
 

 

 

 

 

Onthulling van het eerste standbeeld van Jacques Brel op 

het Oud Korenhuis 

 
De schepen van Economische Zaken Marion Lemesre (MR) en de voorzitter van de 

handelaarsvereniging van het Oud Korenhuis onthullen op woensdag 11 oktober, om 

17u30 het eerste standbeeld van Jacques Brel door de Belgische kunstenaar Tom Frantzen.  

 
Terwijl België voorbereidingen treft ter viering van de 40ste overlijdensverjaardag 

van Jacques Brel heeft de Stad Brussel, op vraag van de handelaarsvereniging van het 
Oud Korenhuis, een standbeeld voor de iconische zanger laten oprichten. « Met zijn 
talent, zijn stem en zijn aangrijpende liedjesteksten heeft Jacques Brel een hele 
generatie beïnvloed. Zijn erfenis is nog springlevend; zelfs de jongere generatie kent de 
klassiekers uit zijn repertoire. Daarom heb ik besloten om dit project te steunen. Het zal 
zeker meer leven brengen op het plein waar reeds de Stichting Jacques Brel zich 
bevindt», zegt Marion Lemesre, de schepen van Economische Zaken.  

 
De onthulling van het bronzen standbeeld gebeurt deze woensdagnamiddag. Het 

werk van kunstenaar Tom Franzen getiteld L’envol (De Vlucht) is gedraaid naar de 
Eikstraat en geeft een zingende Brel weer die achter zijn microfoon staat, met zijn 
armen wijd open. « Het is alsof Jacques Brel de bezoekers met open armen ontvangt. 
Wij hopen dat dit standbeeld ons plein meer zichtbaarheid verleent. Er vallen immers 
heel wat horeca- en kwaliteitszaken te ontdekken op dit plein», voegen de voorzitter, 
Jean-Pierre Malherbe,  en vicevoorzitter, Robert de Geyter, van de 
handelaarsvereniging van het Oud Korenhuis toe.  

 
Ook buurthandelaars hebben meegewerkt aan dit project. Zij zijn dan ook erg 

tevreden over het resultaat. Zo kon Studio Baxton dankzij de Stichting Monique Martin 

reproducties van illustraties van Brel door Gabrielle Vincent op de vitrineruiten van de 

winkels aanbrengen. Na de onthulling bieden de handelaars van het plein een hapje en 

drankje. De muzikanten van het Koninklijk Conservatorium van Brussel zorgen voor 

gepaste sfeermuziek. 

 


