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Verhalen uit de hoofdstad worden verzameld en ont-

sloten. De nieuwsgierigheid is gewekt. Een (terug)blik

op het project Brussel Behoort Ons Toe.

[ Carlo Jengember ]

De Babbeleer is 74 jaar, sinds haar 14e woonachtig in Evere en is

gepensioneerd zelfstandige. Ze vertelt uitgebreid over de succes-

volle jaren van haar schoenwinkel in Evere. Naast haar leven als

zelfstandige, komt ook de oorlog aan bod. Het leukste en meest

“Brusselse”stukje komt helemaal op het einde. Ze vertelt dan in het

‘echt’ Brussels haar herinneringen aan het centrum van Brussel.

Wat is voor u de grootste verandering geweest in Brussel?

“…De grootste veranderingen zijn gekomen als de mensen een

auto en een televisie gekocht hebben. Als wij vroeger ’s avonds op

de Helmet om elf uren nog van de cinema kwamen dan was het

daar nog vol volk, dan was het daar plezant, alleman kende

elkaar, je had van niks geen schrik. Een keer dat die televisie en

auto gekomen zijn, is dat allemaal beginnen veranderen. Mensen

gingen nu met hun auto weg, ze waren niet zoveel meer te voet,

ze gingen veel meer met de tram. Ze bleven ook veel meer uit

Brussel weg. Ze hebben dan die autostrade naar de zee gemaakt,

dan gingen de mensen ’s zondags met hun auto naar de zee …”

EEN SPIN-OFF VAN EEN CULTUREEL EVENEMENT

In het kielzog van Brussel 2000 culturele hoofdstad van Europa zijn

verschillende sociaal-artistieke projecten overeind gebleven die

zich begeven op de kruising van stadsgeschiedenis en artistieke

creaties.

Wash In Town neemt de Brusselse wassalons als uitvalsbasis voor

het optekenen van stadsverhalen uit de mond van passanten in

deze ontmoetingsplaatsen. Dit jaar trekt voor de tweede maal  de

kleurrijke, gekke Zinnekensparade door de straten van de stad.

Een andere overlevende van het Brussel 2000 evenement is het

verhalen (babbeleer-) initiatief  Brussel Behoort Ons Toe/Bruxelles

Nous Appartient (BBT). In Vlaanderen, maar evengoed in Brussel,

bloeit momenteel een groot aantal initiatieven dat vertrekt vanuit

het verhaal van de bewoner. Gangmaker van deze tendens is

onder andere het opbouwwerk met buurtprojecten zoals de nu

recente tentoonstelling Kuregem Herzien in Kuregem (Anderlecht),

waar opbouwwerkers verhalen van nieuwe en oude(re) bewoners

uit deze wijk aan elkaar proberen te linken.

Het is niet langer nieuw om sociaal-cultureel werkers mondelinge

geschiedenis te zien toepassen als een hefboom tot efficiënter

bewonersparticipatie. Wel nieuw is de opkomst van de theaterwe-

reld die zich voortaan een plaatsje toe-eigent in dit gebeuren. Het

theater Saint Jean Baptist de garagist dat de historische kroniek

van Molenbeek vertolkte en door Jan Vromman en HetmuziekLod

in Molenbeek gerealiseerd werd, maakte vorig jaar nog furore.

Alles begon bij Brussel 2000 wat een artistiek project was en de

kans bood aan theatermakers om een initiatief rond het orale ver-

haal verteld door ‘de’ Brusselaar, uit te werken. Uitgangspunt was:

iedereen kon en mocht meedoen. Het waren de twee Brusselse

theatergroepen Transquinquennal en Dito’Dito, netjes verdeeld

over respectievelijk de Franse en Nederlandstalige taalgroep, die

op de proppen kwamen met iets nieuws, namelijk Brussel Behoort

Ons Toe. Een voorstudie door geograaf Paul Blondeel in opdracht

van Brussel 2000 om de mogelijkheden van zo’n project na te

gaan, vormde het fundament. In de zomer van 1999 werd het idee

geconcretiseerd en op de sporen gezet. Personeel werd aange-

worven, professionele opnameapparatuur aangekocht, een lokaal

gezocht en de trein was vertrokken. Toen Brussel 2000 naar zijn

einde liep, werd duidelijk dat dit initiatief een kans verdiende om

voortgezet te worden en een permanent karakter zou krijgen. Om

een zekere continuïteit te garanderen, werd een vzw opgericht.

Echt bestendigd is deze nog niet. Men tapt momenteel uit een

hele rist aan subsidiepotjes zoals deze van het Sociaal

Impulsfonds, maakt gebruik van de subsidiëringmogelijkheden

voor sociaal-artistieke projecten of van subsidies van de VGC en

BRUSSEL BEHOORT ONS TOE  
Interview met Ann Van Wichelen

Affiche van “Kuregem Herzien” (06/03-13/03 2002)
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COCOF. Hierdoor krijgt een buitenstaander ook een idee wie er

allemaal belangstelling vertoont voor dergelijke initiatieven.

Hoofddoel van BBT is een caleidoscopisch beeld van Brussel te

reconstrueren aan de hand van bewonersverhalen over hoe men

deze grootstad ervaart. Zoals medewerkster Ann Van Wichelen die

het Nederlandse luik van BBT verzorgt, het verwoordt: ‘Wij maken

een portret van wie vandaag in Brussel woont door via de verhalen

van de bewoners een reëel beeld op te hangen van Brussel. Al die ver-

halen aan/met elkaar geconfronteerd, vormen de biografie van

Brussel’. Op de bijbehorende website wordt de opzet als volgt

voorgesteld: ‘Met BBT creëren de bewoners een gesproken stadsbio-

grafie. Iedereen, van kruidenier tot burgemeester, kan besluiten een

ander uit te nodigen voor de opname van een gesprek. Zo schenken

we verhalen en visies aan elkaar en aan kunstenaars die er nieuw

werk voor teruggeven’. De achterliggende idee is dus inderdaad om

de opnames ter beschikking te stellen van kunstenaars die er hun

artistiek ding mee kunnen gaan doen. In de initiële teksten sprak

men van een monsterverbond tussen de kunstenaars en de bewo-

ners. Voor de buitenstaander werd duidelijk dat het hier niet om

een geschiedenisproject ging. Historiografie, historische kritiek,

een gedegen bronnenonderzoek, m.a.w. de methode die het

métier van een historicus uitmaakt, vormen hier geen prioriteit

voor Van Wichelen en collega’s. Ze hebben andere ideeën voor

ogen bij het verzamelen van verhalen dan een historicus.Voor hen

is het moment zelf wanneer de geïnterviewde zijn verhaal aan de

interviewer ‘geeft’, heel cruciaal. Mensen krijgen een prachtige

gelegenheid om anderen te vertellen hoe ze deze stad beleven.

Niet zozeer het komen tot een historische reconstructie van een

welbepaalde plek in Brussel is het doel, maar wel de kans uit te

drukken hoe men deze stad ervaart. Mondelinge getuigenissen

dragen hier veeleer een psychologische component in zich dan

een historische. Bewoners nemen dan ook niet altijd een blad voor

de mond. Veel verhalen hangen veeleer een rauw beeld van het

stadsleven op dat de complexiteit van het samenleven in een

grootstad aanschouwelijk maakt.

Een jonge vrouw van Albanese oorsprong vertelt, met een reggae-

deuntje op de achtergrond, over de sfeer in verschillende wijken

van Brussel. Ze heeft niet zoveel contact met Albanezen in Brussel.

Ze trekt vooral op met Marokkaanse meisjes. Ze spreekt wel over

de Albanese mentaliteit, en het milieu. Ze deelt het “migrantenmi-

lieu” in etnische groepen in, en praat over welke groep welk

gedrag vertoont: een rijkdom aan “streetwise” etnografie. Verder

komen aan bod: woonsituaties, mooie wijken zoals bijvoorbeeld

Sint-Goriks, het openbaar vervoer.

“…De meeste Albanezen wonen in Antwerpen en Brussel,

Antwerpen toch veel meer. Er zijn een heleboel van Albanië. Je

hebt zo een verschil. Wij hebben een andere mentaliteit. Je hebt

die van Kosovo die een beetje anders zijn dan die van Albanië. Nu

vooral, in Albanië daar is geen regering, het is de maffia die alles

in handen heeft, alles gaat langs hen, zie je. Ik persoonlijk heb

niet veel, veel contact met Albanezen in Brussel. Met wie ik praat

zijn meer Marokkanen, vooral Marokkaanse meisjes…”

DIGITAAL ONTSLUITEN 

Opvallend is hoe BBT creatief te werk gaat om de gefragmenteer-

de verhalen voor een groot publiek te ontsluiten. Het dient

gezegd, het is de sterkte van dit initiatief om via een verrassende

combinatie van technische mogelijkheden de gecompliceerde

lagen van een stad bloot te leggen. De tot nu toe ongeveer 300

gedigitaliseerde interviews zijn publiek te beluisteren via verschil-

lende communicatiekanalen zoals de website van BBT en sinds

kort via een 0800-telefoonlijn.

Na de fase van het optekenen van de interviews wordt dit amal-

gaam aan  verhalen met elkaar geconfronteerd. Dit heeft zo zijn

reden. In eerste instantie worden alle verhalen opgenomen in een

databestand. Weliswaar niet het volledige verhaal, maar wel een

representatief of frappant tekstfragment dat voor iedereen te

beluisteren valt. Wil men daarentegen het volledig interview

beluisteren, dan kan men de  cd ontlenen waarop het verhaal is

opgeslagen. Toch is het jammer dat niet het volledige gesprek te

beluisteren valt via internet of telefoon. De ontsluiting rijdt zich op

deze manier enigszins vast in goed gemeende bedoelingen.

Omwille van de aanstekelijkheid van de luisterfragmenten vraagt

men spontaan naar meer verhaal.

Het databestand biedt allerlei mogelijkheden om tekstfragmenten

uit de bestanden op te halen via combinaties van trefwoorden en

biografische gegevens van de geïnterviewde. De anonimiteit van

de verteller blijft echter gewaarborgd. Opzettelijk plaatst men elk

gesprek  tussen de andere gesprekken en probeert zo rond ieder

verhaal een meerlagige context te creëren. Net dit bijeenbrengen

van verschillende invalshoeken, meningen, gevoelens en dromen

over Brussel die elkaar allemaal aanvullen, maakt het beeld van

Brussel vollediger en rijker. Als men verschillende tekstfragmenten

over pakweg, het wonen in stationsbuurten, zou beluisteren kan

men niet anders dan een gevarieerd beeld  krijgen van het leven in

zo’n buurt.

CULTUREEL ERFGOED

Affichebeeld ‘Brussel behoort ons toe’
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Het emancipatorische komt hierbij om het hoekje kijken. Ann Van

Wichelen: ‘Wat we willen bereiken is een openheid en  een dialoog,

het interview vormt in feite een voorwendsel om mensen met elkaar

te doen spreken en naar elkaar te luisteren.We wensen een beeld op te

hangen van Brussel dat dichter bij de bewoners staat’.

Hechten historici veel belang aan de kwaliteit van het interview via

een professionele opleiding van de interviewers, dan beweren die-

genen die mondelinge verhalen gebruiken in sociaal-artistieke

projecten geen enkel probleem te hebben om met onopgeleide

interviewers te werken. Interviewers worden met weinig zin voor

selectiviteit gerekruteerd. Om het even wie kan om het even wie

interviewen over om het even wat. De speelsheid en luchtigheid

klinkt ook door in de termen Kurieuzeneus en Babbeleer die res-

pectievelijk aan de interviewer en geïnterviewde worden toebe-

deeld. Voor de mensen van BBT is niet zozeer het feitenmateriaal

dat gepuurd wordt uit deze interviews belangrijk, wel het proces

tussen de Kurieuzeneus en de Babbeleer en het resultaat van het

interview en de buitenstaander die deze verhalen beluistert.

In een volgende stap worden kunstenaars ingeschakeld die inspira-

tie vinden in de verhalen bij het ontwerpen van nieuwe werken.

Tijdens Brussel 2000 maakten kunstenaars gretig gebruik van deze

schat aan verhalen. Het ging van singer-songwriters die liedjes

maakten aan de hand van de opnames - het  liedje ‘Bruxelles nous

appartient’ was zo een uitvloeisel,- over het aanmaken van stripver-

halen over Brussel door de groep striptekenaars Fréhon die inspira-

tie putte uit de opnames, tot het vele theaterwerk (verhalen lenen

zich gemakkelijk tot theaterwerk) waarvan de creaties van theater-

groepen als Leporello en Bronstig Veulen in het oog sprongen.

PIETER IN BRUSSEL: DE ROMAN OVER HET RELAAS

VAN EEN PLATTELANDSJONGEN IN BRUSSEL

Hoe zie je je toekomst hier in Brussel?

“…Ja, vrij somber. Ik zal waarschijnlijk op het platteland dienen

te gaan werken en dit impliceert dat ik zal moeten wegtrekken uit

Brussel met veel pijn in het hart. Nu dat is nog niet zeker, want ik

hoop  dat ik kan blijven. Moest ik iets hier vinden, dat zou fan-

tastisch zijn. Ik heb geluk gehad om het wonen te leren ontdek-

ken. Met weinig steun van …., veel mensen verklaarden mij zot,

maar de microbe zit in mijn bloedbaan, ik zou hier graag ook blij-

ven. Maar dat hangt ook af van je werk, dat is spijtig. Er is hier

nochtans werk genoeg, enfin we gaan wel zien…”

BRUSSEL VERBEELDT

Schutting/Palissade is het laatste sociaal-artistieke project van BBT

dat gedurende het najaar 2001 alom te zien was in het Brusselse

stadsbeeld. Een behoorlijk originele manier om in beeld te komen,

letterlijk dan. Tot nu toe waren hun artistieke producties (bijna

nagenoeg) auditief geweest. Met Schutting wou men de confron-

tatie visueel aangegaan, want confrontatie is uiteindelijk van

wezenlijk belang bij BBT.

Een aantal fotografen werd uitgenodigd met de opdracht te

snuisteren in de opnamedatabase zodoende voldoende stof te

vinden waarmee een confronterend beeld gemaakt kon worden,

wat aanleiding zou zijn voor het prikkelend uitdagen van voorbij-

gangers. De foto met het hoofd van ene Mohammed, waaronder

het opschrift Brussel behoort ons toe, lokte heel wat reactie uit. Op

de affiche stond het 0800-nummer vermeld waarop men zijn

mening kwijt kon over de foto.

Een project als BBT is een mooie illustratie van omgaan met erf-

goed op een geactualiseerde manier. Het individuele verhaal

wordt overgeheveld naar het publieke domein. De allerindividu-

eelste expressie van een bewoner stelt men bloot aan (on)gewen-

ste luisteraars.

Sociaal-artistieke initiatieven als BBT bewandelen de slappe koord

van een ludiek omgaan met vastgelegde gesprekken die kunste-

naars voeden bij de creatie van hun werken en van de aanzet tot

een constructie van een historische stadskroniek.

Ik ben benieuwd hoe in de nabije toekomst  de toepassingsmoge-

lijkheden van mondelinge gesprekken verder zullen verlopen.

Zonder meer wekken initiatieven als BBT nieuwsgierigheid en ze

verdienen ongetwijfeld steun bij het verder uitbouwen en ontwik-

kelen van hun ideeën en enthousiasme. n

Zin om zelf een Kurieuzeneus of een Babbeleer te zijn? Neem

dan contact op met Ann Van Wichelen via onderstaand adres.

Brussel behoort ons toe/Bruxelles nous appartient

Anspach Center  vijfde verdieping

Anspachlaan 30-36

1000 Brussel

www.bna.bbot.be

tel. 02-223 21 51

tel. 0800-20 22 4

Brussel behoort ons toe

Affichebeeld ‘Brussel behoort ons toe’


