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Stedentrip Brussel lovesBruegel. De stad staat deze

zomer volledig in het teken van de kunstenaar achter 

‘Dulle Griet’ en ‘De toren van Babel’. We namen een kijkje 

en kwamen terug met genoeg argumenten voor een tripje.

Brussel
viert ‘zijn’
Bruegel

De Brusselse

periode van

Bruegel was

zijn kleurrijkste

Simone Vos

G
edurende 2019 zijn
er exposities, bij-
zondere evene-
menten, wandelin-
gen en fietstochten
in en rondom Brus-
sel. Allemaal geïn-

spireerd op het werk en leven van
Pieter Bruegel de Oude (1525 - 1569),
die in Brussel werkte, trouwde en er
werd begraven. Typerend voor zijn
werk zijn natuurlijk de alledaagse,
boeren taferelen, maar juist ook fan-
tasierijke en opmerkelijke figuren in
zijn schilderijen. Details staan cen-
traal in zijn schilderijen. Sommige
van zijn werken zijn vergelijkbaar
met die van Jheronimus Bosch, die
bekendstaat om de fantasierijke figu-
ren en de meest opmerkelijke ge-
daanten. Je blijft ernaar kijken. Ook
combineerde Bruegel in zijn schilde-
rijen diverse landschappen die hij op
zijn reis naar Italië tegenkwam, met
de landschappen van de Nederlan-
den. De eerste photoshopper ooit,
zou je hem kunnen noemen.

Wandeling door Brussel
Bruegel is onlosmakelijk verbonden
met Brussel, dus het is niet meer dan
logisch dat hij niet alleen in de musea
tot leven komt, maar ook in de stra-
ten van Brussel zelf. Bijvoorbeeld bij
de Kapellekerk, een ‘kapelleke’ dat is
gebouwd in de middeleeuwen en
waar de schilder ligt begraven. ,,Er is
tot drie keer toe gezocht naar over-

blijfselen van de schilder”, vertelt een
stadsgids. ,,Maar er is niks gevonden.
Toch zijn we er zeker van dat hij hier
begraven ligt. Jan, de zoon van Brue-
gel, heeft door Peter Paul Rubens een
schilderij laten maken dat bij het
grafmonument in deze kerk staat.”
Naast de kerk staat een standbeeld

van Bruegel (gemaakt door T. Frant-
zen), op de Kapellenmarkt. Het
standbeeld kijkt uit op de wijk
waarin Bruegel heeft gewoond en is
getrouwd. Het beeld lijkt op een
schilderijlijst, maar dan met een hoek
eruit. ,,De periode waarin Bruegel in
Brussel woonde, was de meest kleur-
rijke uit zijn leven”, vertelt de stads-
gids. ,,Zijn meest bekende schilde-
rijen zijn hier ontstaan.”
Een eindje verderop, in de Rolle-

beekstraat, staan nog diverse middel-
eeuwse panden die doen denken aan
Bruegels tijd. De fontein die tegen-
over de huisjes staat, is geïnspireerd
op zijn werk De strijd tussen carnaval
en vasten. Wanneer je van de Rolle-
beekstraat richting de Hallepoort
loopt, kom je door de Marollen, een
sfeervolle wijk vol kleine winkeltjes
en restaurants. In de Hallepoort, een
veertiende-eeuwse stadspoort, is
vanaf 18 oktober de expositie Back to
Bruegel te zien. Een virtual reality-ex-
positie die je terug naar de zestiende
eeuw brengt.

Originele werken
Een aantal originele werken van
 Bruegel is in de Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België te

Horror

Chamberswordt nu al de

engste serie van 2019 ge-

noemd. Uma Thurman ver-

tolkt de rol van Nancy, wier

dochter Becky op jonge leef-

tijd is overleden. De jonge

Sasha heeft een donorhart nodig en krijgt het

hart van Becky. De operatie lijkt geslaagd, maar

dan beginnen er zich steeds vreemdere praktij-

ken voor te doen. Zo krijgt Sasha sinistere ka-

raktertrekken die niet bij haar aansluiten, maar

bij Becky. 

■ Nu te zien op Netflix. 

Serieõ

Sandra Moerland denkt

terug aan Anne Faber,

kijkt een documentaire

over wiet in Amerika en

tipt een serie die de

engste van het jaar zou

moeten zijn. 
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‘Kwetsbaar en
ingetogen’

Karin Dekkers (48)

uit Geldrop: ,,Kommil

Foo is niet alleen om

te lachen, ze zetten je

ook aan het denken.

Eerst dacht ik dat het

nummer Zuster over

dementeren ging,

maar volgens mij gaat

het ook over liefde en

dood. Zo intens als

Mich Walschaerts dat

zingt. Ik vind het geen

cabaret, maar eerder

kleinkunst, waar het

muzikale er voor mij

uitspringt met ingeto-

gen liedjes. Ze durven

zich kwetsbaar op te

stellen. Vroeger ook

letterlijk, door naakt

op het toneel te staan.

De acrobatiek is ver-

dwenen en de voor-

stelling is rustiger.”

‘De tragiek van het
menselijk falen’

Na 30 jaar speelt cabaret-duo Kommil Foo

zijn meest intieme voorstelling tot nu toe.

Wat: Kommil Foo met ‘Oogst’

Gezien: Parktheater Eindhoven 

Wanneer: Zaterdag 13 april

� Kommil Foo: 28/5 in De Kring, Roosendaal

en 29/5 in Chassé, Breda. FOTO JAAP REEDIJK

‘Jammer van
de clichés’

Jeannette Claessen

(60) uit Eindhoven:

,,Voor mij gaat deze

voorstelling over ver-

langen, verbinden en

liefde. De tragiek van

het menselijk falen,

bijvoorbeeld in de re-

deneringen van de

man die zijn overspel

eerst eerlijk wil op-

biechten, maar daarna

besluit dat niet te

doen om zijn vrouw

niet ongelukkig te

maken. Zo ontstaat

bedrog. Hier en daar

gebruiken ze clichés,

zoals de vrouw die

steeds alleen maar

blond en slank is. De

homosexuele melk-

boer. Dat hebben zij

echt niet nodig, met

zoveel talent.”

‘Subtiel een
hele wereld
verbeelden’

Maarten Koolen (66)

in Helmond: ,,Geraffi-

neerde woordkunst.

Ze werken langzaam

naar een clou toe,

zoals met het verjaar-

dagslied. De hele zaal

moet meezingen met

hiep, hiep, hoera. En

dat dan werkelijk ie-

dereen is uitgenodigd

voor zijn verjaardag,

behalve hijzelf. Of als

Mich alleen maar met

zijn schoenen en een

paar hoge hakken een

verleidingsscène

speelt. Wat een ver-

beeldingskracht. Dit

moet je in het theater

zien, want op tv heeft

het maar de helft van

de impact. Alles klopt

nu. Fenomenaal.”

Top of flop

Viering 450
jaar Bruegel

BRUSSEL

Vanaf april zijn er op 

diverse plekken in en

rond Brussel exposities

en evenementen

rondom Bruegel. Op 

flemishmasters.com

vind je alle informatie.

Koninklijke Musea voor

Schone Kunsten van

België zijn van dinsdag

t/m zondag geopend.

Beyond Bruegel is van

6 april 2019 t/m 31 ja-

nuari 2020 te zien in 

het Dynastie Paleis.

De wereld van Bruegel

is van 6 april t/m 20 

oktober te zien in het

Openluchtmuseum 

in Bokrijk. 

Wiet in Amerika
en de engste serie

Dit boek gaat

niet over seks,

Chusita Fashion

Fever.  YouTube

sensatie Chusita

bespreekt wat

jongeren moeten

weten over seks.

Zonder taboes,

met humor

Dokter Corrie

geeft antwoord,

Niki Padidar.

Favoriet van de

basisschoolleer-

ling maakt op on-

orthodoxe manier

seks bespreek-

baar.

Dus jij en mama

hebben het ge-

daan?!, Katha-

rina van der Ga-

then. 101 seks-

vragen en even-

zovele antwoor-

den. Eerlijk en

met respect.   

BOEKEN
OVER

BLOEMEN
EN BIJEN


