
	
	

 
Benoît plant herdenkingskunstwerk  
voor Maalbeek 
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Benoît Van Innis plant een kunstwerk ter nagedachtenis van de slachtoffers van de 
aanslag van 22 maart in metrostation Maalbeek. Dat bevestigt hij aan onze redactie. 
Hoe het werk er precies zal uitzien weet hij nog niet, maar het zal een “poëtische, 
subtiele herdenking zijn." Mobiel Brussel zegt dat nog niets getekend is. 
 
Van Innis bracht gisteren een bezoek aan het metrostation Maalbeek om de schade 
aan zijn huidige werken vast te stellen. De portretten aan de perrons zijn, als bij 
wonder, zo goed als volledig gespaard gebleven. “Hier en daar ontbreekt een witte 
tegel, maar die kunnen gewoon zo vervangen worden.” 
 
Voor die reparatie zal samengewerkt worden met architect Paul Vermeulen, die 
meewerkte aan het oorspronkelijke totaalconcept van het metrostation. 
 
“Het werk aan de lager gelegen mezzanine die naar de uitgang van de Etterbeekse 
Steenweg leidt, is wel beschadigd. Het idee is dan ook om op die plek een 
herdenkingswerk te maken in plaats van het werk te restaureren. 
 
De kunstenaar is al in contact met de MIVB en werkt nu een voorstel uit. Hij schat 
dat het nieuwe werk in de loop van de maand juni af zal zijn. Het nieuwe werk zal in 
Benoîts eigen stijl zijn. “Een poëtisch beeld, met misschien de datum van de 
aanslagen erbij”, aldus Benoît. 
 
Het bezoek aan het metrostation heeft indruk op hem gemaakt. “Als je de informatie 
over de aanslagen volgt op radio en televisie, denk je aan totale verwoesting. En, 
hoe eigenaardig het ook is, als je dan de materiële schade ziet in metrostation 
Maalbeek, valt dat in vergelijking met de vernieling in Zaventem nogal mee. De 
ontploffing heeft, doordat ze ondergronds was, minder lelijk huis gehouden in het 
metrostation." 
 
De Brusselse mobiliteitsadministratie Mobiel Brussel laat weten dat er nog geen 
definitieve beslissing is over het herdenkingskunstwerk. Alle beslissingen over 
dergelijke aangelegenheden moeten volgens een woordvoerster collectief worden 
genomen. 
 



 


