
Logo "BXL" voor Brussel

Het Brusselse stadsbestuur kwam vlak voor de zomer naar buiten met een nieuw logo voor de stad Brussel 
met daarin "BXL". 

Ik heb er op zich weinig problemen mee dat er een nieuw logo komt voor Brussel, maar wel met het feit dat 
hierin (alleen) "BXL" wordt gebruikt. 

Zelf houd ik van Brussel. Ik woon er al 15 jaar. Mijn kinderen gaan er naar school en krijgen een mooi 
Brussels accent. Maar ik hou van het Brussel dat zijn Nederlandstalige kant liefkoost en omarmt. Ik hou niet 
van het Brussel dat het Nederlands probeert weg te moffelen. Want dat Brussel is er ook. Is het zo veel 
gevraagd van de Nederlandstalige politici in Brussel om zich een beetje alert op te stellen? Dat zij zich niet 
alleen inzetten voor schone lucht, fietsstroken,  wijkcentra, maar ook voor ... het Nederlands in Brussel?  

Sommige politici hoor ik zeggen: Zelfs de meeste Vlamingen in Brussel gebruiken "BXL". Ik ben daar niet zo 
zeker van, in mijn omgeving zie ik dat alleszins niet. Maar misschien is mijn standpunt inderdaad "maar" een
minderheidsstandpunt. Hoe dan ook, een stadslogo hoort in principe alle mensen in de stad aan te spreken 
en te verbinden, en niet een bepaald deel van de bevolking tegen de haren in te strijken. Dat laatste is 
precies wat er nu gebeurt.  Een logo "BXL" invoeren terwijl je weet - of op zijn minst kunt vermoeden - dat 
dit heel gevoelig ligt bij een deel van de Nederlandstalige Brusselaars is volgens mij een faux pas. Om over 
de impact van het nieuwe logo op de beeldvorming over Brussel als Franstalige stad nog maar te zwijgen. 

Een aantal Vlaams-Brusselse politici heeft zich blijkbaar achter het nieuwe logo geschaard. Politici zijn ook 
maar mensen, zij kunnen zich een keer vergissen (cf. FM Brussel). Ik kan mij niet voorstellen dat een logo 
dat voor jaren (of zelfs definitief?) de naam "Brussel" naar de achtergrond schuift, zeer breed gedragen 
wordt onder de Nederlandstaligen. Dit logo zet de Nederlandstalige kant van Brussel niet in de verf, juist 
integendeel.  Beste Brusselse politici: een ander logo graag! En, als het kort moet, neem dan BXL/BRU. 

Vincent Verouden 

Watermaal-Bosvoorde


