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Je moet macht geven aan een jongere. Als je hem macht geeft, wordt hij iemand! – Gui 
Hier was het centrum van mijn leven - Ismaël 

 

 
De voormalige bibliotheek, in 2011 – Foto : Saskia Vanderstichele 

 

Deze tentoonstelling is tegelijk een hoogtepunt van ontmoetingen tussen 
buurtbewoners van verschillende sociale klassen, een eerbetoon aan een 

uniek emancipatieverleden en een stap naar de toekomst... 
 

De expo « Ons Tweede Thuis », een organisatie van de inwoners van de Poggewijk, 
brengt hulde aan de voormalige Vermeulenbibliotheek, gelegen in het midden van 

deze volkswijk, Goossensstraat nr. 17, op een steenworp van het gemeentehuis van 

Schaarbeek. De bibliotheek was ook bekend voor het Vermeulen-theater, een 
architectonisch juweel in de geest van de Sint-Gorikshallen, waarvoor pogingen tot 

klassering werden ondernomen, die jammer genoeg faalden.  
 

De sluiting van de bibliotheek in 2011 was een zeer emotionele gebeurtenis: het was 
een plek die jongeren meer dan een eeuw samenbracht, en veel inwoners van deze 

wijk, sterk gekend door migratie, hebben sterke herinneringen aan het feit dat ze 
daar zijn opgegroeid en een plaats hebben gevonden in de Belgische samenleving. 

Allen hebben een sterke vriendschap kunnen opbouwen met Gui Deneyer, die onlangs 
overleed, die de bibliotheek sinds 1957 leidde en er evenzeer een sociaal centrum als 

een culturele plaats van maakte. 
 

Deze tentoonstelling kreeg vorm op een originele manier, via gedrukte getuigenissen 
die op de ramen van de huizen van de Goossensstraat werden geplakt, kunnen 

voorbijgangers flanerend door de straat zich verdiepen in de teksten en beelden. Het 

lokaal wijkcontract, gevestigd op nr. 5, neemt uiteraard ook deel aan het evenement. 
Verder kan je ook oude foto's ontdekken in de gebouwen van de cohousing Casa 

Nova, die zich op de plaats van de voormalige bibliotheek bevindt.  
 



 
Introductie aan de tentoonstelling « Onze tweede huis » 

 

Het is ook een gelegenheid voor de bewoners van de cohousing om vragen te stellen. 
Hoe kunnen ze vandaag in deze plaats investeren? Hoe ontmoet je de buurt met zijn 

sociale, economische en culturele verschillen? De afgelopen 4 jaar hebben deze 
reflecties zich vertaalt in het buurtfeest, "Avanti Pogge", en concrete acties... 

 
Voor de tentoonstelling werd ook een podcast ontwikkeld, "Les autres de l'habitat", 

een dialoog tussen twee bewoners van de cohousing, Louise en Emmanuel, aangevuld 
met getuigenissen van voormalige bibliotheekgebruikers: Gulcen, Amel, Gui, 

Stéphane, Mehmet, enz. Dit verhaal kan online worden beluisterd of in fragmenten 
tijdens de tentoonstelling in de wijk, en brengt zo het verhaal wat de muren dragen 

terug tot leven. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Groepsfoto op de binnenkoer van de voormalige bibliotheek, 2006 

 
Een tweede tentoonstelling, "Pogge et ses visages", wordt op dezelfde moment 

getoond in de polyvalente zaal van de cohousing "Casa Nova", ook gesteund door het 
duurzaam wijkcontract. Deze keer tonen de foto's van Laure Geerts de wijk in het 

heden, met een reeks van 28 portretten van bewoners die tussen het voorjaar en het 
najaar van 2020 in hun huis werden gefotografeerd.  



 
Fato en haar twee dochters – « Pogge et ses visages » door Laure Geerts 

 

Een wandeling, de verzameling van mondelinge getuigenissen, afbeeldingen en de 
creatie van een geluidsdocumentaire, maken het mogelijk om samen een mooie reis 

te maken tussen verleden en heden, hier en elders, en op deze manier de Poggewijk 
te ontdekken, en dit allemaal vóór het volgende wijkfeest "Avanti Pogge", dat gepland 

staat in juni.         
 

Contact : Emmanuel Massart en Annick Hoornaert  
02/494 01 25 – 0494/60 86 77 - www.poggeseparle.be 

 
Expo « Notre deuxième maison » - http://www.poggeseparle.be/notre-deuxieme-maison/  

Expo « Pogge et ses visages » - http://www.poggeseparle.be/pogge-et-ses-visages/  
Introductie « Les autres de l’habitat » - http://www.poggeseparle.be/les-autres-de-l-habitat/  

Podcast « Les autres de l’habitat » - https://soundcloud.com/le-moment-venu/sets/les-autres-de-l-habitat  

 
Een project geleid door buurtbewoners van de wijk Pogge 

Met het wijkcontract Pogge, de cohousing « Casa Nova », SAW-B,  
Farrago Production en MADE-IN-KiT 
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