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king gaat terug tot de tiende
eeuw. De Schelde was toen de
grens van het Heilig Roomse rijk,
aan de overkant lag Frankrijk.»

We hebben eigenlijk maar één
vraag: waaróm is de Antwerpe-
naar nu zo Antwerps?
Joost: «Brabo vertelt ons veel over
onszelf. Het is het klassieke ver-
haal van David tegen Goliath, iets
wat je in de Antwerpse politiek
ook vaak gezien hebt. Bijna elke
nieuwe politieke beweging van
ons land is in deze stad groot ge-
worden. Denk aan Agalev, Vlaams
Belang. Rossem. Jean-Pierre haal-
de bijna 10 procent in Antwerpen,
terwijl hij opgesloten zat in de ge-
vangenis in de Begijnenstraat.»

«Of neem Leo Frenssen. Hij wou
iedereen maar drie maanden la-
ten werken en eiste dat ieder ge-
zin een trampoline thuis kreeg.
Hij stelde ook voor om de Schelde
te overkappen. Een andere politi-
cus wou tunnels onder de Schel-
de. Niet zó’n slecht idee, maar hij
wilde het werk laten doen door
mollen.»
«Maar misschien nog typerender
dan Brabo zelf is zijn standbeeld.
Het is indrukwekkend, maar er is
ook veel mis mee. De hand gooit
hij helemaal de verkeerde kant
uit, niét richting Schelde.»
Bart: «En hij staat met zijn bloot
gat naar ‘t Schoon Verdiep. En dat
is heel Antwerps. Het groots zien,
maar uiteindelijk toch vaak een

beetje onnozel eindigen. Daarom
is er nog altijd geen brug over de
Schelde. Ook typisch. En daar
mag mee gelachen worden, maar
dat zullen we zélf wel
doen. (lacht)»

Het boek ‘De
Rest is Par-
king’ ver-
scheen bij
Uitgeverij
Vrijdag en is
nu al in twee-
de druk. Het
kost 19,95
euro en is te
verkrijgen in
elke boek-
handel.

NIEUW BOEK VERTELT WAAROM DE ANTWERPENAAR ZO ANTWERPS IS

«Onze nek kan niet
dik genoeg zijn»

Olympisch goud op de honderd
meter chauvinisme. Ze halen het
met twee vingers in de neus. Toch
is de Antwerpenaar meer dan al-
leen een chauvinist. «Hij moet
vooral ook met zichzelf en zijn
stad kunnen lachen. Een rebel
zijn, een schenenschopper, maar
met humor. Al lacht hij zelf vaak
ook het hardst om zijn eigen
moppen.»

Een boek getiteld ‘De Rest is
Parking’ kan bijna alleen op café
ontstaan. Hoe kwam het tot
stand?
Joost Houtman: «Tijdens de
voorstelling van Bella Figura, het
boek dat ik samen met Philip Roo-
se schreef over waarom de Italia-
nen zo Italiaans zijn, leerde ik Bart
kennen. Het was bloedheet. Op de
nadrink na de nadrink werd er, op
z’n Antwerps, al flink wat afge-
zwanst over de vraag ‘what’s
next?’. Al snel kwamen we bij
onze stad, Antwerpen. En ook al
is het geen land, het is wél het

centrum van de wereld. En de
Antwerpenaar is een apart volk.
We bleken allebei op veel verha-
len te zitten.» 
Bart De Clerck: «We hebben
vooral uren op café gezeten en
verhalen uitgewisseld. Ik ben tien
jaar lang journalist geweest en
zoals je weet: als journalist word
je ontzettend rijk. Toch aan ver-
halen. Ik herinner me dat ik Roger
Moore op ‘t Schoon Verdiep
vroeg: ’Is this your first time in
Antwerp?’ waarop hij zei: ‘Oh yes,
I never  could afford the dia-
monds.’ Zelfs hij kende dus de re-
putatie van onze Antwerpse dia-
manten.»

Jullie hebben veel grote Antwer-
penaren geïnterviewd. Onze
burgemeester, Bart De Wever,
maar ook  Michael Van Peel, Adil
El Arbi, havenschepen Annick
De Ridder, ...
Joost:  »Die laatste werd ooit ge-
vraagd waarom Antwerpenaren
zo’n dikke nek hebben. ‘Ik vind

dat we dat gevoel van trots nog te
weinig hebben.’ En ze heeft gelijk.
Onze nek kan niet dik genoeg zijn.
(lacht) Dit is toch de schoonste
stad ter wereld.»
Bart:«Een pocket sized metropo-
lis, zoals De Wever het noemt.
Met 178 nationaliteiten en een
wereldhaven kan je dat niet ont-
kennen.  Volgens onze burge-
meester bestaat de uitdrukking
‘de rest is parking’ ook al eeu-
wen. Het zou een update zijn, een
creatieve vertaling, van ‘die van
over ‘t water’ zijn en die uitdruk-

Zet je schrap: we laten twee Antwerpenaren ongegeneerd praten
over hún stad, ‘t Stad, waarom Antwerpenaren zo Antwerps zijn
en waarom de rest parking is. Niet zonder reden is net dat de titel -
‘De Rest is Parking’ - van het laatste boek van Joost Houtman en
Bart De Clerck. «Antwerpenaren een dikke nek? Onze nek is nog
niet dik genoeg.» JAN AELBERTS
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Volgens onze
burgemeester gaat 
de uitdrukking ‘de rest
is parking’  terug tot 
de 10de eeuw

BART DE CLERCK


