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Gal, cartoonist: 

“Bij ons thuis

hadden we wel

cultuur, maar dat

was vooral de

druivencultuur, 

mijn ouders 

waren telers.”



erard Alsteens

staat me op te

wachten in de

open voordeur van

zijn atelier aka

kangoeroewoning

vlak bij het station

van Schaarbeek.

Geboren in Oudergem en eventjes geto-

gen in de contreien van Overijse. Vanaf

zijn studietijd werd hij fulltime Brusse-

laar. Vorig jaar vierde hij zijn 75 lentes,

maar hij weet nog niet van ophouden. “Ik

hoef geen feest elk vijf jaar. Pensioen, wat

is dat?” 

Brussel was voor hem de totale ontvoog-

ding. “Bij ons thuis hadden we wel cul-

tuur, maar dat was vooral de druivencul-

tuur, mijn ouders waren telers. Toen ik

hier in Brussel aankwam om te studeren

heb ik echt genoten van alles wat Brussel

mij kon geven: wij gingen bijna elke dag

naar het oude Filmmuseum, nu de Cine-

matek. Daarnaast waren er al die musea.

Een fantastische tijd.”

STADSHUMUS

Hij heeft toch nog even getwijfeld en als

goede Belg die baksteen in zijn maag de

nodige aandacht gegeven. “Als twintiger

liet ik ooit een prachtig huis in Overijse

G
bouwen, getekend door Renaat Braem –

dat is nu geklasseerd – maar ik heb er uit-

eindelijk nooit in gewoond. Het is wel in

de familie gebleven: mijn petekind Lotte

wil er in de toekomst graag intrekken.

Om praktische redenen koos ik voor de

stad, want ik gaf les in Sint-Lucas. Ik had

er een appartement, vlak naast de school,

in de Paleizenstraat, in een building van

zeven etages met bijna enkel joden. Ik

herinner mij dat, toen ik mijn naam daar

op de bel plakte, mijn buurman me vroeg

of ik ook een jood was. Galstein, had die

gelezen.” Later verzeilde Alsteens in een

mooi herenhuis op een paar honderd me-

ter van het station van Schaarbeek. “Ik

wilde vooral dicht bij het openbaar ver-

voer wonen.” 

Alsteens is een stadsmens, een man van

steen en beton. “Ik begrijp dat wel – dat je

soms eventjes natuur wil zien. Het Josa-

phat-park, hier vlakbij, met die prachtige

vallei, dat is de Ardennen in het klein. Ik

ben daar regelmatig met mijn kinderen

gaan wandelen. Magritte woonde daar

ook in de buurt, in de rue de Mimosas.

Maar evengoed zitten wij hier in de zo-

mer op de koer te tafelen met vrienden.

Dat is geen natuur, maar je hebt er wel

een nestgevoel. Na mijn studies ben ik in

Brussel gebleven, ik ben nogal honkvast,

ik heb de stad nodig. De stad voedt me,

zoals humus doet bij een plantaardig we-

zen.”

We hebben het even over de lockdown

van Brussel, na de aanslagen in Parijs – er

hing toen een vreemde sfeer in de stad.

“Neen, angst heb ik niet gevoeld.” En dan

steekt Alsteens een politiek tandje bij.

“Het is toch onvoorstelbaar hoe men dan

plots over Brussel spreekt, met zo weinig

kennis. Jan Jambon die vertelt dat de

bommen voor Parijs in de kanaalzone

zijn gemaakt. Dat ging over de Henri Ber-

géstraat hier in Schaarbeek – als je die af-

stand bekijkt tot het kanaal: dat is de af-

stand van Klein Antwerpen tot de Schel-

de. Beersel, dat is ook de kanaalzone, hé.

Maar het is natuurlijk plezant, dat Brus-

sel-, Schaarbeek- of Molenbeek-bashen.”

VROEGER WAS HET ANDERS

Alsteens : “Vroeger hing er een andere

sfeer. De Brabantstraat – nu dé straat bij

uitstek voor Turkse en Marokkaanse spe-

cialiteiten – was in de jaren 60 een straat

met speciaalzaken, biljartzalen en joden

die er kledingzaken uitbaatten.” Alsteens

heeft Brussel op een decennium zien ver-

anderen – zo het gaat wanneer wijs- en

grijsheid in de man wentelen. “Mijn moe-

der is nog uitgescholden omdat ze Neder-
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lands sprak in de Au Bon Marché. Dat

kwam hard aan voor een kind van 7 à 8

jaar. Later, in de tijd van Nols, hebben ze

mij bijna in de gevangenis gesmeten om-

dat ik protesteerde tegen zijn anti-

Vlaams beleid.” Of dat hem getekend

heeft? “Neen, ik ben geen diehard Neder-

landstalige, verre van. Ik zal eerst Neder-

lands spreken, maar als ik merk dat ze

het niet begrijpen, schakel ik over naar

het Frans.” 

Gal is een ancien als het op Brussel aan-

komt. “Vuil? Ik heb nog de tijd gekend dat

het hier echt smerig was – dan kon je een-

der wat buiten zetten. Sinds die gele,

blauwe en witte zakken er zijn, is het toch

veel verbeterd. Het was ook altijd een ‘ge-

geven’, ik was ermee vertrouwd. Dat er

meer auto’s waren, het maakt deel uit van

de stad. Maar inderdaad, vroeger was het

minder drukker, je had minder files en

het verkeer is moeilijker geworden.” 

We zijn er, de auto, een van Alsteens’

stokpaardjes. “Vroeger waren kruispun-

ten meer afgerond om auto’s gemakkelij-

ker te laten passeren. Nu zie ik dat ze

weer hoekiger zijn. Om maar te zeggen:

er was een periode dat ze alles deden voor

koning auto.” Gal heeft wel een auto,

maar die blijft meestal op stal. “Ik rij met

de wagen, maar ik heb het lang uitgesteld,

ik was 36 toen ik mijn rijbewijs haalde.

Dat had te maken met de kinderen : ik

kreeg er drie op twee maanden tijd, een

aangenomen zoon en een tweeling.” 

Gal is er de man niet naar om niets te

doen. “Ik geef nog drie uur per week les in

het cultuurcentrum de Meent in Alsem-

berg. Dat is niet veel, maar aan die les-

voorbereiding besteed ik snel een halve

dag want tijdens die lessen pik ik altijd in

op de actualiteit. ”

ALLES IS MOGELIJK EVENTJ

Gal is een cartoonist met een grote C, zo-

veel is duidelijk. “Mijn interesse voor de

maatschappij en de politiek is een micro-

be die ik van thuis heb meegekregen.

Deels is dat ook gekomen door de vader

van een vriend van mij, hij was hoofddou-

anier in Zaventem. In die tijd kon je nog

op de tarmac lopen – samen met die dou-

anier weliswaar, maar toch. Dan gingen

wij de kranten die de passagiers hadden

laten liggen, uit de vliegtuigen halen. Je

kunt je dat vandaag niet meer voorstel-

len.” En hoe zit het met de kunst met een

grote k ? “Op dat gebied zat ik altijd op

twee stoelen. Ik heb ook andere dingen

gedaan dan cartoons, en met veel ple-

zier.” Hij wijst me op een dubbelportret

van Hugo Claus dat in zijn keuken staat. 

“Binnenkort komt er in het M HKA een

tentoonstelling, DE JAREN TACHTIG,

van 17 juni tot 7 augustus, met onder an-

dere werk van mij dat ik in de jaren 80

maakte: maatschappijkritische tekenin-

gen tegen de raketten bijvoorbeeld, dat is

dan zogezegd geen kunst. Ik zeg niet dat

ik Magritte ben, maar die is ook begon-

nen als reclame- en behangpapierteke-

naar, en ik ben nog maar 75, hé.” Hij zou

het met een knipoog kunnen zeggen,

maar doet het niet. Wij verstaan het als:

alles is nog mogelijk. “Ik denk niet dat een

pensioen me is gegund.”

Tips 
van Gerard Alsteens

ZIJN FAVORIETE PLEK 

“Mijn vriend Ever Meulen vertelde me ooit

over de Bruxelles Royal Yacht Club. 

Ik heb er al verschillende fijne feesten

meegemaakt, zoals dat van mijn zoon –

toen hij 30 werd. Het is echt een club

waar vroeger de schippers nog kwa-

men. Het is er een beetje oubollig en het

kan best een opknapbeurt gebruiken,

maar het is er heel aangenaam, het is er

groen en je zit er vlak bij het water.”

www.bryc.be, www.brussel.be 

RESTO

“In 2004 won ik de Grote PCB-Prijs, Pres-

se Cartoon Belge. Die prijs heb ik sa-

men met een aantal goede vrienden op-

gegeten, in La Truffe Noir. Daar is alles

gemaakt van truffels, van de hapjes bij

de aperitief tot het dessert. In La Cueva

de Castilla, een Spaans restaurant op

het Colignonplein hier in Schaarbeek,

kom ik vaak. Vroeger ging ik samen met

de collega’s, na de jurering, wel eens

eten in senzanome.”

www.truffenoire.com, www.cuevadecas-

tilla.be, www.senzanome.be

BAR

“Ik ben nooit een grote caféloper geweest,

maar op dat vlak ben ik ook een beetje

verweesd achtergebleven toen Fred, de

voormalige uitbater van de Ultieme Hal-

lucinatie, gestorven is. Ik kwam daar

graag, het was een café waar ik thuis-

kwam. Ook in de Brasserie Le Roy

d’Espagne op de Grote Markt kwam ik

vroeger veel met vrienden.”

www.ultieme.be, roydespagne.be

WINKEL

“Vroeger ging ik voor al mijn tekenspullen

naar de Grafox aan het Rouppeplein,

maar die is ondertussen gesloten. 

Nu ben ik verplicht naar die grote

Schleiper-winkel te gaan. Ik ben er

geen grote fan van en het is er voor

sommige zaken echt heel duur. 

Maar je vindt er wel alles.”

www.schleiper.com
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Het Josaphat-park, een brok natuur in Brussel.

De interviews met Gerard Alsteens en Chantal Pattyn 

werden afgenomen vóór de aanslagen in Brussel. 




