
            
    

  
    

  
           

  
            

  
            

  
              

  
            

          

  
      

         

  
        

  
    
          
  

  
           

  
             
     
              

  
               
   
       

  
          

 

NL : Transcript van het filmpje « Move It Kanal Doc Series #2 : Les experts du 
petit Manchester 2.0 » 

PROJECTVOORSTELLING 
BIJLEREN OVER DE STAD 

00:00:07:20 à 00:00:12:13 
Het is een project om te tonen hoe Molenbeek en Anderlecht veranderd zijn. 

00:00:12:13 à 00:00:16:23 
We zijn eerst apart naar La Fonderie gegaan, enkel met onze klas. 

00:00:16:23 à 00:00:22:02 
We hebben ons gebaseerd op onze eigen gemeente, Molenbeek dus, en onze wijk. 

00:00:22:02 à 00:00:29:12 
In La Fonderie hebben we beelden gezien van gebouwen in de buurt en... 

00:00:29:12 à 00:00:38:23 
...en we hebben ons in groepjes verdeeld. Dan zijn we met ons groepje gaan kijken 
naar de gebouwen en de plekken, of alles nog hetzelfde was. 

00:00:38:23 à 00:00:44:16 
Als er vroeger bijvoorbeeld een bibliotheek stond, is die inmiddels dan misschien 
veranderd in een supermarkt of staat ze er nog. 

00:00:44:16 à 00:00:46:03 
Is een kerk misschien veranderd in een school of... 

00:00:46:03 à 00:00:49:04 
- En dan... 
- Dan zijn we erop uit getrokken, op ontdekking. 
- Voilà. 

00:00:49:04 à 00:00:54:02 
Echt in de buurt van La Fonderie, het kanaal, enz... 

00:00:54:02 à 00:01:02:22 
- Dan hebben we tweedejaars ontmoet uit een andere gemeente, uit Molenbeek... 
- Uit Anderlecht. 
- Uit Anderlecht. Terug in La Fonderie. En dan waren er activiteiten samen, enz 

00:01:02:22 à 00:01:08:16 
- En dan hebben we wat gepraat. Zij over hoe zij hun gemeente zagen... 
- Voilà. 
- En wij over de onze. 

00:01:08:16 à 00:01:11:09 
We zijn toen vertrokken van het project van een fototentoonstelling. 



  
             

  
          

         

  
          

       

  
            

      

  
      

  
                
   

  
           

  
    

  
            

  
           

            

  
           

    

  
            

      

  
              

    

  
            

        

00:01:11:09 à 00:01:18:06 
We gingen op pad met de fotografe, met de tentoonstelling in ons achterhoofd. 

00:01:18:06 à 00:01:24:13 
We gingen naar Anderlecht, naar het slachthuis en het kanaal enzo. En ook naar de 
andere kant, naar Molenbeek en de buurt rond onze school. 

00:01:24:13 à 00:01:29:11 
Vorige week hebben we een gesprek gehad, om een overzicht te maken van alles 
wat we tijdens het project gedaan hebben. 

00:01:29:11 à 00:01:34:13 
Dat gesprek met die andere klas was een goede zaak, dat hielp om te begrijpen hoe 
zij hun gemeente zien enzo. 

00:01:34:13 à 00:01:37:00 
Zo leerden we ook iets bij over hen. 

00:01:34:13 à 00:01:40:16 
Het feit dat we ze al ontmoet hadden.... maakten dat ze een beetje als een vriend of 
een kennis waren 

00:01:40:16 à 00:01:43:00 
Alsof je wat minder op je woorden let, en je vrijer spreekt. 

JE WIJK FOTOGRAFEREN 
INITIATIETOCHT LANGS HET KANAAL 

00:01:43:00 à 00:01:46:15 
Wat mij altijd gaat bijblijven, da’s de dag waarop we de foto’s namen. 

00:01:46:15 à 00:01:56:15 
We hebben Anderlecht toen kunnen ontdekken. En we hebben ook écht mooie fotos 
gemaakt. Het resultaat mag er zijn en dat is het belangrijkste, vind ik. 

00:01:56:15 à 00:02:02:13 
We hebben in ieder geval dingen bijgeleerd, hebben onze eigen stad beter leren 
kennen. En Molenbeek ook. 

00:02:02:13 à 00:02:08:19 
We zijn ook eens apart op stap gegaan, enkel onze klas, om foto’s te maken van 
mensen, hen vragen te stellen. 

00:02:08:19 à 00:02:16:01 
En toen hebben we hen gevraagd of we een foto van hen mochten maken, als bewijs 
(van wat hij zei...) 

00:02:16:01 à 00:02:25:09 
Ik was eigenlijk al wat geïnteresseerd in fotografie en wat mij verbaasd heeft, is dat je 
de wereld anders ziet, met je eigen verbeelding. 



  
           

             
 

  
         

  
          

        
      

  
             

  

  
              
   

  
    

  
               

     

  
               
        

  
           

  
              

  
            
    

  
          

  
           

     
      

00:02:25:09 à 00:02:33:14 
Stel dat ik elke dag langs een bepaalde plek loop. En ik loop er gewoon voorbij, 
zonder echt rond me te kijken. Terwijl we op exact die plek nu wel foto’s genomen 
hebben. 

00:02:33:14 à 00:02:38:04 
En sinds ik foto’s van het slachthuis nam, kijk ik ernaar op een andere manier. 

00:02:38:04 à 00:02:48:17 
Omdat ik de binnenkant enkel zag tijdens de markt enzo. Maar als je er wat 
aandachtiger naar kijkt, is het slachthuis echt heel mooi. ‘t Is prachtige architectuur, 
van lang geleden, dus heel authentiek. 

00:02:48:17 à 00:02:55:14 
Ik weet nog dat we met een man praatten, die één van de eerste metrobestuurders 
was. 

00:02:55:14 à 00:03:02:09 
En hij heeft ons dan uitgelegd hoe het eraan toe ging tijdens zijn werk, hoe alles eruit 
zag enzo. 

00:03:02:09 à 00:03:06:22 
Dat was superleuk en interessant. 

00:03:06:22 à 00:03:13:13 
Toen we onze foto’s tentoonstelden in de klas, hing er op de gang een foto van het 
slachthuis met de grote stier. 

00:03:13:13 à 00:03:19:21 
Dat was grappig, want op de foto vloog er een vogel net naast zijn bek en het lijkt 
een beetje alsof hij die wilt opeten. 

00:03:19:21 à 00:03:29:15 
Die foto straalt echt gevoel uit. ‘t Is echt iets... iets moois. 

00:03:29:15 à 00:03:34:15 
Er is een foto die ik heel graag heb, die gemaakt is door een jongen uit onze klas. 

00:03:34:15 à 00:03:41:05 
Van een afrikaanse vrouw die onderweg is, en achter haar zie jij allemaal vuilnis en 
hout op grond... 

00:03:34:15 à 00:03:46:18 
...en ik vind wel dat die foto de wijk goed weergeeft. 

00:03:46:18 à 00:03:55:00 
Een mooie foto, da’s volgens mij een foto met gevoel, waarbij je emoties overbrengt 
- door mensen heen 
- door de foto heen 



  
             
    

  
             

       

  
            
           

    

  
               

    

  
             

     

  
           

           
       

  
           

  
              

       

  
                 
   

    

  
            

  
         

  
               

00:03:55:00 à 00:03:59:15 
Er zijn veel mensen die zeggen dat het hier niet mooi is, als ze de wijk binnenkomen, 
omdat er dealers zijn bijvoorbeeld. 

00:03:59:15 à 00:04:05:00 
Maar da’s helemaal niet waar, en toch heb ik het al vaak gehoord in de media. Ze 
beledigen Molenbeek en ik vind dat niet normaal. 

00:04:05:00 à 00:04:14:00 
Overal ter wereld worden andere delen van de wereld beledigd, maar als je niet écht 
naar de schoonheid kijkt, wie ben je dan om te oordelen ? 

ANDERS WERKEN BUITEN DE SCHOOLMUREN 

00:04:14:00 à 00:04:23:00 
‘t Is een beetje zoals in de les, maar in plaats van op een stoel te zitten ga je op 
verkenning, op wandel. 

00:04:23:00 à 00:04:28:00 
Ja, want ‘t is toch beter om buiten iets bij te leren, dan om acht uur stil te moeten 
zitten op een stoel. 

00:04:28:00 à 00:04:37:20 
‘t Is ook leuker. We hebben bijvoorbeeld mensen leren kennen, we hebben gewerkt, 
we hebben nu een stukje cultuur bijgeleerd, kennen onze gemeente iets beter. En 
da’s een voordeel, voor de les geschiedenis of aardrijkskunde bijvoorbeeld. 

00:04:37:20 à 00:04:43:00 
‘t Is ook een andere manier van werken. Je ziet de dingen groter. 

00:04:43:00 à 00:04:50:00 
Als we dit in de klas hadden gedaan, zouden we de hele tijd zitten kijken naar dingen 
op papier. Dan was dit toch iets anders. 

00:04:50:00 à 00:04:56:16 
Je ziet de dingen in het groot en je kent het onderwerp en je hebt iets waar je over 
kan vertellen. 

TENTOONSTELLEN EN VERRASSEN 

00:05:02:00 à 00:05:05:00 
Ten eerste hebben we veel complimenten gekregen. Dat het supermooi is enzo. 

00:05:05:00 à 00:05:12:20 
Veel leraars waren onder de indruk van ons werk en zijn ons komen feliciteren. 

00:05:12:20 à 00:05:18:00 
En ‘t doet altijd plezier om een compliment te krijgen van iemand die je niet kent. 



  
           

  
         

   
  
            

       

  
            

       

 

00:05:18:00 à 00:05:22:00 
Daar zijn we blij mee. Dat we dit niet voor niets gedaan hebben.. 

00:05:22:00 à 00:05:35:00 
- Er zijn trouwens nog andere klassen komen kijken. Gisteren bijvoorbeeld, was er 
hier nog een klas uit... 
- Socio-economie 
- Uit het tweede jaar. Hun lerares heeft ons zelfs nog gefeliciteerd met ons werk. Ze 
zei dat het heel goed was. 

00:05:35:00 à 00:05:45:00 
De leerlingen van onze klas waren heel trots toen ze zagen hoe geïnteresseerd de 
leerkrachten en de andere leerlingen waren. 


