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Vrouwen eigenen zich de openbare ruimte 
 
Stad Brussel stelt een lijst van beroemde vrouwen voor om haar toekomstige pleinen, straten 
en gebouwen te noemen. De diep betreurde Jo Cox is er inbegrepen.  
 

Brussel, donderdag 17 november 2016 
 

Op initiatief van Alain Courtois (MR) en Mohamed Ouriaghli (PS), heeft het 
College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel vandaag een lijst met beroemde 
vrouwen aangenomen. De bedoeling is om straten en pleinen vrouwelijker te maken, en dat, 
in de eerste plaats ter gelegenheid van de creatie van nieuwe wegen of bij wijze van 
uitzondering om historische locaties te hernoemen. 

 
Deze bepaling is in overeenstemming met het actieplan voor de gelijkheid van 

vrouwen en mannen door de gemeenteraad gestemd in september 2014 
(http://www.brussel.be/8437). Een plan die onder andere historische vrouwen wenst te 
bevorderen door straten, pleinen of gebouwen op hun naam te noemen. Onder deze 
zesentwintig in veel opzichten iconische vrouwen, vinden we:  

- Politische vrouwen (Marie Parent, Léonie La Fontaine, Huda Sharawi, Anna 
Zingha, Gabrielle Petit); 

- Kunstenaars (Anna Boch, Marie Howet, Berthe Art, Alice Piette – Van Buuren, 
Yolande Uyttenhove, Suzy Falk, Chantal Akerman); 

- Sportvrouwen (Claire Guttenstein, Jenny Marie Béatrice Addams); 
- Wetenschappers (Marguerite Massart, Claire Préaux, Lise Meitner, Hélène 

Antonopoulos); 
- Schrijvers (Marie-Thérèse Bodart, Madeleine Bourdouxhe, Marguerite Coppin); 
- maar ook Isala Van Diest, Hélène Dutrieu, Régine Karlin et Gabrielle Vincent.  
Afhankelijke van de opkomst van nieuwe openbare ruimtes, stemt het College ermee 

in om voorrang te geven aan deze lijst. 
 
Mohamed Ouriaghli, Schepen voor Gelijke Kansen, zegt: « Het is duidelijk, door de 

patriarchale structuur van onze samenleving, dat de mannen zich de macht en besluitvorming 
hebben toegeëigend. Alhoewel er in de laatste jaren een meer egalitaire organisatie ontstaat 
op verschillende niveaus, blijft de vertegenwoordiging in de openbare ruimte voornamelijk 
mannelijk. Het is belangrijk om dit in evenwicht te brengen door op zowel mannelijke als 
vrouwelijke beroemde mensen te wijzen ».  

 
Alain Courtois, Eerste Schepen, « een nieuw evenwicht tussen de geslachten op alle 

gebieden is van essentieel belang. Vrouwen zijn immers minstens zo competent als mannen! 
Bovendien werken we allemaal samen voor de totstandkoming van een maatschappij waarin 
de mannelijke dominantie geleidelijk wordt vergeten. Meer ruimte voor vrouwen en een 
noodzakelijke mutatie van de mannelijke identiteit helpen het imago van macho op het 
zijspoor te zetten. Het is om deze maatschappelijke evolutie te benadrukken dat het College 
van de Stad Brussel de beslissing heeft genomen om de vertegenwoordiging van vrouwen aan 



te moedigen in de openbare ruimte, door de grote dames die onze geschiedenis hebben 
gekenmerkt in het licht te stellen. »  

 
• Jo Cox 

 
Op 16 juni 2016 werd mevrouw Jo Cox, lid van het Lagerhuis, op een brutale wijze 

vermoord voor haar politieke standpunten, onder meer over de rechten van vrouwen en 
vluchtelingen. Deze verachtelijke daad werd gepleegd door een Britse nationalistische 
supporter in een politiek klimaat dat bevorderlijk is voor dit soort geweld, namelijk wanneer 
de Britten het referendum bespraken over het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk tot 
de Europese Unie. Het proces tegen de moordenaar is momenteel gaande. 

  
De autoriteiten van de Stad Brussel zijn diep geschokt door deze moord. Zij willen 

hulde brengen aan Jo Cox om haar politieke strijd verder te zetten, onder andere ten voordele 
van de Europese integratie. Binnenkort zal een symbolische plaats in de hoofdstad haar naam 
dragen, zij die een deel van haar leven in Brussel heeft gewoond. 

  
De European Women's Lobby, een partner van de Stad Brussel, steunt het initiatief. 

Zijn secretaris-generaal, Joanna Maycock, was een goede vriend van Jo Cox en zij zal de 
toestemming vragen van de familie die het initiatief steunt. “Jo was een goede vriend en 
precies het soort persoon die we willen zien in de politiek: feministisch, briljant en 
onverschrokken, gedreven door een passie voor de rechten van vrouwen en sociale 
rechtvaardigheid en overtuigd dat we moeten en kunnen strijden voor een veiliger en 
egalitaire wereld”. 
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