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Het 101e% / voorwoord van Françoise Dupuis 

een uitwisseling van gezichtspunten

© (BGHM) 
Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij
www.101e.be

www.bghm.irisnet.be

© Foto’s : Jean-Marc Bodson

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) 
Overdracht van het werk van Arnaud Théval aan de GW van Sint-Joost-ten-Node
Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) 
Transmission du travail d’Arnaud Théval aux HBM de Saint-Josse-ten-Noode

De sociale huisvestingssector heeft als eerste roeping een (aangepaste en 
comfortabele) woning te bieden aan diegenen voor wie er op de particuliere 
vastgoedmarkt onvoldoende betaalbare mogelijkheden bestaan.

Reeds toen aan het begin van de XXe eeuw de eerste bouwwerken van 
ons sociaal patrimonium uit de grond rezen, reikte de ambitie van de 
projectontwikkelaars verder dan het louter utilitaire. Gerenommeerde 
architecten, van Emile Hellemans en Victor Bourgeois tot Pierre Blondel 
hebben er hun stempel op gedrukt.

Het 101e% ligt in het verlengde van deze ambitie en nodigt hedendaagse 
kunstenaars uit om binnen de sociale huisvesting vorm te geven aan een 
specifiek artistiek project, dat op zo een manier tot stand wordt gebracht  
dat het ruimte laat voor deelname van de bewoners. 

Of het nu gaat om een trap die omgetoverd wordt 
tot tuin, een straatlantaarn die verheven wordt tot 
museumstuk, het hemelgewelf bij onze tegenvoeters 
dat zich in onze liften laat bewonderen, de Japanse 
kerselaars in de wijk die het hele jaar door in bloei 
staan, de beeltenis van de bewoners die versmelt 
in het kunstwerk, reusachtige erwten en bonen die 
muren inpalmen, ... stuk voor stuk zijn het deuren 
die ons uitnodigen de wereld van het denkbeeldige 
binnen te stappen.

Een dergelijke demarche kan zowel bij de beheerders van de 
huisvestingsmaatschappijen als bij de huurders bevreemdend overkomen. 
Niettemin sluit zij direct aan bij de geest zelf van de sociale huisvesting :  
een dam opwerpen tegen uitsluiting, sociale banden smeden daar waar zij 
verloren dreigden te gaan.

Wat het uiteindelijke resultaat wordt, staat nooit op voorhand vast. Net zoals 
elders, is artistieke creatie ook hier een onbegrensd zoeken naar, een weg die 
afgelegd moet worden. De overheid kan de kunstenaar hierin steunen, maar 
kan hem niets opleggen. Daarin schuilt de waardigheid van diegenen die dit 
engagement aangaan.

Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke ontmoetingen niet alleen de bewoners 
veel kunnen bijbrengen, door nieuwe horizonten te openen in hun dagelijkse 
bestaan, maar dat zij ook bijzonder verrijkend zijn voor de kunstenaars die, 
door de uitdaging aan te gaan, hierin een gelegenheid kunnen vinden zich 
open te stellen voor andere aspecten van het leven waar zij zonder deze kans 
misschien niet mee in aanraking zouden zijn gekomen, een nieuw publiek te 
ontdekken en met nieuwe ogen naar de wereld te kijken. 

De kunstwerken die in deze brochure voorgesteld worden, vormen het resultaat 
van deze uitwisseling van gezichtspunten. Iedereen wordt uitgenodigd zijn 
eigen visie hieraan toe te voegen en de ontmoeting voort te laten duren.

Françoise Dupuis,
Staatssecretaris voor Huisvesting 
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het 101e% is ontstaan 
als reactie op dit soort 
clichés

Zoals elke burger hebben ook sociale 
huurders recht op een praktische en 
mooie woning. De Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij (BGHM) koos voor 
interventies van hedendaagse kunstenaars. 
Op die manier zullen de sociale woonwijken  
ook kunstliefhebbers aantrekken die daar  
niet wonen. 

Deze ietwat ongebreidelde principeverklaring 
is op haar beurt ontstaan vanuit de ervaring 
die werd opgedaan bij de organisatie van de 
tentoonstelling/debat " De sociale huisvesting 
naar het museum ? "(*). Deze tentoonstelling 
wou tegelijkertijd een levendig portret 
schilderen van de sociale huisvesting in al haar 
facetten en een blik werpen op de toekomst. 
Ze toonde aan dat in de sociale huisvesting de 
meest delicate kwesties in onze maatschappij, 
zoals het noodzakelijke herstel van het 
machtsevenwicht tussen de verschillende 
actoren, het sterkst naar voren kwamen.  
De tentoonstelling herinnerde ons eraan dat 
het doel van de sociale huisvesting de gezinnen 
zijn, de vrouwen, mannen en kinderen die in de 
sociale woningen wonen. 

Ze legde er soms krachtig de nadruk op dat 
niet alles draait rond de gebouwen, maar dat 
het sociale contact tussen de bewoners net zo 
onontbeerlijk is. 
 
Het idee van het 101e%, en voornamelijk 
het bemiddelingswerk, is geïnspireerd op 
verschillende ervaringen uit België (de 
Bouwmeester van het Vlaamse Gewest en 
het project " Hedendaagse kunst op publiek 
verzoek " van de Koning Boudewijnstichting) 
of het buitenland ( " Les nouveaux 
commanditaires " van de Fondation de France). 
Geen van deze initiatieven kadert echter 
uitsluitend in een specifieke context als die van 
de sociale huisvesting. Ze handelen veeleer 
over publieke kunst in de ruime zin van het 
woord of over stedenbouwkundige lasten.

drie proefprojecten

Er werden drie proefprojecten opgestart (**). 
Dankzij deze projecten kon praktijkervaring 
worden opgedaan en een nauwkeurige 
procedure worden uitgewerkt voor het 
beheer van de projecten. In deze werkwijze 
worden alle uitvoeringsfasen tot in de details 
beschreven, van de keuze van de plaatsen 
over de preproductiefasen en de productie 

Het 101e% samengevat / de visie van Carine Potvin

de sociale sector en de hedendaagse kunst ontmoeten elkaar

(*)
Tentoonstelling die liep  
van 20 maart 2003 tot 1 juni  
2003 in de BOZAR (voormalig 
Paleis voor Schone Kunsten)  
te Brussel. 

(**)

" Het Straatlantaarnmuseum "  
Tilt vzw / Deltastraat.

" Lichtfries met Bloemen " 
Marin Kasimir / Marbotinstraat.

"  Je peux là contre " 
Arnaud Théval / 
Pleisterplaatsstraat.

Het 101e% is het proces van de creatie van een origineel kunstwerk, ontworpen voor een specifieke 
plaats en context – met name voor een bepaalde sociale woonwijk en de bewoners en beheerders 
ervan – en vervolgens de integratie van dat kunstwerk op die plaats. Het gaat dus niet zozeer om de 
aankoop van een werk, want dat is slechts het eindpunt, maar om een parcours waarin de bewoners, de 
huisvestingsmaatschappij, de kunstenaar en de bemiddelaar elkaar ontmoeten en gedachten uitwisselen. 

" Hedendaagse kunst, dat is iet
s voor kenners,  

voor geschoolde mensen. Wij, h
et grote publiek,  

wij kennen daar niets van."

" Sociale woningen moeten praktisch zijn en in 
goede staat. Wat kan het ons schelen als ze 
niet mooi zijn ? "

"De burgerij zet nooit een voet in de sociale woningen. Waarom zouden ze komen ? Wat hebben ze hier te zoeken ?"
�



tot en met het 10-jarig onderhoud van het 
gerealiseerde kunstwerk (zie onderstaand 
schema). 

Zonder het proces van het 101e% gedetailleerd 
te beschrijven, willen we toch benadrukken 
dat elk integratieproject begeleid wordt 
door een comité van experten. Dit comité 
bestaat uit erkende persoonlijkheden uit de 
hedendaagse kunstwereld in de Franse of 
Vlaamse gemeenschap of elders, maar ook 
uit architecten, sociale actoren, kunstenaars, 
ingenieurs, vastgoedmaatschappijen. Alle 
capaciteiten die noodzakelijk zijn voor een 
degelijke analyse van het project. Het comité 
evalueert de voorstellen van de kunstenaars  
en geeft raad. 

drie krachten

Bij het verloop van de voorgestelde projecten 
zijn drie elementen doorslaggevend : 
Het 101e% verenigt drie " krachten " die met 
elkaar moeten samenwerken. In de eerste 
plaats de bewoners, die partners zijn in 
het project en tegelijk ook de belangrijkste 
bestemmelingen. Vervolgens de technici, 
een term die uiteenlopende, maar bewust 
samengebrachte werelden omvat : het gaat om 
de kunstenaars, de culturele bemiddelaars, de 
maatschappelijk werkers, de directies van de 
huisvestingsmaatschappijen, de technische 
diensten ... iedereen die concreet samenwerkt 
om het project te realiseren. Ten slotte zijn er 
nog de verkozenen, op welk machtsniveau dan 
ook. Zonder hen kan er niets gebeuren. Ze zijn, 
in zekere zin, de sponsors van het project. 

op stap met de bewoners

Al snel bleek dat het, los van de intrinsieke 
waarde van het werk van de kunstenaar, van 
fundamenteel belang is om onze aandacht te 
richten op de kwaliteit van de samenwerking 
met de bewoners in dit initiatief. Anders 
gezegd : we weigeren ons te beperken tot de 

artistieke " kwaliteit " als enig criterium, dat 
de doelstellingen en de specifieke kenmerken 
van het project een andere wending zou 
geven. In het verzoek dat tot de kunstenaar 
wordt gericht, wordt duidelijk vermeld dat 
hij verplicht is te werken " met " de bewoners 
van de wijk. Dit dient niet te worden 
geïnterpreteerd als een dwangmaatregel, maar 
als een element dat in zijn creatief werk een 
dynamiek teweegbrengt. Het komt er ook op 
aan dat alle partijen hun plaats vinden in het 
beslissingsproces, zodat ze zich een partner 
voelen van het project, zonder het evenwel 
af te remmen. Onze eerste vereiste bestaat 
erin dat ieders woord waarde heeft, het recht 
heeft om aan bod te komen en om te worden 
gehoord. Naast dit gegeven zijn de huurders 
van de sociale woningen, die vaak als een 
homogene groep, een bepaalde sociologische 
categorie, worden ervaren, in eerste instantie 
allemaal bewoners van de stad. Vertrekkende 
vanuit deze overtuiging en vanuit het verlangen 
om anderen ervan deelgenoot te maken, werd 
het 101e % opgestart.
De rol van de kunstenaar is in deze van 
primordiaal belang. Het is zijn taak om 
de opmerkingen van de bewoners te her-
formuleren zonder zijn eigen werk onrecht  
aan te doen, of aan integriteit in te boeten.  
De projecten die tot hiertoe werden geleid, 
hebben aangetoond dat elke kunstenaar  
zijn antwoord op dit probleem aanreikt.  
Er bestaat immers geen pasklare oplossing. 
Deze komt stap voor stap tot stand, binnen een 
iteratief proces dat afhangt van alle partijen : 
kunstenaar, bewoners, maatschappelijk 
werkers,... Het 101e% is wat dat betreft een 
" work in progress ".

een bepaalde context

Anderzijds bestaat de opdracht van het 101e% 
er niet in kunstwerken aan te kopen, maar wel 
de creatie van een origineel kunstwerk binnen 
een gegeven context te stimuleren.
De kunstenaar stelt een bijzondere, 

persoonlijke interpretatie van de context voor, 
gezien doorheen het prisma van zijn eigen 
praktijk. Alle interventievormen zijn welkom, 
op voorwaarde dat ze relevant zijn en rekening 
houden met de context. Het voorwerp zelf is 
minder belangrijk dan de weg ernaartoe. De 
hedendaagse maatschappij evolueert sneller 
dan ooit. Sluit het traditionele voorwerp van 
publieke kunst (het standbeeld, de fontein, het 
beeldhouwwerk op een kruispunt) nog aan bij 
het tijdperk waarin we leven ?
Het 101e% gaat op zoek naar interventies die 
concreet, tastbaar, zichtbaar, maar niet eeuwig 
zijn. De levensduur van het kunstwerk werd van 
bij het begin vastgelegd op 10 jaar, een periode 
die kan worden hernieuwd. Enerzijds om te 
vermijden dat de bewoners van morgen niet de 
stempel van de bewoners van vandaag hoeven 
te dragen, behalve als ze dit wensen. Dit laatste 
betekent een schok voor de kunstenaar. Hij 
moet leren leven met de eventualiteit dat zijn 
kunstwerk op een dag zal verdwijnen. Hij is niet 
langer een wereldschepper, maar slechts een 
mens.

drie doelstellingen

Het 101e% is een hybridisch project : het is niet 
geheel sociaal, noch compleet artistiek. Het put 
zijn kracht uit de spanning tussen twee polen : 
verlangen naar esthetiek enerzijds en sociale 
noodzaak anderzijds.
Centraal in ons project staat immers het begrip 
" verlangen ". In het algemeen betrekt men 
een sociale woning omdat er geen andere 
mogelijkheden zijn. Het gaat per definitie 
om een realiteit die men ondergaat, met alles 
wat dat inhoudt. Net als een aantal andere 
maatregelen die de overheden de laatste  
jaren namen, biedt het 101e% de huurders  
de mogelijkheid om zich de plaats waar  
ze wonen toe te eigenen, om verlangen  
te creëren op een plaats waar vaak alleen 
maar gêne en frustratie overheersten.  
Het verlangen dat we bij de huurders moeten 
opwekken, moet ook aansluiten bij het 

Het 101e% samengevat / De sociale sector en de hedendaagse kunst ontmoeten elkaar 

De GW van Sint-Joost-ten-Node – Sint-Franciscuswijk,  
de kunstenaar ontmoet de bewoners van de Sint-Franciscuswijk

 Les HBM de Saint-Josse-ten-Noode – Cité Saint-François,  
rencontre de l’artiste avec les habitants de la Cité Saint-François
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de visie van Carine Potvin

verlangen van de kunstenaars – die daarvoor 
het beschermde milieu van de hedendaagse 
kunst verlaten, alsook – en dat is fundamenteel 
– bij het verlangen van de directies van de 
openbare vastgoedmaatschappijen en van 
de maatschappelijk werkers die zich geheel 
moeten inzetten voor een project waarop 
ze meestal niet voorbereid zijn. Daar staat 
tegenover dat het 101e% een engagement 
van alle partijen eist om de vele menselijke, 
materiële en technische tegenkantingen te 
overwinnen.

Het 101e% situeert zich op de kruising van 
drie doelstellingen die betrekking hebben op 
kunst, maatschappij en stedenbouw. Deze 
doelstellingen worden hierna ontwikkeld door 
drie specialisten die de meerwaarde van het 
101e% voor hun respectieve activiteitsgebied 
onderstrepen. Deze teksten maken het 
mogelijk om de pistes op te helderen die we 

met dit initiatief trachten bloot te leggen, 
alsook toekomstperspectieven aan het licht 
te brengen. Een vertegenwoordiger van het 
Comité van experts maakt een kritische balans 
op van zijn activiteiten binnen het proces.

Het 101e% betekent in fine een bijkomende 
investering in een gedurfd project dat 
kunstenaars, sociale huurders en openbare 
vastgoedmaatschappijen met elkaar in contact 
brengt. Het is een droom, een stukje hoop, in  
het hart van een realistisch sociaal woonbeleid.

Carine Potvin
101e %

Comité van experts – bezoek ter plaatse
 Comité d’Experts – visite des lieux

De GW van Sint-Joost-ten-Node – Sint-Franciscuswijk,  
de kunstenaar ontmoet de bewoners van de Sint-Franciscuswijk

 Les HBM de Saint-Josse-ten-Noode – Cité Saint-François,  
rencontre de l’artiste avec les habitants de la Cité Saint-François

Bewoonster toont het zicht vanuit haar woning
 Habitante montrant la vue qu’elle a de chez elle
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De aanvraag  
van de OVM

Als antwoord op een door de 
BGHM gelanceerde oproep tot 
projecten dienen de Openbare 
Vastgoedmaatschappijen (OVM’s) 
een aanvraag in voor een artistieke 
interventie in een gebouw, een 
gebouwencomplex, een binnen- of 
buitenruimte,... De aanvraag mag 
niet voorschrijven op welke plaats 
de interventie precies moet worden 
uitgevoerd (bijvoorbeeld: lift of 
liftkooi). Deze interventie, alsook de 
aard ervan, wordt vastgelegd in het 
artistieke voorstel, in overleg met 
de OVM.

Werking / Carine Potvin 

Het 101e% in 8 fasen

Het onderzoek van  
de cel 101e%

De aanvraag wordt onderzocht door 
de cel 101e% van de BGHM, die ter 
plaatse een kijkje gaat nemen en de 
verschillende ruimten in overweging 
neemt. Een ontmoeting heeft plaats 
met de beheerders van de OVM, de 
maatschappelijk assistenten en de 
bewoners... Indien na afloop van 
deze ontmoetingen en na advies 
van de technische dienst en de 
dienst sociaal afgevaardigden van de 
BGHM, de beslissing gunstig blijkt, 
gaat de cel 101e% op zoek naar een 
kunstenaar (*) voor de plaats in 
kwestie. Of het project groen licht 
krijgt, hangt enerzijds af van de 
staat van het gebouw (gerenoveerd, 
renovatie aan de gang of gewoon in 
goede staat) en anderzijds van het feit 
of de OVM in staat is om, naast haar 
gebruikelijke werklast, het project op 
te volgen.

(*) Wet van 24 december 1993 
betreffende de overheidsopdrachten 
en sommige opdrachten voor aanneming 
van werken, leveringen en diensten. 
Hoofdstuk II, Afdeling III, Art. 17. 
§2, 1°, f.

Het opsporen van  
een kunstenaar

De cel 101e% zoekt een kunstenaar 
die zijn werk, in functie van de door 
de OVM geformuleerde aanvraag, op 
de plaats in kwestie kan uitvoeren. 
De gepolste kunstenaar gaat ter 
plaatse een kijkje nemen, ontmoet 
de bewoners en beheerders en 
vormt zich een mening, zonder 
dat deze besprekingen en 
ontmoetingen voor beide partijen 
enige verbintenis inhouden. Het is 
mogelijk dat voor dezelfde plaats 
verschillende kunstenaars na elkaar 
worden aangezocht voordat er een 
wederzijds akkoord tot stand komt.

Het voorleggen aan het 
comité van experts

De cel 101e% stelt, samen met de 
directie van de OVM, de gekozen 
kunstenaar voor aan het Comité van 
Experts (samengesteld uit personen 
die werkzaam zijn in het milieu van 
de hedendaagse kunst: lesgevers, 
kunstenaars, verzamelaars,... alsook 
op het terrein van maatschappelijk 
werkers, van architecten,...).
Dit Comité gaat met deze keuze 
akkoord of niet en beargumenteert 
zijn beslissing.

De " basisexperts "

> Jean-Marc BODSON 
Antropoloog, kunstcriticus en fotograaf

> Herman DALED 
Oud-voorzitter van de Vereniging voor 
Tentoonstellingen (1988-98), voorzitter 
van Argos Brussels, voorzitter van het 
" Project Wielemans-Ceuppens  "

> Dominique DRAGUET 
Klinisch raadplegingspsychologe voor 
gezinnen met meervoudige problemen

> Wim EMBRECHTS 
Binnenhuisarchitect en 
stedenbouwkundige

> Bruno GOOSSE 
Kunstenaar en specialist " verspreiding 
van kunst "

> Katrien LAENEN 
Artistiek coördinator voor de Vlaamse 
Bouwmeester

> Thomas LEMAIGRE 
Directeur van het agentschap AlteR&I

> Elie PAUPORTÉ 
Architect en stedenbouwkundige

> Karine SERONT 
Opdrachthouder bij de BFHV (Brusselse 
Federatie van Huurdersverenigingen)

In functie van de projecten 

> Marcel BERMAN 
Informaticus

> Paolo BOSELLI 
Culturele operator, gespecialiseerd  
in plastische kunsten 

> Piet COESSENS 
Past-Artistiek Adviseur/Kunstcel, 
Vlaamse Bouwmeester Ministerie  
van de Vlaamse Gemeenschap

> Bernard FRANCQ 
Wetenschappelijk directeur van het  
blad " Recherches Sociologiques "

> Christine JAMART 
Hoofdredactrice van het blad  
" L’Art Même "

> Arlette LEMONNIER 
Directrice van het ISELP  
(Institut Supérieur pour l’Etude  
du Langage Plastique)

> Arnaud THÉVAL 
Kunstenaar – ontwerper van het 
proefproject " Rubis, je peux là contre ? " 
in Pleisterplaats II te Elsene

> Thierry TIMMERMANS 
Voormalig projectverantwoordelijke bij 
de Koning Boudewijnstichting

Het ComIté van exPerts

De kunstenaars worden, op basis van voorstellen van de cel van het 101e%, geselecteerd 
door een comité van « erkende » experts. Deze zijn, onder andere, werkzaam bij 
instellingen voor hedendaagse kunst in Brussel en in de Franse en Vlaamse Gemeenschap 
en hebben hun contacten aangewend om het project 101e% bekendheid te geven.
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De preproductie
overeenkomst

Ingeval er met de keuze wordt ingestemd, 
wordt er een preproductieovereenkomst 
ondertekend tussen de kunstenaar en 
de BGHM. Deze overeenkomst voorziet 
in een bezoldiging die dezelfde is voor 
alle kunstenaars en alle plaatsen, en legt 
de termijn vast waarbinnen het project 
moet worden gerealiseerd. De kunstenaar 
beschikt over een termijn van drie maanden 
om zijn voorontwerp te maken.

Dit voorontwerp dient ten minste de 
volgende elementen te bevatten:

a. een tekst (A4-pagina) waarin de redenen 
worden opgesomd waarom de kunstenaar 
interesse heeft voor het project;
b. het type interventie dat hij wenst uit te 
voeren: exacte plaats waar de interventie 
zal worden uitgevoerd;
c. het soort betrokkenheid dat in het kader 
van het project van de OVM en de bewoners 
wordt verwacht: ingezette middelen, 
periodiciteit van de ontmoetingen, ...;
d. één of meerdere document(en) aan de 
hand waarvan het project visueel zo goed 
mogelijk kan worden weergegeven – in 
de vorm van tekeningen en/of plannen en 
beknopte maquettes;
e. de definitie van de eventuele technische 
interventies: architect, elektricien, tuinman, 
enz...;
f. een gemotiveerd en dwingend bestek 
waarin alle posten zijn opgenomen;
g. de uitvoeringstermijn, in akkoord met 
de OVM;
h. de eventuele noodzaak om het 
kunstwerk te onderhouden zodat het in 
goede staat behouden blijft.

In het kader van de uitvoering van zijn 
project werkt de kunstenaar samen met de 
cel 101e% en vice versa.

Presenteren van  
het voorontwerp

Het door de kunstenaar ingediende 
voorontwerp wordt voorgelegd aan het 
Comité van Experts dat samenkomt om 
het te bevestigen of te annuleren. Indien 
het voorontwerp wordt gewaardeerd 
(kwalitatief aspect van het artistieke 
voorstel, voorstel om in dialoog te treden 
met de bewoners, enz.) en door het 
Comité van Experts wordt aanvaard, en de 
Raad van Bestuur van de BGHM de keuze 
van het Comité van Experts bevestigt, 
wordt een tweede en laatste overeenkomst 
tussen de drie partijen (kunstenaar, OVM 
en BGHM) opgemaakt. Deze overeenkomst 
wordt uitgewerkt op basis van de door 
de kunstenaar ingediende documenten 
(overeenkomstig § 5) om te starten met 
de productie van het project, in het kader 
van de wet op de overheidsopdrachten.

De realisatie van  
het project

De uitvoering neemt tussen één en 
vijf jaar in beslag. Het hangt ervan af 
of het kunstwerk alleen moet worden 
gerealiseerd of deel uitmaakt van een 
renovatieprogramma. Deze periode, 
die de materiële vervaardiging van het 
werk behelst, alsook de ontmoetingen 
met de OVM, de bewoners en de andere 
gebruikers van de plaats, duurt zeer lang.

Een evaluatie na 10 jaar

Idealiter zal er 10 jaar na de installatie een 
nieuwe reflectieperiode worden ingelast 
om, enerzijds, de nieuwe huurders de kans 
te geven op een artistieke ontmoeting, 
en, anderzijds, te vermijden dat eventuele 
nieuwe budgetten voor het " project 
101e% " alleen zouden worden aangewend 
voor het onderhoud van voormelde 
kunstwerken.

Is Het ComIté van exPerts belangrIjk ?

Waarom is er een comité van experts in het kader van 
een (zij het niet enkel) artistiek project dat door een 
overheidsbestuur wordt georganiseerd ? En waarom heb 
ik erin toegestemd om er deel van uit te maken ? Is het 
omdat ik van oordeel ben dat een overheidsbestuur altijd 
een gebrek aan deskundigheid zal hebben (en vooral als 
het over kunst gaat) ? Dat wordt vaak gezegd. Nochtans 
werven Administraties experts aan (ook in artistieke 
zaken natuurlijk) en ik zie niet goed in hoe zij hun 
vakbekwaamheid zouden verliezen eens ze aangenomen 
zijn. De manier waarop dit project wordt geleid binnen de 
instelling bewijst dat Administratie en deskundigheid goed 
kunnen samengaan. 

Zou het dan zijn omdat ik mezelf op die manier kan 
beschouwen als iemand met kennis van zaken, met een 
deskundigheid die het comité me toekent ? Ik besef maar 
al te goed dat dat niet meer is dan een spiegeleffect dat 
geen voldoening schenkt.  

Dit comité is belangrijker. Want, al lijkt het misschien 
zo, een project als het 101e% dat het mogelijk maakt 
kunstwerken te creëeren en te installeren in de sociale 
woningen, is niet echt een institutioneel project. Elk 
artistiek project is verbonden met een verlangen naar 
kunst. Dat geldt niet alleen voor de kunstenaar die het 
werk maakt, maar ook voor iedereen die het toestaat, 
bevordert, verdedigt en zelfs voor zij die het werk 
ontvangen. Maar geen enkele instelling kan bestaan op 
basis van een verlangen, en nog minder van een verlangen 
naar kunst. Een verlangen is immers altijd persoonlijk. En 
dat persoonlijke verlangen staat tegenover de instelling 
die, om te kunnen functioneren en besturen, behoefte 
heeft aan de homogeniteit van één publiek. Het is dan ook 
niet eenvoudig om, binnen een instelling, een verlangen 
naar kunst in de praktijk om te zetten. Welnu, het comité 
van experts is niet één. De leden komen niet samen op 
basis van een gemeenschappelijk programma. Het comité 
spreekt niet vanuit een gedeelde kennis waaraan het de 
hoedanigheid van expert te danken heeft. Iedereen weet 
dat je het over kunst niet eens hoeft te zijn. De leden 
van het comité van experts hebben sterk verschillende 
trajecten en capaciteiten. Ze hebben ook allemaal 
verschillende standpunten die de deskundigheid van de 
administratie verrijken. Toch dragen ze, op een volgens mij 
essentiëlere manier, datgene bij wat ze gemeenschappelijk 
hebben : ze maken geen geheim van hun verlangen naar 
kunst. In die zin verdedigen ze het verlangen naar kunst 
tegenover de instelling. Dankzij het comité kan kunst ter 
sprake worden gebracht binnen een administratie en een 
plaatsje krijgen in dat specifieke stukje van de wereld :  
de sociale woonwijken.

bruno goosse 
Kunstenaar en docent
www.tirantdair.org
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Ik richt me tot u vanuit mijn ervaring als 
gemeenschappelijk maatschappelijk werkster 
binnen de Projecten voor Sociale Cohesie 
(PSC)(*) in de Brusselse sociale huisvesting...
In het kader van het PSC Marbotin in Schaarbeek 
werkte ik mee aan de ontwikkeling van een 
proefproject van het 101e%, meer bepaald 
" Lichtfries met Bloemen " van Marin Kasimir. 

Waaruit bestaat het 
gemeenschappelijk 
maatschappelijk werk ?

Verschillende theoretische elementen spelen 
een rol. Ik stel u hierbij de elementen en 
concepten voor van waaruit ik mijn werk binnen 
een PSC opbouwde en van waaruit ik vandaag 
nog steeds werk via een continu vormings- en 
denkproces in samenwerking met de PSC’s die 
in het Brussels Gewest(**) worden ontwikkeld. 
Het theoretische principe van de methodologie 
van gemeenschappelijk maatschappelijk werk 
bestaat erin werkingen en activiteiten op 
touw te zetten die een gemeenschap (in de 
betekenis van een groep individuen) in staat 
moeten stellen op eigen benen te staan en 
actief te zijn in haar wijk om er structurele en 
gedragsveranderingen teweeg te brengen die 
een antwoord bieden op de noden en verzoeken 
van de wijkbevolking. Het individu brengt 
(opnieuw) verandering teweeg.

Ik onthoud de volgende vier pijlers : 

Informatie/ vorming
Informatie / vorming zie ik als de verankering 
van deze methodologie. Het lijkt me immers 
bijna onmogelijk om keuzes te maken en 
collectief denkwerk in goede banen te leiden 
zonder te beschikken over een minimum aan 
informatie over de aangesneden onderwerpen 
noch over de instrumenten die het mogelijk 
maken deze informatie efficiënt te gebruiken. 
Informatie en vorming zijn dé sleutel om 
het individu in het debat opnieuw centraal 
te plaatsen en hem er werkelijk aan te laten 
deelnemen.

Inspraak
Het gaat hier om een " modebegrip ". Zou  
de maatschappij zich ervan bewust zijn dat  
ze leeft ?
Dat ze – uiteraard – gestructureerd, 
georganiseerd, geïnstitutionaliseerd,... is,  
maar in de eerste plaats gevormd wordt  
door mensen, door vrije en zelfstandige 
levende wezens.
Zelfs wanneer iemand zegt " dat interesseert 
me niet ", " daarmee ben ik het niet eens ", " daar 
hou ik van " of " daar heb ik een hekel aan " … 
neemt hij deel aan het leven in de wijk.

Partnership
Partnerships creëren (al dan niet op basis van 
een overeenkomst(***)) is een voorwaarde om 
een gemeenschappelijk project goed te laten 
verlopen. Uitgaande van het principe dat de 
thema’s volgens een globale maatschappelijke 
dynamiek zullen worden behandeld en dat het 
er in de eerste plaats op aankomt via structuren 
te werken, is het immers interessant om de 
geschikte gesprekspartners en de bewoners 
ertoe aan te zetten om zich samen te bezinnen 
over welke initiatieven er moeten worden 
genomen.

netwerk
Een netwerk is een instrument dat, zowel 
voor de maatschappelijk werker als voor 
de bewoners, de basis kan vormen voor de 
analyses, denkoefeningen, voorgestelde 
werkingen, ... De functionele complementariteit 
in een wijk (bewoners, winkeliers, 
politieagenten, gemeentelijke preventiedienst, 
reinigingsdienst, verenigingen,…) moet in de 
dynamiek worden geïntegreerd, om zo tijdens 
de verschillende fasen van het proces de 
coherentie te garanderen.
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de 
gemeenschappelijke methodologie haar kracht 
en geloofwaardigheid haalt uit – in stijgende 
volgorde van belangrijkheid – de noden, 
verzoeken en vaststellingen op het terrein van 
politici en openbare diensten.
Het 101e% geeft de bewoners van een sociale 

woonwijk de mogelijkheid om mensen te 
ontmoeten, om met elkaar, maar ook met 
andere betrokkenen (directie van de OVM, 
technische dienst, schepen van cultuur, …) 
contact te leggen, en om het netwerk uit te 
bouwen dat actief is in de wijk.
Omwille van deze verschillende redenen, 
meen ik dat het meer dan interessant is én 
in het belang van alle partijen om projecten 
die min of meer hetzelfde doel en hetzelfde 
doelpubliek voor ogen hebben, in elkaar 
te laten opgaan. De PSC’s en het 101e% 
zijn instrumenten die ten dienste van de 
bewoners staan. Beide initiatieven, elk met hun 
specificiteiten en belangen, geven de bewoners 
de mogelijkheid om met elkaar te debatteren 
en alle geesten ontvankelijk te maken voor de 
werkelijkheid. Bovendien lijkt de methodologie 
van gemeenschappelijk maatschappelijk werk 
me geschikt om de uitdagingen van het 101e% 
aan te gaan. Het 101e% plaatst de bewoners 
immers centraal in het project, en verbindt er 
zich toe bewoners en kunstenaars bij elkaar te 
brengen in hun alternatieve observatie van de 
wijk en de leefomgeving. 

de identiteit

De sociale huurder ondertekende met een 
openbare vastgoedmaatschappij (OVM) een 
huurcontract dat hem rechten en plichten 
verschaft, alsook een juridisch statuut en 
burgerlijke aansprakelijkheid voor het beheer 
van zijn woning. 
In het kader hiervan heeft hij bepaalde dingen 
te zeggen…
Deze sociale huurder is een bewoner. Hij heeft 
een invloed op zijn woning, zijn wijk en zijn 
omgeving en vice versa.

In het kader hiervan heeft hij bepaalde dingen 
te zeggen … De bewoner is een burger. Hij 
leeft in een gemeente en neemt deel aan het 
openbare leven. Hij heeft een politiek statuut 
dat hem opnieuw rechten en plichten toekent 
en hem de mogelijkheid biedt hefbomen in 
werking te stellen die de openbare structuren 
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in beweging kunnen zetten.
In het kader hiervan heeft hij bepaalde dingen 
te zeggen …
De burger is een individu. Hij heeft een gezin, 
vrienden, een netwerk van sociale relaties … 
Zo leeft hij en legt hij, ten minste voor zichzelf, 
waarden vast die zijn keuzes zullen bepalen, 
een koers zullen geven aan zijn leven. Het is 
een persoon die ervaring heeft in het leven 
en met projecten. Hij heeft een verleden, een 
heden en een toekomst.
In het kader hiervan heeft hij bepaalde dingen 
te zeggen …
De verschillende hoedanigheden die een 
persoon aanneemt, kunnen zo oneindig 
doorgaan. Ik zal me echter tot deze 4 
elementen beperken, want het is mijn 
bedoeling om, op basis van deze elementen, 
vragen op te werpen over de sociale uitdaging 
van het 101e%.
In deze structuur zijn de personen 
sociale huurders die als dusdanig worden 
geïdentificeerd via de interventieperimeter van 
het initiatief.
Het zijn ook de bewoners die de kunstenaar 
zal ontmoeten, met wie hij een moment in hun 
leven zal delen. De kunstenaar kan zelfs zo ver 
gaan dat hij de plaats met de bewoners beleeft.
Deze bewoners worden ook beschouwd 
als burgers. Ze worden aangesproken en 
geobserveerd in hun sociale contacten. Er 
worden hen ontmoetingen en uitwisselingen 
voorgesteld die verschillende vormen 
aannemen (vergaderingen, feestelijkheden, 
museumbezoeken,…). Deze gelegenheden 
geven hen de kans om een debat aan te gaan 
over de openbare plaats (over het onderwerp 
en in deze ruimte).
Tot slot wordt ook het statuut van " individu " 
niet terzijde gelaten. Door in de wijk een 
kunstwerk te realiseren, worden de personen 
gevaloriseerd, wordt er belangstelling voor hen 
getoond en komt hun individuele en collectieve 
identiteit aan bod.
Deze belangstelling die bewoners van 
sociale woningen te beurt valt, ligt in de 
lijn van een nieuwe invloedssfeer waarin 
de sector zich bevindt. Vroeger draaide het 

sociale huisvestingsbeleid voornamelijk 
rond het beheer van bakstenen. Sinds 
enkele jaren worden er diverse sociale 
beleidslijnen uitgestippeld die tot doel 
hebben " maatschappelijke begeleiding " in 
de Brusselse sociale huisvestingssector in te 
voeren. Vandaag vindt de sociale huurder zijn 
identiteit als persoon terug. De integratie van 
kunstprojecten in deze sector ligt in dezelfde 
lijn. Als de huurder een persoon is, heeft hij niet 
alleen bepaalde dingen te zeggen, maar heeft 
hij ook getuigenissen, verhalen te vertellen. 
Voor zijn eigen ontplooiing heeft hij ook nood 
aan interactie met anderen. De relatie met 
de kunstenaar en – in het bijzonder – de blik 
die deze op de bewoner en zijn omgeving zal 
werpen, is één van die mogelijke interacties.

Steeds meer betrokken 
partijen

De sociale uitdaging van het 101e% behelst nog 
meer dan de uitdagingen van de individuen, 
burgers, bewoners en sociale huurders.
Deze uitdaging heeft tevens betrekking op het 
toegenomen aantal betrokken partijen, alsook 
op de multidisciplinaire aard van deze partijen.
Het initiatief confronteert de verschillende 
partijen met elkaar : openbare verhuurders, 
architectenbureaus, maatschappelijk werkers, 
sociale huurders, politiek verkozenen, 
kunstenaars, …
Elk van deze personen spreekt een taal die 
eigen is aan zijn milieu, aan zijn parcours.
Ze ervaren moeilijkheden bij hun respectieve 
realisaties.
Ze kunnen uitdagingen vooropstellen en 
prioriteiten hebben die van elkaar verschillen.
Nochtans zullen ze met elkaar moeten 
samenwerken.
We stellen in deze context een grote rijkdom 
vast op het vlak van de vele bekwaamheden. 
Jammer genoeg stellen we ook vast dat de 
communicatie – vooral deze tussen de partijen 
– zeer gebrekkig en moeilijk verloopt.
Elke discipline moet openstaan voor de 
andere, de beoefenaars ervan moeten ermee 

instemmen om naar de andere te luisteren en 
moeten het initiatief nemen om de andere te 
begrijpen en proberen om zich verstaanbaar te 
maken.
Het project heeft een gemeenschappelijk doel : 
het individu dat in een bepaalde wijk in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een sociale 
woning betrekt in staat stellen zich zijn woning, 
zijn omgeving en zijn openbare ruimte toe te 
eigenen.

de toeeigening 

De toe-eigening … eveneens een tak van de 
sociale uitdaging.
Het lijkt me evident dat er geen sprake kan 
zijn van wijziging van omgeving, inspraak, 
bewoners die actief zijn in hun wijk, 
professionals die handelen uit collectief belang, 
… zonder het te hebben over mensen die zich 
de ruimte waar ze doorheen lopen toe-eigenen.
Ik zou deze term als volgt willen definiëren :
belangstelling tonen voor – zich betrokken 
voelen bij – een mening hebben over – actief 
zijn in – een relatie aangaan met.
Zich een ruimte toe-eigenen betekent 
– eenvoudiger gezegd : er tijd doorbrengen, 
er doorheen lopen, erbij halt houden, er naar 
de anderen kijken, er zich ontspannen, ze 
observeren…
Aan deze toe-eigening zijn voorwaarden 
gekoppeld. We kunnen ons immers allemaal 
voorbeelden voor de geest halen van artistieke, 
stedenbouwkundige, economische of politieke 
realisaties die het publiek waarvoor ze bestemd 
waren, zich niet (of slechts in geringe mate) 
heeft toegeëigend.
Het komt me voor dat de dialoog, de 
informatie, de transparantie en de coherentie 
van de partijen en de coördinatie tussen hen 
van belang zijn om het toe-eigeningsproces 
goed te laten verlopen.
Ik spreek hier wel degelijk over een proces. 
De dynamiek is in dit geval niet tweeledig. 
Er is een fase van observaties, een fase van 
ontmoetingen en een fase van uitwisselingen. 
Daarna is het tijd voor de collectieve realisatie, 
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onderhandelingen, het nemen van beslissingen 
en, tot slot, om een kritische en evaluatieve 
blik te werpen op het resultaat van het werk 
van anderen en van zichzelf.
In het kader van het 101e% is de toe-
eigeningskwestie origineel. De kunstenaar 
maakt een werk op basis van zijn percepties 
van het leven in de wijk, van de ontmoetingen 
met de mensen, van de staat van het gebouw,... 
De gemeenschap, als som van individuen, heeft 
geen rechtstreekse impact op het eindproduct. 
De bewoners van deze wijk zullen daarentegen, 
nadat de kunstenaar is langsgeweest, 
voortleven met het kunstwerk.
Informatie, betrokkenheid, uitwisseling en 
mede-inspraak zijn werkpistes die moeten 
worden gelanceerd om de ontwikkeling van de 
toe-eigening mogelijk te maken, en dit zowel 
door de bewoners als door de professionals 
(openbare verhuurder, gemeentediensten, 
diverse verenigingen, …).

De maatschappij en ik: 
samen aan elkaar bouwen

Tot slot wens ik terug te komen op de 
inspraakdynamiek.
Ik ben van mening dat we in relatie staan 
met anderen via een dubbele gelijktijdige 
beweging :
Ik bouw aan de maatschappij en de 
maatschappij bouwt aan mij.
Op basis van dit principe denk ik – en het is 
misschien geen utopie – dat er inspraak is, dat 
die er altijd geweest is en er altijd zal zijn.
De inspraak is spontaan en bestaat zelfs naast 
de definities die eraan kunnen worden gegeven.
Misschien wilden we deze inspraak zodanig 
structureren en organiseren dat we ze 
complexer hebben gemaakt en dat ze daardoor 
geleid heeft tot gedragingen en gevoelens 
als depressie, het gebruik van goederen en 
diensten, zwaarmoedigheid, terugkerende 
klachten, …
En als dit alles slechts het symptoom van 
inspraak was? En als de burgers gewoonweg 
uiting gaven aan hun twijfels, ergens niet mee 

akkoord gingen ?
Voor mij gaat inspraak om elk initiatief dat 
tot doel heeft het individu opnieuw in het 
centrum van onze bekommernissen te plaatsen, 
niet als een koningskind of een zwakke die 
moet worden beschermd, noch als een 
tegenstander, maar als iemand die een rol te 
spelen heeft, een individu, een burger, een 
partij die bij zijn omgeving betrokken is en er 
verantwoordelijkheid voor opneemt.
Tijdens de begeleiding van dit initiatief kreeg 
ik talrijke reacties van bewoners te horen. Een 
bloemlezing : 

Positieve of negatieve reacties, kritiek of 
felicitaties, het maakt niet uit.
Het gaat om een verandering die wordt 
teweeggebracht op een plaats waar kwetsbare 
mensen wonen die over die verandering een 
mening formuleren en zich bekommeren om 
hun wijk en om hun leven in die wijk. Is dat 
geen inspraakbevorderend initiatief ?

Al het voorgaande is het resultaat van mijn 
observaties, analyses en denkoefeningen.
Ik beweer hier geen universele theorie te 
verkondigen, maar wel u enkele op ervaring 
geïnspireerde pistes voor te stellen die u 
er misschien zullen toe aanzetten ook na 
te denken over inspraakdynamieken, over 
kunstproductie in de sociale huisvesting, 
over sociale huisvesting zelf, of nog – en dat 
is volgens mij het belangrijkste – over het 
leven van de bewoners in de Brusselse sociale 
huisvesting.

karine seront
Coördinatrice van de Projecten voor Sociale Cohesie en van de 
vormingsprogramma’s bestemd voor maatschappelijk werkers 
en afgevaardigden van de Adviesraad van de Huurders in de 
Brusselse sociale huisvesting. 
Maatschappelijk assistente, licentiate maatschappelijk werk in 

“  Het is geweldig: dankzij dit project 
heb ik me opnieuw ingeschreven voor een 
cursus beeldende kunsten. Ik wist niet 
wat ik met mijn leven moest aanvangen. 
Door het project heb ik op zijn minst 
een vorming gevolgd.  ”

“  Al dat geld! En waarvoor? 
En waarom worden onze ramen 
niet eerst vervangen  ?  ”

“ Kunstenaars ? Waarom ze elders zoeken ? 
We hebben er onder ons !  ”

“  Het is lelijk, ik haat die kleur  ”

“ En wie zal dat 
allemaal betalen?  ”

(*)
PSC’s zijn projecten voor 
opbouwwerk die sinds 1999 in 
bepaalde sociale woonwijken 
in het Brussels Gewest 
worden gerealiseerd (17 
in totaal). Concreet wordt 
het plaatselijke project 
verwezenlijkt door verenigingen, 
in partnership met een OVM 
waarmee een overeenkomst wordt 
ondertekend. Het Brussels Gewest 
subsidieert deze projecten 
via de Staatssecretaris voor 
Huisvesting.   

(**)
Momenteel werk ik bij de BFHV, 
een vzw die vormings- en 
informatiesessies geeft voor 
de terreinwerkers en daarbij 
vertrekt vanuit hun persoonlijke 
ervaringen. Sinds 2003 vertrouwt 
de BGHM deze opdracht toe aan 
de BFHV. 

(***)
De PSC’s zijn gebaseerd op een 
overeenkomst tussen een OVM, een 
vereniging en de BGHM. In dat 
kader is er een partnership met 
een overeenkomst gepland tussen 
de vereniging en de OVM. Die 
samenwerking wordt uitgewerkt op 
basis van een bestek waarin de 
werkingen en keuzes in het kader 
van het project op het terrein 
worden vastgelegd.

“ Als mijn kleinkinderen op  
bezoek komen en ze door het 
venster naar het licht kijken, 
ben ik trots.  ”

“  Bedankt dat ik de dagen die me resten 
op een mooiere plaats mag doorbrengen.  ”

de visie van Karine Seront
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er namelijk niet noodzakelijk voor iedereen. 
Het inrichten van het publiek domein voor 
een bepaalde gebruikersgroep impliceert 
dikwijls het al dan niet gewild uitsluiten 
van een ander publiek. Het belang van de 
publieke ruimte als fysieke plek waar alle 
gemeenschappen zich kunnen manifesteren 
en hun publiek lidmaatschap kunnen opeisen, 
valt moeilijk te overschatten. Ze is de 
materiële voedingsbodem voor het concept 
van de openbare ruimte als een universele en 
democratische plek. 

collectieve ruimte

Voor "  Vestibule (l’invention d’un lieu collectif) " 
ging Arnaud Théval bewust op zoek naar de 
verschillende publieken van een collectieve 
ruimte. De bewoners en gebruikers van de 
Sint-Franciscuswijk werden aangesproken, 
gefotografeerd en vereeuwigd in fotocollages 
die elk een specifiek aspect van de publieke 
ruimte van de cité verbeelden. De lokale 
jeugdbende, de fietsacrobaten, de keuvelende 
oudjes, het onderhoudspersoneel... ze 
krijgen elk hun eigen beeltenis op een 
geëmailleerde plaat.
 
Hun afbeeldingen zijn geabstraheerd tot iconen 
van een gedeeld gebruik, om allen op gelijke 
voet te worden aangebracht op de colonnade 
van het opnieuw ingerichte binnenplein. De 
afbeeldingen dienen als een geheugensteun 
voor de plek. Het zijn " post-it’s " die elkeen 
bewust moeten maken van het feit dat hij 
deze plek gebruikt, en dat hij daarbij niet 
alleen is, maar deel van een gemeenschap. 
Maar de ingreep van Théval doet meer dan 
het louter identificeren van de gebruikers 
van deze plek, ze doorbreekt ook de grenzen 

proefproject 

Het eerste proefproject dat werd gerealiseerd 
binnen het 101e% plaatste 15 historische 
straatlantaarns op het voetpad voor de 
gerenoveerde sociale woningen van de 
Lakense Haard. Het " Straatlantaarnmuseum " 
geeft daarmee een antwoord op een concrete 
vraag naar verlichting, maar het stelt ook het 
archetype in de kijker van de hedendaagse 
stedelijke ruimte. Door de historiek van 
de straatverlichting op een rijtje te zetten, 
thematiseert het project van Nathalie Mertens 
en Christophe Terlinden op een bijzondere 
manier de betekenis van de publieke ruimte 
zoals ze is ontstaan in de 19e eeuwse 
metropool. Het trottoir brengt de stedelijke 
ruimte immers terug tot haar essentie. 

In " The Death and Life of Great American 
Cities " vertelt Jane Jacobs hoe de 
gemeenschap vorm krijgt door de vele kleine 
contacten op het publieke domein van het 
trottoir. De stoep is een plek van vertrouwen 
waar een verstandhouding wordt opgebouwd 
in de triviale en toevallige ontmoetingen van 
alledag. In de optelsom van deze contacten 
ontstaat een collectieve identiteit, een 
buurtgemeenschap, gebaseerd op wederzijds 
respect. Indien dit vertrouwen er niet is, 
zo stelt Jacobs, is dit een ramp voor het 
straatleven, en dus voor de gemeenschap.  
De vertrouwenssfeer van het trottoir kan je 
immers niet opleggen, ze groeit vanuit het 
gebruik. 

publieke ruimte 

De publieke ruimte is de plek waarin de 
extremen van de stedelijke bevolking worden 

opgevangen en de sociale regels van de 
gemeenschap hun vorm krijgen. Het is een 
plek van gedulde heterogeniteit waar de 
stedeling zijn weg zoekt tussen de mensen. 
Twee belangrijke aspecten bepalen deze 
publieke ruimte. Vooreerst staat het " publieke " 
tegenover het " private ". 

In de private sfeer is men meester(es) des 
huizes, en als zodanig in principe enkel beperkt 
door de eigen moraal. Maar dat meesterschap 
wordt, paradoxaal genoeg, sterk ingeperkt 
door de condities van de huiselijke vrede. 
De huisvader of -moeder is er slaaf van de 
eigen huiselijkheid. Het " publieke " geeft hem 
of haar echter de kans om te ontsnappen 
aan de intimiteit en de verplichtingen van 
het familieleven. De publieke ruimte geeft 
de burger dus een zekere vrijheid, die de 
private sfeer openbreekt in de onverwachte 
confrontatie met het vreemde - het tweede 
principe van de publieke ruimte. In de publieke 
ruimte is niemand soeverein. Wie ze betreedt, 
verzaakt aan het recht om zelf te bepalen hoe 
om te gaan met de anderen. Deelname aan het 
publieke leven impliceert dus een voldoende 
affiniteit met zijn sociale codes. De goede 
zeden bekleden de publieke ruimte met een 
principiële urbaniteit of hoffelijkheid. 

Het gebouwde speelt een essentiële rol bij 
het aflijnen van de publieke ruimte en het 
scherpstellen van het onderscheid tussen 
private en publieke gedragscodes. De 
inrichting en begrenzing van de publieke 
ruimte wordt zo een belangrijk instrument 
bij het definiëren van het publieke speelveld. 
Ze bepaalt hoe vrij en divers de interactie 
tussen de burgers van een gemeenschap 
kan zijn, en wie al dan niet deel uitmaakt 
van die gemeenschap. De publieke ruimte is 
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van privaat en publiek. Dit voorportaal van 
de sociale woonwijk creëert een neutraal 
terrein tussen het publieke en het private in, 
door de betekenisdragers van beide sferen te 
vermengen, door de representatieve ruimte 
van de klassieke burgerwoning te ensceneren 
op deze collectieve plek, en door de woningen 
daadwerkelijk binnen te dringen. Alle collages 
worden immers ook op een set magneten 
gedrukt en aan de bewoners uitgedeeld. Ze 
benadrukken de intentie van de kunstenaar 
om een plek te markeren waar het leven van 
een gemeenschap samenkomt, zoals de leden 
van een gezin met magneten boodschappen 
voor elkaar achterlaten op het deurvlak van de 
koelkast. 

collectieve betekenis

De meeste projecten van het 101e% trachten 
de gemeenschappelijke ruimtes van sociale 
woningbouwprojecten opnieuw op te laden 
met een collectieve betekenis. Zo heeft 
Marin Kasimir binnenin een bouwblok van De 
Schaarbeekse Haard een dunne fotocollage 
van 200 meter lang opgehangen aan de 
gevels van de sociale woonblokken. De fries 
omlijst de gemeenschappelijke ruimte met een 
uitgesponnen panorama op Schaarbeek, dat 
als een concentraat van publieke ruimte de 
collectieve verbeelding van deze plek nieuw 
leven inblaast. 

In Peterbos lieten Domitienne Cuvelier 
en Lucile Soufflet elke bewoner een 
eigen wandtegel kiezen uit een collectief 
palet van kleuren. Johan Muyle liet de 
gemeenschappelijke circulatieruimte van 
Merlo beschilderen met een multiculturele 
verzameling komische vedetten die er hun 
beroep van hebben gemaakt het leven te 
relativeren. De schilderingen zijn aangebracht 

door affichekunstenaars uit Bollywood 
en introduceren een " bigger-than-life " 
communicatievorm in de benepen ruimtes 
van een sociale hoogbouw, als een breekijzer 
dat de collectieve identiteit van de plek moet 
openbreken. De ingreep van Michel Lorand 
in de wooncomplexen Essegem I en II doet 
iets gelijkaardigs, maar bespeelt een ander 
register. Zes geprojecteerde hemels brengen 
lucht in de liftschachten van het gebouw. De 
hemels worden geregistreerd op verschillende 
plekken op aarde. Enerzijds confronteren ze 
de bewoners met een vreemd firmament, 
anderzijds herinneren ze aan het feit dat we 
allen onder hetzelfde hemelgewelf wonen.

In deze reeks lijkt de " Dikke Beuktuin " van 
Gilles Clément een buitenbeentje. Met de 
nodige poëzie ontwierp Clément een landschap 
van treden dat het gemeenschapscentrum 
van de Modelwijk met een naastgelegen 
commercieel centrum verbindt. De 
landschapsarchitect lijkt op het eerste gezicht 
de enige die daadwerkelijk een bruikbare 
publieke ruimte inricht. Toch bouwen ook 
de andere projecten, zij het op een andere 
manier, aan de fundamenten van een 
geslaagde publieke ruimte. De kunstingrepen 
van het 101e% komen in meer of mindere 
mate tegemoet aan een functionele nood. 
Ze verbeteren de verlichting, de signalisatie, 
de oriëntatie... Maar evengoed gaan ze de 
confrontatie aan met de geplogenheden van 
een in verval geraakte collectiviteit. Kunst is de 
discipline bij uitstek die de confrontatie zoekt, 
die de ander introduceert in een collectief 
bewustzijn en aldus de basis blootlegt van de 
publieke ruimte.

stefan Devoldere
Hoofdredacteur A+, Belgisch tijdschrift voor architectuur
www.a-plus.be
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naar de bronnen van 
hedendaagse openbare kunst

Het begrip " publieke kunst " ontstond ten tijde 
van de stroming van de muurschilderkunst in 
Mexico, in het begin van de jaren ’20. De " arte 
público " (waarvan het Amerikaanse " public art " 
en het Franse " art public " werden afgeleid) 
werd geboren uit het sociale engagement van 
de kunstenaars. De Mexicaanse schilders, met 
voorop Siqueiros, Orozco en Rivera, hadden 
niet alleen als doelstelling monumentale kunst 
te maken, ze wilden kunst ook een rol en een 
publieke opdracht geven. Daartoe maakten ze 
reusachtige muurschilderingen in of op officiële 
gebouwen van het land en kozen ze thema’s 
als de idealen van de Mexicaanse revolutie 
van 1910 : de volksontwikkeling, de agrarische 
hervorming, ...
Publieke kunst was voor hen een historische 
realiteit, waaraan vorm werd gegeven in 
de beste perioden van het verleden : kunst 
die een plaats had in het sociale leven en 
bijdroeg tot de verrijking van de architectuur 
en de stedelijke ruimten, zoals er heel wat 
voorbeelden zijn uit de renaissance.
In de maatschappij van de 20ste eeuw worden 
kunstwerken intensief verhandeld en zijn ze 
het voorwerp van speculatie of worden ze 
opgenomen in privé-collecties. Publieke kunst 
is dan ook een ideologisch doel geworden. Wie 
de waarden van de publieke kunst ondersteunt, 
verwerpt meteen ook het marktsysteem en de 
" kunst als koopwaar ".
Deze reactie ligt aan de basis van heel wat 
andere artistieke engagementen. In de jaren 
’50 was de Belgische vereniging " Forces 
murales " met Edmond Dubrunfaut, Roger 
Somville en Louis Deltour ervan overtuigd dat 
kunst bovenal bestemd moest zijn voor een 
groot publiek en dus probeerde zij aan de hand 
van de muurschilderkunst het contact met het 
publiek te herstellen. 

In de 20ste eeuw zagen echter ook nog andere 
stromingen het licht, zoals het Russische 
constructivisme, het Duitse Bauhaus of het 
Nederlandse De Stijl, die elk op hun manier 
getracht hebben kunst deel te laten uitmaken 

van het leven van de mensen en poogden haar 
een sociaal nut te geven. 

de jaren   ’60, een vruchtbare 
periode voor nieuwe 
esthetische ontwikkelingen

In het spoor van de Mexicanen eiste een jonge 
generatie Noord-Amerikaanse kunstenaars eind 
jaren ’60 de publieke kunst opnieuw op. Het 
was tijd voor politieke en sociale mobilisatie. 
De Amerikaanse " public art " ontwikkelde 
zich onder de vorm van straatkunst, met 
een bijzondere aandacht voor stedelijke 
muurschilderkunst. Aanvankelijk was het een 
niet-institutionele stroming, die aansloot bij 
het klimaat van verzet dat zich op dat moment 
zowat overal in het westen manifesteerde 
en dat het systeem van de galerijen, de 
kunstmarkt en het culturele establishment in 
vraag stelde. De publieke kunst komt aldus 
tegemoet aan de wens van vele kunstenaars 
voor wie het tentoonstellen van hun kunst 
niet langer een doel op zich is. In Europa 
bijvoorbeeld verklaarden de leden van de 
Belgische werkgroep " Mass Moving " (1969-
1975), gesticht door Raphaël Opstaele en 
Bernard Delville, dat zij " de kunst uit de musea 
en de galerijen wilden halen, op straat wilden 
werken, de gangbare opvattingen verwierpen 
en hun creatieveld wilden uitbreiden ". 
In deze sfeer van artistieke onrust is het einde 
van de jaren ’60 een gunstige periode voor 
nieuwe esthetische ontwikkelingen binnen de 
publieke kunst. De kunstenaars die, zelfs buiten 
elke bestelling om – in verschillende Europese 
landen geldt dan de regel van het 1 % –, 
kiezen voor de straat, breken met de gangbare 
opvattingen en nemen afstand van de formele 
benaderingen die publieke kunst tot dan toe 
enkel associëren met monumentaliteit : een 
grootschalige schilder- of beeldhouwkundige 
compositie. 

Op het einde van de jaren ’60 wordt publieke 
kunst duidelijk anders benaderd dan voordien 
gebruikelijk was. Dankzij de conceptuele 
aanpak die ontstaat, is er meer mogelijkheid 
tot creativiteit in de openbare ruimte. 

Geleidelijk aan kunnen de kunstenaars ook een 
ander statuut verwerven. Ze zijn niet langer de 
hulpjes van de architecten, maar worden echte 
partners en bouwmeesters in de stedelijke 
ingrepen. Deze conceptuele aanpak zorgt 
voor een opleving van de publieke kunst en is, 
mijns inziens, een rechtstreeks gevolg van het 
sociale engagement van de kunstenaars en van 
de creativiteit die zij in de plaats investeren. 
De communicatie met het publiek is voor 
hen immers het belangrijkste aspect van de 
publieke en artistieke daad geworden. 

In de jaren ’80 is men getuige van een ander 
fenomeen, dat van de institutionalisering 
van de publieke kunst onder invloed van 
het beleid van de overheidsopdrachten die 
deel gaan uitmaken van de culturele en 
stedelijke strategieën van de territoriale 
gemeenschappen. In de loop der jaren zal deze 
tendens nog toenemen, zodat er vanaf dat 
moment in heel wat grote stedenbouwkundige 
operaties over de hele wereld een artistieke 
component wordt opgenomen. Daardoor komt 
men nu veel meer in aanraking met publieke 
kunst via allerlei overheidsinitiatieven, zonder 
verwijzing naar de geschiedenis en de soms 
doorslaggevende rol die de kunstenaars zelf 
hebben gespeeld. Dit neemt niet weg dat 
publieke kunst, vooral in de Angelsaksische 
landen, nog steeds wordt ervaren als een 
kunstvorm die verbonden is met het sociale 
engagement van de kunstenaars. 

de openbare dimensie van  
de kunstwerken

Publieke kunst heeft als fundamentele 
doelstelling de kunst (opnieuw) haar plaats en 
belang te geven in de maatschappij. Dit gaat 
samen met de noodzaak om kunstwerken te 
maken die, zowel door hun bestemming als hun 
inhoud, een publieke dimensie hebben. 
De publieke kunstvormen blijven ondanks 
alles verbonden met de architecturale en 
stedelijke traditie. De kunst is een aanvulling 
bij de architectuur van de openbare of officiële 
gebouwen en dringt door in de compositie van 
de stedelijke ruimten. 
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De artistieke inzet / Publieke kunst tussen ethiek en esthetiek

Publieke kunst geeft ons de kans de 
kunstgeschiedenis op een andere manier te 
bekijken en oog te hebben voor de relatie van 
het kunstwerk met de architectuur of met de 
stedelijke ruimte. Denken we bijvoorbeeld 
aan " De bruiloft van Kana ". Dit doek dat in 
het Louvres te Parijs wordt bewaard, werd 
oorspronkelijk op bestelling door Veronese 
ontworpen voor de eetzaal van de benedictijnen 
van San Giorgio in Venetië in 1563. Het 
monumentale kunstwerk van 10 m op 6 m dat 
voor deze architecturale ruimte werd gemaakt, 
vertoonde veel overeenkomsten met de plaats 
waar het zou worden opgehangen. Zelfs kleine 
details, zoals de kleur van de vloertegels, leken 
sterk op elkaar. Ook de thematiek van het 
feestmaal hing samen met de functie van de 
ruimte. Dit toont aan dat de kunstenaar zijn 
werk wilde afstemmen op de ruimte waarin het 
zou worden tentoongesteld. Het schilderij was 
dus geen autonoom voorwerp, maar een werk 
dat in verband stond met de architectuur en 
een bepaald publiek. 
De visie op kunst die door de musea wordt 
aangeboden, stemt niet altijd overeen met 
de geschiedenis van de kunstwerken. Die 
kan immers niet enkel worden beperkt tot 
de geschiedenis van het schilderij of het 
beeldhouwwerk. 

In de " publieke kunst " is het " publiek " niet 
zozeer de toeschouwers, maar veeleer het 
beeld dat men zich vormt van een open kunst 
die toegankelijk is voor iedereen, kunst met 
een sociale dimensie, een publiek en collectief 
goed. 
Het begrip " publiek " in de politieke en 
administratieve zin van het woord is nog een 
andere zaak. In die betekenis heeft " publiek " 
te maken met het beslissingsproces over de 
democratische idealen. 

Eén van de belangrijkste aspecten van de 
publieke kunst zijn de publieke thema’s van de 
werken. 
De publieke kunst onderscheidt zich op dat 
vlak van de kunst in de galerijen waar vaak 
persoonlijkere of intimistischere werken 
worden voorgesteld. Het thema van " Het 

portret van Dora Maar " van Picasso behoort 
tot de persoonlijke en intieme sfeer van de 
kunstenaar; anderzijds is er natuurlijk ook 
" Guernica ". Bij de bestelling van publieke 
kunst rijst echter van bij het begin de vraag 
waarover het werk moet gaan. Over het 
algemeen zijn de kunstenaars zich daarvan 
bewust, want in de meeste gevallen is de 
context een inspiratiebron. De kunstenaar 
wil een bijzondere band creëren tussen zijn 
werk enerzijds en de plaats en het publiek 
anderzijds. Hij neemt de thema’s die buiten 
zijn persoonlijke leefwereld liggen, in 
zich op en probeert zich in te leven in de 
objectieve publieke realiteit van de plaats 
waar hij aan het werk is. Vandaag merken 
we dat, in overeenstemming met de nieuwe 
bekommernissen van de wereld, meer en meer 
onderwerpen draaien rond ecologie en milieu. 
Ook in herdenkingswerken wordt dit soort 
publieke thematiek, die bovendien een lange 
traditie kent, tot uiting gebracht.

In de stad is het publiek een concrete realiteit : 
de bewoners, de plaatselijke bevolking, 
de gebruikers van een plaats. Er moet een 
onderscheid worden gemaakt tussen het 
publiek waarvoor het kunstwerk bestemd is en 
het publiek als inspiratiebron, ook al ontmoeten 
of vermengen die twee zich over het algemeen. 
Het gaat er niet zozeer om een werk voor een 
bepaald publiek te maken, maar veeleer om het 
in een zeer precieze context te plaatsen. Deze 
tweedeling kan nuttig blijken, op voorwaarde 
dat het kunstwerk zowel met het nabije publiek 
als met buitenstaanders in contact kan treden.

In het kader van het programma 101e% van 
de BGHM worden de kunstenaars verzocht 
hun werk binnen een welbepaalde context te 
situeren – de grote sociale woonblokken die 
momenteel gerenoveerd worden – en het af 
te stemmen op een volks publiek dat niet erg 
vertrouwd is met hedendaagse kunst.
Aanvankelijk kunnen de kunstenaars en zelfs 
de organisatoren van dit programma dit als 
een grote uitdaging ervaren, want de afstand 
tussen hedendaagse kunst en het volkse 
publiek lijkt soms zeer groot. 

Tegelijkertijd biedt het hen ook de kans om 
afstand te nemen van vooroordelen, clichés, 
misverstanden en te tonen dat kunst natuurlijk 
ook een sociale rol kan spelen. 

De architectuur en de omgeving van de ruimten 
voor gemeenschappelijk wonen (sociale 
woningen) zijn vaak zeer troosteloos en de 
sociale contacten zijn er broos. Deze wijken 
hebben dan ook des te meer behoefte aan 
kunst om een gevoelige en poëtische dimensie 
tot leven te wekken en aan te wakkeren die 
maar al te vaak ontbreekt. Als kunst met 
die bedoeling wordt gemaakt, blijkt ze veel 
doeltreffender dan als ze enkel dient om de 
stedelijke ruimte in te richten of te verfraaien. 
Bovendien is de kunstenaar in staat om een 
schijnbaar gewone en banale realiteit om te 
vormen en te verheffen tot een krachtig en 
suggestief instrument dat onze fantasie kan 
prikkelen (*). 

In de volkswijken is de toe-eigening van het 
stedelijke territorium waarschijnlijk niet het 
belangrijkste probleem. Als men denkt dat 
dit anonieme plaatsen zijn met te weinig 
herkenningspunten, heeft men het natuurlijk 
bij het verkeerde eind. Elke plaats betekent iets 
voor de bewoners. Omdat ze er samenkomen 
met het gezin, omdat ze er dagelijks dingen 
beleven, omdat hun eigen geschiedenis, hun 
herinneringen ermee zijn verbonden. 
Zijn deze plaatsen dan anoniemer? Kunnen 
de bewoners zich deze plaatsen dan minder 
gemakkelijk eigen maken dan de historische 
stadscentra met hun constant wisselende 
bevolking ? 

Omdat de volkswijken een groot aantal sociale 
woningen herbergen met alle problemen die 
hieraan vaak worden gelinkt (delinquentie, 
werkloosheid, drugs), lijden ze onder het beeld 
dat de bevolking ervan heeft en vooral onder de 
negatieve blik die er van buitenaf op wordt gericht. 
Inrichting en decoratie alleen kunnen dit 
probleem niet verhelpen. Hier kan een 
artistieke interventie en meer bepaald publieke 
kunst nuttig blijken. 
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De ervaring in Amerikaanse publieke kunst 
is in die zin leerzaam omdat ze hoofdzakelijk 
werd opgebouwd binnen volkswijken en 
gemeenschappen van etnische minderheden 
waar de noden op het vlak van vorming, 
cultuur, wonen, openbare en collectieve 
voorzieningen immens waren en waar 
kunst, omwille van deze redenen, a priori 
onbeduidend of overbodig kon lijken.  
Geëngageerde kunstenaars, die gedreven  
waren door een actief geloof, kozen ervoor  
hun aandacht op dit publiek te richten.  
In deze bijzondere context creërden ze 
positieve en mobiliserende kunstwerken die 
in staat waren de bewoners te stimuleren en 
hen opnieuw vertrouwen, zelfrespect en trots 
te geven. Hiervoor schoven de kunstenaars 
de burgerlijke deugden van de charismatische 
vertegenwoordigers en leiders van deze 
gemeenschappen naar voren. De kunstwerken 
behandelden begrippen als collectieve 
identiteit, ontwikkeling van het sociale 
bewustzijn en publieke en intercommunautaire 
solidariteit. Universele thema’s die voor 
iedereen toegankelijk zijn (strijd tegen racisme, 
...) pasten tegelijk in een lokale realiteit die in 
de ogen van het betrokken publiek betekenis 
kreeg. Deze publieke kunstwerken waren 
symbolische en dynamische constructies, 
ver van elke folkloristische of nostalgische 
expressie. Participatieve praktijken werden 
vaak met dit type initiatieven geassocieerd. 
Deze praktijken hadden beslist tot doel het 
kunstwerk aanvaardbaarder te maken en 
het te behoeden voor eventuele risico’s op 
vandalisme, maar, in eerste instantie toch de 
mensen te laten delen in de inhoud en het 
einde ervan. De daad van publieke kunst was 
tevens een pedagogische en militante daad. Er 
weze opgemerkt dat provocerende kunstwerken 
in het algemeen niet op hun plaats waren.

De stedelijke context  
wijst de weg naar 
plastische vernieuwing

In de stedelijke openbare ruimte zijn de 
artistieke interventies in wezen divers en 
gevarieerd, gaande van een zeer uitgebreid 

spectrum, van spectaculaire acties die de regie 
van een plaats radicaal in de war sturen, tot 
interventies die nauwelijks merkbaar zijn en die 
opgaan in of één worden met hun onmiddellijke 
omgeving. Elke context leidt tot een specifiek 
antwoord.
Hoewel publieke kunst met velerlei uitdagingen 
gepaard gaat, zijn deze in de eerste plaats 
esthetisch van aard. We moeten erop letten op 
welke manier de kunstenaar op creatief gebied 
voordeel kan halen uit de context. Het idee 
dat men zich kan vormen van de relatie van 
het kunstwerk met de plaats gaat verder dan 
een eenvoudige anekdote of een eenvoudige 
kunstgreep. Het engagement gaat veel dieper.
Kunstenaar Ernest Pignon-Ernest legt uit dat 
zijn werk verankerd is in de historische, sociale 
en culturele realiteit van de plaatsen waarvan 
de zichtbare of onzichtbare elementen, soms 
bedolven in het collectieve geheugen, zijn 
plastische en poëtische materialen worden. 
In deze complexe realiteit sluipt een fictie-
element (meestal een beeld, tekening of 
zeefdruk) dat iets onthult. De sociale oriëntatie 
die hij zijn werk meegeeft, zorgt voor nog een 
extra dimensie.

Bij publieke kunst is het kunstwerk niet 
de perimeter van het schilderij of van 
het beeldhouwwerk, maar het formele en 
conceptuele verband dat wordt geweven tussen 
het kunstwerk en zijn onmiddellijke omgeving. 
Daarom ook dat kunst in de openbare ruimte 
onderhevig is aan andere criteria dan de 
tentoonstellingsruimten. Een kunstwerk dat 
voor een specifieke plaats werd ontworpen, 
verliest buiten zijn context grotendeels 
zijn betekenis en zijn bestaansreden. Om 
het kunstwerk te kunnen begrijpen, is het 
even belangrijk de plaats te kennen als de 
kunstenaar te identificeren. Deze laatste kan 
naar de achtergrond verdwijnen, zich zelfs 
volledig achter zijn creatie verschuilen. Het 
is een andere realiteit van publieke kunst. 
De wijze waarop het " straatpubliek " zich het 
kunstwerk eigen maakt, heeft uiteraard niets 
te maken met het assimileren van de codes of 
criteria van hedendaagse kunst. De ontmoeting 
met het kunstwerk gebeurt op een directere 

(*)
Bij wijze van voorbeeld : 
"Le Piéton des Halles" 
(1979) van Fabio Rieti 
toont ons dat onze 
perceptie van een plaats 
kan veranderen, terwijl de 
fysieke realiteit ervan 
(zo goed als) onveranderd 
blijft. Op dit schilderij 
van een voetganger in 
trompe l’oeil, dat op een 
gemaroufleerd polyester doek 
werd geschilderd en op een 
gigantische puntgevel in 
ruw beton werd aangebracht 
in de wijk Les Halles in 
het hartje van Parijs, 
wordt het verticale vlak 
van de muur gekanteld tot 
een horizontaal vlak. Op 
die manier vormt de muur, 
die voordien als een 
obstakel, een abrupte en 
beklemmende barrière werd 
beschouwd, dankzij de magie 
van dit personage, opeens 
een open en aantrekkelijk 
horizontaal vlak. Deze 
eenzame voetganger, die een 
immense lege ruimte leek te 
doorkruisen, was uiteraard 
een volstrekt vreemd gegeven 
op deze drukke, hectische 
plek in het hart van de 
Franse hoofdstad. 

In een ander voorbeeld,  
de muurschildering  
"Peace and Salvation" die 
in 1970 in Chicago werd 
gemaakt, verwerkt de  
zwart-Amerikaanse schilder 
William Walker de patina 
van de muur in zijn 
schildercomposities. De 
baksteen van de ondergrond 
wordt aldus een wezenlijk 
deel van zijn kunstwerk. 
Deze voor die tijd zeer 
originele en opmerkelijke 
aanpak toonde in dit geval 
dat muurschilderingen 
niet enkel bestemd zijn 
als decor. Hij gaf de 
verloederde omgeving (het 
beeld zelf van de wijk) 
een gevoelige en poëtische 
dimensie die dat aspect van 
verloedering oversteeg en 
de volkse schoonheid van de 
plaats in de verf zette. 

de visie van Hervé-Armand Béchy
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en duidelijkere manier en hangt nauw samen 
met de ervaring van de plaats en met de 
verschillende gebruiksmogelijkheden ervan. 

De permanentie die met publieke kunst 
gepaard gaat, betekent niet dat het kunstwerk 
gemaakt is om eeuwig te blijven bestaan, 
maar wel dat het niet prat gaat op een apart 
statuut dat het zou kunnen vrijstellen, doen 
afwijken of ontheffen van de verplichtingen die 
specifiek zijn voor een creatie op een openbare 
plaats, met alle vereisten die met deze 
plaats samenhangen. Zo stellen we vast dat 
kortstondige installaties voor de plaats soms 
alleen maar als verspreidingsmiddel dienen. 
Bij kunstmanifestaties, zoals evenementen die 
worden georganiseerd op prestigieuze plaatsen 
als historische stadscentra of geklasseerde 
natuursites, primeert het kunstwerk vaak op de 
plaats waaraan het wordt toegewezen.

Plastische kunst in volkswijken vergt in ieder 
geval meer generositeit van de artistieke daad 
die pas echt kan bestaan los van een sterke 
relatie met de plaats en de mensen die er 
wonen. Het verlangen van de kunstenaar om 
in dergelijke contexten te werken, is dan ook 
essentieel. Publieke kunst is een veeleisend 
domein op het vlak van het luisteren naar 
mensen, het voeren van dialogen en het 
betrokken zijn bij het terrein en bij het 
betreffende publiek. De publieke bestelling 
is de noodzakelijke schakel voor artistieke 
ingrepen in de stedelijke ruimte. Ze legitimeert 
en definieert de opdracht van de kunstenaars. 
Een project van publieke kunst vereist een 
uitgewerkt arbeidsproces, dat soms complex is, 
moet worden aangepast, herschikt of waarvan 
afstand moet worden genomen. Het project als 
begrip staat centraal bij de publieke bestelling. 
En, net omdat er een project is, kan er een 
dialoog bestaan met de betrokken actoren en 
partners (**).

Hoewel publieke kunst heel lang geleden 
ontstond, blijft het voor hedendaagse 
kunstenaars, die veeleer de gewoonte 
hebben kunstwerken te maken voor 
tentoonstellingsruimten, vaak onontgonnen 

terrein. De betrokkenheid van de kunstenaars 
bij de architectuur van openbare gebouwen, bij 
de stedelijke ruimte of bij natuurlandschappen 
vereist bijzondere competenties. 
In vergelijking met musea of galerijen, is de 
openbare ruimte een nieuwe context. Het 
publiek bestaat niet voor het grootste gedeelte 
uit nieuwsgierige of aandachtige toeschouwers, 
maar veeleer uit gebruikers of bewoners. 
Anderzijds is het kunstwerk niet ontworpen als 
overgang, maar, op enkele uitzonderingen na, 
in principe om bestendig deel te nemen aan de 
transformatie van een plaats. Ten slotte is de 
stedelijke buitenomgeving niet neutraal, maar 
zijn er constant interacties met veranderende 
variabelen (zoals de impact van het licht).
Van de openbare ruimte een 
tentoonstellingsruimte maken, of gewoonweg 
een plaats ter verspeiding van plastische 
kunsten impliceert de ontkenning van deze voor 
de hand liggende realiteit.
Wanneer kunstenaars interveniëren in de 
stad, in openbare ruimten of in hedendaagse 
architectuur, openen er zich voor hen 
uitgestrekte horizonten. Ruimte, beweging, 
gebruik, schaal, materialen en technieken zijn 
net zo stimulerend voor nieuwe zoektochten 
op het vlak van de plastische kunsten. Sinds 
enkele jaren nemen lichtspelen en nieuwe 
technologieën een belangrijke plaats in de 
stadsinrichting in. In meer dan één opzicht 
is publieke kunst de plaats zelf van de 
hedendaagse creativiteit geworden.

Het voortbestaan van  
de kunstwerken

Of het kunstwerk nu moet worden bewaard 
of niet, kan worden overwogen in functie 
van het feit of het zich eigen maakt aan de 
omgeving of ervan vervreemdt. Terwijl de 
vorm van een kunstwerk stabiel blijft, lijkt 
de inhoud ervan mettertijd kwetsbaarder te 
worden. De betekenis ervan vermindert en 
verdwijnt uiteindelijk. Deze redenering klopt 
voor alle kunstwerken uit het verleden, zoals 
talrijke standbeelden of alomtegenwoordige 
herdenkingsmonumenten, die voor de stedeling 
in de loop der jaren niets meer betekenen. 

De kunstwerken in de stad zijn gedoemd 
tot deze " belle indifférence ". Het lijkt hun 
onverbiddelijke lot te zijn. Het kunstwerk blijft 
evenwel gelden als signaal, als referentiepunt 
waaraan de bewoners uiteindelijk gehecht 
blijven. Dat is dan ook de reden waarom elke 
wijziging, verandering of transformatie van 
de openbare ruimte door de bewoners, die de 
plaats gewend zijn, a priori als traumatisch 
wordt ervaren. Deze hebben immers een 
invloed op hun vertrouwde omgeving. Of dit 
al dan niet het geval is, hangt af van de min of 
meer grote stabiliteit van de bevolking op het 
stedelijke grondgebied. Met dit aspect moet 
rekening worden gehouden bij de inplanting 
van kunstwerken in woonzones. Moet men om 
die reden anticiperen op de realiteit dat het 
kunstwerk verdwijnt door de duurtijd ervan vast 
te leggen ? Indien, zoals Francis Haskell, een 
Brits kunsthistoricus, benadrukt, elke artistieke 
perceptie " geconditioneerd " wordt, zijn de 
sporen en erfenissen uit het verleden misschien 
een middel voor ons om aan onze eigen 
realiteit te ontsnappen.

Hervé-armand béCHY, juni 2007
Theoreticus van de publieke kunst, directeur van de website : 
www.art-public.com 

(**)
Over het Monument des Bourgeois de 
Calais (1884-1895) – dat besteld 
werd door het gemeentebestuur van 
Calais – schreven de beeldhouwer 
Auguste Rodin en de opdrachtgever, 
de Voorzitter van het Comité en 
burgemeester van Calais – Omer 
Dewavrin, elkaar destijds meer dan 
150 brieven. In deze uitzonderlijke 
briefwisseling geeft Omer Dewavrin 
uiting aan zijn verwachtingen, 
terwijl Rodin hem inlicht over zijn 
bedenkingen en plastische keuzes, 
en zelfs over zijn twijfels die 
in de loop van de verschillende 
evolutiefasen van het project de 
kop opstaken.
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De maandelijkse vergadering van het Directiecomité Hel liep gesmeerd. 
Lucifer zat te dutten en Belzebub tekende pornografische poppetjes in 
zijn agenda. Belial schraapte luidruchtig zijn keel. Stages voor jonge 
duivels, kondigde hij aan. Lucifer geeuwde. Het was ieder jaar weer 
hetzelfde lied. Er zouden veel te veel stageplaatsen zijn. Bagdad, Darfoer, 
de regering van de Verenigde Staten, naar satanische maatstaven ging 
het goed met de aarde, zéér goed zelfs. 
Maar wacht eens, wat spookte Belial daar uit? Lucifer ging overeind 
zitten. Die schurk kwam warempel met een Power Point-presentatie!
‘Kijk’, zei Belial. ‘Kwaad stichten in Afrika of Irak, dat kan iedereen. 
Voor onze junior duivels is zoiets allang geen echte challenge meer. Zo 
halen ze nooit het onderste uit de kan. Weet je wat ze moeten hebben? 
Banaliteit! Da’s pas echt moeilijk. Conclusie: ik stuur ze naar Brussel.’
‘Brussel!? Boring Brussels!’ grinnikte Belzebub. ‘Als het nou nog Charleroi 
was. In Brussel, daar valt nu eens nooit iets te beleven.’
‘Juist daarom. Ik wil onze stagiairs naar de sociale woonwijken van 
Brussel sturen.’
‘De sociale woonwijken dan nog! Hebben die mensen het al niet moeilijk 
genoeg zo?’ vroeg Lucifer.
Belial monsterde hem met zijn zwavelgele ogen. 
‘Hoor ik goed? Wordt mijn directeur op zijn ouwe dag plotsklaps 
menslievend? Wij moeten overal verderf zaaien, ja toch, waar zijn wij 
anders duivels voor?’
‘Ook waar,’ zuchtte  Lucifer gemelijk. ‘Goed, jij je zin.’ 
Hij hief de vergadering op. Hij snakte naar een stevig glas gloeiend pek. 

Roger Vereertbruggen was kwaad. Roger Vereertbruggen was 
meestal kwaad. Hij bewoonde een klein sociaal appartement in de 
Miniemenstraat, daar aan de voet van het Justitiepaleis. Hij was 
misnoegd. Het raam van zijn slaapkamer liet een venijnige tocht door, 
hij voelde iedere ochtend de reumatiek optrekken in zijn schouders. De 
man van de woningmaatschappij die kwam kijken voor de reparatie was 
wel vriendelijk, maar hij sprak alleen Frans. Roger Vereertbruggen was 
flamingant. En alleen. En zijn pensioen was niet vet. En er liepen te veel 
Marokkanen door de Hoogstraat. 
Het moet gezegd, Roger was een keer neergeslagen door een jongeman 
met Noord-Afrikaans uiterlijk toen hij zijn flatje binnen wilde gaan.  
Die vond in de portefeuille van Roger niet meer dan tien euro, schopte 
de oude verrot, maar koos veiligheidshalve het hazenpad toen een 
politiecombi voorbij kwam rijden. 
Zodra Roger zijn drie gebroken ribben aan elkaar waren gegroeid, kocht 
hij een kaart van het Vlaams Belang. Hij ging op het kantoor Brussel 
helpen om verkiezingsdrukwerk in enveloppes stoppen. 
‘Idealisten zoals jij, die zouden we meer moeten hebben,’ zei de 
voorzitter van de hoofdstedelijke afdeling en klopte hem op de schouder. 
Roger deed alles voor niets, kom, voor een kop koffie, een pint, 

gezelschap. Bij de koffie gaven ze altijd een koekje. 
Op het geval Roger werd een pas afgestudeerde, dynamische duivel 
gezet. Of liever, op de case RV. Deze jonge deedee (dynamische 
duivel) kwam er na enig speurwerk achter dat Roger Vereertbruggen 
bijzonder gebeten was op drie Marokkaanse pubers. De drie slungels 
deden niets liever dan de ouwe tot razernij opzwepen. Rogers voorraad 
scheldwoorden was schilderachtig en gevarieerd, hij had in de loop der 
jaren zijn oorspronkelijke Pajotse taal – hij was geboren in Pepingen 
– merkelijk verrijkt met het Brussels van de Marollen: ambrasmakers, 
strontruimers, stinkers, rotte bastaarden, wallebakken, mettekoos en 
vuile varkens, om het bij de meest beschaafde te houden. Gelukkig 
verstonden de drie die laatste belediging evenmin als alle andere, maar 
toch, ze kwamen niet meer bij van het lachen, wat dan aan Roger een 
geheel nieuw en zwaarder salvo ontlokte. Zelf muntten ze uit in het 
spuwen vlak voor zijn voeten, het gooien van steentjes tegen zijn ruiten 
en het zogezegd toevallig op hem botsen, roepend: ‘Casse, sale Flamand, 
casse!’ 
De jonge deedee observeerde heel dat interactieve gebeuren aandachtig. 
Hij snapte niet alle details, maar vatte snel de essentie van het proces. 
Het kwam er gewoon op aan een handgemeen uit te lokken, niet zwaar, 
maar wel zo dat het ontaardde. Kortom, een kolfje naar zijn hand.    

Het was herfstvakantie en het miezerde toen Roger foeterend de hoek 
van de Miniemenstraat omsloeg, op weg naar de Hoogstraat, naar de 
bakker. Hij stak zijn paraplu op. Niets dat hij zo haatte als een natte kale 
kop. Behalve een Marokkaan dan. Voor de jonge deedee was die paraplu 
een geweldige meevaller. De kans op een gemeen ongelukje verhoogde 
aanzienlijk. Hij herzag terstond zijn berekeningen in positieve zin. Op 
de stoep van de Hoogstraat drentelde wat volk rond, een postbode, 
een moeder met haar dochtertje van vier, een dakloze, maar dat waren 
verwaarloosbare factoren.    
De drie jonge kerels hingen te niksen. Een oeverloos vervelende, 
eindeloos lege dag strekte zich voor hen uit. De duivel fluisterde hun  
in het oor: ‘Mannen, daar komt je verzetje aan. Zie je die natte, koude  
zak friet liggen in de goot? Er hangt nog een flinke klad mayonaise aan.  
Merk je dan niet dat de kop van de ouwe daar naar snakt? Zijn kloffie 
is ook al goed, maar zijn smoel is beter.’ Dat alles lispelde hij in het 
zuiverste Berber, duivels kennen hun talen.   
De brutaalste van de drie viste de slappe zak op. Smerig, werkelijk 
walgelijk was het. Hij haalde uit. De paraplu zwaaide omhoog. De jonge 
deedee richtte onmerkbaar Rogers arm, de punt van de paraplu zal zich 
precies in het linkeroog van de Marokkaan boren en het onherstelbaar 
beschadigen. Nee. 
De zak wankelt door de lucht. Op dat moment schiet het dochtertje 
van vier, Fatma is haar naam, de straat op, wie weet waarom? Roger 
Vereertbruggen stort zich op Fatma, graait haar weg vóór de krijsende 

Fictie / de visie van Geert Van Istendael

satan in brussel
of het enige ware verhaal over de wonderbare en duivelse 
gebeurtenissen die zich bij een sociaal appartement in de 
Belgische en Europese hoofdstad hebben afgespeeld. 
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Ukkelse Maatschappij voor de Huisvesting (UMH) – Merlo 
Société Uccloise du logement (SUL) – Le Merlo

Ontmoeting met bewoners 
 Rencontre avec des habitants

De Schaarbeekse Haard – Marbotin, zicht op de binnenplaats
Le Foyer Schaerbeekois – Marbotin, vue de l’îlot interieur

banden van een rode Toyota. De auto schuift machteloos door. Kleine 
Fatma rolt in de goot, krabbelt overeind, de tranen komen pas als ze 
haar vuile rokje bekijkt. Roger Vereertbruggen is een zak bloederig vel, 
beurs gebeukt vlees en versplinterde botten. Nog voor hij de Dienst 
Spoedgevallen van Sint-Pieter wordt binnengereden, blaast hij zijn 
laatste reutel uit. 

De jonge dynamische duivel triomfeerde. Dit overtrof zijn stoutste 
verwachtingen. Hij zou promoveren met grote onderscheiding, zoveel 
was zeker. Een vlammende carriëre mocht hij nu al de zijne noemen.  
Het werd een misrekening. 

Op het kerkhof ruilde de kapelaan van de Vlaamse Pastoraal de ene 
verbazing voor de andere. Aan zijn linkerkant stond een delegatie van 
het Vlaams Belang. Het waren allemaal heren van de afdeling Brussel, 
keurig in het pak, niet de geringsten, verkozen leden van de Gewestraad, 
parlementariërs, stafmedewerkers. Zij hielden gezamenlijk een enorme 
Vlaamse leeuwenvlag voor zich uit. Die moest, volgens de wens van de 
overledene, over de kist worden gedrapeerd. Aan zijn rechterhand zag 
de kapelaan een paar dozijn tanige mannen in djellaba’s en vrouwen 
die hun haren onder een sluier verborgen. Ze hadden allemaal bloemen 

meegebracht, herfstige asters, rode rozen, blanke aronskelken, lieflijke 
ruikers. De bakker had hun dat aangeraden toen het vreselijke ongeluk 
besproken werd over zijn toonbank. ‘Neem een bloemetje mee, dat 
is hier zo de gewoonte.’ Te midden van al die hoofddoeken en jurken 
stonden drie puisterige halfwassen in trainingspak tranen met tuiten  
te schreien. Een klein meisje met zwarte krullen bekeek iedereen met 
grote ogen. 
Eerst verdween de kist onder de vlag. Daarna verdween de vlag onder 
de bloemen. De kapelaan begon haastig de voorgeschreven gebeden op 
te zeggen. Niemand luisterde. De Belangers en de Marokkanen stonden 
elkaar wat aan te staren. Er was op deze plaats geen haat.  

De jonge dynamische duivel heeft nul op twintig gekregen voor zijn 
stage. Het oordeel was streng. De jury stuurde hem terug naar de aarde 
om daar twaalf goede werken te verrichten. ‘Dat wordt een complete 
ramp, hij heeft er gewoon geen talent voor’, zei Lucifer. ‘Die eindigt ooit 
nog in het vagevuur, let op mijn woorden.’

geert van Istendael.
Schrijver
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