


Matrimonium, zn., het: Term van Latijnse oorsprong die ‘huwelijk’ 
betekent. Sinds 2010 maakt ook de uitdrukking ‘cultureel 
matrimonium’ opgang, waarmee een vrouwelijke tegenhanger 
gecreëerd wordt voor ‘patrimonium’ als aanduiding van materiële 
of immateriële goederen van artistiek of historisch belang die van 
vrouwen werden overgeërfd.

• Presentatie • 
> Praktische info

Alle activiteiten van de Matrimoniumdagen zijn gratis. Online reserveren 
is verplicht: www.matrimonydays.be/nl

Als u specifieke behoeften hebt op het gebied van toegankelijkheid 
of vertolking (Engels, Nederlands en Langue des Signes de Belgique 
Francophone (LSFB)), laat het ons weten en wij zullen ons best doen 
om aan uw verzoek te voldoen: info@matrimonydays.be

Tijdens de Matrimoniumdagen is er in de Tour à Plomb gratis 
kinderopvang voor kinderen van 6 tot 12 jaar, zodat ouders de 
georganiseerde activiteiten kunnen bijwonen. Indien u van deze dienst 
gebruik wenst te maken, gelieve ons zo spoedig mogelijk een e-mail te 
sturen: info@matrimonydays.be Toutes les activités des Journées du 
Matrimoine sont gratuites. Les réservations en ligne sont obligatoires: 
www.matrimonydays.be/nl

Patrimoniumdagen bestaan al tientallen jaren: de Open Monumentendag 
vindt immers jaarlijks plaats in september. Matrimoniumdagen waren er 
echter in België niet. In Parijs werden ze voor het eerst georganiseerd 
in 2015. Het initiatief krijgt steeds meer weerklank in heel Frankrijk... en 
sinds 2019 ook in Brussel.
Onder impuls van de vzw L’architecture qui dégenre gaan de 
Matrimoniumdagen door op 23, 24 en 25 september 2022 in Brussel. 

De Matrimoniumdagen plaatsen enerzijds het historisch-architecturaal, 
beeldhouwkundig, stedenbouwkundig, maatschappelijk Brussels 
erfgoed in de kijker. Anderzijds is het ook een mooie kans om het 
huidige artistieke, politieke en feministische erfgoed te ontdekken.

Naast een ontdekkingstocht door het Brusselse matrimonium – dat 
soms en zelfs vaak overschaduwd wordt - komt ook de fundamentele 
kwestie van eigendomsrecht voor vrouwen en de daarmee verbonden 
beroepen aan bod, tijdens workshops met expertes en rondleidingen 
door vrouwen die in de praktijk staan. Zo kunt u zich dankzij het 
programma een beeld vormen van de participatie van vrouwen* en 
genderminderheden in de verschillende matrimoniumgerelateerde 
beroepen. 

Bij elke editie van de Matrimoniumdagen worden verschillende 
markante vrouwen uit de Belgische geschiedenis op de affiches van 
het evenement in de spotlight geplaatst. De ideale gelegenheid om 
deze figuren uit ons matrimoniale erfgoed te (her)ontdekken!

De figuren die dit jaar in de schijnwerpers geplaatst worden, zijn de 
volgende: 
Berthe Dubail (1911-1984),  schilderes; haar eerste werken waren in de 
expressionistische en figuratieve stijl, daarna schakelde ze over naar 
een meer abstracte stijl. Ze gaf ook les aan verschillende kunstscholen.
eliane havenith (1918-2004), , architecte; zij ontwierp verschillende 
modernistische gebouwen in België en was redactielid bij een Belgisch 
architectuurtijdschrift.
Marie Mineur (1831-1923), textielarbeidster; zij ijverde voor de 
verbetering van de arbeidsomstandigheden van vrouwen en kinderen, 
en was een van de eerste feministische militantes in België.
Maria n’koi (data onbekend), Congolese genezeres; zij leidde in 1915 
een opstand tegen de Belgische kolonisering van Congo.
Stella Wolff (1901-1993), advocate; zij speelde een belangrijke rol in de 
feministische beweging en in de strijd voor vrouwenrechten in België.

*De term vrouw wordt gebruikt voor elke persoon die zich identificeert 
met het vrouwelijke geslacht.

> figuren

L’architecture qui dégenre is een platform dat de dominante orde 
in vraag stelt, gelijkheid opbouwt, optimisme schept. L’architecture 
qui dégenre is een ruimte voor het delen van praktijken en kennis in 
verband met architectonische, artistieke en stedelijke gelijkheid.

Al haar missies maken de deelname mogelijk van vrouwen* en 
genderminderheden in de vele ambachten die met erfgoed verband 
houden. De vereniging streeft naar gendergelijkheid en diversiteit. De 
vereniging weerspiegelt via haar organen en projecten de volgende 
waarden: feminisme, recht op de stad, mensenrechten, gelijkheid, 
solidariteit, integratie, intersectionaliteit. 



• tentoonstelling queering brussels • 

Van 10 september tot 21 november 2022 zal de tentoonstelling 
Queering Brussels te zien zijn in de Sint-Gorikshallen met vrije toegang. 
Deze tentoonstelling, georganiseerd door de vzw L’architecture qui 
dégenre in samenwerking met de Sint-Gorikshallen, werd ontwikkeld 
door curatore Camille Kervella, architecte en medeoprichtere van de 
vzw. Deze tentoonstelling stelt een kritiek en een mogelijke toekomst 
van de stad Brussel voor door middel van queer prisma’s.  
 
> opening van de tentoonstelling / launch party Matrimoniumdagen 
2022
Wij nodigen u uit om de tentoonstelling zonder uitstel te ontdekken en 
ons te vergezellen op het openingsfeest dat zal plaatsvinden op 22 
september om 19 uur in de Sint-Gorikshallen. Deze avond zal ook de 
gelegenheid zijn om samen met het team van L’architecture qui dégenre 
asbl de lancering van de vierde editie van de Matrimoniumdagen te 
vieren.

1 october 2022 > 30 juni 2023

Om ons activiteitenaanbod te kunnen uitbreiden, is er sinds 2021 ook 
een jaarprogrammatie: het Matrimoniumseizoen. De tweede editie 
van dit Matrimoniumseizoen 2022/23 zal plaatsvinden van oktober 
2022 tot juni 2023. Het biedt meer dan dertig bijkomende activiteiten 
voor de Brusselaars. Op het programma: rondleidingen, workshops, 
tentoonstellingen, vertoningen en steeds meer activiteiten om ons 
matrimoniale erfgoed te ontdekken. Bedoeling: permanent bijdragen 
aan de sensibilisering en de voorlichting van het publiek rond het 
matrimonium. 

• MatriMoniuMseizoen • 



Vrijdag 23 sePteMber 2022 

•
Gedurende een leerrijke dag over markante Brusselse vrouwen ontwerpen we 
portretten met gegevens en de druktechniek die risografie heet. Met uw hulp 
gaan we op ontdekking in de wereld van de gegevensvisualisering en zoeken we 
informatie op over vrouwen uit het verleden die een band hebben met Brussel. 
Daarna krijgt u een toelichting over de risografietechniek, zodat we samen gedrukte 
kaarten kunnen ontwerpen waarop deze vrouwen afgebeeld staan.
Vereiste kennis: online opzoekingen kunnen doen
Benodigd materiaal: telefoon of computer

Citynova is een agentschap voor maatschappelijke innovatie dat cocreatieprocessen 
uitdenkt en in goede banen leidt, in een zoektocht naar nieuwe ideeën en 
oplossingen. Frau Steiner is een design- en risoprintstudio. De studio geeft 
risografieworkshops waar ontwerpen en grafisch experimenteren centraal staan.

•
09u00-17u00 | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 40 
personen | Inschrijven verplicht

1.

“Paye ta truelle !”: feminisme in de archeologie 

•
Begin de jaren tweeduizend stelde de Amerikaanse archeologe Margaret Conkey 
zich deze vraag: “Heeft het feminisme de archeologie veranderd?” Na twintig jaar 
vechten, moeten we vaststellen dat het nog steeds wachten is op structurele 
verandering. Op het terrein, in het labo, het museum, het leslokaal: geen enkele 
leer- of werkomgeving wordt gespaard. Deze conferentie wil een overzicht geven 
van de situatie en de verschillende strijdpunten van het collectief Paye ta Truelle 
toelichten.
 
Paye ta Truelle werd opgericht in 2017 als collectief project dat strijdt voor 
gelijkheid en diversiteit in de Franstalige archeologiewereld. Het collectief ijvert 
enerzijds voor de waardering van genderarcheologie, en voor de bewustmaking 
van discriminatie in archeologie anderzijds. Zo probeert het deze problematiek te 
bestrijden.

•
19u00-21u30 | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 140 
personen | Inschrijven verplicht

2.

 WOrKSHOP 

 CONFErENtIE

3. Verhalen oVer Vrouwelijke Belgische architecten - rondleiding 
met elisaBeth gérard in het stadscentrum Van Brussel 

•
Het parcours van deze rondleiding voert ons langs onbekende Brusselse gebouwen 
uit de naoorlogse periode, van de jaren ‘50 tot vandaag, in chronologische volgorde. 
Een prima gelegenheid om het stadscentrum met een frisse blik te bekijken en er 
kennis te maken met het gebouwde matrimonium. Deze rondleiding is ook bedoeld 
om de bekendheid van vrouwelijke architecten die na de Tweede Wereldoorlog 
een indruk nalieten te vergroten, en om toe te lichten hoe de werkomstandigheden 
van vrouwen in de architectuur geëvolueerd zijn.

Elisabeth Gérard is architecte en wijdde haar masterproef aan de loopbaan van de 
eerste architectes die afstudeerden aan La Cambre (1929-1950).

•
10-11u30 & 14-15u30 | FR | Boterstraat 24-28 - 1000 Brussel | Maximaal 25 personen 
| Inschrijven verplicht

 rONDLEIDING

zaterdag 24 sePteMber 2022

• PrograMMa • 

portretten met gegeVens en risografie workshop - citynoVa x frau steiner



artiesten en hun entourage: feministische wandeling 
met apolline maleVez

•
Tijdens deze rondleiding maken we kennis met het entourage van kunstenaars 
uit de 19e eeuw. Hiermee willen we de cruciale rol belichten die hun gezinsleden 
(echtgenote, zus, ...), hun assistenten/assistentes of hun huispersoneel vaak 
speelden in de uitbouw van hun carrière.  Via verschillende workshops en met een 
stop aan de huizen van de kunstenaars gaat deze rondleiding in op de verschillende 
vormen van ondersteuning die nodig zijn om artistieke creaties mogelijk te maken 
(zorgverlening, huishoudelijk werk, creatief samenwerken enz.).

Apolline Malevez is doctor in de kunstgeschiedenis. Zij doet voornamelijk onderzoek 
naar de beschrijving van het gezinsleven en de privésfeer in België aan het einde van 
de negentiende eeuw, specifiek door een genderbril.

•
10-12u & 14-16u | FR | IT Tower – Louizalaan 480 – 1050 Elsene | Maximaal 20 
personen | Inschrijven verplicht

5.

rondleiding met de Brussels Brontë group: in de 
Voetsporen Van de gezusters Brontë

•
Deze rondleiding in het centrum van Brussel gaat in op de fascinerende band 
die de succesvolle schrijfsters Emily en Charlotte Brontë hadden met Brussel. Zij 
schreven onder meer de klassiekers “Wuthering Heights”, “Jane Eyre” en “Villette”, en 
woonden in 1842-‘43 in Brussel. Tijdens deze rondleiding met historische insteek 
krijgt u uitgebreid inkijk in het leven van deze zussen in onze hoofdstad  in die tijd, 
ontdekt u plaatsen in de stad die zij kenden, en de manier waarop die veranderd 
zijn.
De Brussels Brontë Group werd opgericht door  Helen MacEwan in 2006 om 
de belangstelling voor de gezusters Bontë en hun periode in Brussel aan te 
wakkeren. De groep organiseert conferenties, leesclubs, rondleidingen en andere 
evenementen. De leden van de groep, met zeer uiteenlopende nationaliteiten, 
tonen allemaal een bijzondere interesse in leven en werk van de Brontës.

•
10-11u30 & 14-15u30 | FR (ochtend) en NL (namiddag) | Koninklijke kapel - 
Museumstraat 2 - 1000 Brussel | Maximaal 15 personen | Inschrijven verplicht

6.

 rONDLEIDING

 rONDLEIDING

heksen in Brussel: feministische rondleiding met 
chiara tomalino

•
Deze wandeling neemt ons mee door de openbare ruimte van de stad, op zoek naar 
de heksen van vroeger en nu. In de 14e eeuw, net vóór het einde van de “donkere” 
Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijd en de Renaissance, vallen vrouwen 
ten prooi aan de duisternis - of beter gezegd aan de vlammen van de brandstapel. 
Hoe komt het dat de vaardigheden en de kennis van vrouwen beschouwd werden als 
hekserij? Hoe veranderden de leefomstandigheden van vrouwen? Welke vrouwelijke 
figuren nemen ons mee naar andere mogelijke werelden? Wat leert de openbare 
ruimte van de stad ons over die tijd... en de heksen van vandaag? 

Chiara Tomalino behaalde haar diploma kunstgeschiedenis aan de UCL met een 
masterproef over de aanwezigheid van vrouwelijke artiesten in musea voor moderne 
kunst. Sinds 2018 is zij in Brussel gids/spreekster en projectcoördinatrice voor 
Arkadia. Als specialiste op het gebied van Street Art en hedendaagse kunst met een 
passie voor de genderthematiek ging ze in 2021 vol enthousiasme als gids aan de 
slag bij het team van L’architecture qui dégenre.

•
10-12u & 14-16u | FR | Kunstberg - 1000 Brussel  | Maximaal 25 personen | Inschrijven 
verplicht 

4.
 rONDLEIDING



nu is het hun Beurt! de Vrouwen Van the plastic 
design collection Van het design museum Brussels

•
Tijdens de 20e eeuw zorgden creatieve vrouwen voor een gigantische transformatie 
en verrijking van de designwereld. Designers, architectes, moderniteitspioniers, 
vernieuwende modeontwerpsters of mecenassen: allemaal drukten ze hun stempel 
op de designgeschiedenis. Op basis van een selectie stukken uit the Plastic Design 
Collection bekijkt deze rondleiding welke indruk ze achterlieten en passeren de 
talrijke domeinen waarin deze vrouwen uitblonken de revue. We vertellen het verhaal 
van zowel de vrouwelijke creatieve duizendpoten die op het voorplan traden als 
van diegenen die door hun mannelijke tegenhangers onzichtbaar gemaakt werden 
en uit de geschiedenis gewist werden.

Het Design Museum Brussels, dat in het leven geroepen werd nadat het Atomium 
een privécollectie verwierf, is een plek die gewijd is aan design en de sociale, 
culturele en politieke achtergrond van de designgeschiedenis. Het bezoek vindt 
plaats onder leiding van Cristina Bargna, die verantwoordelijk is voor de collecties 
en de tentoonstellingen in het Design Museum Brussels.

•
11-12u30 & 14-15u30 | FR | Design Museum Brussels - Belgiëplein 1 – 1020 Brussel 
| Maximaal 20 personen | Inschrijven verplicht

8.

in de schaduw Van de restauratrice: Bezoek aan 
de coulissen Van het africamuseum met célia 
charkaoui-sédille

•
Met een bezoek aan het restauratie-atelier en een tentoonstelling in opbouw 
gaan we dieper in op de geprivilegieerde relatie die wij hebben met de werken, 
en het belang van een nieuwe kruispuntvisie op deze objecten. Via anekdotes 
over de bewaring van een aantal museumstukken krijgen we een idee van het 
conserverings-/restauratiewerk dat door vrouwen voornamelijk in de schaduw 
verricht wordt, en van de eeuwige vernieuwing van kunst vanuit hun perspectief 
en met hun techniek. 

Célia, de voormalige conservatrice-restauratrice van het Africamuseum, 
coördineert nu de zoektocht naar de oorsprong van de collecties. Zij schrijft 
stukken voor diverse media waarin ze genderkwesties en de dekolonialisering van 
de cultuur aankaart. Sinds dit jaar is ze ook lid van het begeleidingscomité van de 
Matrimoniumdagen. 

•
10-12u & 14-16u |  FR (ochtend) en NL (namiddag) | Leuvensesteenweg, 13 - 3080 
Tervuren | Maximaal 15 personen | Inschrijven verplicht 

9.

 rONDLEIDING

 rONDLEIDING

7. Brusselse wandeling oVer het leVen Van neel doff 
onder leiding Van marianne puttemans

•
We vertrekken in het stadscentrum, waar Neel Doff woonde, en wandelen in de 
richting van het Flageyplein dat zij zo goed kende. Daarbij houden we halt op 
verschillende plekken die belangrijk waren voor haar als schrijfster, waar we een 
toelichting krijgen over haar leven en werk, en de strijd die ze voerde. 

Marianne Puttemans is historica, professor geschiedenis en architectuur aan de 
ULB, romanschrijfster en journaliste. Ze heeft een bijzondere passie voor de stad 
Brussel, romaanse architectuur en art nouveau. 

•
10-12u & 14-16u | Brouckèreplein - 1000 Brussel | Maximaal 30 personen | FR | 
Inschrijven verplicht

 rONDLEIDING



 WOrKSHOP

onder ons - initiatieworkshop dj-mixen met rêVe Bleu

•
Vrouwen, queers, en mensen van kleur zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in 
de muziekwereld (zowel op het podium als in de coulissen). Deze workshops zijn 
opgevat als emancipatie-instrument en een manier om je identiteit, je verlangens 
en je keuzes uiten. Een manier om je de ruimte op het podium eigen te maken, 
maar vooral een manier om jezelf TOE TE LATEN die ruimte in te nemen. Zo is het 
de voornaamste bedoeling van deze workshop om een empowermentbeweging op 
gang te brengen en/of verder te zetten die tegelijk individueel en algemeen is. De 
workshop bestaat uit twee delen. Theorie: presentatie van het materiaal, inleiding 
op verschillende interpretaties van het begrip ‘mix’. Praktijk: een demonstratie, 
mixen beluisteren en beoefenen, samples zoeken;

Sarah Abd Ali (alias Rêve bleu) is een plastische kunstenares en geluidsartieste die 
woont en werkt in Brussel. Ze houdt van toestellen, souvenirs en melancholische 
dromen. Haar muziek bevat een mix van verschillende invloeden: ambient music, 
impressionist music, EBM, synth-pop, techno, disco, RnB... 

14-18u | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 15 personen 
| Inschrijven verplicht

11.

maquetteworkshop met archikids: een kennismaking 
met Vrouwelijke architecten in België

•
Tijdens deze workshop voor kinderen van 8 tot 12 jaar krijgen de deelnemertjes de 
kans om kennis te maken met vrouwelijke architecten, eerst in theorie en daarna 
in de praktijk, met maquettes die het werk van een vrouwelijke architect tonen. Elk 
kind krijgt zijn creatie mee naar huis aan het einde van de workshop.
 
Anaïs Gérard wilde altijd lerares worden, maar veranderde uiteindelijk van mening. In 
2010 werd ze architecte. In 2020 ging ze minder uren werken als architecte om een 
project op te starten waar ze al jaren mee speelde: ArchiKids, om kinderen kennis 
te laten maken met architectuur. Zo kon ze aansluiting vinden bij het pedagogische 
dat haar zo dierbaar is, maar toch in de architectuurwereld blijven. 

•
10-11hu30 | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 15 
personen (8 tot 12 jaar onder begeleiding) | Inschrijven verplicht

12.
 jEuGDaCtIvItEIt

 WOrKSHOP

architectuur met meer queer, een andere 
Verhouding tot de ruimte - workshop met pia pia

•
De ruimte waarin we wonen, ons bewegen en ons uitdrukken, is niet neutraal. Ze is 
het product van gendernormen die op hun beurt het resultaat zijn van kracht- en 
dominantieverhoudingen. De focus ligt tijdens deze workshop op de inspanningen 
die vrouwen en de LGBTQIA+ gemeenschap geleverd hebben voor een andere 
manier van denken rond architectuur in de stad. Aan de hand daarvan worden 
we ons bewust van onze verhouding tot de ruimte en de manier waarop deze 
community lichamen volgens eigen normen een bepaalde richting uitstuurt.
 
Pia Pia, een vereniging voor leden van de LGBTQIA+ gemeenschap die meer 
zichtbaarheid wil geven aan de queercultuur en de bijhorende verhalen, werkt 
voor de gelegenheid samen met ICHRA - dus ARCHI maar dan omgekeerd - een 
collectief dat ijvert voor meer gelijkheid en diversiteit in de opbouw van onze 
leefomgeving.

•
14-18u | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 15 personen 
| Inschrijven verplicht

10.



liVe podcast gem – pépites d’architecture

•
De eerste afleveringen werden in de studio opgenomen, maar nu nodigt GEM - 
Pépites d’architecture u uit om mee te werken aan de opname/het openbare debat 
voor het vierde deel. Tijdens dit evenement ontmoet u de verschillende spreeksters 
uit de podcast voor een collectieve, transversale discussie. Het is een gelegenheid 
om te debatteren over de onderwerpen uit het eerste seizoen van de podcast, en 
naar verhalen van de gastspreeksters en het publiek te luisteren over architectuur 
in de praktijk, en de genderdynamiek die zich hier ontwikkelt.

GEM - Pépites d’architecture is een podcast die nadenkt over de genderdynamiek 
in de architectuurwereld en de rol die vrouwen hierin spelen. In het eerste seizoen 
hoort u onderzoeksters Alessandra Bruno, Anne-Laure Iger en Sophie Jacquemin, 
die op het spoor zijn van nieuwe verhalen over de Belgische en Spaanse 
architectuurpraktijk die verder gaat dan de professionele archetypes.

•
18u30-21u30 | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 140 
personen | Inschrijven verplicht

15.  CONFErENtIE

unique en son genre - kindersprookjes Voorgelezen 
door dragqueens/een drag-king

•
Een dragqueen, een drag-king, een boek, een kind dat de oren spitst samen 
met een volwassene. Samen. Hoe kunnen we nadenken over genderkwesties 
en seksualiteit via literatuur, poëzie, woorden en kleuren? Ze kruipen niet in een 
andere huid om ons te betoveren, ze trekken gewoon een ander kostuum aan. Hoe 
bespreek je zulke complexe onderwerpen wanneer je nog veel glinsteringen in je 
oogjes hebt? Dat hangt ervan af.

Unique en son genre is een plek waar je vrij bent en een ervaring beleeft, die 
openstaat voor iedereen en waar verbeelding en nieuwsgierigheid vrij spel krijgen. 
Alle leeftijden mogen zich op hun eigen manier uiten, zonder dat er geoordeeld 
wordt. Samen werken we een eenvoudig, speels moment uit waar kinderen 
kennismaken met mensen die genderkwesties op hun kop zetten en ontleden.

•
14-15u30 | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 30 
personen (kinderen van 8 tot 12 jaar onder begeleiding) | | Inschrijven verplicht

13.
 jEuGDaCtIvItEIt

14. conferentie “de kracht Van Vezels: textiel en 
Vrouwelijke kunstenaars” door Virginie mamet

•
Hoe hebben vrouwelijke kunstenaars zich de textielkunsten, die historisch verankerd 
zijn in uiteenlopende milieus, opnieuw eigen gemaakt? Van Arts & Crafts tot 
podiumuitvoeringen en relationele handelingen: de textielkunsten komen tot leven 
in hun kenmerkende verscheidenheid. Transgressie, monumentaliteit, souplesse, 
mobiliteit, samenhorigheid, ... allemaal mogelijke benaderingen. De conferentie 
wordt gevolgd door een gesprek met een hedendaagse textielkunstenares en een 
discussie met het publiek.

Virginie Mamet heeft een diploma en een aggregaat kunstgeschiedenis van de ULB. 
Zij is verbonden aan de dienst Culturele Bemiddeling van de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België, en werkt als zelfstandige voor verschillende Brusselse 
vzw’s en instellingen. Haar onderzoek betreft voornamelijk de textielkunst.

•
15-17u | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 140 
personen | Inschrijven verplicht

 CONFErENtIE



in de Voetsporen Van Brusselse stadsBouw.st.ers 
met an claeys

•
An Claeys neemt je mee op wandeling in de voetsporen van stadsbouw.st.ers 
lansgs spoorlijn 28 van het Elisabethpark tot Tour & Taxis. Laat je verrassen door 
de verhalen achter publieke ruimten waar buurvrouwen de handen uit de mouwen 
steken om stadprojecten te ontwikkelen als antwoord op collectieve noden, vaak 
in samenwerking met experten en lokale overheden. De wandeling is ook een 
uitnodiging om recepten uit te wisselen voor de co-constructie van ”cocottes à la 
bruxelloise”. 

An Claeys, filologe,  is al meer dan 15 jaar betrokken bij heel wat Brusselse 
meertalige projecten rond breed leren, toerisme en burgerparticipatie. Zo raakte 
ze gefascineerd door de vele bottom-upverhalen van vrouwen die barrières 
doorbreken en in co-constructie projecten opzetten voor hun buurt. 

•
10-12u & 14-16u | FR (ochtend) en NL (namiddag)  | Simonis - 1081 Koekelberg | 
Maximaal 15 personen | Inschrijven verplicht

17.
 rONDLEIDING

rondleiding door camille kerVella op de 
tentoonstelling queering Brussels

•
Kom samen met de curatrice de tentoonstelling Queering Brussels ontdekken. 
Een rondleiding doorspekt met commentaren en inside information van wie aan 
de tentoonstelling meewerkte. De tentoonstelling geeft inkijk in de expertise, 
de ervaringen en de verhalen van de LGBTQIA+/queer community. Ze denkt na 
over de opbouw van de huidige context waarin deze community leeft en over de 
betekenis van een plek als de Sint-Gorikshallen.

Camille Kervella is architecte, curatrice en mede-oprichtster van de vzw 
L’architecture qui dégenre. Haar werk wordt gekenmerkt door het idee dat ons 
lichaam en onze identiteit politiek van aard zijn. Als lesbische architectuur 
beoefenen, kleurt bijgevolg onze visie op gebouwen en de maatschappij. 

•
10-12u en 14-16u | FR | Sint-Gorikshallen - Sint-Goriksplein 1 - 1000 Brussel | 
maximaal 20 personen | Inschrijven verplicht

16.
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 rONDLEIDING

18. decoloniaal en feministisch Bezoek aan het 
centrum Van Brussel door mireille-tsheusi roBert 
Van de Vzw Bamko-cran

•
Bamko is een antiracistische waakhondvereniging die actief is op het gebied van 
de opleiding van maatschappelijk werkers, de media, de bevordering van het 
openbaar debat en de verdediging van de rechten van slachtoffers van racisme, met 
inbegrip van het Afrisme (anti-zwart racisme). Het is een comité van voornamelijk 
Afrodescendant vrouwen die zich inzetten voor gelijkheid en rassengelijkheid 
door middel van volksopvoedingsacties in Brussel en Wallonië. De belangrijkste 
activiteiten zijn opleiding, publicatie van artikelen en boeken, artistieke producties, 
organisatie van feministische en dekoloniale wandelingen.

Mireille-Tsheusi ROBERT is decoloniaal, deraciaal en feministisch trainer en auteur 
sinds 1999. Na een carrière als opvoedster van kwetsbare adolescenten werd zij 
voorzitter van de Bamko vereniging.

•
10-11u30 & 14-15u30 | FR | Plein Patrice Lumumba - 1050 Elsene | Maximaal 15 
personen | Inschrijven verplicht

 rONDLEIDING



architectuur met meer queer, een andere 
Verhouding tot de ruimte - workshop met pia pia

Activiteit ook gepland op zaterdag / Zie beschrijving hierboven
•

14-18u | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 15 personen 
| Inschrijven verplicht

20.

 WOrKSHOP

paticipatief “wauw” tuinieren Volgens methode 
simone kroll

•
De architectuur en omgeving van La mémé is tot stand gekomen via een 
participatieve proces begeleid door Atelier Kroll. We zijn te gast in het hart van 
de campus. We gaan zelf aan de slag in de spirit van Simone Kroll om samen een 
ontwerp te maken. We ontdekken eerst de Krollse aanpak, dan tekenen we samen 
de tuin van het voorjaar uit, nadien voeren we onze plannen uit! We steken de 
handen uit de mouwen:  de bollen en zaadjes worden geplant. Zo bouwen we 
samen mee aan de tuin waarrond gemeenschap groeit, die ons verbindt.   Omdat 
Simone als geen ander wist dat het moment van de lunch een echte teambuilding 
is,  maakt het samen maken en eten van de soep ook deel uit van de activiteit… 
Kom zoals jij het wil: alleen, met je (klein) kinderen mee of in groep… iedereen is 
welkom voor een diverse activiteit ! 

Lotte en Stephanie zijn architecten en founders van WAUW (Workshops & Wandering 
over: Art & Architecture , Urbanism & Utopism).  Ze gidsen alle leeftijden doorheen 
creatieprocessen van idee tot realisatie. Ze brengen architectuur, erfgoed, design, 
landschap … tot bij iedereen!  Het VAI ondersteunt met info.

•
10-14u & 13-17u | NL | Alma - 1200 Woluwe-Saint-Lambert | Maximaal 20 personen 
(kinderen en volwassenen) | Inschrijven verplicht

GEzINSWOrKSHOP

21.

19. Vrouwen en muziek in Brussel: een fietstocht langs 
de podia met fanny paquet

•
Een muziek- en fietstocht van 15 km rond het thema vrouwen en genderminderheden 
in de muzieksector in Brussel. Door verschillende culturele podia te (her)ontdekken, 
zoals de VK, La Vallée of de Crazy Circle, wil de tournee vrouwelijke kunstenaars en 
de podia die hen promoten zichtbaarder maken. Vrouwelijke zangers, muzikanten, 
componisten, zangeressen: we luisteren naar u, terwijl we het hebben over 
alternatieve scènes, labels, festivals, programmering, enz... 
 
Marie Noppe, kunsthistorica en ontwerpster, is sinds 5 jaar gids voor verschillende 
plaatsen of projecten: musea, huizen, galerijen, enz. Te voet of op de fiets, 
vertelt ze het verhaal van ruimtes, verhalen en mensen, met een open en 
feministische aanpak. Marie Noppe heeft deze rondleiding gecreëerd die tijdens 
de Matrimoniumdagen zal worden geleid door Fanny Paquet. Fanny Paquet heeft 
altijd al een passie gehad voor de geschiedenis van Brussel (geografisch, literair, 
architecturaal, enz.). Sinds vijf jaar werkt zij als assistente en rondleidster in het 
René Magritte Museum in Jette. Betrokken bij de feministische beweging, probeert 
zij in haar rondleidingen vrouwen zichtbaar te maken in de kunstgeschiedenis en 
de Brusselse geschiedenis.

•
14-17u | FR | Place de Londres - 1050 Elsene | Maximaal 15 personen | Inschrijven 
verplicht

 rONDLEIDING



tweetalige show (lsfB/fr) - aurore, gezelschap sur 
le Bout des doigts 

•
Het theatergezelschap vzw Sur le bout des doigts voert met dove en horende 
acteurs tweetalige theatervoorstellingen op in gesproken Frans en in de gebarentaal 
van Franstalig België (LSFB). Aurore is de vierde voorstelling van dit gezelschap, 
met Dani Athanassiadis en Sarah Navarro samen op het podium. Dit theaterstuk, 
Aurore, is geïnspireerd op het literaire privéleven van de vrouw Aurore Dupin, 
publieke figuur en schrijfster onder het pseudoniem George Sand. Het privéleven 
en het literaire werk van Aurore zijn nauw met elkaar verbonden. Haar hele leven 
stelde ze discriminatie aan de kaak die te maken had met de situatie van de vrouw 
aan het begin van de 19e eeuw. De figuur George Sand, die wat verboden werd 
naast zich neerlegde voor meer zelfstandigheid en vrijheid, is het leitmotiv van dit 
stuk.

Het gezelschap Sur le bout des doigts werd in 2017 opgericht onder impuls van 
Sarah Navarro, profesionele comédienne en artistiek directeur van het gezelschap. 
Het gezelschap Sur le bout des doigts voerde eerder al drie voorstellingen op: 
Signe Célestine, À la frontière des rêves en Flash! Het gezelschap wil zowel op 
het podium als in het publiek dove en horende personen samenbrengen, zodat ze 
samen kunnen genieten van een artistiek en cultureel moment.

•
19-21u | FR & LSFB | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 
140 personen | Inschrijven verplicht

SHOW24.

unique en son genre - kindersprookjes Voorgelezen 
door dragqueens/een drag-king

Activiteit ook gepland op zaterdag / Zie beschrijving hierboven
•

14u-15u30 | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 30 
personen (kinderen van 3 tot 8 jaar onder begeleiding) | Inschrijven verplicht

23.

maquetteworkshop met archikids: een kennismaking 
met Vrouwelijke architecten in België

Activiteit ook gepland op zaterdag / Zie beschrijving hierboven
•

10-11hu30 | FR | Hageltoren - Slachthuisstraat 24 - 1000 Brussel | Maximaal 15 
personen (8 tot 12 jaar onder begeleiding) | Inschrijven verplicht

22.
 jEuGDaCtIvItEIt

 jEuGDaCtIvItEIt



• begeleidingscoMité • 

Sinds 2021 worden de Matrimoniumdagen en het Seizoen ondersteund 
door een begeleidingscomité van expertes met een uiteenlopende 
achtergrond. Dit comité selecteert en bespreekt de verschillende 
activiteiten voor de editie 2022, met als doel de programmatie zo 
inclusief en divers mogelijk te maken.  

Na haar audiovisuele studies en gesterkt door haar ervaring op 
draaidagen en festivals besloot célia charkaoui-sédille zich toe te 
leggen op archeologie en kunstgeschiedenis om haar dorst naar cultuur 
te lessen. Ze werkt vandaag als conservatie-/restauratieassistente in 
een museum en bestudeert feminisme, de strijd tegen racisme en het 
LGBTQI+ discours binnen de humane wetenschappen. Voor haar is 
vulgarisering een middel om kennis voor iedereen toegankelijk maken. 
Vanuit die rotsvaste overtuiging probeert zij een visie uit te dragen op 
het kruispunt van verschillende historische en artistieke disciplines.
stéphanie ngalula zet zich in als militante voor dekolonialisering, 
feminisme en milieubewustzijn. Zij geeft dekoloniale rondleidingen in 
Brussel.
chloé salembier is etnologe en doctor in de antropologie. Haar 
onderzoek is gestoeld op het streven naar transversaliteit, op het 
kruispunt van thema’s zoals het stedelijke, samenleven, anders zijn, 
sociale relaties, wonen en het gemeenschappelijk goed. Zij is mede-
oprichtster van de feministische vzw Angela.D die ijvert voor toegang 
tot volwaardige woningen voor iedereen.
Vanessa Vovor is afrofeministische militante. Als freelance lesgeefster 
en consultant voor kwesties die betrekking hebben op de strijd 
tegen racisme en feministisch kruispuntdenken helpt ze organisaties 
en bedrijven om systeemracisme te begrijpen en hun aanpak van 
diversiteit en inclusie te verbeteren. In het kader van het project 
Diversity Now werkte ze mee aan de eerste opleiding Managers de 
la diversité, specifiek voor socialprofit-bedrijven in Franstalig België. 
Sinds 2021 is ze ook lid van de Open Museum Think Tank die de 
Brusselse musea begeleidt op weg naar een meer representatieve 
en inclusieve vertegenwoordiging van de Brusselaars in al hun 
diversiteit. Vanessa studeerde politieke wetenschap & internationale 
betrekkingen. Verder beheert ze internationale projecten voor een 
Europees ontwikkelingsagentschap.
Marianne De Wil studeerde aan het Institut Saint-Luc, het Institut 
Supérieur de Peinture Van Der Kelen-Logeain en de École d’Avignon. 
Zij restaureert decoratieve schilderijen, faux marbre en faux bois. 
Dankzij deze diverse opleidingsachtergrond schildert ze al sinds 
1989 op verschillende locaties: private of publieke ruimtes, voor 
theater, film en televisie, en in samenwerking met restaurateurs ook 
op architecturale erfgoedsites. In haar professionele projecten komen 
al haar interesses voor ruimtelijkheid, schilderkunst, literatuur en 
geschiedenis samen.
De Vietnamees-Belgische Mélanie cao behaalde een diploma 
Communicatie - Film en genderstudies. Na verschillende jaren waarin 
ze publiceerde over feministische vraagstukken en maatschappelijk-
culturele evenementen organiseerde, stichtte ze in 2018 het 

feministische schrijfsterscollectief La Bâtarde. In 2021 werd ze lid van 
de organisatie van het kunstenfestival Voix de Femmes. Daarnaast 
bouwt ze zelfstandig het project Asiofeminism Now! uit, dat via 
publicaties, conferenties en podcasts vanuit een feministische en 
dekoloniale invalshoek focust op vrouwen en genderminderheden 
van Aziatische oorsprong.
lyse Vancampenhoudt studeerde eerst kunstgeschiedenis en 
archeologie, waarna ze een master in de genderstudies behaalde. 
Haar onderzoek is hoofdzakelijk gericht op hoe vrouwen* worden 
voorgesteld, hoe vrouwelijke kunstenaars en vrouwelijke artistieke 
spelers zichtbaar gemaakt worden en kadert in een ruimere 
denkoefening rond culturele bemiddeling en genderkwesties. Lyse 
ontwikkelde feministische rondleidingen voor de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België en de Centrale for contemporary 
art. Verder bouwend op dat denkwerk is ze begonnen met een 
doctoraatsthesis aan de UCL, met de KMSKB als co-promotor.
Marian Lens is sociologe, historica gespecialiseerd in de LGBTQIA+ 
strijd, oprichtster van L-Tour (LGBTQIA+ rondleidingen in Brussel) en 
stichtend lid van RainbowHouse in Brussel.

camille kervella, rosalie lefebvre, audrey Vanbrabant en apolline 
Vranken  als representatieve leden van L’architecture qui dégenre 
vzw.
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