
Een tuintje in Schaarbeek trok de
aandacht van de internationale me-
dia. Het lag niet zoals gebruikelijk
aan de achtergevel van een rijwoning
of naast de oprit van een villa. Nee,
het was een plantenbak op een tapijt
van kunstgras, geïnstalleerd voor een
garagepoort van een typische burger-
woning. De huiseigenaars namen het
initiatief omdat ze geen tuin en auto
bezitten (DS 17 juni). Het tuintje gaf
ademruimte tijdens de lockdown en
werd algauw een ontmoetingsplek
voor buren. Elke dag dansten ze er ter
ere van de zorgverleners.

De kleine tuin oogde knullig en
toch nam de inzet epische proporties
aan. De initiatiefnemers doopten het
tuintje de ‘citizen garden’ en bericht-
ten dagelijks op sociale media over
zijn lotgevallen. De tuin moest dan
ook voortdurend vechten voor zijn
bestaansrecht tegenover geparkeer-
de auto’s. Ook moest hij optornen te-
gen de lokale overheid, voor wie het
stukje groen een grove inbreuk vorm-
de op de wegcode. Ze dreigde met
flinke boetes.

Gisteren werd het tuintje in alle
vroegte verwijderd en gedeponeerd
op een terrein voor gemeentelijk af-
val.

Parkeren op de Grote Markt
Het tuintje raakt een open zenuw in
de stedelijke politiek van Schaar-
beek, een Brusselse gemeente die
qua bevolkingsaantal (133.000 inwo-
ners) een provinciehoofdstad als
Brugge achter zich laat. De onverzet-
telijke houding van het gemeente-
bestuur is tekenend voor een visie op
de publieke ruimte op maat van de
auto. Die visie dateert uit het vorige
millennium, toen je nog op de Grote
Markt en voor het Centraal Station
van Brussel kon parkeren. Het is ook

plein, het voorplein van het gemeen-
tehuis. In de Brabantstraat aan het
Noordstation, een winkelstraat in de
top 10 van België, werden geen par-
keerplaatsen opgeofferd om plaats
te maken voor eventuele wachtrijen
voor winkels. Initiatieven die de ge-
meente wel ondernam, heeft ze met
zo weinig mogelijk ambitie uitge-
voerd. Daardoor werden het jogging-
parcours rond het Josaphatpark en
het groene lint aan de Voltaire- en
Deschanellaan de ideale schietschijf
voor de autominnende buurtbewo-
ners.

Het fietspad in de Wetstraat
De politieke dimensie van het tuintje
overstijgt Schaarbeek. De tijdelijke
herverdeling van de publieke ruimte
staat op het spel. De regering van het
Brussels Gewest had die aangekon-
digd in het kader van de strijd tegen
covid-19. Het speerpunt was het plan
van minister van Mobiliteit Elke Van
den Brandt (Groen) om 40 kilometer
aan extra fietspaden aan te leggen op
de invalswegen van Brussel, onder
andere de Wetstraat. Ook deed de
minister een oproep naar de negen-
tien gemeenten van Brussel om stra-
ten autovrij of minstens autoluw te
maken. Daarvoor stelde ze bloem-
bakken ter beschikking.

De ingrepen in de verkeersinfra-
structuur ontketenden een tegen-
beweging, nog vóór de tijdelijke in-
grepen goed en wel gerealiseerd zijn.
Het fietspad in de Wetstraat leidde
tot protest alom (DS 5 mei). De burge-
meester van Ukkel, Boris Dilliès
(MR), voerde de strijd aan tegen een
autovrij Terkamerenbos en dwong
een compromis af voor gedeeltelijk
autoverkeer. De waarnemend burge-
meester van Schaarbeek, Cécile Jo-
dogne (Défi), verbood afgelopen

typerend voor het totale gebrek aan
verbeelding om tot een creatief verge-
lijk te komen met stadsbewoners,
voor wie de vraag naar open ruimte
een zaak van overleven is, zeker tij-
dens een lockdown.

De coronacrisis toont hoe de stede-
lijke politiek van Schaarbeek gebukt
gaat onder een georganiseerde stil-
stand van meer dan twintig jaar. Die is
aangevoerd door de ‘Lijst van de Bur-
gemeester’ rond Bernard Clerfayt
(Défi), in coalitie met Ecolo-Groen,
die na de verkiezingen in 2018 een
grotere rol opeiste. Niet alleen het
koppel kreeg nul op het rekest. Het
college van Schaarbeek negeert elke
vraag van burgerbewegingen en han-
delsverenigingen voor een tijdelijke
herverdeling van de publieke ruimte.

Zo heeft de bevoegde schepen Lor-
raine de Fierlant (Lijst van de Burge-
meester/MR) vakkundig de plannen
om de horeca te ondersteunen met
terrasjes op straat de nek omgedraaid.
Het ging onder andere over zaken in
de Helmetwijk en op het Colignon-
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De huis-keuken-en-tuin-
besognes van een stad

Dat het gemeentebestuur van Schaarbeek
zich verzet tegen een tuintje voor een garagepoort, 
vindt Gideon Boie veelzeggend. In zijn visie op de 
publieke ruimte staat de auto nog steeds centraal.
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Het tuintje stond op een ongebruikt stukje            asfalt in Schaarbeek. © Alexander Meeus

Rashford was niet aan zijn proef-
stuk toe. Rond Kerstmis liet hij gratis
voedselpakketten uitdelen aan dak-
lozen in Manchester en tijdens de
coronacrisis zamelde hij 22 miljoen
euro in voor de liefdadigheidsinstel-
ling FareShare. Die generositeit is ge-
linkt aan zijn eigen, armoedige jeugd.

Van Manchester naar Doha
Vorige week bracht Amnesty Interna-
tional een rapport uit om aan te kla-
gen dat arbeiders die in een record-
tempo een van de stadions doen oprij-
zen voor het WK in Qatar, al zeven
maanden niet meer betaald zijn. Het
organisatiecomité van het WK beslis-
te daarop de samenwerking met dat
ene bouwbedrijf stop te zetten (DS
17 juni). Het nieuws, dat boven op eer-
dere berichten van systematische uit-
buiting van goedkope migranten en
tientallen dodelijke ongevallen op

werven kwam, veroorzaakte bij ons
nauwelijks een rimpeling.

Publireportages over het derde
WK-stadion dat maandag werd opge-
leverd (‘juweeltje in de woestijn’) haal-
den de voorbije dagen de bovenhand.
De totale kostprijs van de acht nieuwe
stadions: 5,8 miljard euro. De geïm-
porteerde arbeidskrachten, die niet
zelden hun paspoort moeten afgeven
en daardoor de facto lijfeigene wor-
den van hun werkgever, verdienen
maar zo’n 300 dollar per maand, áls ze
al betaald worden.

Geen tweet van Rashford over die
wantoestanden. Hoe zit dat bij de
vooraanstaande Rode Duivels? Bij
Romelu Lukaku – terecht zeer gevoe-
lig voor racisme – geen teken van
leven, niet over Qatar, niet over het ini-
tiatief van zijn ex-ploegmaat Rash-
ford. Vincent Kompany, van wie gewe-
ten is dat hij discreet aan goede doe-

Waar blijft onze Marcus Rashford?

Het was een opbeurend bericht tus-
sen alle coronakommer en kwel: Mar-
cus Rashford, de 22-jarige stervoet-
baller van Manchester United en het
Engelse nationale team, wrong de
arm om van premier Boris Johnson en
minister van Onderwijs Gavin Willi-
amson (DS 17 juni). Na de onlinecam-
pagne ‘#maketheuturn’ van de spits
(2,9 miljoen volgers op Twitter) beslis-
te de Britse regering om die U-bocht te
maken en de gratis lunchmaaltijden
aan 1,3 miljoen behoeftige schoolkin-
deren dan toch niet af te schaffen. Ar-
me gezinnen ontvangen deze zomer
elke week een voucher van 15 pond
om eten te kunnen kopen. Marcus
1-Boris 0.

Frank Van Laeken 
zit te wachten op engagement 
van onze topvoetballers tegen 
de wantoestanden in Qatar.

WK VOETBAL len schenkt, zwijgt in alle talen. Als
morele leider van deze gouden gene-
ratie en wereldwijd gerespecteerd
vanwege zijn maatschappelijke
standpunten, is hij nochtans de idea-
le man om deze uitbuiting aan te kla-
gen. Eden Hazard? Non. Thibaut
Courtois? Nada. Stilte ook bij Toby
Alderweireld, die in maart nog iPads
doneerde aan ziekenhuizen, én bij
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zondag dat de aanleg van een fiets-
pad op de notoire Lambermont-
laan van start ging. Ze had strate-
gisch precies lang genoeg gewacht
om dat te verbieden.

Staycation
Het politieke opportunisme van de
burgemeesters toont de achilles-
hiel van tactisch ‘pop-up-urbanis-
me’. Elke ingreep steunt op een
politiek akkoord tussen partij-
belangen, overheidsniveaus, ge-
meentebelangen en gebruikers-
groepen. Elke ingreep kan dan ook
even snel herroepen worden. De ei-
sen mogen inconsistent zijn, wat
telt, is de electorale basis. Met prin-
cipes kom je nergens, ook al staan
ze te lezen in bestuursakkoorden.
Voor de objectivering van de
verkeerstromen is geen tijd. Beide
kampen vijzelen de onderhande-
lingspositie op met petities en
e-mail-campagnes.

Toch blijven de tactische ingre-
pen op de verkeersinfrastructuur in
Brussel van historisch belang, juist
in het licht van de allereerste stay-
cation in eigen land. De Brusselse
regering lanceerde allerlei oproe-
pen voor initiatieven in de gedeelde
ruimte en speelstraten. Ook
Vlaams minister van Brussel en
Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) deed
een oproep. Dat biedt de kans om
het pleidooi om straten vrij te ma-
ken voor mensen naar een hoger
niveau te brengen.

Tot nu toe hebben verkeerstech-
nische spitsvondigheden de her-
verdeling van de publieke ruimte
beknot. Geen wonder dat de discus-
sie nog steeds gevoerd wordt op ba-
sis van de doorstroming van koning
Auto en de toegankelijkheid van
parkeerplaatsen, niet op basis van
de toegenomen levenskwaliteit.

Als minister-president Rudi
Vervoort (PS) alle hierboven ge-
noemde ministers rond de tafel sa-
menbrengt, ontstaat de perfecte
gelegenheid om een stedenbouw-
kundige visie uit te testen, waarin
tijdelijke ingrepen in de verkeers-
infrastructuur samengaan met so-
ciale voorzieningen, woonbeleid,
jeugdwerking en nog veel meer.Het tuintje stond op een ongebruikt stukje            asfalt in Schaarbeek. © Alexander Meeus

Dries Mertens, kleine voetballer met
een doorgaans groot hart. Kevin De
Bruyne steunt wel de Black Lives Mat-
ter-beweging, omdat zijn club Man-
chester City dat doet, maar waar is
onze Marcus Rashford?

En u?
Blijkbaar durft niemand in de verrot-
te, immorele wereld die het top-
voetbal is, in te gaan tegen het puis-
sant rijke ministaatje in de Golf. Ook
onze voetbalbond niet. Geen letter.
Ook de Uefa hult zich in stilte. Van de
Fifa moeten we al zeker geen heil ver-
wachten. Sinds het wegsturen van de
sjoemelende helft van het Uitvoerend
Comité, voorzitter Sepp Blatter voor-
op, zijn die lieden misschien minder
corrupt, maar de wereldvoetbalbond
blijft wel gecorrumpeerd. De WK’s
van 2018 en 2022 werden toegewezen
aan landen met regimes die hun dic-

tatoriale voeten vegen aan mensen-
rechten.

Als de Fifa ook maar iets van zelf-
respect zou hebben, beslist het om
Qatar alsnog dat WK af te nemen en
het wereldkampioenschap te laten
plaatsvinden in pakweg Zuid-Afrika,
waar die stadions uit 2010 toch maar
witte olifanten aan het worden zijn, en
om de organisatiekosten te laten op-
hoesten door álle Fifa-leden. Dat gaat
die arme arbeiders in Qatar niet dade-
lijk vooruithelpen, maar moeten we
emir Tamim bin Hamad al-Thani zijn
prestigieuze privéfeestje gunnen in
de herfst van 2022?

En u? Beeld u in: elke dag roept een
van die moderne slaven, werkend bij
veertig graden in de schaduw, ‘I can’t
breathe’. Laat u dat zomaar gebeuren,
zolang u maar Messi, Neymar, Ronal-
do en de Rode Duivels aan het werk
kunt zien?

Thucydides’ verslag van de
Peloponnesische Oorlog
(431-404 v. Chr.) is sinds en-
kele dagen mijn toeverlaat,

mijn vluchtheuvel, weg van het acti-
visme van de onverdraagzaamheid, 
het militantisme van de onwetend-
heid, het hysterische gekrijs dat voor 
publiek debat doorgaat.

Wat een verademing is de grote 
Atheense geschiedschrijver, die 
streeft naar een evenwichtig en geïn-
formeerd relaas van een oorlog waar-
in zijn eigen stadstaat een van de 
partijen is. Hij zoekt geen zonde-
bokken, maar feitelijke verklaringen. 
Tijdens de oorlog wordt Athene door 
een epidemie getroffen, niet de zwar-
te pest maar even gruwelijk en dode-
lijk. Onmiddellijk is er een zonde-
bok: de Spartaanse vijand heeft 
waterbronnen in Attica vergiftigd.

Thucydides noemt dat onzin en
doet aan bronnenonderzoek. Athene 
is een zeevarende mogendheid. De 
besmetting is af-
komstig ‘uit het deel 
van Ethiopië dat aan 
Egypte grenst’ en is 
via Egypte en de 
Middellandse Zee in 
de haven van Piraeus 
aangekomen. Van-
daag zwalpen we in 
één grote complot-
theorie: de ‘witte mens’ is schuldig 
aan al wat fout gaat in de wereld.

Revelerend is Thucydides’ relaas
over de ontwrichtende weerslag van 
de epidemie op het gedrag van de 
Atheners. Het roept de vraag op wel-
ke rol covid-19 speelt in het huidige 
fetisjisme. Je helpt een standbeeld 
neerhalen of bekladden en je hebt je 
ding gedaan voor de verdrukten der 
aarde. Je scheldt andersdenkenden 
uit in de sociale media en je hebt je 
revolutionaire inzet getoond. Je zet 
een zwart kader onder je e-mail- en 
twitterboodschappen en je hebt de 
verdrukte medemens geholpen. In al 
dat emotionele geweld, ook bij de 
politici en academici die op die kar 
springen, ontbreekt elk coherent 
toekomstperspectief.

Bijzonder zorgwekkend daarbij is
dat eens te meer de vrouwen bekaaid 
uit de activistische golf komen. Je 
mag het zelfs nauwelijks nog over 
vrouwen hebben. Zo is het verdacht 
geworden om een Vrouwendag te 
houden wegens onvoldoende ‘inclu-
sief’. Zo is het ‘transfoob’ om over 
vrouwelijke menstruatie te spreken, 
of zwangere vrouwen ‘aanstaande 
moeders’ te noemen, want er zijn 
transmannen die nog menstrueren, 
of die nog snel een kind baren voor 
ze zich laten transformeren.

Revelerend zijn de lynchpartijen
in de sociale media tegen de schrijf-
ster J.K. Rowling. Zij zet zich in voor 
meisjes en vrouwen die in opvang-

huizen bescherming hebben gezocht 
tegen misbruik en geweld, waarvan 
zij in haar jeugd ook het slachtoffer 
geweest is. Ze heeft durven te zeggen 
dat daar geen biologische mannen 
horen te komen, ook niet mannen 
die zichzelf als vrouw beschouwen, 
omdat dat te traumatiserend is voor 
de kwetsbare bewoonsters. Was er 
medeleven met die mishandelde 
vrouwen? Vergeet het. Wegens haar 
‘transfobie’ waren pek en veren 
Rowlings deel in de woke wereld, ook 
vanwege acteurs die hun faam te 
danken hebben aan rollen in Harry 
Potter-films.

Altijd weer is er de weigering om
het feminisme als een autonome 
strijd te zien, wat het nochtans is, 
want in alle culturen en onder alle 
mogelijke politieke regimes hebben 
vrouwen voor hun rechten moeten 
opkomen. Nu is er de ‘intersectiona-
liteit’ die de specificiteit van de vrou-
wenbeweging ontkent, door er een 

vergaarbak van te ma-
ken voor elk mogelijk
activisme. Nochtans is
het niet omdat een
vrouw ‘van kleur’ is,
dat ze in een ‘witte’
maatschappij ook op
alle andere vlakken
gediscrimineerd
wordt.

Zo is het dankzij zogenaamd ‘wit-
te’ waarden dat vrouwen ontsnappen 
aan genitale verminking en andere 
onderdrukkende ‘culturele’ praktij-
ken. Zo maakte het Britse bewind in 
India een einde aan de weduwen-
verbranding. Het kolonialisme mag 
dan fout geweest zijn, voor Indiase 
vrouwen redde het levens. Omge-
keerd vergoelijkt de Franse activiste 
van kleur Houria Bouteldja seksueel 
geweld door mannen van kleur tegen 
vrouwen van de eigen gemeenschap. 
Waar sta je dan met de intersectiona-
liteit? Black lives matter, ja. Maar hoe 
zit het met vrouwenlevens?

In deze sfeer is, helaas, de blanke
mens die probeert de feiten en de ge-
schiedenis recht te laten wedervaren 
een onderdrukker die weigert zijn 
‘witte privilege’ te erkennen. Of zijn 
daadkrachtige vrouwen ‘van kleur’, 
zoals Assita Kanko en zovele ande-
ren, verwerpelijke collaborateurs van 
de ‘witte’ structuren. Dan maar lie-
ver bij Thucydides, die schrijft met 
respect voor feiten en nuance. Nu 
maar hopen dat zijn standbeelden 
niet ten prooi vallen aan de huidige 
ahistorische hysterie, omdat het 
Athene van 2.500 jaar geleden slaven 
en geen vrouwenrechten kende.

Eens te meer 
komen vrouwen 
bekaaid uit de 
activistische golf
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Online beleggen. Degiro valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, 
aangezien het geen bank is maar een beleggingsonderneming (DS 6 juni). De cash-
tegoeden worden aangehouden in geldmarktfondsen van Morgan Stanley. Die zijn 
niet gewaarborgd door het Nederlandse depositogarantiestelsel. 
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