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Antwerpen blijft duurste centrumstad
Vlaamse huurprijzen bereiken record

Uit de huurbarometer van makelaar-
sfederatie CIB blijkt dat de gemid-
delde Vlaamse huurprijzen met zo’n 
2,5% zijn gestegen. In Antwerpen is 
ondertussen de kaap van 950 euro per 
maand voor een appartement bereikt. 
“De populariteit van ’t Stad zorgt voor 
hogere prijzen.”
Door Demi Feron 

Het centrum van Antwerpen, waaron-
der onze Triangelbuurt, is een gewilde 
plek. “Ook de Leien, aan onze kant, zijn 
razend populair”, vertelt Stan Keuleers, 
verkoopverantwoordelijke bij DeWaele 
vastgoed aan de Frankrijklei. “Mensen 
zijn gemakkelijker geneigd om terug te 
grijpen naar huren wanneer kopen niet 
lukt. Daarbovenop kiezen jongere men-

Humo’s Comedy Cup
Op 13 maart strijkt de fi-
nale van Humo’s Comedy 
Cup neer in de Arenberg-
schouwburg. Inzet: een 
mooie prijzenpot, maar 
ook de prestigieuze titel. 
Vincent Voeten, één van 
de drie finalisten, vertelt 
over de start van zijn car-
rière, zijn visie op comedy 
en zijn ervaringen

Lees verder op pagina 11

Verdwenen stukjes 
Antwerpen
Antwerpen veranderde 
enorm de voorbije eeu-
wen. Oude monumenten 
en buurten maakten plaats 
voor nieuwe straten en plei-
nen. Kijk nostalgisch naar 
19de-eeuwse foto’s van de 
Blauwe Toren, de Twaalf-
maandenstraat en de Kip-
dorppoort, en vergelijk ze 
met het heden.
Lees verder op pagina 15

sen vaker voor huren omdat wonen in 
de stad eerder tijdelijk is. Kopen doen ze 
op oudere leeftijd, in rustigere regio’s. 
Al die zaken zorgen ervoor dat de Ant-
werpse huurmarkt verzadigd is.”

Gesloten omslag 
Ook de verkoopprijzen stijgen enorm 
snel. In Antwerpen zijn die zo’n 8% 
gestegen sinds 2020: “De rentes liggen 

zeer laag maar daartegenover wordt 
er een stevige eigen inbreng verwacht. 
Dat maakt dat potentiële kopers een 
sterk startkapitaal moeten hebben. Het 
koperspubliek in Antwerpen bestaat 
voornamelijk uit mensen die willen in-
vesteren in opbrengsteigendommen, in 
huurwoningen dus.”

Vroeger was het ook veel gemakkelijker 
om een woning te kopen. “Het was vaak 
voldoende als je gewoon de vraagprijs 
kon geven, maar nu is dat helemaal an-
ders. Nu werken we meer met biedings-
systemen, met een gesloten omslag op 
tafel waarbij potentiële kopers zo hoog 
mogelijk bieden.”

Tweede verblijven
Bovendien heeft de stad de laatste jaren 
enorm geïnvesteerd in vernieuwingen: 
“Dat maakt de stad aantrekkelijker voor 
nieuwe bewoners. Opvallend is ook de 
grote hoeveelheid Nederlanders die naar 
Antwerpen trekt. Steeds meer van onze 
Noorderburen hebben hier een tweede 
verblijf. Ook de hoeveelheid Airbnb’s 
in onze stad is aanzienlijk. Die nemen 
natuurlijk ook adressen in.” 
Keuleers ziet de prijzen niet verlagen: 
“Zolang het aanbod zo miniem blijft, zul-
len de prijzen ook hoog blijven. Natuur-
lijk moet er ergens een grens zijn, maar 
dat is een kwestie waar de overheid over 
moet nadenken.” 

“Black History 
Month is 
een soort 
self-help 
groep voor 
mensen 
van kleur”

“Een boek 
maken 
over het 
Antwerpse 
goud is 
de kers 
op de taart”

Lees verder op pagina 8
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“De 
huurmarkt 

is enorm 
verzadigd”

Stan Keuleers
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Colofon
Deze krant wordt gemaakt door studenten Journalistiek van de AP Hogeschool.

Wilt u adverteren in  
Den Triangel of heeft u een 

nieuwstip? Mail dan naar  
redactie@dentriangel.be  
of bel naar Wouter Frateur 

0486 880260

V.U.
Dhr. Wim Lauwers

vzw ′De Deur Uit′
Meistraat 5

Oplage
4100 stuks

Ezra Cnaepkens
Hoofdredacteur

Dieven maken sleutelkluisjes buit

“Wie wil inbreken  
kan dat altijd”
In het holst van de nacht 
maakten dieven bijna 
alle sleutelkastjes in de 
Kolveniersstraat buit. 
Ook Gert werd daarvan 
slachtoffer, maar tot 
een inbraak kwam het 
gelukkig niet. Een trend 
is het wel, zo blijkt, de 
Antwerpse politie kreeg 
sinds december meer 
dan 11 meldingen van 
nachtelijke inbraken via 
die sleutelkastjes.
Door Fee De Pauw

 
“Gelukkig zaten er op dat 
moment geen sleutels in 
het kastje. Dat is erg uit-
zonderlijk want normaal 
halen we die er nooit 
uit”, aldus Gert. De sleu-
telkluisjes zijn vooral po-
pulair bij Airbnb’s. Ze be-
vinden zich veelal aan de 
voorgevel van een woonst 
of gebouw en kunnen 
worden geopend via een 
cijfercode. Gert verhuurt 
een kamer, maar woont er 
ook met zijn gezin.

Dat het een trend is, wist 
Gert vooraf niet: “Ik had 
ook helemaal niet door 
dat mijn kluisje gesto-
len was. De politie heeft 
het gevonden en terug-
gebracht. Toen hoorde 
ik pas dat er meerdere 

slachtoffers waren in de 
buurt.”

De politie raadt iedereen 
aan om zijn sleutels in 
de toekomst gewoon op 
zak te bewaren, maar 
dat is Gert niet van plan: 
“Het is een heel handige 
manier van deuren ope-
nen, je moet niet voor ie-
dereen een sleutel laten 
bijmaken, en als er eens 
iemand langskomt om 
bijvoorbeeld elektriciteit 
of gas op te meten moet je 
er niet per se voor thuis-
blijven.”

Gert heeft inmiddels een 
ander kastje opgehangen, 
en hij wil in de toekomst 
nog voor een camera 
zorgen. Maar bang is hij 
sinds het voorval niet: 
“Mensen zullen altijd 
een manier vinden om in 
te breken, is het niet via 
een sleutelkastje, dan wel 
door het slot te forceren 
of de deur in te trappen.”

Honderden jaren geleden werd Antwerpen op een 
drassig gebied aan de Schelde geboren. Intussen 
is Antwerpen een volwassen stad, met een rijke 
geschiedenis waar Spanjaarden, Oostenrijkers en 
Nederlanders een sterke invloed op hadden. In deze 
mengelmoes vieren we de diversiteit van de stad met 
een scheut Elixir d’Anvers. 

Antwerpen is sinds de jaren zestig uitgegroeid tot 
een metropool van culturen, met mensen van over 
de hele wereld die haar hun thuis noemen. Dankzij 
de Black History Month leren we meer over deze 
diversiteit, waarbij ook de schaamtelijke aspecten 
van onze cultuur, zoals racisme, aan de kaak worden 
gesteld. Het blijft belangrijk dat over zulke thema’s 
een constructief debat wordt gevoerd.

Over constructies gesproken: Antwerpen is niet en-
kel op gebied van mensen veranderd, maar ook de 
stad zelf is fysiek veranderd. Gebouwen komen en 
gaan. Sommige, zoals de Nationale Bank, krijgen een 
nieuwe functie, en het Rubenshuis is aan wat opknap-
werk toe. De monumenten die we hebben, moeten 
we goed bewaren want er zijn er veel verdwenen. Wie 
ooit beslist heeft om de Blauwe Toren af te breken, 
was toch een kwistenbiebel. 

Antwerpen leeft en verandert, en we hebben genoeg 
ruimte voor een hoop nostalgie en chauvinisme. Er is 
veel werk aan de winkel, maar laat ons niet vergeten 
dat we ook veel hebben om trots op te zijn. 

Een oude, maar
diverse stad

Oesters en champagne 
zijn helemaal hot. Dat 
bewijzen de lange rijen 
aan de Oesterbar van 
de weekendmarkt. Elke 
zaterdag en zondag is 
het vanaf de vroege 
uren tot sluitingstijd 
drummen op het Thea-
terplein om een plekje 
te bemachtigen bij één 
van de hoge tafels in 
een maritiem decor. 

Maar ook als je geen 
oesters lust, kan je hier 

komen aanschuiven. 
Hun kreeft en kreu-
kels zijn namelijk even 
populair.  

Zeker een aanrader als 
je nog geen weekend-
plannen hebt. 
Door Demi Feron

Sleutelkastjes zijn vooral populair bij Airbnb’s
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Hoofdredacteur,
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“Er zat 
gelukkig 

geen 
sleutel in”

Gert
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De Warme Bakker in je mailbox

“Brood is familie,  
het is samenzijn”
Als chef-patissier bij Restaurant 1238 
van het Botanic Sanctuary hotel, is 
Julie Houthave (22) een expert als het 
gaat over brood. Ze deelt haar kennis 
via een maandelijkse nieuwsbrief: de 
Broodbrief.
Door Demi Feron 

“Tijdens de eerste lockdown ging ik 
niet meer naar de bakker”, vertelt Julie. 
“We kochten gewoon bloemzakken van 
vijfentwintig kilo en bakten ons eigen 
brood.

Ik zette telkens een foto van hetgeen we 
bakten op sociale media en merkte dat 

ik vrijwel altijd dezelfde vragen kreeg: 
het recept, hoe inzakken van het brood 
vermijden, etc. Ik kreeg zodanig veel be-
richten dat ik besloot er iets mee te doen, 
zo is de Broodbrief geboren.”

Verhuizen 
Patisserie is Julie’s grootste passie. Toch 
ontdekte ze dat pas vrij recent. “Pas op 
mijn twintigste ben ik begonnen aan 
mijn bakkersopleiding. Daarna verzorg-
de ik de desserts bij een traiteur. Zo is de 
bal aan het rollen gegaan.”

Eind vorig jaar werd Julie gevraagd om 
te komen werken bij het nieuwe restau-

rant aan den Botanique. “Ik was eerst niet 
zeker omdat ik weinig ervaring had. Bo-
vendien kom ik uit Ieper, dus het was ook 
een eindje van huis. Maar na één bezoek 
was ik verkocht. Ondertussen voel ik me 
helemaal thuis hier.” 

Vers brood 
“Met de Broodbrief focus ik mij op brood 
in de brede zin. Zo heb ik vorige maand 
over grissini (broodstengels) geschreven. 
Patisserie is leuk maar minder haalbaar 
om thuis te doen. Bovendien is brood 
bakken super gezellig. De heerlijke geur 
van versgebakken brood vult het hele 
huis. Dan denk ik aan mijn grootmoeder, 

met wie ik vroeger samen bakte. Brood 
staat voor familie, het is samenzijn. Dat 
gun ik aan mijn lezers.” 

Toekomst
Ondertussen heeft Julie al 520 abonnees. 
“Onlangs kreeg ik een berichtje van ie-
mand die me al van het begin volgt. Ze 
vertelde me hoe hard ik was gegroeid 
sinds de eerste editie. Zo’n berichtje doet 
me wel iets.

Uiteindelijk wil ik graag uitbreiden, 
het is zodanig aan het groeien dat het 
steeds duurder wordt. Hoe dat juist gaat 
gebeuren, moet ik nog uitwerken. Wie 
weet organiseer ik wel eens een online 
masterclass.” 

Wilt u ook brood leren bakken? Abonneer 
dan op Julie’s Broodbrief via debroodbrief.
be 

“Ik wil blijven groeien”

Nationale Bank 
ondergaat grondige 
verbouwingen 

Den Triangel heeft nieuwe gezichten

Eindelijk is het zover. De 
verbouwingswerken aan 
de Nationale Bank gaan 
dit jaar nog van start. 
Voor het renovatieproject 
maakt Vlaams minister 
van Onroerend erfgoed 
Matthias Diependaele (N-
VA) 1,5 miljoen euro vrij. 
Door Tycho Pollmann

In onze vorige editie kon u 
reeds lezen dat meubelwin-
kel Dônum de eerste inwo-
ner van de gerenoveerde 
Nationale Bank wordt. 
Alleen was het toen nog 
wachten op duidelijke info 
omtrent de renovatie van 
het gebouw op de Frank-
rijklei. Eindelijk lijkt er schot 

in de zaak te komen, want 
nog voor het einde van dit 
jaar zullen de renovatiewer-
ken van start gaan.
 
Met een budget van 1,5 
miljoen euro restaureert 
de stad het historische 
pleisterwerk, het buiten-
schrijnwerk en de daken. 
Na acht jaar leegstand komt 
er naast een meubelwinkel 
ook nog een kantoorruimte 
in het gebouw. Diependaele  
trekt bovendien ook nog 
zijn portemonnee open 
voor renovatiewerken van 
het Willemdok aan het MAS. 

Een nieuw semester is 
begonnen en voor som-
migen van ons betekent 
dat nieuwe uitdagingen. 

Enkele redactieleden van 
het vorige nummer zijn 
momenteel aan het werk 
op hun stageplaatsen. 
Maar maak je geen zor-
gen, onze vrienden die 
het afgelopen semester 
in het buitenland hebben 
gestudeerd zijn terug. Wij 
heten hen van harte wel-
kom en danken hen alvast 
voor hun bijdrage aan den 
Triangel.

Martha, Fee en Romy zijn 
terug van Erasmus en di-

rect in het redactieleven 
geworpen. Welkom te-
rug in België! Fijn om 
jullie weer te zien. Ook 
een applausje voor Demi 
en Baptiste die ons team 
versterken. 

Ten slotte willen we onze 
collega’s die op stage zijn 
heel veel succes wensen. 
Laat zien wat je kan! 
Maar, vergeet ons niet. 
We wachten op jullie te-
rugkomst.
Door anano GoGeshvili

actua

Ondertussen 
voel ik me hier 

helemaal thuis
Julie Houthave

Het colofon is te klein, dus zie hier onze lay-outer 
Baptsite Painblanc
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Plaats hier een 
advertentie

‘’Vroeger waren 
de leerkrachten 
verantwoordelijk 
voor het vervoer’’

“Investeringen zijn nodig om 
zuinig te blijven”

We zijn allemaal in de 
ban van de hoge energie-
prijzen, ook de scholen. 
Zeker toen bekend werd 
dat er geen extra steun-
maatregelen zouden 
komen voor hen. “Het 
enige wat we nu nog kun-
nen doen is inspelen op 
deze prijzen”, zegt Wim 
de Swaef, coördinator 
technische installaties 
aan AP Hogeschool. 
Door Demi Feron 

De hoge prijzen beteke-
nen een ferme hap uit 
het budget van de hoge-
school. “We kunnen de 
prijzen jammer genoeg 
niet veranderen dus we 
zijn genoodzaakt om op 
zoek te gaan naar ma-
nieren om onze kosten te 
drukken. Er stonden al 
wel enkele investeringen 
en veranderingen op de 
planning, die blijken nu 
dringend nodig te zijn”, 
vertelt Wim. 

Investeringen 
Die veranderingen be-
ginnen klein, zoals de 
verwarming lager zet-
ten tijdens sluitingsmo-
menten. “Het blijft ook 
wel een evenwichtsoefe-
ning. Omwille van corona 
moeten we heel actief in-
zetten op ventilatie, wat 
ook de nodige kosten met 

Hoge energieprijzen treffen de scholen

De middelbare school Sint-Jozef OV4 
op de Sint-Jacobsmarkt behoort tot het 
buitengewoon secundair onderwijs, 
ofwel BUSO. Veel leerlingen zijn afhan-
kelijk van busvervoer georganiseerd 
vanuit de school zelf. Dit leerlingen-
vervoer wordt sindskort vergemakke-
lijkt door nieuwe investeringen. Deze 
beslissing is een grote meerwaarde  
volgens Tamara Verhelst, coördinator 
leerlingenvervoer voor CKSA.
Door DaviD lambreGhTs

Leerlingenvervoer Vlaanderen biedt 
gratis vervoer aan leerlingen. Er is ech-
ter een tekort aan bussen, vooral in het 
BUSO. Vlaanderen telt nog geen 250 BU-
SO-scholen. Hierdoor moeten leerlingen 
erg lang op de bus zitten. Eind vorig jaar 
besloot de regering een bedrag van 11 
miljoen euro vrij te maken om het leer-
lingenvervoer te vergemakkelijken en 
extra vervoersmiddelen in te zetten. Ook 
in de Triangelbuurt bevindt zich een 
BUSO-school die kan rekenen op extra 
middelen. Het Sint-Jozef OV4 behoort tot 
het CKSA, ofwel het Centraal Katholieke 
Schoolcomité van Antwerpen. Zij tellen 
meer dan 33 scholen in het Antwerpse, 
waarvan een 600-tal leerlingen vervoer 
nodig hebben. Hiervoor heeft het CKSA 

35 bussen ter beschikking. Nu er kapitaal 
is vrijgemaakt, zijn dat er 36. 

“Sint-Jozef OV4 is één van de CKSA-scho-
len die met deze bussen werkt. Hoewel 
leerlingenvervoer al jarenlang bestaat, 
is het systeem erg laat op punt gesteld. In 
eerste instantie waren de leerkrachten 
van het Sint-Jozef OV4 verantwoorde-
lijk voor het leerlingenvervoer. Nu zijn 
er chauffeurs in dienst. Zij starten als 
vrijwilliger, en na elk trimester volgt 
er feedback. Die feedback komt van ie-
dereen die betrokken is bij het leerlin-
genvervoer, zoals ouders en directie. Zo 
kunnen chauffeurs, als zij dat willen, 
ook in aanmerking komen voor een vast 
contract.”, vertelt Verhelst.

Taxi’s
Sinds 7 februari wordt er ook met taxi’s 
gewerkt. Die zijn in eerste instantie be-
doeld voor ziekenvervoer. Nu worden ze 
voor en na school gebruikt om leerlingen 
te vervoeren die meer afgelegen wonen. 
Er waren in het verleden leerlingen die 
om kwart na zes al op de bus zaten, en 
pas rond half zeven ‘s avonds weer thuis 
waren. Daar hadden vooral veel ouders 
een probleem mee. De leerlingen zelf za-
ten vaak met hun vriendjes op de bus, 

Piloot-project
Naast de extra vervoersmiddelen zijn de 
CKSA-scholen ook bezig met een piloot-
project waarbij leerlingen zich moeten  
verzamelen op vaste plekken en daar 
worden opgehaald door de bussen. Dat 
zorgt voor kortere en makkelijke busrit-
ten, en heeft ook invloed op hoe een leer-
ling zich voor de rest van de dag voelt 
op school. 

Sint-Jozef OV4 krijgt extra 
vervoersmiddelen

Daarnaast staan er gro-
tere structurele investe-
ringen op til. “We willen 
de stookplaatsen van de 
campussen renoveren, 
daken en gevels beter iso-
leren, ramen vervangen, 
etc. We moeten die inves-
teringen doen om zuinig 
te blijven.”

Sensibiliseren 
Daarbovenop w i l de 
school meer inzetten 
op groene energie. “Mo-
menteel werken we al 
met zonnepanelen, maar 
er komen er meer.” De 
studenten van campus 
Meistraat kunnen in ie-
der geval meekijken naar 
hoeveel groene stroom 
wordt gegenereerd. “Aan 
de inkomhal hebben we 
een informatiebord ge-
plaatst waar je kan mee-
volgen hoeveel de school 
zelf geproduceerd heeft. 
Zo willen we onze studen-
ten sensibiliseren voor 
duurzamere energie.” 

Sint-Jozef OV4 kan rekenen op extra vervoersmiddelen

zich meebrengt. Ramen 
openzetten gaat, maar het 
moet aangenaam blijven. 
Gelukkig hebben we een 
relatief warme winter 
gehad.”

actua

“Chauffeurs 
komen in 

aanmerking 
voor een vast 

contract”
Tamara Verhelst

dus dat viel al bij al wel mee. 

Het probleem is nu grotendeels opgelost. 
Ook leerlingen die het fysiek moeilijk 
hebben, kunnen rekenen op een taxi.
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Europees Comité tikt België op de vingers voor ‘nepstages’

© Melissa Borogovac

“Zowel betaalde als onbetaalde 
stages verdienen hun plek op de 
arbeidsmarkt”

België gaat met onbetaalde stages 
in tegen de Europese wetgeving. Dat 
heeft het Europees Comité voor Soci-
ale Rechten beslist. Het gaat om stages 
die buiten het kader van de opleiding 
plaatsvinden. Magalie Verstraelen, 
woordvoerster van schepen voor Werk 
Erica Caluwaerts (Open Vld), heeft ge-
mengde gevoelens bij de kritiek.
Door romy DeriDDer

“Ik ben ervan overtuigd dat zowel be-
taalde als onbetaalde stages hun plek 
op de arbeidsmarkt verdienen. Binnen 
de schoolcontext wordt vandaag reeds 
gebruik gemaakt van onbetaalde stages 
in opleidingen. Die stages dragen bij aan 
het opbouwen van relevante werkerva-
ring en het uitbouwen van bepaalde 
werkexpertises die niet kunnen geleerd 
worden vanuit de schoolboeken”, vertelt 
Verstraelen. 

Zeker voor de opleidingen waar geen tijd 
voor stages voorzien is, zoals universi-
taire opleidingen, vindt Magalie Verstra-
elen net dat onbetaalde stages een oplos-
sing kunnen bieden: “Schoolverlaters 

missen vaak de nodige werkervaring om 
op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. 
Voornamelijk in tijden van jobschaarste 
zorgt dat voor problemen bij het invullen 

dat ze niet meer binnen het kader van 
de opleiding vallen – moeten bedrijven 
dubbel investeren. “Zij investeren vaak 
in jongeren die erna doorstromen naar 
andere werkplekken. Toch kan het niet 
de bedoeling zijn dat werkgevers de 
buitenschoolse stages zien als het gra-
tis invullen van basisprofielen binnen 
de werkplek. In die context valt er zeker 
iets te zeggen voor de beoordeling door 
de Raad van Europa. Die verdoken vorm 
van vrijwilligerswerk valt geenszins te 
rijmen met het recht op vergoeding van 
werknemers om te kunnen voorzien in 
een deftig bestaan”, aldus Verstraelen.

‘Nepstages’ in de Triangelbuurt?
Dirk Vandereyken is consultant bij het 
publicrelationskantoor ‘Badass PR’, ge-
legen aan de Graanmarkt. Hij heeft nog 
nooit een onbetaalde stage aangeboden. 
Wanneer hij toch jongeren in dienst 
nam, werkten ze op commissie. “Als 
betaalde stages de norm worden, gaan 
veel bedrijven geen stageplaatsen meer 
aanbieden. Zelf heb ik lang onbetaald 
gewerkt en dat heeft mij veel opgeleverd: 
niet enkel ervaring maar voornamelijk 
een netwerk”, vertelt Vandereyken. 

Immokantoor Sidimex aan de Frank-
rijklei werkt wel met stagiaires, maar 
die stages zijn telkens gelinkt aan op-
leidingen. “De studenten die bij ons 
werken, worden rechtstreeks van de 
hogescholen doorverwezen naar ons”, 
zegt Mien Verhaeghe, stagecoördinator 
bij Sidimex. “De stages zijn altijd onbe-
taald omdat de stageperiode slechts en-

kele weken duurt. We werken ook met 
mensen die hun traject voor makelaar 
net afgerond hebben. Zij hebben ook een 
verplichte stageperiode maar krijgen 
wel betaald omdat hun stage minstens 
een jaar loopt.”van vacatures door niet-opgeleide jonge-

ren of pas afgestudeerden. Heel vaak is 
er een bepaalde ervaring vereist. Ieder-
een moet ooit beginnen, dus in die zin 
kan een stage een mooi begin vormen.”
Als zulke stages betalend worden – om-

Mien Verhaeghe, stagecöordinator Sidimex

“Onbetaalde 
stages kunnen 

een oplossing zijn”
Magalie Verstraelen
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Nieuwe maatregelen voor Antwerpse deelsteps

Steppen vs stappen

Deze zomer komen er 
no-gozones voor deel-
steps in het centrum van 
Antwerpen. Deelsteps 
kunnen vanaf de zomer 
nog maar 8 km per uur 
rijden op drukke plaat-
sen zoals de Meir. Step-
pende en wandelende 
shoppers snappen de 
maatregelen: “Het is 
een overwinning voor 
de voetgangers.”
Door Tycho Pollmann

“Investeren in een 
ecologische erfenis” 

Antwerpen plant 106 nieuwe toekomstbomen

Het nieuwe jaar is al 
even aan de gang, maar 
toch heeft de Stad Ant-
werpen nog goede voor-
nemens. Groene voorne-
mens. De stad investeert 
dit jaar twee miljoen 
euro in toekomstbo-
men. “Dat zijn bomen 
die voldoende ruimte 
hebben om te groeien 
en zo meer dan 120 jaar 
kunnen worden”, zegt 
Els van Doesburg (N-VA), 
Antwerpse schepen be-
voegd voor groen. Onze 
Triangelbuurt draagt 
met 26 toekomstbomen 
haar steentje bij.
Door Tycho Pollmann

“Boom...boom...boom...” 
Het zijn de woorden van 
a m bassadeu r War re 
Borgmans die klinken 
als een hartslag, maar 
eigenlijk gaat het over 
het nieuwe plan van de 
Stad Antwerpen om 106 
nieuwe toekomstbomen 
te planten. Volgens die 
nieuwe campagne zijn 

Nog tot de zomer rijden 
elektrische deelsteps te-
gen 20 km per uur over 
de Meir. Deze zomer 
komt daar verandering in 
en zullen de stepjes nog 
maar met 8 km per uur 
tussen de shoppers kun-
nen slalommen. “Het is te 
gevaarlijk. Zowel voor de 
wandelaars, als voor de 
steppers”, vindt Martine 
(48) die samen met haar 
dochter komt shoppen 
op de Meir. “Het is een 

logische maatregel. Som-
mige jongeren maken er 
een sport van om over de 
Meir te racen.”

Sinds de recente invasie 
van Nederlanders heb-
ben de steps nog meer 

toekomstbomen de hart-
slag van de stad. Samen 
met de districten inves-
teert de Stad Antwer-
pen twee miljoen euro 
in dit project: “Met dit 
geld gaan we niet alleen 
nieuwe toekomstbomen 
aanplanten, maar ook 
bestaande bomen meer 

ruimte geven zodat ze 
kunnen uitgroeien tot 
een toekomstboom”, ver-
klaart van Doesburg. 

Een toekomstboom is 
dus een boom die zowel 
boven als onder de grond 
veel ruimte krijgt om te 
groeien en zo meer dan De stad investeert twee miljoen euro in toekomstbomen

120 jaar kan worden: “Het 
is een investering, maar 
het is een ecologische 
erfenis die we kunnen 
nalaten aan onze achter-
kleinkinderen”, zegt van 
Doesburg. Dankzij deze 
bomen kunnen we ge-
nieten van een groenere 
en gezondere stad: “Toe-
komstbomen zuiveren de 
lucht door meer fijnstof 
en broeikasgassen op te 
vangen. Ze temperen de 
omgevingsgeluiden en 
zorgen voor verkoeling 
en schaduw in de zomer-
maanden.” 

In de Triangelwijk kun-
nen we genieten van al 
die voordelen. De buurt 
telt reeds 27 toekomst-
bomen. Helaas kan dat 

slechts op twee locaties. 
De Graanmarkt telt er 
maar liefst 26, en een tien-
tal meter verder, voor de 
Bourlaschouwburg, staat 
de eenzame boom die het 
lijstje vervolledigt. Noch-
tans staan er op de Meir 
ook heel wat bomen: “Die 
komen helaas niet in aan-
merking. Een toekomst-
boom moet voldoende 
v r i je  b ove n g r ond s e 
ruimte hebben. Dat bete-
kent dat de stam minstens 
zeven meter verwijderd 
moet zijn van obstakels. 
Helaas is dat op de Meir 
niet het geval”, conclu-
deert van Doesburg.

“Met twee personen op een step is nog gevaarlijker”

Elias (22) wandelt over de Meir naar zijn werk-
plek Uniqlo. Hij valt op door zijn contraste-
rende outfit en sjaal. Zijn muts en zonnebril 
zorgen voor een cool factor. Enthousiast doet 
hij zijn oortjes uit om te vertellen over zijn 
kledij. 
Door marie De PooTer

“Ik koos vanochtend voor een oversized broek 
en hoodie, en een sjaal met bollen. Er is vandaag 
bij mij geen kleur te zien, enkel zwart en wit. Dat 
is niet altijd zo, ik draag ook graag lichtere en 
pastelkleuren, of een mooie beige broek. 

Ik heb voor deze outfit gekozen vanwege het 
weer. Ik vind dat er geen jasje bij moet dus heb 
ik er enkel een sjaal over aangedaan. Ik draag wel 
meerdere lagen onder mijn hoodie, dan weet ik 
zeker dat ik het niet koud krijg.

Ik zou mijn stijl omschrijven als oversized. Ik 
draag nooit aansluitende kledij. Ik hou ook niet 
van zichtbare branding: geen logo’s van Moncler, 
Stone Island of Nike. Nu zie je ook niet welk merk 
ik draag, het is allemaal sec en effen.”

gebruikers. “We hebben 
nog nooit op een elektri-
sche step gereden. In Ne-
derland hebben we geen 
deelsteps, dus het is wel 
leuk dat we dit hier eens 
kunnen proberen”, lacht 
Patrick (29) die samen 
met zijn vriendin een 
dagje de stad bezoekt. “Ik 
snap de maatregelen wel, 
deze machientjes gaan 
ongelooflijk hard. Voor 
de shoppers is die maat-
regel reuzegoed maar wie 
de stad kent, gaat gewoon 
in de omliggende straten 
rijden, toch?” 

Voor Martine mag sche-
pen van Mobiliteit, Koen 
Kennis, nog meer maat-
regelen nemen. “De snel-
heid aanpassen is één 
ding, maar hier komen 
regelmatig steps voorbij 
met twee personen op.”

actua

“Hier 
racen is 

een sport”
Martine

“Toe-
komst-

bomen 
zuiveren 

de lucht”
Els van Doesburg (N-VA)
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Buurtbussers brengen vrijwillig positief nieuws van bus naar bus

Help de buurt via de brievenbus

“Inwoners zijn in de minderheid door een concentratie van shopping, horeca en cultuur”

Leer je straat kennen via de brieven-
bus. David Schoenmaekers is een van 
de vrijwilligers die elke editie van 
onze krant in zijn buurt rondbrengt. 
Al een jaar lang voedt hij de bussen 
van de bewoners van de Otto Venius-
straat, Langegang en Tabaksvest. “Het 
is een klein werkje dat ik nog lang wil 
doen.”
Door Tycho Pollmann

“Ik ben al enkele jaren een trouwe lezer 
van Den Triangel en vorig jaar verscheen 
er een artikel met een oproep naar vrij-
willigers. Ik ben toen direct ingegaan op 
jullie verzoek. Ondertussen bus ik al een 

“Ik drink elke dag 
een glaasje”
Elk drankje brengt een 
geweldig verhaal met 
zich mee. Een verhaal 
dat je met je vrienden 
kunt delen en waar je 
om kunt lachen. Voor 
de Antwerpse stadsgids 
en auteur, Tanguy Ot-
tomer, is dat drankje 
het Elixir d’Anvers. Hij 
brengt dit jaar een boek 
uit over het likeurtje dat 
in onze eigen stad wordt 
gemaakt. 
Door anano GoGeshvili

Elixir d’Anvers wordt 
volgend jaar 160 jaar, dus 
schrijft de grootste fan er 
een boek over. “In 2013 
was ik de eerste ambassa-
deur voor Elixir d’Anvers, 
wat een eer was. Nu een 
boek mogen schrijven 
over het Antwerpse goud 
is voor mij de kers op de 
taart”, zegt Ottomer trots. 

Vanaf september is het 
boek beschikbaar in de 

Stadsgids Tanguy Ottomer schrijft boek over Elixir d’Anvers

jaar lang met veel plezier Den Triangel 
in mijn buurt.“

Waarom besloot je om in te gaan op 
het verzoek? 
“Ik heb heel veel sympathie voor Den 

Triangel. Ik sta volledig achter het be-
lang van een buurtkrant. Zeker in het 
centrum van Antwerpen. Je bent als in-
woner wat anoniemer en geraakt moei-
lijker in contact met de buren. Dan helpt 
een buurtkrant om de wijk te verbinden. 
Inhoudelijk staan er veel artistieke en 
sociale artikels in die het buurtgevoel 
versterken. Het is een krant die steeds 
goed nieuws vertelt. Als ik kan helpen 
door positief nieuws rond de brengen, 
dan doe ik dat maar al te graag.”

Hoe zou je deze buurt omschrijven? 
“Het is een buurt waar ongelofelijk veel 
te doen is. Je hebt een concentratie van 
shopping, horeca en cultuur. Het is een 
bruisende buurt. Dat zorgt er wel voor 
dat je als bewoner in de minderheid 
bent. Er lopen vooral shoppers, toeristen 
of studenten door deze wijk. Aan de ene 
kant is er dus altijd iets te doen, maar 
aan de andere kant zijn dat nooit echte 
buurtevenementen waar je kennis kan 
maken met andere bewoners.”

Welke verhalen lees je het liefst in Den 
Triangel?
“Omdat het echt over de buurt gaat, lees 
ik eigenlijk alles graag. Als kunstlief-
hebber heb ik een persoonlijke voorkeur 
voor het culturele deel, maar ook de aan-
kondigingen van nieuwe cafés en win-

kels lees ik graag. Het is belangrijk om 
te weten wat er in de buurt leeft, zoals 
bijvoorbeeld het verhaal van de skaters 
op het Theaterplein. Het is een leuke mix 
met een klemtoon op positieve verhalen. 
Waar ik meer over hoop te lezen zijn de 
buurtinitiatieven. Zulke artikels verbin-
den onze wijk.”

Ga je Den Triangel nog blijven bussen?
“Ik wil dit nog lang blijven doen. Het is 
maar een klein werkje (lacht). En zo help 
ik de buurt en de studenten.”

Wilt u ook ‘busser’ worden van uw straat? 
Neem dan contact op via de Facebookpa-
gina van Den Triangel of DenTriangel op 
Instagram en help zoals David de buurt 
nog meer te verbinden.

winkels. Je leest niet al-
leen over de geschiedenis 
van de drank, maar ook 
over het geheime recept 
en interessante anekdotes 
van verschillende men-
sen. “Op nonnenscholen 
werd Elixir d’Anvers op 
een suikerklontje gedaan 
om menstruatiepijn te 

actua

verlichten”, vertelt Ot-
tomer. “Ook aan paar-
den werd er vroeger een 
scheut Elixir gegeven, 
omdat ze last hadden van 
kolieken. Daardoor liepen 
ze heel de nacht en kon-
den ze alles uitzweten. 

Zo ging de pijn weg en 
moesten de paarden niet 
geopereerd worden. Heer-
lijk, toch?”

“Ik ben ook een fervente 
drinker van Elixir. Ik 
drink het elke dag, dus 
het kon niet beter zijn.” 

Als Ottomer uit eten gaat, 
weet de bartender wat 
er moet gebeuren: hem 
een drankje met Elixir 
d’Anvers in de handen 
stoppen. “Mijn favoriete 
Elixir-cocktail is de Fie-
ra Sour, ontworpen door 
Beka Gogeshvili. Dat is 
Elixir d’Anvers gemixt 
met Bollekes de Koninck-
siroop, Shack super spi-
ced rum en crunch van 
Antwerpse Handjes”, legt 
Ottomer uit. “Als ik bij 
Fiera binnenkom, geven 
ze die automatisch aan 
mij. Ik krijg al dorst als 
ik eraan denk.”

“Ik wil 
meer artikels 

lezen over
buurtinitiatieven”

David Schoenmaekers

“Het is 
belangrijk 

om te weten 
wat er in 

de buurt leeft”
David Schoenmaekers
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© Proza-K

“We zijn allemaal van 
vlees en bloed”
Het gloednieuwe stadsdichtersduo 
‘Proza-K’, bestaande uit de Congolees-
Antwerpse Yves Kibi Puati Nelen en 
de Joods-Antwerpse Cleo Klapholz, 
zet zich actief in voor Black History 
Month. Dat is een jaarlijkse her-
denking van belangrijke figuren en 
gebeurtenissen uit de Afrikaanse 
geschiedenis. Via de kunst van het 
woord en met Black History Month 
als drijfveer wil Proza-K mensen sa-
menbrengen. 
Door marTha van Den eeDe

“Black History Month is een soort self-
help groep voor mensen van kleur. Het 
is namelijk zo dat op scholen heel veel 
studieboeken vanuit een wit-Europees 
perspectief spreken. Daar is op zich niets 
mis mee, maar je merkt dat er te weinig 
representatie is van mensen van kleur.” 

“In het algemeen wordt er niet veel aan-
dacht besteed aan de geschiedenis van 
Afrikanen. Om dat te counteren en ons 
de kans te geven om in een veilige om-
geving te leren over onze geschiedenis, 
werd Black History Month in het leven 

geroepen. We hopen dat er uiteindelijk 
geen speciaal evenement meer nodig is 
en dat het in het standaard curriculum 
wordt opgenomen, maar zover zijn we 
nog niet”, vertelt Proza-K.

Dichters @ Kavka
Het duo zet zich deze maand actief in 
en organiseert een tweedelig evene-
ment in Kavka: “Vanaf 14 maart is er 
een tentoonstelling te bewonderen van 
kunstenaars die bijna allemaal een in-
ternationale achtergrond hebben. Op 16 
maart houden we een panelgesprek waar 
we de focus willen leggen op ‘the black 
experience in a white society’. Er zullen 
ook een aantal artiesten optreden die de 
opdracht hebben gekregen om nummers 
te schrijven over dat onderwerp.”

Black history and more
Black History Month is ook belangrijk 
voor mensen die discriminatie onder-
vinden maar niet per se van kleur zijn: 
“De basis is onderdrukking en uitslui-
ting, dus zowel vrouwen in een patri-
archale maatschappij, als Joden in een 
antisemitische maatschappij, als Afrika-

nen in een pro-slavernij maatschappij, 
etc., hebben ervaring met deze aspec-
ten. Daarom zijn wij, als duo met zowel 
Joodse als Afrikaanse roots, een goed 
team om het debat open te trekken en 
duidelijk te maken dat het niet enkel om 
de geschiedenis van de kleurling gaat, 
maar meer om de dieperliggende feiten, 

zoals onderdrukking, imperialisme, ko-
lonisatie, antisemitisme, enz.”

“Het gaat tegenwoordig vaak meer over 
kleine, subtiele micro-agressies die in 
onze cultuur verankerd zitten. Hoewel 
mensen het vaak niet zien, gebeurt het 
nog dagelijks. Het is geïnstitutionali-

Black History Month

seerd, je groeit ermee op. We horen vaak 
zinnetjes als: ‘Ik ben geen racist, maar…’, 
en ‘Amai, jij spreekt mooi Nederlands.’ 
Het is dat soort geïnstitutionaliseerd ra-
cisme waar we van af moeten, of dat we 
toch op z’n minst bespreekbaar moeten 
maken.”

Maximaal bereik
Ook al bieden concepten als Black His-
tory Month een bron van hoop, toch is 
het nog niet hoe het moet zijn: “Momen-
teel is het nog iets te veel navelstaren. 
Bij de meeste evenementen voor Black 
History Month zijn de aanwezigen van 
diaspora of van Afrikaanse origine, dat 
is een beetje een gemiste kans want wij 
weten al wat er moet gebeuren. Je kan 
zo honderden evenementen organise-
ren maar als het allemaal echokamers 
zijn, dan missen ze hun doel. Alles wat 
tijdens Black History Month wordt geor-
ganiseerd is fantastisch maar de kern-
groep van mensen die nog het vaakst in 
de foute denkpiste leeft, vaak de oudere 
generaties, is moeilijk te bereiken. Dat 
is zeer jammer.”

zoom

“We moeten 
geïnstitutiona-

liseerd racisme 
bespreekbaar 

maken”
Proza-K
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Black History Month draait om educatie. Daarom 
delen wij graag een aantal boekensuggesties die in 
het standaard curriculum van de geschiedenisles 
thuishoren.
Door marTha van Den eeDe

De geest van koning 
Leopold II en de 
plundering van Congo
Adam Hochschild
Hochschild beschrijft het 
schrikbewind van Leopold II 
in de toenmalige Belgische 
kolonie, Congo. Het leidde 
tot een massamoord met 
ongeveer 10 miljoen slacht-
offers en een internationale 
protestbeweging tegen die 
gruweldaden. Dit non-fictie 
verhaal wordt uit de doeken 
gedaan aan de hand van oor-
spronkelijke getuigenissen. 

The Color Purple
Alice Walker
We bevinden ons in de Ame-
rikaanse staat Georgia in de 
jaren 1930. Celie probeert 
contact te houden met haar 
zus aan de hand van brieven. 
Die vertellen het verhaal over 
hoe ze meermaals werd mis-
handeld in haar jeugd en hoe 
ze haar zus wilde bescher-
men. Maar er komt geen 
antwoord. 

De ondergrondse 
spoorweg 
Colson Whitehead
Cora werkt als slavin op een 
katoenplantage, maar wan-
neer een barbaarse eigenaar 
zijn oog op haar laat vallen, 
besluit ze te vluchten. Via de 
Ondergrondse Spoorweg 
(een groep van anti-slavernij-
activisten) zoekt ze haar weg 
naar de noordelijke staten 
van de VS, waar ze vrij kan 
zijn.

Congo
David Van Reybrouck
In het hartje van Afrika ligt 
een land met een woelige 
geschiedenis. Het barst er 
van de rijkdommen die he-
laas zullen leiden tot gruwe-
lijke taferelen. Dit boek van 
David Van Reybrouck vertelt 
aan de hand van research 
en ooggetuigen de volledige 
geschiedenis van Congo: van 
Stanley tot Leopold II, en van 
Leopold II tot Mobutu.
    

“Je moet er natuurlijk rekening mee 
houden dat die oudere generaties zijn 
opgegroeid in een bepaald paradigma 
en het is enorm lastig als dat aan digge-
len wordt geslagen, om te moeten besef-
fen dat een deel van je persoonlijkheid 
bestaat uit vooroordelen. Er wordt ook 
te weinig naar hen omgekeken, tenzij 
ze iets negatiefs zeggen, dan zijn we er 

constant over bezig. We moeten hen ook 
de kans geven om nieuwe ideeën te ont-
dekken.” 

“Om mensen zoals hen een stem te ge-
ven, willen we een bootcamp organise-
ren waarbij we door middel van poëzie 
mensen met elkaar in contact brengen. 
De droom is om ouderen en jongeren sa-
men te zetten. De ene zal misschien een 
sonnet van Shakespeare opschrijven, 

de ander hiphopteksten van rapper 50 
Cent maar ze zullen snel inzien dat ze 
aan de basis hetzelfde zijn: mensen van 
vlees en bloed.”  

Proza-K schreef een gedicht over hun ervaringen met discriminatie en onderdrukking. 
Het gaat hier om een combinatiegedicht: ze schreven elk een aantal strofen die ze dan 
lieten samenvloeien tot één geheel. 

Lezen, lezen, 
lezen!

zoom

“De kerngroep 
is moeilijk te 

bereiken”
Proza-K

Ontdek meer over de 
woordkunstenaars via:

Instagram: @prozakpoetry

Facebook: @Proza-K

YouTube: Prozak Poetry

Website: www.prozak.be

E-mail: prozakpoetry@gmail.com
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Een man die ridderlijk is, gedraagt zich 
hoffelijk, galant en eerlijk. Was er duizend 
jaar geleden dan geen sprake van seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag? #MeToo 
is een thema dat het voorbije decennium  
constant in de media werd besproken. In fic-
tiereeksen en films wordt er meer en meer 
aandacht aan besteed, merkt ook shopper 
Stefan (26) op in ‘The Last Duel’. 
Door Tycho Pollmann

“Ridley Scott bracht eind vorig jaar met ‘The 
Last Duel’ en ‘The House of Gucci’ twee films in 
één maand tijd uit. Het zijn geen films waar ik 
in eerste instantie geld aan wou uitgeven om in 
de bioscoop te kijken, tot ik vorige week zag dat 
‘The Last Duel’ al beschikbaar was op Disney+.

Het waargebeurde middeleeuwse ridderverhaal 
gaat over Marguerite en haar man, Jean de Car-
rouges. Op een dag beschuldigt Marguerite  de 
schildknaap van haar man van verkrachting. 
Wanneer Jean met dat nieuws naar de koning 
van Frankrijk gaat, besluit de vorst de zaak op 
te lossen met een duel tussen de schildknaap 
en Jean de Carrouges. Zo kan God bepalen wie 
van de twee mannen gelijk heeft.

Ik werd aangetrokken tot de film vanwege zijn 
indrukwekkende cast, met o.a. Matt Damon, 
Ben Affleck, Jodie Comer en Adam Driver. Maar 
wat mij erna fascineerde was de narratieve stijl. 
Het verhaal wordt verteld vanuit drie perspec-
tieven. Eerst krijg je het standpunt van Jean de 
Carrouges. Vervolgens dat van de schildknaap. 
En ten slotte zie je hoe Marguerite de gebeur-
tenissen heeft meegemaakt. Als kijker blijf je 
constant in spanning, omdat je de verteller niet 
met alle zekerheid kan vertrouwen. 

De film toont aan dat het gedrag van sommige 
mannen sinds 1386 weinig is veranderd. Maar 
ook dat je nooit zomaar zeker mag zijn van wat 
je hoort. Een verhaal heeft verschillende stand-
punten en het is belangrijk om die allemaal aan 
het woord te laten.”

‘The Last Duel’ is te bekijken op Disney+

“Leesgoesting delen”

‘Helden en schurken’, 
dat is het thema van 
de 51ste editie van de 
Jeu gd boeken maa nd 
die afgelopen week van 
start ging. Gedurende 
de hele maand maart 
worden kinderen en jon-
geren van 3 tot 15 jaar 
ondergedompeld in de 
wondere wereld van de 
kinder- en jeugdboeken. 
De Jeugdboekenmaand 
is een initiatief van Ie-
dereen Leest.
Door Fee De Pauw

 
Met het thema wil Ieder-
een Leest kinderen en 
jongeren aanzetten om 
zelf een leesheld te wor-
den: “Helden en schur-
ken zijn de kern van veel 
verhalen, maar er is meer 
dan de typische superheld 
of slechterik”, aldus Maya 
Toebat van Iedereen 
Leest. “Velen zitten er 
tussenin, met dit thema 

hebben we aandacht voor 
die grijze zone.”
 
Uit een onderzoek van 
Iedereen Leest uit 2020 
blijkt dat maar liefst 9 op 
10 ouders van kinderen 
tussen 2 en 5 jaar voor-
leest: “Hoe jonger kinde-
ren beginnen met lezen, 
hoe groter de kans is dat 
ze dat blijven doen”, zegt 
Toebat. “We willen niet 

dat kinderen zich ver-
plicht voelen, het moet net 
leuk zijn. Lezen draagt bij 
aan de taalvaardigheid, 
het spreekt de fantasie 
aan, en het draagt bij aan 
je emotionele en sociale 
ontwikkeling.”

 Op 26 februari ging de 
kop er al af in en rond 
bi bl iotheek Permeke 
met een hoop helden- en 
schurkenactiviteiten, zo-
als het maken van een 
heus stapelgedicht met 
Jeugdboekenmaand-am-
bassadeurs auteur Demp-
sey Hendrickx en illustra-
trice Fatinha Ramos. 

De rest van de maand 
zetten evenementen in 
Vlaanderen en Brussel 
het leesplezier voor kin-
deren en jongeren in de 
kijker: “Na twee jaren van 
online activiteiten vinden 
we het fijn dat we nu weer 
l ive onze leesgoesting 
kunnen delen”, laat Toe-
bat weten. 

Ook de Triangelbuurt 
deelt mee in de feest-
vreugde, met de voorstel-
ling ‘Een Held’ in de Erf-
goedbibliotheek Hendrik 

“Liefst van al leest elk kind voor zijn plezier”

Jeugdboekenmaand daagt kinderen en jongeren uit zelf een leesheld te worden

Conscience bijvoorbeeld. 
In de muzikale voorstel-
ling van Lies Van Gasse, 
Anke Verschueren en Sien 
De Smet, wordt de eeu-
wenoude Camelot-legende 
herverteld en zien we hoe 
de jonge ridder Gawein 
plots een echte held moet 
worden.
 
Ook van thuis uit kan 
je deelnemen door een 
boodschap aan je fa-
voriete held of schurk 
te schrijven, tekenen, 
…. Bovendien lanceren 
Dempsey Hendrickx en 
Fantinha Ramos elke zon-
dag een leeschallenge op 
de Facebookpagina van 
Jeugdboekenmaand.

De Jeugdboekenmaand 
loopt van 1 t/m 31 maart. 
Meer informatie vind je op 
jeugdboekenmaand.be

Middeleeuwse MeToo

cultuur

Keuze

“Eindelijk 
weer live 

leesplezier”
Maya Toebat

Ik heb een potje vol met humor

Als ik het dekseltje er af doe

Begin ik al te lachen

Mijn pot vol drama is veel groter

En laat ik meestal dicht

Mijn derde potje is leeg

Ik wil mijn geluk er in steken

Maar ik ben het kwijt

Dédée Dalle, onze huisdichteres

Dédée Dalle is een poëtische zeventiger 
en huisdichteres van den Triangel. Buurt-
bewoners die actief zijn op het digitale 
buurtnetwerk Hoplr, komen haar gedichten 
maandelijks tegen. Dédée heeft een passie 
voor taal en theater, en maakt ook graag 
cryptogrammen. 

Poëziewedstrijden zijn – naar eigen zeggen 
– niets voor haar, omdat ze hedendaagse 
gedichten vaak niet begrijpt. Dédée vindt 
dat gedichten verstaanbaar moeten zijn. Ze 
draagt haar eigen gedichten het liefst voor, 
omdat ze poëzie mooier vindt als je het 
hoort. Voordragen kan natuurlijk niet in een 
krant, maar lees het gedicht gerust hardop 
voor en doe zo Dédée (en jezelf) een plezier.



11den Triangel
07 maart – 26 maart 2022

Humo’s Comedy Cup Finale strijkt neer in Antwerpen

“Arenberg is een ware comedytempel”

© Vincent Voeten

De prestigieuze Humo’s Comedy Cup 
strijkt neer in Antwerpen. Op 13 maart 
strijden de finalisten Vincent Voeten, 
Jade Mintjen en Charles Le Riche in 
de Arenbergschouwburg om de titel 
van meest beloftevolle comedian. 
Vincent Voeten vertelt over hoe een 
trouwspeech het startschot van zijn 
carrière betekende en hoe hij de Co-
medy Cup ervaart.
Door DaviD lambreGhTs   

“Ik hou van donkere humor. Ik maak dan 
ook donkere grappen over taboes en cli-
chés. Mensen die naar comedy komen 
kijken, weten dat ze zich daaraan kun-
nen verwachten en vinden dat ook erg 
grappig. Ik neem iedereen op de korrel, 
maakt niet uit hoe of wie. Ik viseer ook 
niemand. Grappen over mijn vriendin 
slaan over het algemeen het beste aan. 
Dat doe ik dus wel vaker. Ik probeer van-
daag de dag ook nog te werken aan mijn 
improvisatie.” 

Hoe bent u begonnen als comedian?
“In eerste instantie was ik ervan over-
tuigd dat ik ooit een roman zou schrij-
ven. Één zoals Herman Brusselmans. 
Zo’n proces kost veel tijd en dat was niks 
voor mij. Later vroeg mijn zus me om een 
afsluitspeech te geven op haar trouw. 
Die speech werd onbewust een stand-up. 
Het was een schot in de roos. Ik ben toen 
workshops gaan volgen in The Joker, een 
bekend Antwerps comedycafé, en heb zo 
mijn roeping gevonden.”

En nu is het tijd voor de Humo’s Co-
medy Cup?
“De Humo’s Comedy Cup is een erg ge-
respecteerde wedstrijd in de comedy-
scene. Voor mij is het zeker een hoofd-
doel aangezien het een hele erkenning 
is. Het prijzengeld is mooi, maar de titel 
nog mooier. Het kan echt een startschot 
zijn voor je carrière. Iedereen die begaan 
is met Vlaamse comedy volgt het. Het is 
een talentenjacht en dat wil je winnen. 
Zover ik weet, zijn alle vorige winnaars 
vandaag de dag nog steeds professioneel 

bezig met comedy. Het is ook mooi dat de 
finale in Arenberg plaatsvindt, een ware 
comedytempel. Het is een hele eer om 
daar te mogen spelen. Alle stoelen zitten 
tijdens de finale ook vol, het is geweldig.” 

Wat zijn de mindere kanten aan het 
verhaal?
“Dat je moet concurreren met anderen. 
Dat is niet het uitgangspunt van comedy. 
Bij een normale show werken de comedi-
ans samen om iets goed te creëren. Het 
publiek vermaken staat dan centraal. 
Nu zijn we meer bezig met hoe we zelf 
overkomen en hoe goed we performen. 
De andere kandidaten willen hetzelfde 
als ik, maar er kan maar één de prijs 
winnen.”

Je staat nu in de finale. Hoe heb je dat 
traject ervaren?
“Erg mooi en leerrijk. We begonnen met 
meer dan 100 deelnemers. Iedereen 
kreeg 5 minuten om zijn beste beentje 
voor te zetten. Dat is erg weinig. Je moet 
ijzersterk uit de hoek komen, hoewel er 
geen tijd is om een heel verhaal te bren-
gen. Ik heb toen de ene grap na de an-
dere afgevuurd. Die waren een succes. 
De rondes erna krijg je gelukkig meer 
tijd. Zo kan je wat meer structuur in je 
performance aanbrengen: begin, mid-
den en einde. Tijdens de finale krijgen 
we 20 minuten. Dat is lang, maar geeft 
ons als performer meer vrijheid en 
ademruimte.”

“De finale werd door de pandemie twee 
keer uitgesteld, maar nu hebben we ein-
delijk een vaste datum. Ik ben blij dat 
er duidelijkheid is, want je leeft er hard 
naartoe en zolang de finale nog niet is 
gepasseerd, blijft het in je hoofd spelen.”

Hoe bereid je je voor?
“Ik werk met een script dat ik uit mijn 

hoofd leer. Dat oefen ik met mijn vrien-
din als publiek. Uiteindelijk, als de dag 
van het optreden er is, ben ik niet meer 
bezig met mijn tekst. Dan probeer ik me-
zelf vooral rustig te houden.” 

Analyseer je je tegenstander dan?
“Nee, dat niet. Ik hou me enkel bezig 
met mijn eigen stukken. Het maakt niet 
uit wat de andere zegt. Je moet ervoor 
zorgen dat jij het beste uit jezelf haalt, 
dat je met goede grappen komt waar je 
volledig achter staat, en dat je die ook 
goed brengt. De rest zie je wel.” 

Kunst
Toneelhuis
24 februari t.e.m. 26 maart

Wat krijg je als je het thea-
terkindje ‘Drie kleuren wit’ 
van Tom Dewispelaere, Stijn 
Van Opstal en Geert Van 
Rampelberg in een nieuw 
jasje steekt en er Ben Se-
gers in zwiert? ‘Kunst’! Het 
stuk gaat over drie hechte 
vrienden, die na het kopen 
van een prijzig schilderij 
niet enkel met elkaar maar 
ook met hun geliefden in de 
clinch liggen.

Gaten
Theater Het Klokhuis
18-19 maart

‘Gaten’ slaat terug op de 
vergetelheid en de figuur-
lijke gaten in de hersenen 
van Bernard Vandewalle, 
gespeeld door Walter Smits. 
Zijn kleinzoon Kevin, door 
Ken Verdoodt, kan het kaf 
niet van het koren schei-
den. Wat is hij nu écht 
vergeten en wat verzwijgt 
hij doelbewust? Bereid je 
voor op een portie zwarte 
en maatschappijkritische 
humor!

La Pastorale
Stadsschouwburg
19-20 maart

Naar aanleiding van de 
150e verjaardag van Ludwig 
Beethoven komt Malandain 
Ballet Biarritz voor de der-
de keer naar Antwerpen. 
De choreograaf Thierry 
Malandain synchroniseert 
22 dansers met verschil-
lende meesterwerken van 
Beethoven.
 

Waargebeurd
Arenberg
20 maart tot 15 mei

Een collectief dat nog nooit 
op een podium heeft ge-
staan vertelt traag, snel, 
stotterend of vlot hun 
groot of klein verhaal. Hier 
draait het niet om présen-
ce. Doorheen de verhalen 
is er plaatsgemaakt voor 
een streepje muziek en en-
kele parabels uit een jeugd-
dagboek. Bereid je voor op 
een gezellige en ingetogen 
avond vol waargebeurde 
verhalen.

Dummies 
Het Paleis
23 maart

Een mengelmoes van woor-
den, acrobatiek, humor en 
alle regels aan de laars lap-
pen. Dat is de voorstelling 
Dummies. Gedaan met 
“gezondheid” zeggen als 
iemand niest of trakteren 
bij verjaardagen. Hier wordt 
op een ludieke manier de 
absurditeit van regels aan-
gekaart. Dummies is zowel 
voor jong (vanaf 8 jaar) als 
voor oud!

Door romy DeriDDer

cultuur

“Ik maak graag 
donkere grappen 

over taboes”
Vincent Voeten

“De Comedy Cup 
is een startschot 

voor je carrière”
Vincent Voeten
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Verbouwingen Rubenshuis

© Rubenshuis

“Het zal blijven schitteren”
In het Rubenshuis bevinden zich 
alle schatten uit het leven van de be-
roemde 17de eeuwse kunstschilder 
Pieter Paul Rubens. Het afgeleefde 
gebouw is toe aan een opknapbeurt, 
dus is men gestart met de realisatie 
van een masterplan. Het gaat om drie 
verschillende sporen: een nieuw ont-
haalgebouw, de heraanleg van de tuin 
en de volledige renovatie van de kun-
stenaarswoning. Harlinde Pellens van 
de dienst communicatie is enthousiast 
over de plannen.
Door marTha van Den eeDe

“Al een aantal jaar geleden vroeg men 
om subsidies bij Toerisme Vlaanderen 
omdat het onthaalgebouw van het Ru-
benshuis een aantal belangrijke bezoe-

kersfaciliteiten mist. Het huidige ont-
haalpaviljoen werd in 1999 geplaatst 
als tijdelijke oplossing. Het staat er 
ondertussen nog steeds en is helemaal 
afgeleefd. We hebben geen ruimte om 
onze bezoekers – laat staan groepen - 
op een goede manier te ontvangen. Ook 
voor een museumshop en -café is er geen 
ruimte, en er zijn zelfs geen toiletten.”

“De firma ‘Robbrecht & Daem’ ontwierp 
een plan dat momenteel gerealiseerd 
wordt op Hopland. In dat ontwerp wor-
den alle nodige bezoekersfaciliteiten ge-
integreerd met als toevoeging de biblio-
theek van het Rubenianum: het grootste 
documentatiecentrum ter wereld over 
kunst uit de 16de en 17de eeuw in de Ne-

derlanden. Ook dat gebouw was ooit een 
deel van Rubens’ woning: hij bracht er 
zijn boeken onder. Dat was de inspiratie 
voor de architecten om de boeken in het 
nieuwe gebouw in de kijker te zetten.”  

Rubens’ woning zelf wordt ook geres-
taureerd: “Hij heeft zijn huis nooit ont-

“Een 
museum van 

dat formaat 
verdient een 

opknapbeurt”
Harlinde Pellens

worpen met de bedoeling om 200.000 
bezoekers per jaar te ontvangen. Een 
museum van dat formaat heeft nood aan 
een goede klimaatinstallatie voor het 
bewaren van de kunstwerken, en een 
grondige opknapbeurt van het gebouw. 
Ook de toegankelijkheid wordt aange-
pakt, aangezien alle trappen en kleine 
ruimtes het moeilijk maken voor mensen 
die slecht te been zijn of een buggy bij 
hebben.” 

“De doorkijk naar het tuinpaviljoen zal 
worden gerespecteerd. De architecten 
hebben er bewust voor gekozen om hun 
creatie in de schaduw van de oorspron-
kelijk woning te laten staan, zodat die 
kan blijven schitteren.”

Ontwerp Robbrecht & Daem (© Rubenshuis)Ontwerp Robbrecht & Daem (© Rubenshuis)
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Plaats hier een 
advertentie
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Elke zaterdag houdt Filip Peeters de 
voorbijgangers in de Orgelstraat in de 
ban met de geur van verse calamares, 
oesters en andere lekkernijen. Maar 
het product waar hij met zijn vrouw 
en kinderen echt bekend om staat, is 
hun huisgemaakte ‘Tartatin’, ofwel 
omgekeerde appeltaart. 
Door romy DeriDDer

Net zoals veel acteurs waren Peeters en 
zijn vrouw, actrice An Miller tijdelijk 
werkloos door de pandemie. Na zo’n 
streep door hun geplande toneelstuk-
ken, kwamen ze op het idee om zelf een 
film te produceren met hun gezin. Nadat 
ook de cinemazalen op slot gingen, zaten 
ze niet met hun handen in het haar maar 
in het Tartatin deeg. Dat betekende de 
start van een succesverhaal: Les Soeurs 
Miller. “ Luc De Laet van slagerij ‘De Laet 
& Van Haver’ proefde als eerste van onze 
Tartatins en was meteen verkocht. Wat 
begon met 8 stuks eindigt nu elke zater-
dag bij Bourla met 50 stuks”, vertelt Filip 
Peeters met trots.

Het leven is aan de rappen
En die 50 Tartatins vliegen de deur uit 
alsof ze gratis zijn. Toch kosten ze 24 
euro per stuk. Om 12 uur staat er plots 
een lange rij. “We hebben al een keer 
meegemaakt dat mensen in de rij ston-

den en dat we de laatste moesten teleur-
stellen. Als ik je mijn gouden raad mag 
geven: kom op tijd, dan ben je zeker.” 
Voor de pechvogels die net naast een 
taart grijpen, bied Les Soeurs Miller 
andere specialiteiten aan zoals verse 
oesters, zelfbereide calamares en meer.

Het geheim
Het geheim van Les Soeurs Miller is dat 
ze willen excelleren in wat ze maken. 
Enkel dan halen ze voldoening uit wat 
ze doen. “Het gaat erom mensen gelukkig 
te maken en het gaat niet uitsluitend om 

een commercieel idee. Ik ben een Brus-
selaar en zoals wij het zouden zeggen: 
Ach ge Les Soeurs Miller kupt, dan zedde 
nooit ni gesjareld!” 

Acteren of koken?
Peeters is in Vlaanderen vooral bekend 
als acteur. Neemt de rol van kok en patis-
sier nu de bovenhand? “Gelukkig moet 
ik niet kiezen. Ik mag beide doen en 
dat gaan we proberen.” Of er ook na de 
pandemie tijd overblijft voor Les Soeurs 
Miller laat Filip Peeters in het midden: 

“We zullen zien. We hebben van alles 
in gedachten maar we gaan stap voor 
stap.” Met zijn standje in de Orgelstraat, 
vlak naast de Bourlaschouwburg, blijft 
Peeters alvast dicht bij zijn vertrouwde 
plek: het podium.

Elke zaterdag: 12-18u in de Orgelstraat, 
Antwerpen
Meer info: lessoeursmiller.be

“Les Soeurs Miller gaat om mensen gelukkig maken”

St. Patrick’s Day nadert: op 17 maart 
krijg je de kans om nog eens goed 
te feesten. Alles is natuurlijk leu-
ker met de juiste decoratie erbij, 
dus hier vind je een aantal simpele 
stappen om met herbruikbare items 
je huis een Ierse look te geven.
Door marTha van Den eeDe

Benodigdheden: 
- karton
- een schaar
- hartvormige koekjesvorm
- een potlood
- groene verf
- een alcoholstift

Stap 1: 
Voor het tekenen van het klavertje ge-
bruik je de koekjesvorm. Met een pot-
lood teken je rond het hartje op het 
stuk karton. Dat doe je driemaal: één 
keer op de linkerzijde, één keer rechtop 
en één keer op de rechterzijde. Teken 
hieronder nog een steel, en je hebt het 
perfecte klavertje!  

Stap 2: 
Knip de vorm langs de buitenrand uit en 

kleur hem in met groene verf. Vergeet 
de zijkanten niet.

Stap 3: 
Laat de verf goed drogen.

Stap 4: 
Met de alcoholstift teken je een zwarte 
rand. Aan de zijkanten van elke hartjes-
vorm mag je de rand wat verder door-
trekken zodat de scheiding tussen de 
blaadjes duidelijk wordt.

Stap 5 : 
Leg je creaties op tafel, gebruik ze als 
onderleggers, hang ze omhoog of stel 
ze tentoon voor je raam.  

Happy St. Patrick’s Day!

Acteur Filip Peeters kent groots succes met zijn huisgemaakte omgekeerde appeltaarten

“Om een taart te bemachtigen, wees snel!”

luchtig

“Zoals wij het 
zeggen in Brussel: 

Ach ge Les Soeurs 
Miller kupt, zedde 

nooit ni gesjareld”
Filip Peeters
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Buitenlandse studenten over hun Erasmus in Antwerpen

“Antwerpenaren zouden arrogant zijn”

Terwijl we onze nieuwe 
redactieleden die vier 
maanden in het buiten-
land verbleven verwel-
komen in onze redactie, 
nemen we afscheid van 
de buitenlandse studen-
ten die hun Erasmus in 
het eerste semester in 
Antwerpen doorbrach-
ten. Anna (23) en Sebas-
tian (21) zijn daar twee 
van.

De Duitse Anna woont en 
studeert in Stuttgart. Ze 
arriveerde in september 
in Antwerpen, waar ze 
een appartement deelde 
met een huisgenoot en 
haar kat. De Oostenrijkse 
Sebastian liet zijn hoge-
school in Wenen tijdelijk 
achter voor de Antwerpse 
AP Hogeschool, waar hij 
met zijn beste vriend Nico 
naartoe trok.

Waarom koos je voor een 
Erasmus in Antwerpen?
Anna: “Antwerpen was 
eigenlijk niet mijn eerste 
keuze. Ik wou wat ver-
der van huis op Erasmus 
gaan, en ergens waar het 
zonniger was. Dat wil niet 
zeggen dat ik niet blij ben 

met Antwerpen, ik ben 
een beetje van de stad 
gaan houden.”
Sebastian: “Ik koos voor 
Antwerpen omdat ik er sa-
men met een vriend naar-
toe kon gaan. Dat was wel 
handig, om iemand aan 
mijn zijde te hebben. Als 
je met twee bent, leer je 
ook sneller nieuwe men-
sen kennen. Zijn vrienden 
werden mijn vrienden en 
omgekeerd.”

Wat is volgens jou het 
meest vervelende aan 
Antwerpenaren?
Anna: “Er wordt gezegd 
dat Antwerpenaren ar-
rogant zijn, maar dat heb 
ik totaal niet zo ervaren.”
Sebastian: “Waarschijn-
lijk dat ze Oostenrijkers 
onder tafel kunnen drin-
ken (lacht)!”

Wat vond je het leukste 
en minst leuke aan Ant-
werpen?
Anna: “Toen ik hier net 
aankwam, hoorde ik van 
andere studenten dat Ant-
werpenaren erg op zich-
zelf gesteld zijn en niet 
bevriend willen worden 
met Erasmusstudenten. 

Voor Holland & Barrett, een winkel voor 
gezondheids- en verzorgingsproducten, 
zit een eenzame bruine puppy, Jackie. 
Hij zit vastgebonden aan een paal op 
de Meir. Jackie kijkt een beetje bang, 
staart de winkel in en werpt hier en 
daar een blik op de mensen die voor-
bijlopen. Sommige voorbijgangers kijken 
bezorgd, sommigen negeren Jackie en 
sommigen bukken zich om de hond te 
aaien. Ongeduldig kijk ik een paar keer  
of de puppy er nog is en besluit naar het 
dier toe te lopen. “Ik vind dat echt niet 
kunnen”, spreekt een voorbijganger me 
aan. “Even goed nemen ze hem mee en 
doen ze er iets ergs mee.”

Als het baasje naar buiten loopt met 
een hondensnoepje in haar hand, 
loopt de voorbijganger weer weg. Het 
baasje, Marijke (57), en ik geraken aan 
de praat over de hond, zoals dat altijd 
gaat. “Sinds september is Jackie een jaar 
en tien maanden. Het is een Roemeen-
se hond”, vertelt Marijke. “Er werd een 
zwangere hond meegenomen uit Roe-
menië en ik mocht van de acht puppy’s 
één uitkiezen.” 

Jackie zat alleen buiten. Mag hij niet 
binnen met u in de winkel? 
“Hier mag hij binnen, maar ik vind het 

soms onhandig. In veel winkels mag 
Jackie niet mee naar binnen. Hij is nog 
jong.”

Vindt u het niet een beetje zielig dat 
hij hier alleen moet wachten? Voor 
u naar buiten kwam werd er al een 
boze reactie gemaakt.
“Ja ik vind het wel zielig. Boze reacties 
heb ik nog al eens gehad. Nu moest ik 
maar heel even naar binnen. Ik kom juist 
van Linkeroever. Hij heeft heel hard ge-
lopen en hij is vuil.”

Bent u niet bang dat iemand Jackie 
meepakt?
“Ja, daar ben ik soms wel bang voor. 
Ik heb dikwijls gekeken of hij daar nog 
stond. Ik ben een alleenstaande dus ik 
moet mijn plan trekken. Als het moge-
lijk is, neem ik hem graag overal mee 
naartoe. Op die manier voelen we ons 
allebei niet eenzaam. Ik snap waarom 
mensen boos worden. Ik zou ook liever 
wat veranderingen willen zien. Het zou 
fijn zijn om mijn hond mee naar binnen 
te nemen, maar soms is dat ook niet zo 
handig.” 
Door anano GoGeshvili

Dat vond ik niet leuk, 
maar het tegendeel werd 
tijdens mijn verblijf bewe-
zen. Dus dat is het minst 
leuke en het leukste in 
één.”
Sebastian: “Het leukste 
vond ik het caféwezen. 
Belgen zitten zelfs bij 2 
graden op het terras. De 
eerste keer was ik daar 
niet op gekleed, maar nu 
vind ik dat veel gezelliger 
dan binnen zitten.”

Heb je een cultuurshock 
ervaren?
A n na: “Het een cu l -
tuurshock noemen is 
overdreven, maar zoals 
Sebastian zei, vond ik het 
ook gek dat Belgen altijd 
op het terras willen zitten. 
Het is wel gezellig, zolang 
het terras verwarmd is.”

Welke Antwerpse spul-
len gaan in jouw valies 
mee naar huis?
Sebastian: “Toen mijn 
oma en zus me kwamen 
bezoeken, heb ik hen een 
aantal Belgische bieren 
en een doos Antwerpse 
Handjes meegegeven.”

Anna en Sebastian studeerden een semester aan AP Hogeschool.

“Mijn favoriete plekje in de Triangel-
buurt is Barnini, op het Theaterplein. 
Daar ging ik vaak met vrienden iets eten 
of drinken als we tussen lessen in een 
paar uur vrij hadden. Perfect voor een 
koffie, theetje of limonade. En de soep 
is ook super lekker.”

“Ik heb echt genoten van de botanische 
tuin. Vooral in het begin van mijn Eras-
musperiode, toen het nog wat warmer 
was, ging ik daar graag chillen met an-
dere studenten en een koffie van Caf-
fènation, aan de Nationale Bank. En als 
ik stiekem ook een tip mag geven buiten 
de Triangelbuurt, dan is de Dageraad-
plaats voor mij the place to be op een 
vrijdagavond.”

Anna: “Barnini is perfect voor een 
theetje”

Sebastian: “Als het warm is, chill 
ik in de botanische tuin”

Jackie, de pup die liever winkelt met zijn baasje

luchtig
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Verdwenen stukjes Antwerpen
We houden allemaal erg van de historische monumenten in Antwerpen, zoals de Kathedraal, de vele mooie kerken en het Steen. Maar er zijn ook veel 
gebouwen die de tand des tijds niet hebben overleefd. We vergelijken enkele oude foto’s met het heden.
Door ezra cnaePkens

De Blauwe Toren
De Blauwe Toren was deel van de laat-Middeleeuwse 
omwalling die in de 16de eeuw werd omgevormd tot 
de Spaanse omwalling, de stadsmuur waar de Leien 
nu lopen. Nadat die muur werd afgebroken, diende 
de Blauwe Toren als sluis voor de Herentalse vaart, 
één van de oude waterwegen in Antwerpen, en later 
als opslagplaats voor hout en puin. In 1879 werd hij, 
ondanks de tegenspraak uit de buurt, toch afgebroken, 
14 jaar nadat de rest van de Spaanse omwalling. Het 
huis rechts van de toren staat er nog wel en biedt 
momenteel plaats aan een bar genaamd Jeffrey’s.

Tegenwoordig staan er enkele bankjes in de vorm van 
de plattegrond van de toren op het Blauwtorenplein.

De Twaalfmaandenstraat
De Twaalfmaandenstraat is een straatje dat strekt 
tussen de Meir en de Handelsbeurs. De Handelsbeurs 
is bewaard gebleven, maar voor de rest blijft er van 
de oude gebouwen niet veel over. De hoeken van de 
straat, met onder andere het oude café ‘Aeckerlin’, 
hebben plaats gemaakt voor nieuwe zaken op de Meir. 
Weet jij hoe je ‘Twaalfmaandenstraat’ in het Antwerpse 
dialect uitspreekt?

De Kipdorppoort
De Kipdorppoort verbond vroeger de Sint-Jacobsmarkt 
met de Gemeenteplaats. Van deze charmante poort 
en haar omliggende gebouwen blijft niets meer over, 
behalve één huis op nummer 95, het ‘Heilig Huiske’. 
Dat staat momenteel leeg. De Kipdorppoort werd af-
gebroken in 1864-1865 samen met de gehele Spaanse 
omwalling, om plaats te maken voor de Leien en het 
opkomende tramnetwerk. De Kipdorpbrug is door de 
aanleg van de Brabantstunnel opnieuw te bezichtigen 
en neemt je terug naar het 16de eeuwse Antwerpen.

© Stadsarchief Antwerpen (foto-SA423029)

© Stadsarchief Antwerpen (foto-sa235094)

© Stadsarchief Antwerpen (foto-sa235011)

(Oplossing: de Twaalfmaandenstraat spreek je uit als 
de ‘Twelfmungdestroat’)
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Als Antwerpse buurtkrant zijn wij enorm nieuwsgierig naar jullie kennis van het dialect. Op de Meir vonden we 
creatieve invullingen voor het woord ‘kwistenbiebel’! Weet jij het juiste antwoord?
Door romy DeriDDer

“Een luisterende dokter is zeldzaam”

Als buurtkapper luistert Eddy Gos-
selin vaak naar de verhalen van zijn 
klanten, maar er is slechts één dok-
ter die al jaren de Triangelbuurt een 
luisterend oor biedt. Daarom krijgt 
deze week de gepensioneerde huisarts 
Francis Van Godtsenhoven een pateeke 
toegereikt. 
Door romy DeriDDer

Bijna 50 jaar lang gingen Eddy en zijn 
gezin voor kwaaltjes naar dokter Fran-
cis. Hij was voor Eddy meer dan een 
gewone huisarts: “In tegenstelling tot 
andere dokters, die slechts een kwartier 
tijd rekenen voor hun patiënten, kregen 
we bij Francis een half uur. Hij luisterde 
naar zijn patiënten en hij maakte zelfs 
tijd voor een mopje hier en daar.” 

Francis groeide op in Congo. Toen Congo 
onafhankelijk werd, vluchtte hij op 10 
-jarige leeftijd terug naar België. “Toen 

wist ik al dat ik dokter wilde worden, net 
zoals mijn grootvaders”, vertelt Francis. 
De geneeskundemicrobe zit Francis in 
het bloed (figuurlijk weliswaar). Zelfs 
als gepensioneerde werkt Francis enkele 
dagen per week als raadplegend genees-
heer bij RVA in Brussel.  

In Congo onstond ook zijn liefde voor 
honden: “Ik had daar een hondje dat on-
afscheidelijk was met een aap. Omdat ik 
de oudste was, moest ik die hond wassen 
en tegelijk die aap op mijn schouders zet-
ten. Dat vergeet ik nooit meer”. Zijn hond 
Nolan, een Toller in de volksmond,  is al 
10 jaar een trouwe vriend. Nu biedt Fran-
cis tijdens wandelingen met Nolan een 
luisterend oor aan elke voorbijganger en 
daarom namens Eddy een pateeke en een 
welgemeende dankjewel!

In ruil voor 50 jaar goede zorgen een pateeke

uitsmijter

“Ik weet 
het, een 

goede 
quizzer”

“Wij 
kennen 

iets van 
het dialect”

“What the f*ck, een kwistenbiebel… Help me eens? Een 
babbelaar misschien? Of leugenaar. Oh nee, ik weet het: 
een goede quizzer!”

“Kwietenbiet of kwistenbiebel? Kwietenbiet ken ik wel, 
dat is een onnozelaar hé. Mijn wiskunde leerkracht van 
het eerste of tweede middelbaar gebruikte dat woord wel 
eens. Zelf gebruik ik het niet meer, eerder ‘onnozelaar’ of 
‘kieken’ (lacht).”

“Dat is op z’n dialect hé. Een pateeke die af en toe wat uit-
steekt, toch? Ik ben eigenlijk van Sint-Niklaas dus misschien 
gebruiken ze hetzelfde woord daar ook. Ik heb het leren 
kennen door mijn grootouders en ouders.”

“Oei, nee! Maar als ik moet gokken… Een bijbel van iets? 
Ik hoor daar het woord bijbel in, ja. Wij komen van West-
Vlaanderen en dat woord klinkt wel een beetje hetzelfde 
(lacht).”

“Een kwistenbiebel is een halve zot die er af en toe eens 
naast slaat. We kennen wel wat van het dialect. Ik (Luc) 
ben opgegroeid in de Rupelstreek, bij de steenbakkers van 
vroeger hé! Ik gebruik het woord ook in het dagelijks leven. 
Als je veel in Antwerpen komt, dan ken je dit woord wel.”

“Dat weet ik niet. Ik kan dat Googlen. (lacht) Ik heb nog geen 
koffie gehad dus nadenken gaat nog niet goed. Ik heb er 
echt nog nooit van gehoord, sorry!”
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Wat is een ‘kwistenbiebel’?

“Kwieten-
biet ken 

ik wel”

“Een 
bijbel van 

iets?”

“Ik 
kan dat 

Googlen”

“Een 
patéeke 

toch?”


