BRUSSEL

Verboden te parkeren: ce pastoor
van ce VaroHen in let verweer

et Koninkrijk
van de :irol
Weer broeit er opstand in de Marollen. 'Geen parking
onder het Vossenplein', zegt Jacques Van der Biest, al
zestig jaar pastoor van de Miniemenkerk. Hij krijgt de
steun van Toots Thielemans. S amen op de bres voor
de ziel van de oudste volkswijk van Brussel.
DOOR CHRIS DE STOOP

ie aan het Justitiepaleis de glazen
vertelt aan de 85-jarige Jacques Van der
stadslift naar beneden neemt,
Biest hoe hij als kleine jongen al accorkomt in een andere wereld
deon speelde op het Vossenplein. Het
terecht. Hier is de vlooienmarkt van de
begon in het café dat zijn ouders hielden
Marollen. Hier is de Miniemenkerk. En in de Hoogstraat, dicht bij Bruegels huis.
bier is haar pastoor, al zestig jaar lang.
Staminee 't Trapken Af, waar geregeld
Zestig jaar is hij bedrijvig in de onderbuik een accordeonist kwam spelen. Toots
van Brussel. In de belendende kapel van
bootste hem als peuter na op een schoenLoreto, een replica van het huis van
doos. ' MO da joengske wilt accordeon speiMaria, dient hij de mis voor een klein,
len', zei een klant. Daarop kocht zijn
divers publiek, zoals hij dat
vader hem een kinderaccorelke middag doet. Maar hij
deon. Toots was drie jaar en
'Een twe ede
dient vooral de mensen,
werd snel de muzikale senzegt hij. Enkele weken gelesatie van de wijk.
Zavel me t chique
den werd hier zijn jubileum
Pastoor Van der Biest
boetieks hebben
gevierd. Een prominente rol
vertelt over de parking die
we hier e cht niet
in de viering was er voor
nu gepland is onder het
nodig. He t moet
een dakloos Slovaaks gezin
Vossenplein, ze zijn er allemet vier kinderen, aangebei tegen, want 'het zou het
een yolks buurt
troffen in een tunnel onder
hart van de Marollen verblijven.'
de Louizalaan. Ze sliepen
minken'. Toots heeft altijd
een tijd in zijn kerk, en hebbeseft dat de buurt waar hij
ben nu elders onderdak
geboren is hem maakte tot
gevonden.
wat hij was. Zijn geboorte's Namiddags heeft de pastoor afgehuis in de Hoogstraat 241 staat nu leeg.
sproken met Toots Thielemans, de Het naambord aan de gevel is gestolen.
beroemde telg van de Marollen, die uit- Hij heeft veel waardering voor de pasgegroeid is tot een wereldster en jazzle- toor, de meest geengageerde man van de
gende. Twee geboren ketjes op leeftijd,
Marollen, die al decennialang in de zomer
die over het verleden praten met de sengratis middagconcerten in de Miniementimentaliteit die hun eigen is. De ene
kerk organiseert. Beiden, jong van hart,
benoemd tot ridder in de Leopoldsorde,
zitten nog vol muziek. Een maand gelede andere tot baron. De 92-jarige Toots
den gaf Toots nog een klein optreden

W

NET VOSSENPLEIN
Protestactie onder
aanvoering van de
Koning van de BroL

voor een andere oude vriend, de ZuidAfrikaanse bisschop Desmond Tutu. En
ook nu grijpt hij naar zijn mondharmonica en speelt, met pretoogjes achter zijn
zware bril, een weeklagend melodietje
voor de pastoor. 'Schoon lieke, he?'

In blote torso
Net tien jaar geleden brak er een
opstand uit onder de parochianen toen de
kerkelijke hierarchie Jacques Van der
Biest met pensioen wilde sturen. Hij was
amper 75. Er was een petitie, een betoging, een affichecampagne: 'Touche pas

a

mon cure. Onze pastoor moet blijven.'
Sindsdien laat de kerk hem betijen:
'Zolang ik niet zwaar ziek of dementerend ben, zal ik doorgaan. En als ik even
lang goed blijf als Toots, heb ik nog minstens zeven jaar.' En dus engageert hij
zich ook nu weer voor de strijd tegen de
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parking: 'Een slecht project. Ook al
omdat de ondergrond instabiel is. Een
soort drijfzand. Het zal fortuinen kosten
om de parking te bouwen. Geld dat we
noclig hebben voor sociale problemen. Ik
heb Bever dat ze geld in mensen stoppen
dan in parkings.'
De pastoor van de Marollen weet
waarover hij praat: hij is burgerlijk ingenieur. Hij is geboren in een welgestelde
Brusselse familie en was voorbestemd om
de zaak van zijn vader voort te zetten.
Maar toen hij stage liep tussen de werkmannen, besloot hij priester te worden.
Hij wilde niet rijk met de rijken zijn,
maar arm met de armen. Meteen na zijn
wij ding werd hij in december 1954 aangesteld als priester van de Miniemenkerk. De Marollen waren een dorp in de
stad, en zijn dat nog — ook al zijn er volgens hem vernielingen aangericht door

projectontwikkelaars en speculanten,
zoals overal in Brussel. De wijk wordt nu
overschaduwd door de hoge toren van de
socialistische beweging, waar vroeger het
Volkshuis van Victor Horta stond. Aan
de andere kant is er het laatste pandjeshuis van het land, de vernieuwde Berg
der Barmhartigheid, die steeds meer geld
moet uitlenen aan behoeftigen.
Wat is het meest veranderd in die zestig
jaar?
JACQUES VAN DER BIEST: Veel is veranderd sinds 1954 en veel is hetzelfde
gebleven. De bevolking is jonger en meer
divers geworden. Er zijn steeds minder
autochtone Marolliens . Eerst waren er de
Italianen. Toen kwamen de Spanjaarden.
Na hen de Marokkanen. Nog later de
zwarte Afrikanen. En nu heb ik parochianen uit de hele wereld. Weet u dat er
alleen al in de Hoogstraat wel honderd

nationaliteiten wonen? En op een of
andere manier lukt het om die mengelmoes te laten samenleven. Zelfs Kazakken, die thuis in blote torso op paarden
door de vrieskou rij den, voelen zich hier
geintegreerd. De Marollen zijn al eeuwen
een plek van aankomst voor migranten.
Die capaciteit om mensen op te vangen is
eigen aan deze wijk en bepaalt mee de
ziel en het karakter ervan. De typische
sfeer is gelukkig nog gebleven.
Maar ook de armoede is eigen aan de
wijk?
VAN DER BIEST: (veronttvaardigd) Dat is
de continufteit, ondanks alle inspanningen. Veel mensen zijn gemarginaliseerd,
zo niet uitgestoten. In Brussel zou bijna
een op de drie mensen arm zijn. En dat
terwijl de Brusselse regio een van de welvarendste van Europa is, dat is de paradox. Ik denk dat hier de helft van de ■
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mensen met minder dan 1000 euro per
maand moet leven, terwijl een ldeine studio al 500 euro huur kost. Dat is onhoudbaar.
U vangt al, decennialang mensen op in uw
kerk?

Ja, dat is 0112e christelijke plicht. De Miniemenkerk is vooral
in het nieuws gekomen met de opvang
van hongerstakers en asielzoekers. We
hebben minstens vijftien acties gekend.
Maar de nieuwe hulpbisschop in Brussel
heeft hongerstakingen in de kerk verboden. Nochtans is hier nooit iemand
gestorven. Integendeel, meestal kregen
ze uiteindelijk papieren. Christus nam het
op voor de uitgestotenen en dus zal ook
ik dat blijven doen.
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PLATFORM MAROLLEN
'De autovrije zone
zou nog meer
auto's naar de stad
lokken.'
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er, als compensate voor het verkeersvrij
maken van het historische hart van Brussel, een parkeerroute en vier ondergrondse parkings worden aangelegd. De
parkeergarages, goed voor 1600 plaatsen,
komen aan de Nieuwe Graanmarkt, het
Uzerplein, het Rouppeplein en het Vossenplein. Vooral in de Marollen leidde
dat weer tot een kleine volksopstand.
Honderden mensen belegerden begin
december de woelige gemeenteraad, die
meteen een openbare aanbesteding uitschreef voor
de parkings. Privé-uitbaters
'In Brussel zou
Urbl et orbl
mogen de parkeergarage
bijna den op de
Een stevige wind waait
voor 35 jaar beheren, maar
drie
mensen arm
het Vossenplein schoon. Na
moeten ook het plein herde middag wordt de vlooizijn. lk heb !lever
aanleggen. Wanneer de
enmarkt, die al sinds 1873
offertes binnen zijn, valt de
dat ze geld in
elke dag plaatsvindt, weer
definitieve beslissing vermensen stoppen
opgeruimd. Op de hoek van
moedelijk in het voorjaar.
dan in parkings.'
het plein troepen mensen
Het stadsbestuur zegt dat
met spandoeken samen rond
er in de nieuwe voetgande Koning van de Brol, de
gerszone rond de centrale
afgevaardigde van de Marollanen 600 bovengrondse
len, die aangekleed is met rommel die op
parkeerplaatsen zullen verdwijnen en
het plein werd achtergelaten. Meer dan
vindt het essentieel dat het centrum
honderd buurtbewoners, marktkramers,
bereikbaar blijft met de auto. De popuhandelaars en sympathisanten lopen in
laire vlooienmarkt zou niet in het
een kleurrijke stoet achter de fanfare naar
gedrang komen, want de bouwput zou
de Grote Markt, waar ze een petitie met
steeds maximaal de helft van het plein
bijna 25.000 handtekeningen tegen de
innemen, belooft schepen van Mobiliteit
parking overhandigen op het stadhuis.
en Openbare Werken Els Ampe (Open
De Koning van de Brol zegt dat de masVLD). De werken zouden in anderhalf
sale steun in amper drie weken tijd werd
jaar rond kunnen zijn. Het nadien aangevergaard, nadat het rood-blauwe stadslegde plein zou een grote verbetering
bestuur 'urbi et orbi' het parkeerplan
zijn, 'want nu zit het vol putten en bulhad aangekondigd, zonder studie of
ten'. Maar schepen van Handel en Econooverleg.
mie Marion Lemesre (MR) heeft al gezegd
Pas eind november werd gemeld dat
dat de vlooienmarkt tij dens de werken
Ik ben bang dat het de
wijk zal verminken en voor een verzaveling zal zorgen. Ben tweede Zavel, met
chique boetieks en luxeappartementen,
hebben we hier echt niet nodig. Er zijn
nu al genoeg rijke mensen en dure bedrijven die onze buurt proberen in te palmen. Het moet een volksbuurt blijven,
dat is het wezen van de wijk. Ik ben honderd procent tegen het plan en vertrouw
erop dat we het nog kunnen
tegenhouden.
VAN DER BIEST:
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De parking en de heraanteg van het plein
zouden juist voor een verbetering zorgen, zegt de stad.
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toch naar een andere plaats zou moeten
verhuizen.

DisneyfIcatle van Brussel
De kritiek van het Platform Marollen,
de nieuwe actiegroep die erg actief is op
Facebook, luidt dat het plan voor de
autovrije zone, paradoxaal genoeg, juist
meer auto's naar de binnenstad zal lokken. Zeker in de smalle, bochtige straten
van de Marollen zal de verkeersoverlast
nog toenemen. Er zijn nu al bijna 20.000
plaatsen in parkings beschikbaar, waarvan de bezettingsgraad amper 60 procent
bedraagt. Andere steden die hun centrum verkeersvrij maken, willen juist
parkings aan de rand van de stad aanleggen en het openbaar vervoer stimuleren.
Het voetgangersgebied zou volgens de
contestanten ook vooral 'commercieel'
geconcipieerd zijn, als een inix van een
toeristenzone en een shoppingcenter, wat
de disneyficatie van de stad wordt
genoemd. Burgemeester Yvan Mayeur
(PS) droomt er al van om van het Brouckèreplein het Times Square van Brussel
te maken.
Volgens de critici worden de bezoekers in zo'n wijk op de eerste plaats als
klant gezien, terwijl ze in de Marollen
nog als mens bekeken worden. De
bouwput op het Vossenplein zou de
doodsteek voor veel handelaars kunnen
worden, want er zijn voorbeelden genoeg van Brusselse werken die veel langer aanslepen dan gepland. Zeker op
deze historische plek is de kans groot op
archeologische vondsten, die voor vertraging kunnen zorgen. Onder het Vossenplein zit er ook nog een intacte

40 7 JANUARI 2015
Teneinde de auteursrechten op de geleverde inhoud te respecteren, herrinneren wij u aan artikel 7 van onze algemene voorwaarden over gebruik buiten de gewone consultatie.

JACQUES VAN DER BIEST
'Veet mensen zijn
gemarginaliseerd, zo
niet uitgestoten.'

weer ingetrokken, wat een belangrijk
precedent was in Brussel.
Oat de Marollen nog bestaan, is deels
aan u te danken?
VAN DER BIEST: Het WaS de eerste keer
dat de autoriteiten zwichtten voor yolksprotest. Als gevolg daarvan konden we
een proefproject opzetten om over de
sanering en renovatie van onze buurt te
onderhandelen. Ja, 1969 was een mijlpaal, maar in dezelfde tijd was er de kaalslag in de Noordwijk, die moest wijken
voor het Manhattanplan. Dat is nu in
mijn ogen de lelijkste plek in Brussel. En
ze blijven altijd weer met dezelfde soort
plannen afkomen, hetzelfde bureaucratische urbanisme. Maar ik denk dat de slag
dit keer sneller gewonnen zal worden.
Iedereen ziet toch in hoe absurd het is om
het verkeer te weren door nog meer verkeer aan te zuigen?

Uw grootste strijd was die voor sociale
huisvesting. Op dat vlak is wel veel verbeterd?
AYDIN ASLAN 'Ik hou van de
unieke sociale mix. Hier heb
je alle lagen en kleuren.'

schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog. In plaats van het plein op de schop
te doen zouden ze het als erfgoed moeten
erkennen, met zijn unieke vlooienmarkt
van 140 jaar oud, vindt het Platform. En
op de website droomt een militant nog
verder: 'Ons plein kan een symbolisch
plein zijn voor verzet dat over meer dan
alleen de parking gaat, zoals het Taksimplein in Istanbul.'
De grootste vrees is dat de ziel van de
volksbuurt definitief kapot zou gaan. Als
de wijk opgewaardeerd wordt, zullen de
prijzen nog stijgen en minder gegoede
inwoners worden uitgestoten — een proces van gentrificatie — en dat wil men hier
vermijden, Times Square of niet. 'Anders
moet ik mijn koffieprijs verdubbelen tot
3 euro,' zegt Aydin Aslan, baas van Le
Chineur aan het Vossenplein, 'maar dan
kan ik evengoed zeggen: armen buiten.
En dat wil ik niet. Ik hou juist van de
unieke sociale mix. Hier heb je alle lagen
en kleuren. Het bruist van het leven. In
het centrum van Brussel zijn veel straten
uitgestorven buiten de werkuren, en in
de rand heb je getto's. Maar hier is er een
mengelmoes van oude en nieuwe Marolliens, en dat werkt. Bijna iedereen hier is
WWW.KNACK.BE

tegen de parkings. Het is pure grootheidswaan. Wie aan het Vossenplein
raakt, zal nog weinig stemmen krijgen
van de Marolliens.'
Want de Marollen, dat zijn zij. En de
vlooienmarkt zijn zij. Met al zijn putten
en zijn bulten.

Elude van de solidariteit
Sinds mensenheugenis is het Vossenplein ook een trekpleister voor mensen
die van heinde en ver komen om snuisterijen te zoeken en om in de bruine cafés
een kop dampende uiensoep en een
boterham met plattekaas te eten. Nu stuiten ze overal op affiches: 'Kom niet aan
mijn Vossenplein' en 'Het gevecht van de
Marollen, we zetten de strijd verder'. Dat
laatste verwijst naar de eerste 'slag van
de Marollen' in 1969, die pastoor Van der
Biest, drijvende kracht van het verzet, tot
een bekende Brusselaar maakte, wat hij
altijd zou blijven. De schepen van Openbare Werken heette toen Paul Vanden
Boeynants, en een groot deel van de
Marollen moest plaatsmaken voor een
uitbreiding van het complex rond het
Justitiepaleis. Maar de contestanten wonnen en de onteigeningsplannen werden

VAN DER BIEST : Vroeger had je al die
krotten in de Marollen, maar die zijn weg
— al heb je hier en daar nog slechte
woningen. Een huis is echt essentieel.
Hoe kan iemand zonder degelijke huisvesting deelnemen aan de samenleving?
(boos) De ultraliberale regering-Michel
heeft amper twee zinnen aan sociale Indsvesting gewijd. Om nog te zwijgen over
het povere armoedebeleid. Het uitsluiten
van mensen met problemen wordt nu als
oplossing voor die problemen gezien. Het
instrument van de wet was juist bedoeld
om de zwakken tegen de sterken te
beschermen, maar nu is het net omgekeerd. Ik ben bang voor het einde van de
solidariteit. Toen ik na de gemeenteraadsverkiezingen Bart De Weyer (N-VA) zijn
mars naar het stadhuis zag houden, liepen de koude rillingen over mijn rug. En
dat ze een radicale figuur als Theo Francken bevoegd maken voor de zwakken,
de asielzoekers en de migranten, vind ik
ongelooflijk. Maar God heeft hen een
geweten gegeven, zoals aan iedere mens.
Daar reken ik toch op.

U wordt weleens een linkse pastoor
genoemd die aan politiek doet.
VAN DER BIEST: (lacht) Laat ze mij maar
een communist noemen, dat stoort
me niet. Dan waren de eerste christenen
ook al communisten. Onrecht maakt me
nog altijd opstandig. Ik wil gewoon solidair zijn met de zwaksten, mens tussen
de mensen, Marollien tussen de Marolliens. a
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