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Persbericht 

Museum van het Verzet 
in een nieuw kleedje 

 
Vandaag, op 19 april 2022, vond in het kader van de renovatie van het Museum van het 

Verzet en de uitbreiding van de thema's de officiële ondertekening plaats van een 

partnerovereenkomst tussen de vzw Huis van het Verzet en vzw “Maison de l'Humanisme”. 

Dit gebeurde in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van deze twee verenigingen en 

de burgemeester van Anderlecht, Fabrice Cumps (zie foto in bijlage).  
 

Er waait een nieuwe wind door het Museum van het Verzet. Deze Anderlechtse instantie zet zich 

al 50 jaar lang in voor de herdenking van verzetsstrijders en het onderwijzen van de jonge 

generatie en het brede publiek.   

 

In 2018 sloot het museum de deuren voor een grondige renovatie. Dit was de uitgelezen kans 

om ook de tentoonstelling op te frissen door meer nadruk te leggen op actuele vormen van verzet 

en vragen over burgerschap. Bij de heropening in 2023 wordt dus niet langer alleen het 

historische Verzet aan het publiek tentoongesteld, maar ook alle hedendaagse vormen van 

verzet, en dit via een transversale filosofische benadering. 

 

De toekomstige « Verzetsfabriek » zal het thema in de brede zin van het woord onderzoeken: 

strijden voor vrijheid, gelijkheid, tegen racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en 

discriminatie om politieke, sociale, seksuele, feministische of ecologische redenen of 

omwille van een handicap komen allemaal aan bod. Om dit project uit te voeren is de vzw 

Huis van het Verzet een samenwerking aangegaan met de vzw “Maison de l'Humanisme”: een 

vereniging die in 2016 werd opgericht door burgers die overtuigd zijn van het belang van 



 

Gemeentebestuur Anderlecht - Raadsplein 1 - 1070 Anderlecht 
Perscontact : Perrine Delers 
Tel : 0490 47 65 13 

onderwijs en de emancipatie van elk menselijk wezen. Hiermee willen zij bijdragen tot de 

ontwikkeling van een kritisch denken en burgerplicht bij mensen.  

 

"We zijn erg blij met deze nieuwe samenwerking die het Museum van het Verzet in staat stelt te 

evolueren, zowel wat betreft de thema's, het kader, als de middelen: interactieve ruimte, 

educatieve workshops, werkateliers, bibliotheek of ontspanningsruimte,... ze worden 

allemaal ingezet om een plaats te creëren waar men kan leren, leven en delen", verheugt 

Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, zich.  

 

"Het verleden vergeten is zijn terugkeer aanvaarden", benadrukt Jean-Jacques Bouchez, 

conservator van het museum. “Gezien de terugkeer van het totalitarisme en de oorlogszuchtige 

barbaarsheid op ons continent en de klimatologische en ecologische ontwrichtingen die ons 

bestaan en dat van onze planeet in gevaar brengen, is het dringend tijd om ons te verzetten. De 

jongere generaties wijzen ons de weg. Door hen te begeleiden zullen wij erin slagen een 

broederlijke en verenigde wereld op te bouwen. “Maison de l'Humanisme” is de ideale partner om 

dit doel na te streven", voegt hij eraan toe. 

 

Maar burgers hoeven niet te wachten op de heropening om het gebouw te bezoeken... In het 

kader van Brusselse Museumnocturnes zal een speciale avond het toekomstige project in de 

kijker zetten: hierbij worden rondleidingen op de werf aan de Van Lintstraat 14 aan het publiek 

aangeboden. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij Werkplaats Walter (Van Lintstraat 43) een 

originele tentoonstelling ontdekken die door het collectief Infinitif werd gecreëerd uit de archieven 

van het Museum. Donderdag 12 mei 2022 van 17 tot 22 uur. Online reserveren via 

brussels.museum. 
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