodie. De ene de absolute 

pianotop van Carnegie Hall tot in Japan: Fred Hersch. De andere een icoon van de 

Europese jazz en het ECM label: Enrico Rava. Het stond in de sterren geschreven dat 

ze elkaar op een dag zouden ontmoeten. Drukke agenda’s en Covid zaten hun plannen 

in de weg maar nu is het zo ver. Na enkele spraakmakende concerten op de grote 

zomerfestivals in Italië houdt de eerste Europese concerttournee van Rava & Hersch 

halt in Flagey. Een zaal die ze allebei goed kennen, en een publiek dat hén kent en in 

het hart draagt.

Speciaal voor het Willemsfonds geeft Joris Preckler, muzieksamensteller van 

Klara radio en expert in jazz, een introductie, voorafgaand aan de voorstelling. We 

verzamelen daarom om 19u15 in de centrale hal en vertrekken dan gezamenlijk naar 

dit voorprogramma dat om 19u30 begint. 

Aruán Ortiz Ensemble - Flamenco Criollo - 16 november

De Cubaanse pianist Aruán Ortiz, “one of the most versatile and exciting pianists of 

his generation” (Downbeat) stelde op verzoek van de Flamenco Biënnale een uniek 

ensemble samen waar flamenco haar roots en oorspronkelijke invloeden opzoekt. 

Muzikanten uit Marokko, Palestina, Cuba, de VS en Spanje brengen melancholische 

klanken uit Al-Andaluz en energieke ritmes uit Afrika in verrassende hedendaagse 

composities. Hoor hoe de Moorse melodieën reisden naar het koloniale Cuba via 

Spanje in de 17de en 18de eeuw en mee kleur gaven aan de aanstekelijke en 

wervelende muziek van Cuba.

Neem je deel aan deze Willemsfondsactiviteit? Dan wordt deze voorstelling vooraf 

gegaan door een flamenco-workshop in de kleinere zaal. We introduceren deze 

bijzondere traditionele muziekvorm en leggen zo een mooie basis voor het concert dat 

we samen bezoeken. Verzamelen doen we voor dit concert om 19u00 in de centrale 

hal van Flagey.

Twee topconcerten in Flagey
Met speciaal voorprogramma voor het Willemsfonds & aan goedkoper tarief!

Zaterdag 30 oktober om 19u15
19,50 euro voor Willemsfondsleden / 26 euro niet-leden
pjdevos@willemsfondsbrussel.be

Beide concerten gaan door in Flagey, Heilig Kruisplein, Elsene
Opgelet: evenementen in Flagey zijn enkel toegankelijk voor personen die een geldig Covid Safe Ticket kunnen voorleggen samen met hun identiteitsbewijs.

Flagey

Dinsdag 16 november om 19u00
19,50 euro voor Willemsfondsleden / 26 euro niet-leden
ibrahim@willemsfondsbrussel.be

Zaterdag 27 november om 14u00
Train World, Prinses Elisabethplein 5 (station), Schaarbeek
3 euro voor leden / 5 euro voor niet-leden (gids en inkom inbegrepen)
Inschrijven via pjdecoster@willemsfondsbrussel.be
Opgelet: voor deze activiteit zal men over een geldig Covid Safe Ticket moeten beschikken.

Schaarbeek Station
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Duurzaam wonen
Hoe haalbaar en betaalbaar is wonen in de stad vandaag?
In 2022 worden in Brussel heel wat activiteiten gepland naar aanleiding van 100 jaar tuinwijken. In Oudergem, waar 

er ook verschillende van te vinden zijn, doet deze verjaardag de vraag stellen hoe het wonen leefbaar en betaalbaar 

kan gehouden worden voor iedereen. Tegelijk buigen we ons over alternatieven zoals collectieve woonvormen, 

wooncoöperaties en andere oplossingen die het wonen in de stad duurzaam maken.

Spreker is Peggy Totté van Architectuurwijzer. Ze neemt ons mee doorheen de geschiedenis van de (Brusselse) 

woningarchitectuur en lardeert dit met concrete historische en hedendaagse voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Donderdag 2 december om 20u00
GC Den Dam, Waversesteenweg 1741, Oudergem
5 euro
Inschrijven via www.gcdendam.be (doorklikken naar Activiteiten)

Programma

Het gebouw dat we vandaag kennen als "Solvaybibliotheek" werd in 1902 als "Instituut voor 
Sociologie" opgetrokken, op initiatief van de industrieel en mecenas Ernest Solvay. De plannen 
werden ontworpen door Constant Bosmans en Henri Vandeveld (niet te verwarren met de Art 
Nouveau-pionier Henry Van de Velde), hierin bijgestaan door Emile Waxweiler, hoogleraar 
sociologie aan de ULB.

Het gebouw is, dankzij een knappe restauratie in de jaren 1990, nog steeds bijzonder mooi en 
absoluut een bezoek waard. Het is weliswaar geen bibliotheek meer en tegenwoordig worden er 
voornamelijk evenementen in georganiseerd. Toch blijven boeken centraal staan in de prachtige 
leeszaal, die voorts in schitterende art-nouveaustijl is ontworpen.

Op 20 november brengen we met het Willemsfonds een bezoek aan dit bijzondere gebouw.
Een gids van Korei zal ons rondleiden.

Geleid bezoek aan de Solvaybibliotheek

Zaterdag 20 november om 10u00
Solvaybibliotheek, Leopoldpark (Belliardstraat 137), Etterbeek
5 euro
Inschrijven kan via hans@willemsfondsbrussel.be

Leopoldspark

Oudergem-Shopping

Na jaren van enthousiaste inzet voor het Willemsfonds, draagt René 

Coppens het voorzitterschap van de afdeling Ganshoren over aan Mimi 

Crahaij. Als jonge Ganshorenaar is Mimi al even actief in de lokale socio-

culturele verenigingen voor en door Ganshorenaren.  

 

Hoewel de jaren 2020 en 2021 in ons collectief geheugen gegrift 

zullen staan als 'de coronajaren', jaren waarin onze samenleving en het 

samenleven in alle facetten tot stilstand kwam, durven we eindelijk weer 

dromen van leuke activiteiten. Het vernieuwd bestuur van de afdeling 

Ganshoren kijkt er dan ook naar uit om jullie in de toekomst te verblijden 

met fijne samenkomsten, boeiende uitstapjes of interessante lezingen. 

 

Een eerste activiteit zal alvast plaatsvinden op 16 november 2021, 

waarbij de afdelingen Molenbeek en Ganshoren je uitnodigen op het 

concert van de Cubaanse pianist Aruán Ortiz dat wordt voorafgegaan 

door een heuse flamencoworkshop in het mooie kader van Flagey! Zo 

laten we de zomer toch nog even voortduren. Wil je er graag bij zijn? 

Reserveer dan snel je plekje! (zie pagina 4)

Nieuwe wind in Ganshoren

René Coppens draagt de fakkel van Willemsfonds Ganshoren over aan Mimi Crahaij.
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Bert Van Vlerken, een gepensioneerde Kolonel uit Hoeilaart, trok zelf 

drie maal naar Afghanistan als operationeel mentor voor de Afghaanse 

troepen en als adviseur van het Afghaans commando.

Hij neemt ons in zijn lezing mee naar wat er op dat moment in 

Afghanistan gebeurde en toont ons een blik achter de schermen 

van de militaire operaties  onder NAVO- of misschien beter gezegd 

Amerikaanse vlag.

Afghanistan, wat nu?

Ook België stuurde militairen.
Woensdag 17 november om 20u00
GC Felix Sohie, Gemeenteplein 39, Hoeilaart
Gratis
André Vandeput,
hoeilaart@willemsfonds.be of 0495 11 02 09

Jets Visetentje - Thuis of in Chalet van Laarbeek
Op vrijdag 12 en zaterdag 13 november is er het jaarlijkse Visetentje in Jette. Na de editie van vorig jaar, waarbij enkel aan huis kon 

geleverd worden, is het dit jaar opnieuw mogelijk om bij ons te komen eten in het Chalet van Laarbeek. Maar je kan er ook nog steeds 

voor kiezen om schotels bij je thuis te laten leveren.

Vrijdag 12 november, 's avonds:
Een schotel thuis geleverd op vrijdag avond.

Deze dien je zelf op te warmen in de oven.

Je kan kiezen tussen:

• Vis: een heerlijke vis-au-vent met puree, waarbij je een saus hebt o.b.v. paddestoelen - 22,50 euro

• Lasagne: een vegetarische lasagneschotel - 20,00 euro

• Kinderportie: een boulet in de tomatensaus met frietjes - 15,00 euro

Zaterdag 13 november, tussen 12u00 en 14u00 of na 18u00:
Kom in de gezellige villa genieten van een lekkere maaltijd!

Vrijdag 12 november ‘s avonds (levering aan huis) en zaterdag 13 november (12u00-14u00 of na 18u00)
Chalet van Laarbeek, Laarbeeklaan 145, Jette
22,50 / 20,00 / 15,00 euro
Inschrijven via Jonas Hatem: jr@hatem.be of 0499 53 97 13

UZ Brussel (nog 10 minuten wandelen tot Chalet van Laarbeek)

Programma

In onze vorige editie van Kortweg kon je reeds 

lezen over de literaire fietstocht Arm Brussel / Rijk 
Beeld : een Brussels verhaal op basis van de foto's 

gepubliceerd in het boek "Arm Brussel" van Geert 

van Istendael. Deze kan je nog steeds zelf doen 

via armbrussel.willemsfondsbrussel.be .

Wil je echter deze fietstocht samen met fotograaf 

Filip Van Zandycke en auteur Geert van Istendael 

beleven, dan kan je dit doen op 11 november! 

We vertrekken aan het Groentheater in het 

Ossegempark (nabij het Atomium) en gaan langs 8 locaties. We passeren daarbij onder 

andere Victor Hugo en L.P. Boon, het Jubelpark, het Warandepark en Baron Horta, het 

Justitiepaleis, "den Abattoir" en sluiten af in Het Goudblommeke in Papier. Fiets je mee? 

Donderdag 11 november om 14u00
Groentheater, Ossegempark, Laken
Gratis
Inschrijven via Filip van Hoedgekruid vzw
via hoedgekruid@gmail.com of 0488 06 29 13

Heizel

De wereld in verhalen
Le monde en histoires

The world in stories

INTERLITRATOUR 2021
Intercultureel FESTIVAL Littéraire

from 9 to 13 November in Brussels
WWW.INTERLITRATOUR.BE

Fietstocht Arm Brussel / Rijk Beeld

Interlitratour is een intercultureel, literair festival dat 

doorgaat in verschillende Brusselse gemeenten van 

dinsdag 9 t.e.m. zaterdag 13 november 2021. Het wil 

Brusselaars via cultuurgebonden literatuur samenbrengen 

en de evenementen bevinden zich op het kruispunt 

van internationale literatuur, migratie naar België en 

samenleven in Brussel. Interlitratour biedt podium- 

en ontdekkingskansen en bouwt bruggen tussen 

gemeenschappen.

Het volledige programma kan je ontdekken op www.

interlitratour.be

Interlitratour

Een "experimentele vrouwelijke 
schrijver" zijn: drie woorden, drie 
moeilijkheden. 
 

De Britse experimentele schrijfster Christine 

Brooke-Rose (1923-2012) bracht een groot 

deel van haar jeugd door in Brussel. Samen 

met Dr. Hannah Van Hove ontdekken we hoe 

elke locatie op deze wandeling het leven en 

werk van de schrijfster beïnvloedde.

Meer info over deze wandeling vind je op

www.interlitratour.be

Dinsdag 9 november om 14u00
Léon Mahillonlaan 34, Schaarbeek
Gratis
Inschrijven via suzanne.terhaar@willemsfonds.be

Wandeling Christine Brooke-Rose

Plasky
Dailly
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KALENDER

LEZING DUURZAAM WONEN
Donderdag 2 december om 20u00
GC Den Dam, Waversesteenweg 1741, Oudergem

€ 5

www.gcdendam.be

• Willemsfonds Zuidoost-Brussel i.s.m. GC Den Dam, 

Bibliotheek Oudergem en de Oudergemse verenigingen

BOEKVOORSTELLING “JOSEPH DIONGRE”
Zondag 5 december om 15u00
Flagey, Heilig Kruisplein, Elsene

Gratis

hans@willemsfondsbrussel.be

• Willemsfonds Jette, Schaarbeek-Evere-Sint-Joost & Woluwe

Joseph 
Diongre

Axel De Backer
Herman Mennekens

1878  1963

GELEID BEZOEK AAN LA FONDERIE
Zaterdag 6 november om 14u00
La Fonderie, Ransfortstraat 27, Sint-Jans-Molenbeek

€ 3 voor leden / € 5 voor niet-leden

ibrahim@willemsfondsbrussel.be

• Willemsfonds Molenbeek & Koekelberg

TRAIN WORLD & EXPO: ORIENT-EXPRESS
Zaterdag 27 november om 14u00
Train World, Station van Schaarbeek

€ 3 voor leden / € 5 voor niet-leden

pjdecoster@willemsfondsbrussel.be

• Willemsfonds Schaarbeek-Evere-Sint-Joost

BRUSSELS JAZZ WINTER FESTIVAL
Zaterdag 27 november vanaf 14u30
GC Op-Weule, Sint-Lambertusstraat 93, Sint-Lambrechts-Woluwe

Gratis

willemsfonds.woluwe@gmail.com

• Willemsfonds Woluwe i.s.m. vzw Redbox Trib, het Jazz-

genootschap & de Muziekacademie van St.-Lambrechts-Woluwe

VOETBALWANDELING VAN KELLE TOT FALLON
Zondag 21 november om 14u00
Brug over de Tervurenlaan in Sint-Pieters-Woluwe (naast Trammuseum)

Gratis

kurtdeswert@hotmail.com

• Willemsfonds Woluwe & Etterbeek

GELEID BEZOEK AAN FLAGEYGEBOUW
Zondag 5 december om 13u30
Flagey, Heilig Kruisplein, Elsene

€ 5

hans@willemsfondsbrussel.be

• Willemsfonds Zuidoost-Brussel & Kanal

FLAGEY: CONCERT HERSCH & RAVA
Zaterdag 30 oktober om 19u15
Flagey, Heilig Kruisplein, Elsene

€ 19,50 voor leden / € 26 voor niet-leden

pjdevos@willemsfondsbrussel.be

• Willemsfonds Zuidwest-Brussel i.s.m. Flagey

FIETSTOCHT ARM BRUSSEL / RIJK BEELD
Donderdag 11 november om 14u00
Groentheater, Ossegempark, Laken

Gratis

hoedgekruid@gmail.com of 0488 06 29 13

• Willemsfonds Brussel-Centrum & Kanal 

i.s.m. Hoedgekruid vzw en de Interlitratour-partners

VISETENTJE
Zaterdag 13 november om 12u00-14u00 of na 18u00
Chalet van Laarbeek, Laarbeeklaan 145, Jette

€ 22,50 / 20,00 / 15,00

jr@hatem.be of 0499 53 97 13

• Willemsfonds Jette

FLAGEY: CONCERT
ARUÁN ORTIZ ENSEMBLE - FLAMENCO CRIOLLO
Dinsdag 16 november om 19u00
Flagey, Heilig Kruisplein, Elsene

€ 19,50 voor leden / € 26 voor niet-leden

ibrahim@willemsfondsbrussel.be

• Willemsfonds Ganshoren & Molenbeek i.s.m. Flagey

LEZING AFGHANISTAN, WAT NU?
Woensdag 17 november om 20u00
GC Felix Sohie, Gemeenteplein 29, Hoeilaart

Gratis

hoeilaart@willemsfonds.be of 0495 11 02 09

• Willemsfonds Hoeilaart

GELEID BEZOEK AAN DE SOLVAYBIBLIOTHEEK
Zaterdag 20 november om 10u00
Solvaybibliotheek, Leopoldpark (Belliardstraat 137), Etterbeek

€ 5

hans@willemsfondsbrussel.be

• Willemsfonds Kanal & Etterbeek

NIEUWJAARSCONFERENCE “ABSURDITEITEN”
Zaterdag 15 januari om 20u00 (deuren open om 19u30)
Vaudevilletheater, Koninginnegalerij, Brussel

10

http://absurditeiten.willemsfondsbrussel.be

• De Brusselse Willemsfondsafdelingen

WANDELING CHRISTINE BROOK-ROOSE
Dinsdag 9 november om 14u00
Léon Mahillonlaan 34, Schaarbeek

Gratis

suzanne.terhaar@willemsfonds.be

• Willemsfonds Brussel-Centrum & Schaarbeek-Evere-Sint-

Joost i.s.m. de Interlitratour-partners
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Op 30 september ging ‘No Time to Die’ in première, de allernieuwste James 
Bondfilm. Het heeft voor de fans behoorlijk lang geduurd vooraleer ze de film 

konden gaan bekijken. Aanvankelijk was de première voor november 2019 gepland. 
Maar daar staken een regisseurswissel en corona een stokje voor. Maar nu is hij er 
dus, de 25ste Bondfilm. Opnieuw een sprankelende, bijna 3 uur durende actiefilm, die 
uiteraard het best tot zijn recht komt in de bioscoopzaal.

Naar goede Bondtraditie speelt ‘No Time to Die’ zich ook opnieuw af op verschillende (exotische) 

locaties, ditmaal in Cuba, Jamaica, Italië en Noorwegen. Er moet ons daarbij wel iets van het hart. 

In al die 25 Bondfilms heeft de filmfranchise nog niet één keer Brussel aangedaan…

Amsterdam, Parijs, Berlijn, Praag, Baku; veel grote Europese steden zijn intussen al eens (of 

meerdere keren) de revue gepasseerd in één van 007’s avonturen. Maar Brussel ontbreekt dus in 

het rijtje. Sinds 1962, toen Dr. No uitkwam, is er zelfs maar één echte verwijzing in de reeks naar 

onze hoofdstad. In ‘For Your Eyes Only’ (1981) blijkt (minder belangrijke) slechterik Emile Leopold 

Locque een verleden in de Brusselse onderwereld te hebben gehad…  Weliswaar was er nadien 

nog de in Brussel geboren acteur Patrick Bauchau (°1938) - tevens schoonbroer van Brigitte 

Bardot! - die een rolletje had als handlanger van de main bad guy in “A View to a Kill” (1985), maar 

hij speelt daarin wel … een Fransman…

Kortom, één van de meest succesvolle filmfranchises uit de geschiedenis, heeft de 
Europese hoofdstad tot nog toe links laten liggen. En dat voor een stad die volgens 
ettelijke internationale rapporten een heus spionagenest is… Brussel heeft bovendien 

ook letterlijk honderden schitterende potentiële filmlocaties waar met gemak een razend 

spannende spionagethriller kan ingeblikt worden. Stel je James Bond eens voor in een gevecht 

op leven en dood hangende onder één van de bollen van het Atomium of op de stellingen van het 

Justitiepaleis. En waarom geen achtervolging door de Sint-Hubertusgalerijen of met de motor 

de Kunstberg af, over de Grote Markt en door de voetgangerszone. Er vallen bovendien best wel 

enkele schitterende Belle Époqueparels te vinden in Brussel waar samenkomsten van sinistere 

genootschappen kunnen plaats vinden of de obligate liefdes- of moordscènes.

Brussel verdient een plekje in de internationale filmgeschiedenis. Zeker ook als je 

bedenkt welke economische en toeristische impact grote buitenlandse filmproducties kunnen 

hebben voor een stad of streek. De voorbeelden zijn legio. Sinds 1996 promoot het British 

Tourism Agency bijvoorbeeld actief het filmtoerisme, onder andere door bezoekers te lokken 

naar locaties uit de Harry Potterfilms. Nieuw-Zeeland wist dan weer massaal te profiteren van de 

populariteit van de ‘Lord of the Rings-trilogie’ en zag het aantal toeristen dat het land bezocht na 

de verschijning van de films met ruim 40% toenemen.

Daarom vinden wij het hoog tijd dat Brussel ook vaker in grotere internationale filmproducties 

opduikt. En daarom pleit het Willemsfonds, bij monde van Imane Belguenani, die ook vice-

voorzitster van screen.brussels is, ervoor om Bond naar Brussel te krijgen. We lanceren daarom 

de hashtag #BringBondtoBrussels op sociale media. Mensen die leuke, onverwachte 
filmlocaties in Brussel kennen die geschikt zijn voor een Bondfilm, mogen die 
samen met de hashtag delen via sociale media. Het meest originele idee wint twee 
filmtickets. De voorstellen zelf zal het Willemsfonds bezorgen aan Barbara Broccoli en Michael 

G. Wilson, de producenten van de Bondfilms. In de hoop dat ze voor de volgende film(s) uit de 

reeks ook eindelijk eens in Brussel scènes komen inblikken! From Brussels with love! & 
#BringBondtoBrussels   

Om ons initiatief #BringBondToBrussels extra te promoten, 

maakte Imane Belguenani - bestuurder bij het Brusselse 

Willemsfonds, maar ook vice-voorzitter bij Brussels filmfonds 

screen.Brussels - een leuk filmpje. Je kan het nog steeds 

bekijken via http://www.facebook.com/WillemsfondsBrussel. 

We waren bijzonder verheugd over de vele reacties die reeds 

binnenkwamen, en ook over de vele media die onze oproep 

en het filmpje oppikten, waaronder Radio 2, VRT Nieuws, 

BRUZZ, The Brussels Times, The Bulletin, . . . Het toont 

aan hoe groot het enthousiasme is om Brussel ook in de 

internationale filmwereld te laten meetellen!
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Spionnen in Brussel

Met de aanwezigheid van de Europese 
instellingen, het hoofdkwartier van de NAVO, 

127 diplomatische posten (en 5000 diplomaten) 
is Brussel één van de voornaamste internationale 
beslissingscentra. En, zoals ook blijkt uit een 
resem artikels die de laatste jaren in de pers 
verschenen, is onze hoofdstad blijkbaar ook een 
hotspot voor allerhande spionnen en andere 
geheim agenten. Hoewel het fenomeen duidelijk 
toenam na de komst van het NAVO-hoofdkwartier 
in Brussel in 1967, is het al veel ouder. Ook tijdens 
de twee wereldoorlogen was onze hoofdstad het 
schouwtoneel van allerhande praktijken in de 
schaduw. We zetten enkele van de beruchtste 
spionnen op een rijtje die hier ooit rondliepen. 

Gabrielle Petit (1893-1916) was één van 

de opmerkelijkste figuren uit de Belgische 

oorlogsgeschiedenis. Geboren in Doornik, kwam ze op 

haar zestiende in Brussel terecht. Ze begon er aan een 

bestaan van 12 stielen en 13 ongelukken. Als serveuse 

in een café kwam ze uiteindelijk in contact met een 

jonge militair met wie ze zich al gauw verloofde. 

Bij de uitbraak van de oorlog, meldde Petit zich als 

vrijwilligster bij het Rode Kruis. Na enkele maanden 

wist ze samen met haar verloofde het Kanaal over te 

vluchten. In Groot-Brittannië werd ze aangeworven door 

de Britse Geheime Dienst. Zo belandde ze ook terug in 

België, waar ze aan de slag ging als spoorwegspionne, 

onder de schuilnaam ‘Legrand’. Haar opdracht bestond 

eruit Duitse troepenbewegingen door te seinen aan de 

Britten. Aanvankelijk wist ze dat met veel succes voor 

elkaar te krijgen. Vermomd reisde ze België en Noord-

Frankrijk af om informatie in te winnen.

Maar de impulsieve Petit begon al gauw onverantwoorde 

risico’s te nemen. Daardoor kwam ze in het vizier van 

de Duitsers terecht. Uiteindelijk werd ze verraden en 

begin 1916 gearresteerd door de Duitsers. Omdat ze 

weigerde mee te werken met de verhoren en namen 

van medestanders te noemen, werd ze ter dood 

veroordeeld en op 1 april 1916 door de Duitsers op het 

executieterrein van Schaarbeek gefusilleerd.

Voor Gabrielle Petit werd een standbeeld opgericht in het hartje 

van Brussel, op het Sint-Jansplein               © CC

Edith Cavell (1865 - 1915) onderging hetzelfde lot als 

Petit. Cavell was een Britse verpleegster die in 1907 

naar Brussel trok om er aan de slag te gaan aan het 

hoofd van een net opgerichte verpleegstersschool in 

Elsene (tussen 1890 en 1895 had ze ook al een aantal 

jaren in Brussel doorgebracht als gouvernante).

Bij de Duitse bezetting, besloot Cavell om van haar 

kliniek een Rode Kruishospitaal te maken. Ze droeg 

haar verpleegsters op om alle gewonden te verzorgen, 

ongeacht hun nationaliteit. De Britten, Fransen en 

Belgen hielp ze de grens over naar het neutrale 

Nederland. De Duitsers hoorde ze uit, waardoor ze hen 

belangrijke militaire informatie wist te onfutselen. 

Standbeeld van Edith Cavell in Londen.   © CC

Toen de Belgische verzetstrijder Philippe Baucq werd 

opgepakt en er een lijst met namen, waaronder die van 

Cavell, tussen zijn papieren werd gevonden, werd ook 

zij gearresteerd. Ondanks internationale pleidooien, 

zowel van Engelse als van … Duitse kant - ze had per 

slot van rekening ook talloze Duitsers verpleegd - werd 

ze toch veroordeeld en uiteindelijk ook geëxecuteerd in 

Schaarbeek, op dezelfde plek als Baucq en Gabrielle 

Petit. Haar dood zorgde voor enorme internationale 

verontwaardiging. Tal van monumenten werden ter harer 

nagedachtenis opgericht, onder andere ook eentje op 

Trafalgar Square in Londen.

De Oost-Duitse diplomaat Kurt Berliner (1935) kwam 

in 1976 naar Brussel, waar hij op de DDR-ambassade 

ging werken. Hij ging er gelijktijdig ook aan de slag als 

chef van de lokale spionageafdeling. Eerder had hij zijn 

sporen al verdiend in Egypte, Mali en Libanon. Berliner, 

wiens codenaam ‘Piontek’ was, onderhield contacten 

met het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en 

stelde daarover uitgebreide nota’s op voor de Stasi. Zijn 

vaste uitvalsbasis was het luxueuze Château Saint-Anne 

in Oudergem, op een boogscheut van Hertoginnedal 

(de plek waar de eerste grondvesten van de Europese 

Gemeenschap werden gelegd). Berliner zou van de 

DDR-ambassade, een heuse spionage hub maken. 

Eén van de technieken die de Stasi daarbij gebruikte, 

was de inzet van Romeo’s. Jonge, specifiek voor de 

opdracht opgeleide Oost-Duitse agenten moesten jonge 

vrouwen - vaak secretaresses - verleiden die werkten 

bij belangrijke westerse instellingen. Ze kregen hen 

zo ver om informatie door te spelen. Een heel netwerk 

werd rond de vrouwen opgebouwd om hen dieper mee 

te trekken in de spionage. Wanneer ze later voor het 

gerecht gedaagd werden, stelden de meesten zuiver uit 

liefde gehandeld te hebben …

De vroegere Oost-Duitse spion Rainer Rupp, tijdens zijn proces 

in 1993-1994.

Rainer Rupp (1945), codenaam ‘Mosel’ en ‘Topaz’ 

groeide op in West-Duitsland, maar zou jarenlang als 

spion voor de Oost-Duitse geheime dienst werken. Als 

22-jarige links-georiënteerde student werd hij door de 

Stasi gerekruteerd. In 1977 slaagde bij erin aan de slag 

te gaan bij het economische departement van de Navo.

In tien jaar slaagde hij er in ongeveer 1700 ultrageheime 

documenten aan de Stasi te bezorgen. Daaronder 

zaten onder meer de locaties van de strategische 

raketinstallaties in West-Europa, en verslagen over het 

befaamde Amerikaanse rakettenafweersysteem ‘Star 

Wars’. De Stasi bezorgde de documenten op zijn beurt 

aan de KGB. Mosel/Topaz ontving zijn opdrachten 

via radiozenders die gecodeerde boodschappen 

overbrachten of via kortegolfradiotransmissies.

Zelf verstuurde hij zijn boodschappen vaak via een 

speciale zender waarmee nummercodes verzonden 

konden worden en die eruit zag als een rekenmachine. 

Microfiches verborg hij in lege Tuborgblikjes die hij op 

vaste plekken dropte. Op die manier zou hij ook een 

nucleaire oorlog voorkomen hebben, door de KGB in 

1983 te melden dat er valse berichten circuleerden over 

een atoomaanval door de NAVO.

Zijn activiteiten als spion raakten pas bekend na de val 

van de Muur, wat hem uiteindelijk ook een veroordeling 

tot 7 jaar gevangenschap opleverde.

Kurt Deswert

James Bond, maar dan in het echte leven
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De opleiding Sociaal Werk van Hogeschool 
Odisee en van de Erasmus Hogeschool 

Brussel bestaan beide 100 jaar. Ze vieren dit 
samen. Het jubileumboek “Stemmen voor de 
Stad” is evenwel geen terugblik, maar een 
kijk op sociaal werk in de grootstad Brussel 
anno 2021. Al hebben beide organisaties een 
bijzondere historische achtergrond, ze zijn 
vandaag verankerd in de grootstedelijke Brusselse 
context.1 

In zesmaal twee bijdragen haalt het boek ons uit 

onze comfortzone en dompelt ons onder in de sociale 

realiteit van de stad: de straat, de discriminatie op 

de arbeidsmarkt, de kracht van zelforganisaties, de 

diversiteit, de leegstand en uiteraard de digitale wereld. 

‘Zesmaal twee’ omdat de redacteurs gekozen hebben om 

telkens een theoretische bijdrage te koppelen aan een 

getuigenis uit de praktijk. Zo is het boek een snelcursus 

over theorie, maar vooral over de praktijk van sociaal 

werk dat onder de radar - het hele jaar door - in deze 

stad verricht wordt.  

Aangrijpende voorbeelden

Een eerste treffend voorbeeld in het boek zijn de signalen 

die straathoekwerkers dagelijks opvangen. Zo waren er 

de rellen tijdens de lockdown of de Black Live Matters 

bijeenkomsten in Brussel. Om het met Martin Luther King 

samen te vatten — altijd sterk als je hem kan citeren — ‘a 
riot is the language of the unheard ’. Ook achter dat geweld 

moet je proberen te verstaan wat er gezegd wordt. 

Het is straatpolitiek waar je geen lijn moet in zoeken, 

maar die wel een stem is die in geen enkel formeel 

orgaan tot uiting kan komen (niet in gemeenteraden, 

wijkraden, georganiseerde buurtparticipatie, school en 

ouderenraden). 

Toch is het een belangrijke stem. De straathoekwerker 

(in dit boek Thomas Devos van JES) vangt het op, zonder 

waardeoordeel, zonder goedkeuren noch afkeuren. “Het 
enige wat ik doe is vragen: wat wil je? Waar wil je naar 
toe? De gevolgen draagt iemand altijd zelf. Vanuit onze 
wederzijdse relatie gaan we in gesprek en vanuit dat 
gesprek zetten we stappen en maken we plannen”.

Op een gelijkaardige manier geeft de bijdrage 

van Rebecca Thijs inzicht in de veerkracht van 

burgerinitiatieven (‘de eerste en nulde lijn ’).  De 

bijdrage zoomt in op de soms confronterende realiteit. 

Bijvoorbeeld de wellicht 120.000 mensen zonder 

papieren die in onze stad leven. Dat is een 20ste 

gemeente. Een grote gemeente. Die zijn hier. Het officiële 

beleid kan wegkijken, het sociale werk niet. 

Op het terrein zien we dat gezinnen zelf ongeziene 

veerkracht en solidariteit tonen. De professionele 

sociale werkers (denk aan medewerkers van Kind&Gezin 

bijvoorbeeld) hebben niet de luxe om te doen alsof die 

mensen niet bestaan en ze gaan buiten hun strikte 

functieomschrijving om te helpen. En vrijwilligers 

organiseren zichzelf in burgerinitiatieven buiten elk 

netwerk om. 

In haar getuigenis uit de praktijk vertelt een moeder, 

Ghizlane Zaid, hoe ze aan de schoolpoort Samen 
Voor Morgen opstartte. Het begon als een mamacafé. 

Geleidelijk aan vonden ze hun weg en slaagden ze erin 

een sterke werking uit te bouwen. De passage over 

haar wedervaren met aanbod tot samenwerking vanuit 

georganiseerde sociaal-culturele sector sprak me als 

Willemsfondsvrijwilliger aan: “Een aantal organisaties 
wilde hen begeleiden. Maar vaak bleek dat dit aanbod 
uit eigen belang kwam, eerder dan als oprechte hulp. De 
aangeboden hulp paste dan bijvoorbeeld in het realiseren 
van doelstellingen op vlak van diversiteit of andere criteria 
vanuit subsidieverstrekkers”.  

Het Willemsfonds is een reeds vele jaren bestaande 

georganiseerde sociaal-culturele organisatie. Sinds 

1873 (!) in Brussel verankerd. We hebben ons inderdaad 

geleidelijk aan aan de veranderde stad aangepast en 

de diversiteit enthousiast omarmd. Maar net als voor de 

mama’s van Samen voor Morgen voelen de subsidiecriteria 

op basis van diversiteit soms geforceerd en betuttelend 

aan. Het sociaal en sociaal-cultureel werk is zo rijk in 

Brussel en verscheiden ook dat het elkaar aanvult. 

“Bad” én “better”

Als ik één bedenking heb bij dit boeiend boek, is het dat 

het soms te weinig tijd neemt voor recul. In Factfulness 

probeert Hans Rosling uit te leggen dat zaken slecht én 

toch ook beter kunnen zijn. Bad and better.2 Die positieve 

dimensie ontbreekt soms. We danken dit trouwens ook 

aan de inzet van sociaal werkers op het terrein, zoals 

diegenen die getuigen in dit boek. Vooral de meer 

theoretische bijdragen doen je soms de moed in de 

schoenen zakken. We leven in een stad die op heel wat 

van de aangehaalde thema’s reuze stappen vooruit heeft 

gezet. De geesten zijn opener, de sociale voorzieningen 

ruimer, de inspraak groter, de aanvaarding van diversiteit 

vanzelfsprekend. 

Johan Basiliades

Boekbespreking

Stemmen voor de stad.

Perspectieven op stedelijk sociaal werk

Boekbespreking: Jan Van den Broeck, Steven Degraeve, Jan 
Claeys, Minne Huysmans, Hans Stiens (Eds.) Stemmen voor de 
stad. Perspectieven op stedelijk sociaal werk, (Politeia, Brussel, 
2021).

In de vorige editie van Kortweg schreef Johan Basiliades een boekbespreking over "Bewogen Burgers". Naar aanleiding van dit artikel gaven we 3 exemplaren van dit 

boek weg aan deelnemers van onze wedstrijd. We zochten daarbij het antwoord op de vraag wie de oprichter was van de Ligue de l’enseignement in Brussel. Dit was 

Willemsfondser en Brussels burgemeester Karel Buls.

Tussen de (vele) deelnemers die dit juiste antwoord instuurden, werden de volgende winnaars uitgeloot:

• F. Barro - Jette

• G. Janzegers - Boutersem

• M. Verheyleweghen - Schaarbeek

Proficiat aan de winnaars! Zij kregen het boek thuis opgestuurd. Voor wie niet won en toch graag het boek zou aankopen: dit kan via www.liberas.eu/publicaties

1.  Voor onze lezers blik ik toch even terug: de opleiding Sociaal Werk aan de Erasmus Hogeschool Brussel gaat terug op de opleiding die de Arbeiders Hogeschool van de Belgische Werkliedenpartij (BWP, 

vandaag Vooruit/PS) organiseerde om haar kader op te leiden. De opleiding aan de Odisee Hogeschool is gegroeid uit Sociale Normaalschool van de Kristelijke Arbeidersvrouwen (KAV, vandaag Femma). Beide 

stammen historisch respectievelijk uit de socialistische en christelijke arbeidersbeweging.

2. Hans Rosling, Factfulness. Ten Reasons We're Wrong About The World - And Why Things Are Better Than You Think, (Spectre, Londen, 2019).

Winnaars winactie vorige Kortweg
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In 1999 gaf VUB professor Rudi Janssens de 
aanzet voor een onderzoek dat vandaag weegt 

op het beleid: de Brusselse taalbarometer. In vier 
opeenvolgende uitgebreide enquêtes bij meer dan 
2500 inwoners (gepubliceerd in 2001, 2007, 2013 
en 2018) peilt Janssens naar het taalgebruik van 
de Brusselaars. Hun taalgebruik thuis, op school, 
op het werk, in het formeel dagelijks leven en 
in het informeel netwerk van vrienden en buren. 
Baanbrekend onderzoek omdat het vooral de studie 
van het taalgebruik weghaalde uit de politieke 
vooroordelen. Het voorzag het onderzoek van een 
wetenschappelijk kader en terminologie.

"Hij keek nauwgezet naar taalgedrag zonder vooropgestelde 
ideologie of aannames" vat Dimokritos Kavadias het 

samen in Bruzz (25/09/2021). Professor Kavadias 

is de opvolger van Rudi Janssens aan het hoofd van 

het onderzoeksinstituut BRIO dat instaat voor de 

taalbarometers (www.briobrussel.be). Kavadias reageert 

naar aanleiding van het overlijden van professor Janssens 

eind augustus. Hij werd 59 jaar. Naast een indrukwekkend 

wetenschappelijk werk, laat hij ook een familie achter die 

we namens het Willemsfonds veel sterkte wensen.

Zijn overlijden is ook de aanleiding om vanuit het 

Willemsfonds via deze bespreking hulde te brengen aan zijn 

werk. Zijn werk was gebaseerd op een strikte methodologie. 

Maar naast die strenge wetenschappelijke benadering 

schrok Rudi Janssens er niet voor terug zich te engageren, 

op basis van deze resultaten, voor het bevorderen van de 

meertaligheid. Hij zetelde in de Raad voor Meertaligheid, in 

2019 opgericht door Brussels Minister voor Meertaligheid 

Sven Gatz. Hij was ook al actief binnen het Huis van het 

Nederlands en binnen de kerngroep van het Marnixplan. 

Dat laatste is een initiatief van Professor Philippe Van 

Parijs "om het aanleren van verschillende talen te bevorderen 
onder alle lagen van de Brusselse bevolking. Het focust in 
de eerste plaats op het Frans, het Nederlands en het Engels, 
maar moedigt tevens de overdracht van alle moedertalen 
en thuistalen aan" (www.marnixplan.org). Het plan werd 

vernoemd naar de Brusselse humanist en promoter van 

meertaligheid Filips van Marnix van Sint Aldegonde (1540-

1598).

Wat uit het boek sterk tot uiting komt is dat vanaf de eerste 

taalbarometer blijkt dat het dagdagelijks taalgebruik van de 

Brusselaars zeer complex is, zich aanpast aan vele concrete 

situaties en zeker niet samenvalt met de institutionele 

tweedeling tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Die 

shift dateert van voor de eerste taalbarometer en daar 

hebben we dus weinig cijfermatige informatie over. Op de 

institutionele tweedeling als dusdanig gaat Rudi Janssens 

niet inhoudelijk in, behalve in het laatste deel over Taal en 
identiteit, waar hij de resultaten weergeeft over hoe, volgens 

de vier taalbarometers, Brusselaars zelf naar hun identiteit 

kijken en wat de rol van hun taal-/talenkennis daarbij 

speelt. De gegevens bevestigen hier dat taalkennis en 

-gebruik belangrijke voorspellers blijven voor stemgedrag. 

De toegenomen meertaligheid heeft dus ook impact 

op de vraag naar "meertalige lijsten" en op "meertalig 

kiesgedrag". Meertaligheid blijkt ook mede constitutief van 

de Brusselse identiteit.

De meer algemene conclusie uit de evolutie doorheen de 

vier taalbarometers is: "het natuurlijke communicatiepatroon 
in de Brusselse samenleving — de dominantie van het Frans 
en het gebruik van het frans als lingua franca (dat blijft dus) 
— wordt aangevuld met meertalige communicatie waar het 
Frans met Nederlands en/of Engels gecombineerd wordt en 
afhankelijk van de omstandigheden met andere thuistalen. In 
de privésfeer en binnen de gezinnen is meertaligheid troef". 
Het Frans boet niet aan belang in. Het wordt aangevuld 

met een complexe meertaligheid waar ook het Engels op 

de voorgrond komt. De boodschap naar Franstaligen in 

Brussel die de opkomst van Engels als een bedreiging 

voor de status van Brussel als een stronghold (excussez 
l’expression) van de Franse cultuur in de wereld zien, is dat 

de meertaligheid niet ten koste gaat van die status. Ik zou 

zelfs durven denken dat de meer internationale uitstraling 

van Brussel en de toegenomen meertaligheid het Frans 

een bijkomend podium in de wereld geven. Maar dit is een 

persoonlijk standpunt dat we ook al in ons Willemsfonds 
Manifest van een Nederlandstalige Brusselaar. Taal en 
identiteit in een kosmopolitische grootstad uitschreven. 

(Herman Mennekens, Kurt Deswert en Johan Basiliades, 

2010).

En het Nederlands? Daar zijn we vanuit ons 

Willemsfondsengagement uiteraard gevoelig voor. De 

promotie van het Nederlands ligt naast onze liberale 

en vrijzinnige achtergrond en de promotie van het 

gemeenschapsonderwijs, aan de basis van onze vereniging.  

Het beeld uit de vier taalbarometers is niet eenduidig. 

Het Nederlands blijft ondanks de spectaculaire afname 

van eentalig Nederlandstalige gezinnen naar thuistaal, 

sterk aanwezig. Wat ook zeer belangrijk is, zoals blijkt 

uit de taalbarometers, is de taaloverdracht. Veelal, vanuit 

(Vlaamse) politieke hoek werd traditioneel aangenomen dat 

in de vorige eeuw heel wat Nederlandstalige Brusselaars 

of ingeweken Vlamingen hun kinderen in het Frans 

opvoedden: thuistaal en onderwijs zijn cruciaal voor 

taaloverdracht. Zo werd de kennis van het Nederlands niet 

overgedragen. Vandaag merken we alvast objectief op basis 

van de taalbarometers dat in een gezin waar Nederlands 

wordt gesproken (al is het maar door één partner) het 

Nederlands wordt overgedragen op de kinderen (ook in 

de schoolkeuze). Ook andere thuistalen (de talen uit de 

migratie of de talen van de EU-inwoners) worden vaker 

overgedragen trouwens en in zeer specifieke situaties 

gebruikt. 

Een ander aspect dat essentieel lijkt in dit boek (de 

olifant in de kamer zou ik durven zeggen) is dat Brussel 

toch vooral een stad van komen en gaan is, een echte 

stad van aankomst1. Rudi Janssens geeft vanaf de 

inleiding de cijfers en benadrukt dat de impact buiten 

de scope van deze studie valt, maar er wel een enorme 

impact op heeft. Tussen 2000 en 2016 zijn 2,2 miljoen 

mensen van elders naar Brussel verhuisd en 1,5 miljoen 

van Brussel naar elders. Het gaat om internationale en 

intra-Belgische migratie. De Brusselse bevolking nam 

toe in deze zelfde periode van ca. 960.000 inwoners 

tot bijna 1,2 miljoen. Je kan de Brusselse taaldiversiteit 

dus onmogelijk enkel statisch bekijken. Ideaal zou 

taalbarometer 5 uitgebreid moeten worden tot Vlaams en 

Waals Brabant (de Brussels Metropolitan Region) en verder, 

om te meten hoe de in Brussel verworven meertaligheid 

impact heeft op het Brusselse hinterland. Wie in Brussel 

schoolloopt in het Nederlandstalig onderwijs bijvoorbeeld 

kan zeer waarschijnlijk ook in de rand gaan wonen en 

daar Nederlands gebruiken als lingua franca en het aan 

zijn kinderen doorgeven. We mogen ons niet enkel op de 

gewestgrens blindstaren. 

De meertaligheid zal hoe dan ook niet uit onze stad en uit 

ons land verdwijnen. Het lijkt alvast een verstandige keuze 

om dit zelfs aan te moedigen zodat het niet het voorrecht 

van een beperkte elite wordt, maar een troef voor velen.

Johan Basiliades

Boekbespreking

Wetenschappelijke kijk op Brusselse taaldiversiteit

Meertaligheid als opdracht
Boekbespreking: Rudi Janssens, Meertaligheid als opdracht. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer 4 , (VUBPress, Brussel, 2018).

Meertaligheid in het beleid

In 2019 werd meertaligheid voor het eerst 

door het gewest opgenomen als een echte 

beleidsdoelstelling. Het spreekt voor zich dat 

het beleid hierin aangemoedigd werd door de 

onderzoeksresultaten van Rudi Janssens en zijn 

taalbarometer.

Er werd een Raad van Meertaligheid opgericht 

en onder de titel Be Talky worden allerlei 

projecten ondersteund om meertaligheid in de 

stad te bevorderen. Zo werd bijvoorbeeld een 

brochure ontwikkeld die naar alle Brusselse 

scholen werd gestuurd, met zeer heldere tips 

over hoe leerkrachten kunnen omgaan met de 

bestaande meertaligheid (de do’s-and-don’ts). 

Het geeft leerkrachten alvast een extra houvast, 

in een meertalige wereld met zeer verschillende 

thuistalen, onderwijstalen, translanguaging (het 

mengen van talen), …

Meer info op www.betalky.brussels

1. Naar Doug Sanders bestseller: Arrival City: How the Largest Migration in History Is Reshaping Our World (2010)
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Nieuwe boekenbar nabij Tour & Taxis

Replica opent de deuren
Stap jij ook elke boekhandel binnen? Of geniet jij ook zo van een lekkere, verse koffie? 

Brusselaars Maren en Thomas openen binnenkort Replica: een boekhandel mét koffiebar!

Kom snel langs voor boekentips, een korte babbel of een cappuccino. Neem deel aan een 

literaire avond of schrijf je kinderen in voor een kinderworkshop met een Belgische auteur. 

Lees alles over de nieuwste boekenbar via www.growfunding.be/replica en

ontdek hoe je nu al kunt deelnemen aan het eerste evenement!

Adres: Scheldestraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

De uren druipen op de vloer.

Je slaapt niet en luistert in de nacht

naar het goedige kreunen van de kast

en het gezoem van de slaap.

In het donker zoeft als een wervelwind

een snelle auto razendsnel voorbij,

hij werpt de schaduwen van de straat

recht de kamer in en verdwijnt meteen.

Het volstaat om – klaarlicht – samen

met de naakte muren ook dat, 

wat zich zwijgend zoveel dagen

in je hart verzamelde, te kantelen.

Je kent dat unieke ogenblik wanneer

in je hoekje onder de lamp je

zware schoenen van gedachten oogst

en toekijkt hoe de woorden groeien.

En wanneer de zwervers bij dageraad

vermoeid terugkeren naar huis,

zien ze jouw stille raam nog stralen

in de nacht.

Atanas Daltsjev

Je kent dat ogenblik

Nog een gemuilkorfde dichter; de Bulgaar Atanas Daltsjev (1904-1978) zou na 

de tweede wereldoorlog twee decennia lang geen poëzie publiceren, omdat het 

communistische regime in Sofia zijn werk ‘te bourgeois’ en ‘te pessimistisch’ vond. 

Daltsjev werd geboren in Thessaloniki, toen die stad nog deel uitmaakte van de 

Ottomaanse staat. Zijn familie behoorde er tot de Bulgaarse minderheid. Zijn 

vader zetelde in het parlement. (In enkele gedichten blikt Daltsjev ook terug op de 

kosmopolitische mengelmoes waarin hij opgroeide.) De oplopende spanningen in het 

uiteenrafelende rijk zorgden ervoor dat de familie nog voor de eerste wereldoorlog 

naar Bulgarije verhuisde. Na zijn studies filosofie en lange reizen naar West-Europa, 

keerde Daltsjev terug naar Bulgarije waar hij aan een carrière in het onderwijs begon. 

Gelijktijdig ontpopte hij zich in het interbellum ook tot één van Bulgarijes bekendste 

literaire figuren, als dichter, vertaler en criticus.

Voor Daltsjev was zijn eigen innerlijke wereld het canvas van zijn gedichten. Hij was 

geen veelschrijver. In zijn eerste drie bundels stonden slechts 46 gedichten. Zijn 

uiteindelijk verzamelde werk -uitgegeven in 1974- bevatte er slechts … 74. Ook in dit 

gedicht zien we enkele van Daltsjevs persoonlijke thema’s terugkeren; dat van iemand 

die diep nadenkt over liefdeloosheid en de tijd. Zijn metaforen zijn niet goedkoop, 

maar wel doeltreffend, ‘uren die druipen op de vloer’ (en dus verloren gaan), ‘zware 

schoenen van gedachten’. De zwervers die terugkeren naar huis, zijn een soort spiegel. 

Ze zijn even verlaten als hijzelf. Het enige verschil is wel dat hij het licht heeft van de 

inspiratie. En dat is toch een houvast. 

Nadat de ‘communistische dooi’ ook Bulgarije bereikte, werd Daltsjev terug op het 

schild geheven door diegenen die hem jarenlang hadden trachten wegmoffelen. Enkele 

prijzen vielen hem te beurt. Het kon hem niet uitermate veel schelen. Zijn poëzie 

spreekt voor zich.

Kurt Deswert

Poëzie
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Advertentie

Met dank aan de vrijwilligers van het huisvandeMens Brussel.

Voor alle info en routes met uitleg: 
www.vrijzinnigewandeling.brussels • info@vrijzinnigewandeling.brussels

Ga in Brussel
op wandelreis

en doe de vrijzinnige wandelingen!

Bulswandelzoektocht verlengd tot 15 november 2021!

Bezoek voor info en tickets (vanaf oktober): 
vuborkest.vub.be
concerten@vub.be

Tickets  € 12 / € 8   (kassa € 15 / € 10)   

TIENEN  -  zondag 28 november  -  15u
CC De Kruisboog, Sint Jorisplein 20

GENT  -  zondag 5 december  -  15u
De Bijloke, Jozef Kluyskensstraat 2

BREDENE  -  zaterdag 11 december  -  20u
Eventcentrum Staf Versluys, Kapelstraat 76

GENK  -  zondag 12 december  -  15u
CC C-Mine, Wilde Kastanjelaan 11

ANTWERPEN  -  zaterdag 18 december  -  20u
Zuiderpershuis, Timmerwerfstraat 40

BRUSSEL  -  zondag 19 december  -  15u
AULA VUB Etterbeek, Pleinlaan toegang 13

Solist:  Stéphane Pflieger (hoorn)
Woord:  Yoeri Lewijze  /  Ingrid Vanrutten

Die Fledermaus Overture  |  J. Strauss II

Hoornconcerto op. 91 - Allegro  |  R. Glière

De hut op kippenpoten  |  M. Moussorgsky

Chicken Run  |  J. Powell

Grand Canyon of the Colorado River  |  D. Brossé

Philadelphia Ouverture  |  D. Brossé

Dances With Wolves  |  J. Barry

Slava! a political overture |  L. Bernstein

AAllegro conllegro conanimalianimali

VUBVUBorkestorkest
o.l.v. Jurgen Wayenbergo.l.v. Jurgen Wayenberg

Met de steun en/of de medewerking van deMens.nu en haar lidverenigingen met 
i.h.b. Oudstudentenbond VUB, Vermeylenfonds, Willemsfonds, Humanistisch Verbond,
Uitstraling Permanente Vorming,  verder VLC's en VOC's, Instellingen Morele Dienstverlening, 
Vrijzinnig West-Vlaanderen, VC De Fakkel, Muziekcentrum de Bijloke, Geuzenhuis Gent, 
Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen, Vrijzinnig Antwerps Trefpunt, Vrijzinnig 
Limburg, Genkse Humanisten, Erasmushogeschool Brussel, UZBrussel, Vriendenkring 
Personeel VUB/EhB/UZBrussel, Dienst Cultuur VUB en het Masereelfonds.

Werken bij het

Willemsfonds?
Het Willemsfonds is een vrijwilligers-

organisatie. Dit komt er op neer dat de 

activiteiten van begin tot einde georganiseerd 

worden door vrijwilligers: brainstormen, ideeën 

concreet maken, activiteiten voorbereiden, 

communiceren en uitvoeren. Vanuit de 

overheid worden aan sociaal-culturele 

organisaties, zoals het Willemsfonds, wel 

subsidies gegeven, waarmee professionele 

krachten kunnen aangeworven worden.

Deze professionele medewerkers ondersteunen de vrijwilligers en de afdelingen bij het 

organisereren van een activiteitenaanbod. Kortom: ze helpen waar nodig, bijvoorbeeld 

bij het zoeken naar samenwerkingen of naar middelen om activiteiten mogelijk te 

maken, bij de promotie van activiteiten, bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers en 

leden, enzovoorts... In Brussel is Suzanne ter Haar onze coördinator - velen onder jullie, 

beste lezers, kennen haar ongetwijfeld - maar ook onze nationale koepelvereniging 

Willemsfonds heeft een aantal medewerkers in dienst. Het is op dat niveau dat we 

momenteel verschillende nieuwe krachten zoeken.

Graag stellen we deze vacatures kort aan je voor. Heb je interesse? Aarzel niet om 

te solliciteren. Of ken je familie, vrienden, kennissen, ... die  mogelijk graag bij ons 

Willemsfonds aan de slag willen gaan? Geef de vacatures dan zeker aan hen door.

Opgelet: het gaat om halftijdse functies, maar deze zijn combineerbaar tot een voltijdse 

functie.

Alle info op https://www.humano.be/jobs

Vrijwilligerscoach - halftijds

Je staat in het veld tussen leden en vrijwilligers en weet wat er leeft in de 

vereniging. Je werkt nauw samen in een team van 6 coaches. Je inspireert, 

ondersteunt en begeleidt onze afdelingen. Je ziet opportuniteiten tot 

samenwerkingen met mensen en andere organisaties die jou belangrijk lijken. Je 

hebt veel autonomie om zaken uit te werken.

Vrijwilligerscoach Taal & Literatuur - halftijds

Jij wordt het aanspreekpunt voor de vrijwilligers of afdelingen die een taalgebonden 

of literaire activiteit willen organiseren. Vanuit jouw expertise kan je hen gericht 

ondersteunen, begeleiden en inspireren. Je zoekt naar samenwerkingen met 

personen en organisaties die net als wij de Nederlandse taal en literatuur in de 

schijnwerpers plaatsen. Je ontwikkelt vernieuwende activiteiten en sociaal-culturele 

praktijken binnen jouw kennisdomein.

Vrijwilligerscoach Cultureel Ondernemerschap - halftijds

Voor het Willemsfonds betekent cultureel ondernemerschap: ‘op een zelfredzame 

en duurzame manier culturele praktijken ontwikkelen’. Het is een attitude die latent 

aanwezig is binnen het Willemsfonds en die jij mee op de voorgrond zal plaatsen 

binnen onze organisatie, bij onze vrijwilligers, personeelsleden en (boven)lokale 

werkingen.

Je begeleidt de reeds bestaande werkgroep ‘cultureel ondernemerschap’ en zorgt 

voor de opvolging en uitvoering van hun opdracht. Deze is tweeledig:

• Het ontwikkelen van een duurzaam co-creatielab dat nieuwe initiatieven 

initieert en ruimte creëert om kennis en ervaringen te delen en te komen tot 

nieuwe culturele producten of diensten die extra inkomsten vergaren.

• Het verkennen van nieuwe inkomstenbronnen voor het Willemsfonds.

Vacatures
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Een kleurenworkshop, niet meteen een activiteit waar men 

aan denkt voor mensen met een visuele beperking. En toch 

organiseerde Willemsfonds Woluwe onlangs deze cursus 

kleurenanalyse voor haar deelnemers, ism Le 3e Oeil, een 

vzw die de belangen van blinden en slechtzienden behartigt. 

Want ook al zijn hun ogen niet (volledig) functioneel, 

toch weten ze ook graag welke kleuren hun natuurlijke 

schoonheid naar buiten brengen. Wij deden alvast mee…

“Elke persoon heeft van nature een eigen kleurenpalet. 

Tijdens deze kleuranalyse zoeken we samen uit welk 

kleurenpalet bij elke deelnemer past. Er wordt gekeken naar 

de kleuren die in harmonie zijn met de ogen, huid en haar 

om zo de eigen persoonlijkheid te onderstrepen”, aldus de 

kleurenexperte.

Hoe ging het precies in zijn werk? Er werden eerst koppels 

samengesteld van slechtzienden/blinden en zienden. De 

deelnemers met een visuele beperking gebruikten een 

kleurendetector of een app, toch apprecieerden ze vooral de 

eerlijke mening van hun ziende partner.

Vooraleer de natuurlijke kenmerken van de deelnemers 

werden geanalyseerd, werd er even stilgestaan bij het 

belang van kleuren. Wat is de betekenis en de psychologie 

van kleur? Vooral voor blinden is dit niet altijd evident. De 

lesgeefster werkte met kleurdoeken om ieders persoonlijk 

palet samen te stellen en op basis daarvan te beslissen 

welke haarkleur hen het beste stond.

“We hebben er enorm veel plezier aan gehad, maar 

hebben ook veel bijgeleerd. Super om dit met onze vzw en 

Willemsfonds Woluwe te kunnen organiseren!” Rajâa Jabour, 

voorzitster van de vzw Le 3e Oeil.

Een unieke kleurenworkshop

voor blinden en (slecht)zienden

Terugblik op enkele voorbije activiteiten

Met Willemsfonds Woluwe trokken we in september op busreis naar de Verbeke Foundation in Kemzeke. Met zijn 

12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² overdekte ruimten is dit één van de grootste privé-initiatieven voor 

hedendaagse kunst in Europa. Geert en Carla Verbeke creëerden deze unieke expositieruimtes, die vroeger als 

loods dienden voor hun vroegere transportbedrijf. 

Onder de deskundige uitleg van een gids ontdekten we een stukje van de indrukwekkende verzameling van 

moderne en hedendaagse kunst. We startten met de bezichtiging van enkele kunstige overnachtingsplekken 

zoals de “CasAnus” van Atelier van Lieshout en ontdekten de expo Natura Naturata. De presentatie is soms 

onaf, in beweging, ongepolijst, contradictorisch, complex en levend, maar dat maakt het juist zo boeiend. Heel 

wat kansen worden geboden aan jonge kunstenaars, maar ook gevestigde waarden als Panamarenko, Berlinde 

De Bruyckere en Koen Vanmechelen kregen er een 

plek. We mochten een blik werpen op de uitzonderlijke 

verzameling collages en assemblages, maar ook het 

prachtig werk van bio-artiesten en kunstenaars die met 

levende materialen werken (planten, dieren en geuren) 

kon iedereen bekoren.

Een boeiende uitstap die naar meer smaakt. Waarom 

niet eens overnachten op deze uitzonderlijke locatie?

Bezoek aan Verbeke Foundation in Kemzeke
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Terugblik op enkele voorbije activiteiten

Uitstap naar Mechelen met

Willemsfonds Neder-over-Heembeek

Brussels Planetarium Poetry Fest

  Meer foto’s van onze activiteiten kan je steeds terugvinden op onze Facebook-pagina www.facebook.com/WillemsfondsBrussel
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Een kleine

terugblik op

Museum Soiree

Lid worden van

het Willemsfonds?
Lid worden kan heel eenvoudig.

Je stort 15 euro op rekening

BE39 0010 2817 2819 van Willemsfonds vzw. 

Per extra gezinslid stort je 3 euro bij.

Als je nu stort, word je meteen lid voor het 

hele jaar 2022. Je ontvangt dan je lidkaart 

thuis, waarmee je korting krijg bij vele 

activiteiten. Ook bezorgen we je onze 

magazines Rechtuit en Kortweg.

Bovendien geef je onze vereniging 

een steuntje in de rug en help je mee 

het Nederlandstalige sociaal-culturele 

verenigingsleven vooruit.

Alvast erg bedankt bij voorbaat en tot gauw!

Werkten mee aan deze editie: Johan Basiliades, Renaud Ben Lakhal, 

Mimi Crahaij, Mireille De Winter-Corteville, Carla Dejonghe, Kurt Deswert, Pieter-Jan Devos 

Ibrahim El Ouakili, Jabir Johri, Carolina Sanchez, Suzanne ter Haar, Hans Van Rompaey, Wim Van-

obberghen en Denise Vergeylen. Dank ook aan Liberas (Liberaal Archief), huisvandeMens Brussel 

en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Wil je Kortweg gratis thuis aankrijgen? Of wil je deze niet meer ontvangen?

Laat ons iets weten via mail, telefoon of post.

Tel. 0497 58 54 96 - Mail: suzanne.terhaar@willemsfonds.be

Postadres: Andrée De Jonghstraat 12 bus 17, 1020 Laken

www.willemsfondsbrussel.be - facebook.com/WillemsfondsBrussel


