
VOOR DE BEWONERS VAN DE VLAAMSE RAND

STRUCTUURPLAN

Geen voer
voor
gewone man
H€t Ruimtelijk Structu urplan Vlaanderen Seeft de krijtlij-
nen aan voor een duurzam€ ruimtelijke ontwikkelins.Voor
da randgemeenten betekent het plan in ziin huidig€ v€rsie
vaak slecht nieuws. Dat blijkt onderm€er uit d€ negati€ve
reacties die tal vän b€langengroepen naar voren schoven.
De doorsnee inwoner van de rand liSt echter niet wäkk€r
van het structuurPlan.

weinig individuele bügers voelden zich gdoepen on her
om$erp van het Rulmrelijk Sfuctuurplanvlaanderen (RSv)
op het gemeentehuls re gaan inkijken ll noer inderdaad
sprale ,ijn un uirgesproken belangsrclling loonleer je je
ars gevone buiger djwilliS gaar verdiepo in s00 bladzij
den dorre ambteLjke laal. Het RSv w?s in de hulskamers
vd de randbsoners dd ool nau\€hjks ondeNerp vd

gespret. Zo kvamo er in Overijse

-maar 
15 inrcners her on$erp inli)'

ten, in A$e ruw geschar 50 en in Dil-
beet ongeveer 30. De mees{en onder
hen deden dar dan nog beroepshalve of
omdat ze acdef zijn in de lokale poli
tiek of bij een vereniging

Soep
Orchideeönkwetd Janvd Houre uit
Overijse doorbladerde her onrwe.pplan
om te ontdek}o war er hem en uijn
bedrijfbolm her hoofd hangt. "voor

KMo's is ei duidelijk geen plaats
meer", stelt hij Qsr. Uitbreidingen en

nieuwe locaties loor bedrijro mogen we op onze buik
schrijven. Zeker als je bedenkr dar je al! Ueine ondernener
eo Lilomerer verderop, in waver bijvoorbeeld, met opo
armen wordt ontengen. Alle voorzieningen die het bedrij
\F, ,  gFnal le l  i lc '  mdkel .  /  In a äü$e/:g en p <ur,e
ondFrnFm,ng in de berde lodrr ler  prof i leren. ra.  r  r
overijse onnogelijk ls. Nu al lerhuizen rcel kleine er rnld
delgrore bedrijrcn naar de andere kant vo de taalgrens en
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''Het w(trdt een soep". neenrvan iknir.. Als er al \€rka
lelingcr nogetl bLjtone..lijn /c gesihLeerd op plaarsen
$a!r ze niet rhußhoren. Mc.r!. dle loor hun kr,oeren
terreineD ko.hre. *aar rroeger serres sroDde.,lonicn rru
bedrogen ULL Mcr die lapjes grond !r 1än{1bou$'?ores
hlDner /e nau$rlijks lers aanrrnge.
Xa.(ckcningel bij her on(lerp RSv maakte de de orcll
detönk\rrk.r Dler, naar eiSed 

^gg!n 
orndat die D Oreril

s. i.,( r $ordeD geDegeerd

largon
lbor zrjn gemee.( Tict DirlVaDdeßdüicl uir A\{: .
{eer geeD lratcn in lier RSV Il woonde cf. iriarmane
alDd van. lc jcugdraad bi i .  Dar leet  dr . f . rk l i \ (  t .  daD
iler hele .rpt,ft re doorsoßrelen. lk i)u, b ij dar runne
lijke ollk..ing cjndeljik au särieür N(trdr gcnom.n Ase
hdr zijn landeijjke karatrer behoud.n, nraar c. is gelukkrg
tocL nog plaats rcor nieuNe Nonirg.n Zclfheb * laDg
gc,oclir naar een bo wgr.rrl In Zellit kon ik alleeD !r
.cn appafierneDl terechr ofop c.n plepllen terceel."
rlans Buelens eD de r!ir- $ flarrenhandet Boerte
Buelens in Steenollerre.l kcck het RSV ner een hall oog
in Hct ja.goD n d]| boelwc.k is roor eeD leet .rNer

Le Plan d'Am6m8€m€nt duTerritoire (PAT) nouv€lle moutu-
re s accomPa8ne souYent de mauvais€s nouvelle3."Nous pou"
vons fair€ notre deuil d'agrandissements et d€ nouveaux
emplacements pour des entreprises", d6clar€ JanVan Houte,
horticulteur ä Overijse."D'ores et döiä, de nombreuses ent-

rePns€s oemenagent

Le plan d'am6nage- Pour" aller s imPlänter
de lautre cöt6 de la

ment declenche des fronfläre tinsuistique.

-Ä--r i^^- 
une rendance qui ne
{era que s accenuer
avec le PATI'
Pour sa commune. Dirk

Vand€rs€hrick d'Asse ne voit pas d'inconvönients däns le PAI
''Je m€ r6iouis d€ ce que I'amänagement du territoire soir
enfin pri! äu s6rieux.As5e Deut conserver son cäractere
rural, mais il y a heureusem€nt encor€ d€ la pläce pour de
nouvelles habitarions."
Hans Buelens, de Ste€nokkeEeel,a jet6 un colp d'oeilsur le
PAI"Nous avons d6iä souvent entendu dir€ qu'!n gränd
magasin comme le nötr€ n'avait pas sa place au centre du vil-
la8€. Si vous prenez le plan ä la l€ttre, nous devrions donc
partir. Par contre,la d6fense de I'agricuhure er de la sylvicul-
tur€ et la recherche de solurions aux groblem€s d€ (ircula-
rion sont dignes du plus haur in(€räc'
l-'une des objedons les plus courantes au PAT est qu€ les
commlnes pöriph€riques sont mh€s dans le meme pani€r
que la R6don de Bruxelles-Capitale- C'est surtour dans les
cömmunes ä facilit€s qu€ l€s Flamands auräient praf6rä
entendre une autre .hanson. Le PAT entend en effet combler
I'espäce libr€ autour des viiles, ce qui risque d€ francher plus
encore la D€riDh6rie.
"L€ projet de.plan pörte uniquement sur h Flandr€ et ignore
royalement Brux€ll€s", afürme Marc Bn,neel de Dilbeek"li
semble ainsi que le PAT yeuille t ire de la p6riph6rie flarnande
un deuxiöme Brlxellesl'

staa.baar", undt hit. ren i.(llri.lueel |ez\Laißdüifr
nllifncr is orerigens e.r (fnslachtlge piocedure \\/c krc
gcr al r"ak re ho.tir aaL ccl grore wlilel rls d..f/! nier
rhuisioorr iD de a(trrskcnr Her srru.ruurplrr $'i b..lnj
IeD vaD dn omrarg daad$erkeljl in (lc buLrcnvijkeD
c.D.e.trcrcn Als Je her phn l. f.Lijk ofDee ,,order
\e hi$ dus { 'egrnoeten. To. l r  / i f  lk  rer  n l rg mel l l ,L!
grbr!rc! dal $t onze äak 

'.octcD 
sLuLren Tenmini., dal

Bu(lcns rtilst oot op {1f posiricre irNalsh.eke. }ar i.r
RSy De lerdedigin8 ran land enlosbou\ en hrL /,)fri.D
naar oplosi.gcn voor de rerleeßpr.,bldnfr virrqL ,! oe
noerre wü(l Dc rco.gesrelde uirbreiding ru d. hchr
haren kll.[r hcm echrer ais,eer r.rft. roctor$üIuLek !r

Randstedelijk gebied
län vrr dc neesr geli.,orde h.^\arcn regen lier RSV is drr
de ranfgcneerten over ii.r ta,, word.D geschoreD Drel
h.r Brusselse gro.L\Ldlf ijf.f gcbied.\boral nr de fr.ili
tcircngeneenter h&ldfr dcv aDringen her grrag an(lfr\
gcroord.  HeI RS! $i  i inf ,crs dc opeD ruinre rond d.
(c.len opvullen Dar /.! N.l eens kuDen berelen.n {ltrr
{1rzc rerreinen doo. UI)iraalkfachrLge lrusrrligen {onh.

'nSepanno, 
\'aa(ro.r

7ou lertrrnsen ll{1.

zitr er biige\ol8 rict
oPgerogen.v. f .ar  z.
ploß bLi hel rftxnnr
delijke gebied ü1,rdc.
genrgschih
''De grole foul dif htr
RSv begrar. is (lal hct

nuakt ru$e! \t{lf ijk

''De perilärn ,nocr de

hjke.,rdernig rasre ronn keeg Hrl k.rl,r z. ti hct oDr
werp RSV ün cn boog zicli een drih(1 rn8 c,rc. htt hj\1
ge rappft Hcr probleeDr is drl b.r RSv vnr dcVlaaNe
rand es) rN.de BnLssel wrl mal.n , /cgl rij. Het oDr
\rerpplan slaat alleeD op!larnd$er cr focr alsofBrllssel
di(l bc5taar leßtedeljlni8 Norlt hicr synonien toor
\crfranslng ligenljt z.,u rDen (,nlckccrd nioerer rede
r.rcn cn Brussel lerlhanr$r" uharran ake.



GEVONDEN

VOORWERPEN

xn u dle dacht dar duiven he! symbool van de vrede
waren lk Veigeel het maar * Sabena heeft bij monde
van zljn Zvitseise roergangers de oorlog ftrklaard aan de
blausr geschelple * Omsille en de veiligheld moeten
alle duivenrillen in een straal van vijf kilomeH rond
Zarentem verdwi)nen tl. Momenteel heken de Zsltseße
Sabazen ,ich her hoofd over de vraag hoe ze een sluiteDd
vliegrrbod kunnen uitvaardigen voor ale rcgels 

'1.Idee * MeI een vliegverbod voor alle andere luchtvaart
maaßchappijen zou Sabislair meteen ulr de rode cljters

zijn :* Misschien moet 6€D
van onze premien, of allebei,
maar eens een briefnaar Zivlr
serland schrijven om rc mel
den dar \€ a] die loelode
koeien un de hellingen wilen

Vilvoorde 4
Geqt vm Istendael en Patrick De Spiegelaüe legden het
onderbewusle lan Yilroorde ni woord en beeld ust. Xen
zoehocht naar de diepde berelois vm de Renault-nacht-

Sociaal economisch
ontwil<kelingsplan
voor Vlaanderen 9

Figuraniiiten l0
Met zijn mondmuzieLske speelt hij al
veertig ja& ldg de sterren van de
henel. Miles Davis, dla litzgerald o
Bemy Goodman noemden hem bij
zijn koosnaam, maar nooit is JeD
'Tooß' Thielenans zijn Brusselse

Week van de
Amateurkunsten | 2

SerYaasommegang l9
Afscheid van de laatste ijsheilige in crimbergen

Stemmen uit het behang

FC Etoile Marocaine 23

2l

alvorens\'ladderen daa. nog op valmtle gaat ,! Invo
ners vm Zaventen, en zlj niet alleen, hebben eo heel jaar
al zoveel geloei aan hun hoofd dat ze dae graag drie
wten 1u gespaard blijven :3 In overijse gaar het er
andds ook luidJuchrig aan roe * Het dorp reh maar
liefst achr fanfares * lnig in Belgiö, aldus buryemeesrer
Schamp /.. wisr u overigens dat de jonge orcrljseDden
uoegq mu,lekles tregen op een se.redeur? E Nu zijn
q in ovedFe bijna geen se[edeuren meer, maar roch
gaat het de muziekverenigirgen voo. de wind * De
m"nseo z rn utgekeker '  "p de r , ler i  re. /eB no,dr i .  p I
fanfarefanaat De Jonckheere * In barre tljdo als deze
voelen ze weer behoefte om samen muziek te maken q<
Alest geen barre Pasen inwezembeet ,n Dae vsloren
maar liefst lwee paashazen op dezelfde plaats hun ladlng
* De organiserende verenigingen vareD Diet un elkaüs
\ä,s op d.  l .ogre ,k Mer al ,  ge'olg aä. 'd.  Jo ,ge .pru
teD rm wezembeek zobaar een levercrlsis bij elkad nap,
ten , aldus een bezoryde collega * ln dal uitgerekend
op hel moment darvlaanderenNatcher Chris Vdden-
broeke - dre un de vlaamse wiskDde - de alarmbel luidt
over de teloorgug ran del4amse vokslrachr * Chris
wil de roortpianringsdrmg stimuleren tn Wel, waar



Waarom
godbetert niet R.I.P. ?

De trck nodertvlvoode. Een muü Khuift longs,dootop de wooden ftsidundänoli-
trbns. D€ yedis grotendee,s wegg.del,-n, de cenentJaag woorop de 'nfomotjeve bood-
s.hop ooh wed ges(}lldeld, ß afgebrokkdd. Uitstoppend zie k een mde affichei,tedeF
een zal er de mon<! von wl h.bben;'Dat kdn niemond ontkennen,tot invollodotid
weten ze nu woarvilvootde figL Moot o.h, dit ß rcclol'l,e wor pindonootj.s.
lk ben et zeket wn dot het stotion vonvilvoode onlongr werd e€kocfir in ee, Oost-
Dui8e Prcvtnc,estdd
lk ve oot het gebouw en zie op een phin in ain oogopslae een pand dot te huul
wotdt oonEebod, een tweede pand,wooin Cof' Onni6us, dot t€ koop stoor €n een
grüs g+.lebteld, holf ofgewe*t huß .lot zeß uit ter hond te koop is. "Doe het
groollapitool b€'ßlenl", s.hrceuwen ploküieven von de NdA de vootbüganger twintig-
wudig toe.

Hel weer ir zonnig, fts, pintg en het 'Uikt hiet plontoardig. De huizen,de staten tjn
uftetn gewoon, uiterst Beigis.h. 

'oat opvollend veel gewone mensen von deze gewone
stod hebben een wiüe bdef tegen hd rcam von hun voo*omet geplokt geen dop
moor onze job. Of; Renouh moet blüven. Of: sonen sl/lidF'n voot Renouhvityoode.
Zo koqsolon Ahenjn . Het ,'r,uhkuhurcle jongeteftenttum Hotion is sotidoit met
Rendult Oot tokeldiensa Goossens is so,idoir Schuin r€genover de d/gcmene diensr
koer'werkbouw yon Rcnoüit protest€€rt het Stedelß BuirensEwoon Onderwüs tegen
broodtoof. Wootden von solidoiteit goon somen met de oercude kleurcn von het rcvo-
lutionoi€ onorchisme zwott en rcod. Z.ß het hotdstenen beedje von Dkke Ph in de
Leuyensestrdot droogl stickeß van ABW Meuol en Metdol AO/. Hij Aßt nog vtow
DkkE Ph, vol hoop, naot de zon, noat opril. ü bestoot moat eän middel on die bfrje
kop neer t€ buiSEn tot op de grond. Je noet zijn tW brcken.

VILVOORDE

I



Refolii r.nLrslfie Belg,gue, R.l.B.,waaron gadbelett niet R.i.P1 Rerouh Js €en woeden-
de, nacr z^ijszane reus die languir gevehl ligt in de berm von de Schaofbeek/ei. i4er
kclo$a.r (fdchtsvertoon klemt het hoge viotluct herr, vasl aan de gtond Vro.htwogens
rrjCef lieef en weea onve,.schillig, vet boven de eeknevelde fobtiek,hun bestenming is
.iit I tttcorde Pas ap, de rcus sloopt nieI" ol hebben zijn boeßn hen deetlijk verlamd.
Ini.k! die /ongs het bedrißgebolw heen dovef€4 toer€ren luidru.htig. "Renaulr, een
eiger nanier van leven .Die vo/strekt be/oche/rke .e.idmeslogon frebben de orbe;ders
gep/dkt op een vooroorlogse fato van blonke, Amerikoonse piollelondsproleloriörs. De
mßöte druQ1 eraf Belochelijk? De rozernij slijgt me noot het hoaf.l de rczetn\ legen
die Schweßzer wiens olfabet niet €ens dri€ /efters bevorrnon

Meer <{an twinlig joor Celetlen nam ik ietlete vridogavond bij de BeDß von Brussel
trcm 58 on naat Vilvoorde te goan, naor een o.hterzool van het vatkshus Af de
kaderschool de so.iod,-ecoiromische vorming von de vokbon4 nog benooq weet ik
n,et. H€t woren pra.irtrge sooaohlenocratische orbeideß toendeft4d En ddn enk€/€
cammunßt Ze kwomen uit de Fat W.st of t Foboer Ze werkten b\ Detarc, bij de
Mondiale, bijVTR. Allemool allang di(ht, kanercad. Kopat. E. drc ßn Renauh, dat
woren de besre. Er hdnrr e€n spandoek oan de gevel von het Volksh!ßi"so,ren srfi
den yoat Renoultvilvooüe", maat et zijn geen nilitonten, oak deze zaak is dtchr. Het
volkhuis is geen rumoe,g, schuimend,von vokbandsstrild avetkakend lokaal.T||ee
holve dagen pet week daen ze het nog apen, tor twoolf uü en Ceen se.ande lalervrij-
willigetswerk wot kon een mens doar tegen inbreneen? lk denk oan de bercemde
ptenl waarap een rcuzenetote, sroere orbeider ofgebeeltl stoot, aan z\n brcekspijpen
rukken woniropq kieine, vefte kop,rolsrles mer hoge hoeden: 'Heet het radetwerk sroot
stil als uw nachtige om her wil'l Nu is de orbeider vervangeh doat een olna.htige
Schweilze.Aan de brcekspihen van zijn naotpok rukken wd"hopig er reyefgeefs de
we*neners van Renouitvilvaotue. En he| rcderwerk? Nan
Geert Yan lstendael
v ßode lÜuset,2 oprit t99/



VAN 4,,, TOT Zo,u*rr*
long en Dinamo

B€8in madi Iiok een Sroep
jong€r$ ljrA$e er net de
6els ol uit on de ruinteliike
wmorde in hun gmeente d

ie kaarten. Dat wN meteen de

eerste ludieke actie vm Dina

ho, een politiel nenta]e
yereniging van ge€ngageerde

ionSer€D. wouter De Rijcl:
''Wc rviller op een Fsitiele

ren rond thoa s die 

'ongerenb€larSrijt rinden. Het debrt

opwetlen oft eo p.oblem

dD !e !au(d en her üthou-

siasme laten r)€slam md

ude!en... Daar is h€t ons om

te doen. Tien Le.nl€dd brain-

stormo dd ddoaatiq

huisvesting en leefmilieu. Het

spel wordt bemst niet poli.

det Sespedd, wt we wjllen

ons niei in een hotje läten

drjng€n, mar $!l los vär

elke polirieke beweSjng oDs

engagement uiren.' Het jni

tiatiel is bij de jeugdraad {

de ie!8dbs€sinsen van Ase

in goede adde so.lld. wmt

Dinamo Lon voor de edste

a.ti€ op hu $cun rekcnen

ordd her moto ließen

voor een ordelijl Ase hondt

niet alleen 6t er gezond. het

mMLt ook meer mMßchap

piibe$Dst." Djmmo is

berejkbmi olr het nxmmer 02
453 02 8.1.

Beschermd
tramstation

Het vroegere trahst.iion qn

Humbeel staat op de orr
weryliFt van t€ berh€.nen

moDumenten Her gut om

€€n aan de o!d$e $dions
van de Buurtsp@re8d. Phi-

lippe Meert en Pro Trm en

AndJö vd Laer rd het lolale

monumentenconitö beschik

teD over uniek foto en

archielirateriaal, dat ze gnag

re! beschi*ing zoldo nel

len vd ed perhdente td

ilrmeß dat het leegstrmde

$atonsSebouw een neum

fuctie t{rij8t als museum van

het lmdelijke veNoer Phnip-

pe veert shriift ijYdiS aan

een bock orcr de fmeuze

H tram m is op zoel üd

foto s of documentatic oYer

Gcl02 269 02 7,r  m l9nur)

GH

q

Korte pijn

' 'l€ hebt e.8een idee m hoe

trarlmtisddd her is om in je

eigm huis mvallen te wor

den en de loop van een

sedruLt te krijgen", zeSt de

BeerseLse politiecommissüjs

No.bert Now6. "Slacht.ffen

adequMt olvan8o is do oot
\an het alergroohre belog.
leden van de Be€rsels€ plide
rolgden duom em speciale

olleiding n Yaiodtald.l@ @
idtoff.ß vm r.lßudl a Mo,

rysi€fr trwdd. slachtoffers wor

do sinds kort otSqdSen i.

een amSePßG runnre.

Ouders tumen worden ver

loord, leNijl ze in de kamer

emüst hln tindeien ,en

spelen. Met videoapparatuur

lan hun relas worden opge
lonen, zoda! het pijnliil<e

verl,aal slechts 6€.naal noet

worden verteld. De Sebruikte
verhootrechnieken zijn oot

adgepast ad het niveau van

he! slachloller Bij eo }ind

dat te naken kreeg met
incest, 8aa1 de lolitiemar ol'
!ro!w uitenard andeß

Eru

Justus Lipsius-
herdenking

It 1997 is het 450 jau Sele-
do dat ]ustus Lipsius n

oerijse wdd geboren en

dad wordt de rodise ruchc

baalheid aan gegsd. Nu .l

staat last dat de D.uiluJees

len van oEriise in augunus

Steeds welkom

Uw suggesties, opmerkingen of
commentaar ziin welkom bii:

Randkrant - redäctie
Ka$marlc 75
B.l780Wemmel

t1T

volledg in het teLen E Lip-

sius züllen stam en dat e. in

sept€mber n Leuven een ten-

tooßteling ovd dc be.o.mde

hummist doorgüt. Op zate.-

da8 I8 oltobe. virdt te OYe-

.iFe eo acrdmische zitiinS
piaats Drezelfde dag wordt in

het mus€um De go . Os de

totoonsteline Ju$uslipsius
en z,in tild" geopdd €n t

arords komen tijdms het
jaulijlse historische din€r vm

de heenrludige }ring Beieiij

vm IFe tl?ische l6d€ eeuwse

gerechien op tafei. Tenslotre

wordt uirgekelen nae €en

publicatje ove! lipsius waüi!

de hestuldige! Bayüold

DeDaye! e! Iraücis Stoobarts

zowel histolische als volkse

geSevens orer de riid en he!

lden van Lipsius bundelen.

E

i
t
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Tkist over
vrreg rulgnlnoer

.Lrarr Irul]oen
voor conute Randgemeenten

De allereerste cultuurpriis van de Sti.htinS EmielVan
de Gucht gaat oaar het Comit6 der Randgeme€nten
voor een project dat d€Vlaams€ cultuur ook bit
änderstaligen in de rand b€kend wil mäk€n.Voonitter
Andr6 Lerminiaux onwing de oorkonde en de cheque
oD 28 maan il. uit handen vän Mw Paternoster-van
G€nechten die de priis patron€ert.
"We ziin trot5 €n tevreden", zegtwilly Sterckx wn
het Comit6 der Randgemeenten dat ook h€t blad De
Zes uit8eeft."We hebben twee voorstellen inSediend.
Eöntje betreft de organi$tie van een r€€ks f€€stelijke
avonden in her Duirs. Frans. Deens... mer happenings.
artiesten en dies m€€r H€t tweede vooEtel omvar de
heruitSave van een twaä|ftälige brochure die ui@enzet
ho€ d€ vork in devlaamse rand preci€s aan de steel
zit.\,r'elk project we met de prijs gaan financi€ren,
moeten we nog bekijken, maar wellicht worden het d€
:nd€rstalige avondjes, omdat we daarme€ e€n br€€d
publiek kunnen bereiken. Deze acti€ laat ons ook toe
t€ bewijzen dat devlaamse cultuur niet aan €en
minderwaardisheidscomplex lijdt.l'4aar als €r nog 

Zteld over is, realiseren we natuurlijk beide
proiecten. Deze priF is voor ons e€n aanmo€di-
dng en dus gäan we all€rminst op onz€ lauweren 

m
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De BelSinhe UnreTegen
vliegrri8lrin.l.r (BUTV) iant
rl iare. i. de li.dll nie voor

de slfila tege. de rliegtrig

}inder Om fe krarhlen te
bLndele. doren \e^(ledere

Sareüire. ,nr ,  b i r rd nü

'iariel 
aai Ii 7a\e(tri rag de

l .kale r ldel ln!  pa!  ! r largs
ier aalli.l'1 Z{rrler nc lteun
r het 8eNorert l lu!r
De BUT! nrii.lL onder impuls
vrD büBemee(e. la.qles
landenhaüLe va. Sinl Piete$
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In de File
naar 2000
\l.trdlliel deze zomer r.cr
nagelbijreid liop aan staüt
&nsclu rei op her zinderer
de allalL richung knstl Dc
$€rtei aan dr ring in ZelliL
/rlle. in ell gflal rog ccn

l}r nün'ilen in beslag
n.Jnef. S,nd! begnr trngnstus
1996 lo.tr het lcrleer daar
rrnts een a((oladercmig.
..nei.l dg nel il elk€ d.l
riig r er yhalle uLtwrtlsho
ken Al bil al verliep de
.nx.rükelhs lrij \tot, d€

iik dnrcn zel€. Dog tot enrd
jrün, zodr de grote zomeruit

tocht MllLcht srDrcDrnr met

hct adbreDger \an volLe

wittc lijDcn eD andeie \€r

k..NLSmlen De arDpassinSs

wcrLcn uD de Dooidelijte

.ing tnsscn Stomb€€t en

GroorBit gaard.n znlleD nr

totaal nog dric tot \rer jMr in

beshS ncmcn Hct bli'ft dxs
gczcllig ünschujn tot in

het rclscrdc Drillc nDr. .

wsRandkrant in de mist De verdelint van het eerste nummer
vän Randkmnt is vere €n vlekkeloor v€rlopen.Talvan m€nsen heh-
ben het eerste nummer helehal niet ofveelte lat &kreten. Her dis-
tribuliecentrum waa.mee wij in zee tinten,heett zich dermate nordig
van zijn opdm.ht Bekweren, dat wii ons Fnoodakt hebben Sezien
kla.ht nee. te leggen.Wijvercntschulditen ons voor her feit dät u her
eerste nunmer hiss.hien hebt Fmist en doen al het mogeliike om
herhaling te vöo.komen.

A spanner in the works at Randkrant Disr.iburion of
the fift issue ot Randkrant här, unfonunately, been hr from perfect.
l'4an/ people have received the nß issue too läte o. nor at all.The
distribution centre with which we threw in our ld has done its work
so sloppil/ that re have fek compelled to file a complaint.We äpoloti-
se for the fact tnat you Day have missed the first is5ue and, resr
a$ured. we are doinS everything possible rc enlure that 1r doesnt
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Verbrandingsoven
blijft explosief
Verontruste burgers en
verenigingen konden tot
24 april een bezwaar-
schrift indienen tegen de
geplande verbrandings-
oven in Drogenbos.
De vraag blijft of hiermee
ook echt het laatste
woord is gezegd over dit
omstreden proiect.

Niemand wordt graag geconfronteerd
net andermans aftal. Als ie dan
ineens de rotzooi en een hele pro
lincie in ie achtertuln trijgt
gedumpt, is heisa natuurhjk nler van
d€ lucht. De prcviDclevlaams BrabrDt
zette in juni 1995 her iicht op groen
rcor de lnplanting qn eo r€rbrm
dingsoveD in de kleine zuidelijke faci
litcitengemeente Drogobos. op dar

ogeDblik liep er in Bee$el ook een
Douvamvraag voor een olen van ae
linuWatco. 4.000 bezwaarschrifteD
en een negatiefa&ies van de
gemeente Beeßel waren €r voor
Watco levecl aan.In maart 1996
beslisr€ hct bedrijfom zljn Beerselse
bous.planncn !e laten raren en in de
coöperatieve vemootschapVlabraver
te srappen. Zo koD her zijn know-
holr alsDog te gelde maken en parti
ciperen D de oveD van Drogenbos
lind 1996 lertlaede de prolincie de
aanraag mnvlabravei ontlankelijk.
Her milieu elläcrenrappoit (MIR)
$.as klad en het openbaar onderzoek
lon van st&t gad. Maar toen lMm
de gemeente Drogerbos in actie.

Taalrel
Drogenbos sruurde het dosier een
eersre keer terug naar de proüncie
ondat her geen Franstalige versle ran
het MIR bevaue, nochtans een wene
hjke \€rplichring in een faciliteiten

80 vrachtwagens per dag

De oven van DroSenbos zou vanäf 2000
iaarliiks zo'n 207.000 ton huishoudeliik
afral uitVlaams-Bräbant mo€ten verwer-
ken. In het overh€idsinitiatief Vlabräve.
zet€len d€ provinci€Vlaams-Brabant, de
Vlaamse nilieuholding, OVAI',I en de privö-
partnerwatco. De oven met roosterver-
branding is gepland tussen d€ Humaniteits-
laan en het kanaal ter hoogte van de Elec-
trab€lcentrale, dus de€ls op het grondge-
bied van L€€uw en d€els op dat van
Drog€nbos. Dagelijks zouden 80 vrachnva-
gens äfoal naar de oven aanvoeren.

gemeente.lben d€ vdtaüng er
na een paar weken aankwm,
bleken e. zoleel fouten ln te
zirten, dar he! dossier een
tweede keer naar afzender
$€rd teruggestuurd. ook de

gemeente voßr liet nu vr zich
horen, want ln deze buurgemeenre
loopt eveneens een openbad onder
zoek. omdatvorst alleen de Neder
lrdstalige veßie ran her doslier
keeg en Drcgenbos als vlaanle
gemeote geen precedent wilde
scheppen door lranstalige documen
ten am een Biuselse gemeente over
te maken, brak er irer een reL uir.
op urrdrulkelijke vraag ran de pro
rincie heeft Drogenbos dan toch
mad een lraDstalige versie gele-
verd.of de procedure ve.der p.o
bleemloos kan worden afgehandeld,
moet nog blijhen.vlabraler mag
alvast een berg bezwaarrchriften ver
wachten. Actiegroepen als Zennevallei
ovenrij, vlak Af en Greenpeace en
heel wal gemeentebesturen kregen
imrneß lijd zat om de pen te

Eindelijk
crrsrsoPvangcentrum
De ränd krijgt vermoedeliik nog dit iaar een crisisopvangcentrum in
Hälle.Als het project Soed loopt, denkt de provincie aan een tweede
opvängcentrum t€n noorden van Brussel.
"ln het arrondissement Halle-Vilvoorde zijn momenteel Seen opvangmo-
gelitkheden voor volwassenen die in een crisissituatie verkeren" zegt
gedeputeerde Lieve Eeckelä€rs."Politiedietrsten en Ocl.,lw's kunnen in
de hele regio nergens t€recht als z€ bijvoorbeeld's nachts een ernstig
depressi€ve burSer ov€r d€ drempel kriigenl'
Het Seplande centrum in Hälle moet deze leemte opvullen.Volwässenen
in nood kunnen er maximäal 3 mäanden lang onderdak kriigen. De log€es
betalen e€n dagvergoeding in verhouding tot hun financiäle middelen. Het
centrum biedt plaats aan 15 volwassenen maar er kunnen ook gezinnen
terechr Binn€nkon wordt het nodige gespe€ialiseerde personeel aanSe-
worven. Het crishopwngcentrum krijgt eeo stek in het pand waar nu het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg De Poorr is onderSebrachc



Behoedzaam
laveren
tussen Brussel
en buitenland
De p.olincieraad van vlaams BrabaDr
keurde op 18 februari 199/ een
sociaal econonilch ontwikkelings
plaD goed, dar de neest uiteedopeD
de rhena s besrfijkt, waaronder
rserkslelling. De prcvincie herbergr

Zaventem
locomotief

mkkelingsplaD Her
zoekt een noeilijll el€nwicht tus
sen zeer uiteenlopende belangen. Zo
mertt het oDrNiltelingsplan op dat
''coDsranre aandachr nodig is rcor de
behoelie aan nieu$e activileitcn
(ondermeer bedJi jfsreüeincn) eD
lwesries als mobilneit en lcc&s.aii

Blj de onnßkeDbare pluspunten sdpr
hel oDtwiktelingsplan aan dat zeven
gemeenren 

'n 
ne' arronolssemenr

Halle Vilvoorde haast drieksart mn
de roegevoegde saardc van dit
gebied voor hun relening nenien,
hoe$d ze slechts a3 % lan de onder
nemingen hu\re(en Het gaar om
Zarcntem, Machelen, vi lvoorde,
Halle, Dilbeek, Grimbergen en Asse.
Her economi\ch zua.tepunt
ligt onger$ijfeld in zaren
tem, $'aar de toegdocSde
vaüde de laalste zes jaar met
122 % is roegenomen. Samen
rner Machelen en vih.oo.de
lomt hier 34 procent van de
toegs'oegde saede van de
hele provincie rot sland. Dit
zljn niet roevallig gemeentcn
die uitkijlen op de Brusselse
ring

Dur€ woningen
Her nabi)e Brussel $-eegt

nonische ont{ikkeling En
de prolincie. Aan de pluszijde
noleert her plan de aotlek
lingsl.acbt En de meropool
en het ecoromisch belken
Brussel vaafioe ook de rmd
geneenten behoren . Keerzij
de van de medaille zljn de
rnorme druk op de estgoed

O N T W I  K K E L I  N G S P L A N VOOR VLA.AMS.gRABANT

Een groot deel

van onze tewerk-

stelling hangt af

van buitenlandse

beslissingen

belangrijke bui'

ging invlaams

lijle gevolgen

stelling"

3000 arbeiders

prijzen in dc rand eD de gebrekligc
mobilitcn. De reßredelijknrg var lier
bekken vcroorzaakt een sreeds rocre
mendc druk op de open ruinrre en
her nilicu. Her mechanßne van
vraag cn aatibod rs er exttuün \oel
baar, vaardoor de behoeftc aar rccia
le woningbouv roeneernL", srclt het
plan est. lnzake woonbeleid sodr
atvasr klare raal gesprokcn 'De
soonbehoeäe in de rand nroet in
eerste insratrde Serichr lijn oP de
behoefteD ran de lokale bclolking.
eerdcr dan op het aanLrekkcn ran

Flemish Brabant alive and kicking
despite Renault

Flemish Brabant has 4proved a development
Dlän whirh seeks a balance between the
demand for new busin€ss activities (e.8. indus-
trial sites) and issues such as mobilit and
amenities.Amons th€ plus-points,the plan tou-
ches on the fact that 7 municipalities within the
Halle-Vilvoorde district account {or almost
three-quart€rs ofthe added value ofthis area.
The economic centre lies, undoubt€dv, in
Zäventem. Neärby Brussels has a pronounc€d
efi€ct on the dev€lopment ofthe province. On
the plus side,there! the strong pull of th€
metroDolis.Th€ other side oftie coin are th€
poor mobility.the burden on rh€ €nvironmenr
and rising property prices in the outskirts.The
mechanism ofsupply and demand is very appa"
rent th€r€.As a result there h an increasing
n€€d {or councii housing.The plan states thät
particulär attention should b€ given to the
ne€ds ofthe local population, in preference to
attracting new inhabitants into $e region.

op straat. Ook bi) het prorinciebe
stuur van l4aansBrabant is de slui
dng van Renault hard aangelomo
''Het drama bij Renauk doer het
debar over devlaanse rnnkeijng
weer hoog opiaaien Dergelijte ingrij
pende beslissinger woden matke
lijker genomen in machtscotra die
geen rechrsfeeksc voeling hebben
met de lokale belolking". aldus gou,
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Th ie lemans

Belgiö niet

zien vallen"

Met ziin mondmuziekske
speelt hii al veertig iaar lang
de sterren van de hemel.
Miles Davis, Ella Fitzgerald
en Benny Goodman noem-
den hem bii zijn koosnaam.
Maar nooit is Jean 'Toots'
Thielemans zijn bakermat
vergeten. Voor ziih 75ste
veriaardag en de vele vrien.
den trakteert hii Vorst.
Nationäal op een uniek
concert.

''Zijn muzieksrijptje rechr nalr het haft
en doet je huilen",zesr QuincyJones
overToots. H€t befaamdeAmerikanse
jemagdin€ Down Bear situeerde hem
onlangs nog bij de beste iazzmuzikanten
t€r wereld,tu$en groorheden als BB
Kint en Dizzl cillespie...
TT lk ben blij dat ik not altijd meerij in
de kopgroep van het peloion.lkwil niet
snobittisch klinken, määr er trekken min-
der mensen nar een iaavond dän naar
een popconcert.Ab je het d.n in de jaz
kunt mäken, betekent där toch iets.
Vrce8er wi5 de belän8st€llint voor het
t€nre not kleiner Daa.om ben ik in
| 95 | ook nar de Verenitd€ stäten
tetrckken. Pure noodzaak 6 dät.

Vaste stek
llw'gostorbeiderchop' in de VS lever-
de u nt.r ollee, inr.hqtionol. e*en-
n,ng oP moor ook.en awo.t.m.n
in N.wYork en ..n ioat buiten-
wrblitf oo^ de kutt vah LonA bldn.I
En to.h yeftliiwn u .n uw e.htg.no-
te Hugu.te.le lodrtt ioco w..r
neq .n nee. in B.lgE.
TT Na de oorlot - tijdens de bezettint
heb ik de iaa leren kenne. - kon ik miin
muziek in Beltia zelf3 niet aan de ttmt-
stenen kwijt.Amerika was to€n het
beloofde land €n het leek darom niet
meer dän lodsch dar we d€ rrore plas
overtbkke. en de Amerikaanse näriona-
liteh äänvrceten.lYäär we hebben al die
tijd een vasr€ stek in Beltiö gehad; ik ben
ahijd verknocht gebl€ven aan dit land.
r4ijn rooß liggen hiei hoe je t öok
drääit of keert.We verblijren hier nu
steeds Eker, ook ondät er de läätst€

Toots

"Ik zou

graag
uiteen

laren Mt heer beweging zir in de Brus
selse jaaicane.we hebben jaren in
Grimbergen gewoond. in de Potaarde-
wijk, vlakbij Douwe Egberß,ru$en de
Al2 en de Brusrelse Ring.We ziin er
tien jaar geleden taan lopen omdät her
verkeer er dhar drui<ler werd. Boven-
dien ondervonden we enorh veel hin-
der van het vlie$uiryerkeenvrienden die
hier in de buun woonden, hebb€n ons
nar het zuiden En Bruseltelokr.lk
heb er geen spijt van. Hier is her erg
rustig en toch hebben we alles bij de

Lev€nswijsheid
h h.l dod niet e .lor lazz alle.n kon
g..tlen in .le rck dge knegen voh .le

TT lk ben het er hoeFnamd niet mee
eens dat jaz alleen in nachtclub thuis-

hoon. Dat beeld it sterk overdreven en
nogäl e€nzijdiS.lk speel wel ghag in
crubt,maar jazz kan ook besr ror zijn
rccht komen buiren d€ kla$i€ke nächt-
bEkeßSelegenheden- InAmerika is er
zelts een heelj@circuittn rfie coüirry-
rde. l',lijn eerste Europese su<ceßen
bo€kte ik overGens in her land€lijke
Zweden,dat ik vän de noordelijk$e
liord tot het zuidelijkste havensradje heb
afgefeisd. lk spreek zelfs vloeiend

U r.rriIt over ..n ,e$rddrk.rre
tdlent<noöö.I !. be5<tikken...
TT (bercheide, slinloched) lk ben een
.äsechte Bru$ehe ket,geboren in de
rYarollen, getog€n in l,lolenbeek, dut
tweetaliS van bij mijn Seboörte.lk mak
wd minderfoure. in het F.rns dan in
het Nederlands. f.let mijn vrcuw spreek
ik me€stäl Fräns. 8ut if I hdve ro dpres d
del,cote ided... Alhänkelijk %n de situatie
en mijn gemoedstoestand, pur ik uk her
Frans, het Nederlands of her Entels- Dar
zoiets mogelijk is, heb ik an ons fantar
tische ondemiFsysteem re danken.Toen
ik als l8-jär€e van school kwam, spmk
ikvlot de drie landstalen 6n Entek.
Eldeß is zoiets rotal onvooßtelbaar En
de rijkdom aan dialecten in de srre€k,
onseloofliikl Mijn €erste v.ouw was
atkomstiS En Hälle en häär noeder
kMm hn SinnPiet€ß-LeeuwAls je hen
in hun diale.t hoon phten, sta je

tewoon veßteld. Op nog geen den kilo-
meter afsbnd krijt je een totaal andere
woordenschar en uitsprääk. fliin schoon-
moeder wär trouwens een echte filosofe
die schhterende one/ireß revoorschijn
kon toveren.Als ik me naa. har zin
teveel met ietr wou bemoeien,zeize:
''jeänke, ik ben Su$eiik kom daar niet
tu$eni'Ofäls ik me nier älte ben voel-
de,werd her'leänk€, piin moet ze€r
doen . Een van har mooisie slaginnen
was:"Zwijgen kan niet verb€terd wor-
den .Voor levenswiFheid moetje niet
altijd in de trcotstad zijn.

Verdwenen zekerheid
Ho. tdrk u alr iDtemoriorale v.d.rie
zon r gen <h re.enie dnmotk<h.
geb.wteni$.n in dlt lan.l?
TT lk ben,zoals zoveel muzikanten,
altijd een beeqe een Einzeltän8er geble-
ven.lk trek me doo.ganr weiniS an



kn wat er om me heen Sebeu''t. f,luziek

is immeß zo opslorpend, i etwar? To.h

rakt her leed van de verdwenen kinde-

ren en hun oudeß me zeer diep. De

toenemende sociale wantoestanden

bären me eveneens zorSen- lk kom uit

een socialistisch nest, hoewel ik nooit

met een vlä8 heb staan &aaien. Die

mäsale werkloosheid, het verlles van

alle rechten waarvoor önze oldeß zo

härd hebben tevochten...lk vind her zo

droeviS. Er is teen enkele zekerheid

meer voor de Fwone arbeider Kijk

näar Renauk. Duizenden mensen staan

Prot5 oP s$aat en voor ae lonSe Senera-
tie is er evenmin een toekomst.Stelje

voor, je bent 20 iaar oud,ie komt pas

van de schoolbanken en ie denkc"lk ga

bii Renauk inY lvoorde werken, want

daar krijg ik tenminste een vaste job.

Met mijn 

"etske 

of mijn motocyclette trek
ik elk€ dat nar mijn werk en ik bön
iemandl' Di€ zekerheid bestat niet lan-

tei Als je teen informatica &stud€erd
hebt,ofäls je de kaap van de 3540 jaar
oveßchreden hebt, hoef ie je niet eens
meer voor een job aan re melden. Een
zelfnandite vakman worden,lijkt me in
dez€ tijd not het veiligst.
On<i.nk! ol <!i. rcnptpoe<l lijkr uw
gehe.hth.id oon Belgiä d. Iddtnc
joren alnoo grct r te word.n.
TT Belgiö wordt ondeßchat, of erger
nog, ,rderpublished. we moten best een
beetje fier ziji op onze ldentiteit en
onze .uhuun De Seltis.he schilderkunst
wordt in her buitenland ert ffwaaF

Ik ben een rssechte

Brusselse ket, geboren

m de MarcIlen, getogenm

Molenbeek, dus tweetolig

vcn DU mrln geDoorre.

deerd. ledereen kentAlechinskl en de

Cobrä-bewetlnt.We räken ook meer en

meer bekend op sportiefvlaf. Hoe kan

het ook andeß, met ooze' meisjes die

zo goed tennissen...Vroeter wäs het wel

even andeß.l'lijn eeßte manager in de
vereniSde Staten betroette me begin de

iaren s0 zo: ah, so /ouie fbm Brursels?

I knM the pla.e, n\ in Capenhogen. ight?"

Authentiek, hoorlvaak vroegen ze me of

we hier we badkameß en toiletren had-

den.l1aa. a.h, ik hoefniet te vitten op
de Amerikänei. Wat wst de dooßnee-

Belt in die jären af vai Ame.ikal Het is

maar toed dat er nu meer gereisd

wordr zodat de meisen ander€ cuturen

Vvarm tevoel
Vee.tit joo. rced aoh bei.te kanten

votr de Oceqdn h€6ben vor u een

e<hte weßldbq.ger gemoakt..

TT Ach, wereldbr rter wat is dat I lk

denk dar ik tot de uit$ervende schare

oudetuetse Beltei behoon to Eelgigue

c'et|.onne to viei e pontotfe",zet ik

ahijd.To€n ik nog €en keine jonten ws,

hadden we in l'4oleibeek teen centrale

veruärmint en ak het dan bar koud

Ms, deden we een paar warme sloffen

aan, of sloschtien zoäls we in Srussel zet.

ten. De slofien mochten dan wel oud en

versleten zijn,ze zälen ie als reroten en
je deed ze voor $en $d ter wereld

wet. Het is misschien een beetje oneer
biedit om Be€iö met een ouwe slof te
vergelijken mar dat Mrme,venrcuwde
gevoe van de\laschjen komt steeds
spontaai bij me op ah ik aan BelgiE
denk.zoah een oude pull,marin je liel
en leed hebt mee&maakt,ot€en oud€
vrend die je afen toe eens opbelt en
met wie je het no8 steeds bijzonder

Soed kunt vinden, ook al heb ie mekäar
maandenlanS gehoord noch gezien.
Kunt u b.gtip opbrengen voot h.t
gekibbei ?u$er de geneeB.hdpp€n
ot rijn de Belgt..he ziekren nier aon

TT lk b€n wel fier dar lk - nasr vele
internätionale ondeßcheidinten - ook
de puden erepennint van deVldmse
Gemeenschäp heb tekreten.lk heb altijd
mijn best tedaan om die taalkwestie
omzichtit te behandelen,maar ik blijf
een oldfosh,oied Bel8.lk zou BelSi€ niet

traat uireen zien va len ofverdwijnen en
misschien is het welgoed dat de konink-
lijke hmile ons bijeen houdt. Bii de
inhuldiginS van het Konin€ Boudewijnsta-
dion op de Heizel heb ik nor de Ba-
banronne op miin mondharmonica

tespeeld. Koningin Paola ze me dat ze
heel erg ontroerd Ms.ALs ie de mond-
harmonka bespeelt, komt het Seluid
rechßtreeks uir ie body, en ja,dat klinkt
dan soms om te bläen.
ElianeYan Den Ende

Op 25 dptil treedt Tooß Thielenans ap in
Vo6aNdrionool met een schore binnen en
bu iten lo n d se ga slnu z ko nte n w a tand er
Mkhel Hea Aruno Caste !..i, Nxhel
Hotziqeorgiou, Bott De Nolf. Kenny Wemer,
Philip Cothetine. Oscor Cdstto-Neves en

lnfo en tkkeß: d 470 23 35 77.

''ln bytone däys, the j@ followinS in Beltiun was
very limited.That s why, in I t5 | , I upp€d and left for
the US , says Jqn 'Toots'Thielemans. His'apprentke-
ship as än immigmnt worker' in the united SEtet

did not only meet with international recotnitjon but abo prcvided him with an apanment
in N*York and a bohhole on th€ codt of Long lsländ."But,turn k whi.h way you will,
my rcors lie in Beldum.Our soiourns here have become more frequent of läte, panly due
to the aival,in recent years, of ie in Bru$ebl'
"Bel8ium it und€rrated, or rcße still, lnd€rpublished",Toots believes. "We ought, with
good reason.to pride o!ßelres mther on our identity and our cultlfe. B€l8ian paint'ng is
prized hightäbrcad. Egyone has heard ofAlechinslqand the Cobra movement.The
international rcoutation of ou. sDonsmen and women is ako in the ascendant How coold
It be otlteRise, whn ou. girls who are playint such narvellous tennis...Thints were difie"
r€nr in ry dät My first manager in tl€ US treted me like thir: Oh, io you're from Brue
sek? | know the place, i* in Cop€nha$n, rightl" Th.t: a true story you know! Bnt to be
fair, üereb no call for me to carp at the Amencans.What, for that Batter, did the arer€e
Belsian knoq in those years,aboutAnerica? lt! d well that trrvelliry ir ro comrcnplace
nomdays, so that people can tet to know other culturesl



\^r 'EEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Niet professionele
artresten geen
lelijke eendjes

Amateur kunstbeoefenaars , r  . .Frd,(  r / r  , r ,  *1 rs, . l r
kr i igen zelden de waarde- 

-" : ' ' , -  . ,  r .  Fr,  ! . , ,  |  . ,ea.\ |
r in l l  d ie ze verdienen. Daar-  T ,1,  , - ,  , , , . - ,  . . . , "
om wordt in l6SVlaamse hoDorartu!.fdc subsldrörDg
gemeenten roor de tweede bepaatr her artisrick pe , $.et de ver
maal een\ /eek van de Ama- rcrve. rah.rcn, , atdus lddy F.!ns.
teurkunsten teorganiseerd.
Ook de rand is uitgebreid bij Bakermat
het proiect betrokken. gij de 

"c.src editie gat.sennc Rouflaer
de \1ffk ccn ruggensreüntjc. Nu is

De üirirüelncmeß beDrdrukkcn de dI f..ctance acrrice Chri! romme.
LaIiIne ailonßr van her \roord ana Haa. ouders Naren ,eer bcdrij'ig in
reur Inia.. r.$.ijsr naar.lc onbaar he' rinareunheater "Mijn vader
zuchrige llflde en dre sllir kNalireir duakre deel uu en La jcun€ gaide
urteraard niet uir crtholique Door 2ijn rocdoen rnochr
'\Vre gcfn lo.,n oDrlangr, nlaar zrli il (,p mijn defiiende al mcespelen.

tnie Liid rcse eerr {br artisdete un Nliin nroeder acreerde in het opereL,
drulki.gsronnen, is nilnstens iD de tc Sczelschap De lf.ische turre-
ban van ?ijr kunsC , vi.dr Eddy naars' Ik ben dus om ?o rc zegger
IrJns, dic als direcLeur en herAnde. op rer podtum geborert Mer zii
le.hl\c CVA (CeDrrun) rcorAuareur f.lcin braclireD !!e.oir'Mamat
trursre.) dc hele a.ric co(:lrdnieefi. kird'n1eeD regie lar Bc De Wilde-
''\\t brlLo eeD hns voor de geöngr r.an Ioor hefioerli.h! bij De KJuis,
geerdc xnareur, die ,ch mer h&r en broeders DLr amareu.gczelschap bteek
ziel nilcr oD behoorlijlc presraües re (lc bakerrnat \.ar niJrr rcrdere toop-
leleren " traan. Mijn helde !oo. hcr amareurro-
$ie hcr \'.ijblijrendr hobbtsme is rcel is innßsen zeker rier bekoetdt"

Meer armslag
Her CvA beschoufi delcweek als
eeD l{,conodei voor Lockomsdge
projecteD. 'we beschikkcn over een
gespcciallseeid do.udrenratiecenrrum
en ccn uitleeDdiens!", (rtek pioie.t-
lcnlsrerAn Knaeps.'Nu leggeD \!E de
kiemeD loor een ona{trankelijk podi
nmkußreDcircuit, dar rournees net
kNalltatiel hoogstaande amareurg.oe
pcn ln heeiVlaanderen zal organilc
ren we brengen de besraande vercnl
gingen mel eilaar in conhcr en o.8a
DisereD mani{isrades, die de amatcur
kunsrenaar niecr armslag g&andc

An Knaeps hoopt dar de Week yan de
AmateüIunslcn eetr even grore uir
süaling krijgt als de Monumentendag
"Een groter zeltb$rusrzijn lan dc
beoelenaars kan zeker geen ts,aad',
ze$ ze. vanlit proläsionele hoek
hoeli nen dc anareurkuns' al $.n
niin neerlJulscDd re benaderen
GemeeD{ebcsftren en lolale inidatie

Amateurkunstwoche

Hobbykünsrler und ändere nicht-professionelle Künst-
ler erhaheo leider nur selten die ihnen eigentlich zu-
stehendeAnerkennung.Aus di€sem Grund wird in den
G€meinden rund um Brüssel ein€ Amareurkunswo€he
mit vielen Veranstdtungen o.ganisiert. Die Oaganisäto-
r€n verueisen dabei mit Nächdruck ruf die lateinische
Abstammung des Wortes Amateui däs vomVerb
"amare","li€ben" abstammt, wäs ja Qualitüt nich! aus-
schließt-
"Wer seine Freizeit mit künsd€rischen Ausdrucksfor-
men yerbringt, ohne Lohn oder Entgelt dafür zu erwar-
ten. d€r muB von seiner Kunst schon f*zinien sein".
so Eddy Kräns, Koordinator der Amateurkunsovocn€.
Kreatividit ist grenzübers(hreitend, und es ht nicht das
Honorän welchd däs Kunstniveau bcstimmt. sonqern
das Talenl Und an Talent€n mangelt es in den Vorstäd-
ten und Gemeinden Brüssels bestimmt nkhr.
Die Initiative läuft noch bis zum 4. Mai.

vd dieneD op elkaar
in te spelen We vll
lo ool de dooßtro

$'eg

Week van de Amat€urkun-
sten,van 26 april tot 4 mei.
Activiteiten in de Ahemberg-
s€ Orfeus Academie, Het
Verloren Hofke in Dilbeek,
Huize Schelfhout in Groot-
Bi jgaarden, t Spin€ntheater
in Meise,Ten Blank en Srei-
ners€hool in Ov€riFe, Cultu-
reel CentrumVilvoorde etc.

tel 02 555 06 00.



ROSAS A LA C A RT E

Geslaagde
symbiose tussen
danseres en ober

I\ 1987 was AnneTeresq de (eersmceker m€t verkommenes Ufer
in Utrecht v00r h€t Spring Dcnce Festival. Na de voorstelling ging ze

v(ok nog i€ts €ten Polmoni, op de hoek r'cn d€ Keistroot €n d€
Jonsdcm. De ober die hccr cl die l:'jd bediend,t,kreeg in 1989 bii de
Weede editie von Ortone, Ottone een rol en reisde two{lf m(cnd€n

lcng met het gezelschap door lurolo. E€n jcrrr lcter werd Kees
Eijrond, eigenccr r.an Polmcnt en het bijhorende trciteurbedrijl zcke

lijft leider vcn Roscs.Wqar of niet $eorz

le dansinst i tuut
PA.R.T.S in annex,
waar dans€rs een
volwaardiS€ oplei-
ding kunnen volgen.
Dat alles zit onder
€6n dak in €en
Yoormalige stomerij
aan de Van Volxem-
laan invorst en leeft
van sPonsorsi Dereg-
gers, overh€idssub-
sidie €n €igen mid-
d€len. Rosas is ove-
rigens ook h€t huis-
gezelschap vän de
Koninkliike l,1unt-

De groep mag dan

blijft het m€t 25
dansers en l l0 mi l joen BF
jaäromzet schräpen in de
kas. Rosas trad de voorbije
maand voor het voetlichr
met d€ allerlaatste produ€-
$e Woüd en een paar repri-
ses uit het prille begin van
d€ compagnie (Rosos donst
Rosos €n Fdse). Dankzij de
v€le buitenlandse rournees
kunnen de eindjes aan
m€kaar worden geknoopt.

bij

Rosas zal overigens wel
öön van de weinige Vlaam-
se gez€lschäppen ziin dat
de €€nten die aan het cul-
tureel ambassadeurschap
vasthang€n ook 6cht
besteedr om in het buit€n-
land aan de weg t€ tim-

Lobbyen
Vooral€er Eijrond in 1990
als zakelijk leider aanrrad,
was Rosas vast verbonden
aan het Kaaitheater. Anne
T€resa de Keersm:eker
werd,ere wie ere to€komt,
in die p€riode voorbeeldig
gecoacht door HuSo D€-
greel Wat Eij.ond in 1990
in handen kree8, was een
gerenommeerd Sezelschäp
dat onder meef via New
York (een Eessie Aword en
schittereDde kriri€ken in
de New York Tim€s) een
faam van iewelste bij
m€kaar had Sedanst. Hij
heeft er sam€n met finan-
cieeJ directeur Guy cij-
p€ns Yooral structour in
gebracht en de doorgroei
äangepakt. Volgens Eiirond
is er in wez€n geen verschil

tussen het runn€n !än een
restaurant en een dansge-
zelschap- Het komt er
vooral op ään om ie zake-
lijke instelling ten dienste
t€ stellen van een artistiek
product.  Ook in het
theater worden mensen
tewerlgesteld. zijn er vol-
doende f3cilit€iten oodiS
6n maSi€ seen enkele kans
onbenut laten. Dus he€ft
hij zich bekwaamd in d€
kunst van het lobby€n.
Want zeg nu zelf... Hoe
k'rn je in dit land anders 6n
h€t offici6le Sezelschäp ziin
van een bi-communautäir
monument als D€ l,lunt/La
|1onnaie, subsidies krijgen
van de Vlaamse cemeen-
schap en daarenboven ook
nog de tit€l van cukureel
ambassadeur in her vaan-

Bewerkelijk
Door de jaren heen is de
dans bii Anne Teresa d€
Keersmaeker srceds meel
de dimensie van een
bewerl(elijke thertervoor-
stel l inS Saan aannemen.
Rosos donst Rosos speelde
zich nog af in een soort
zwärte ooos, mää. Saande-
we8 werd€n PodiumoP-
bouw en belichdng ing€-
nieuz€r €n belansrijken Na

^.4icrokosmos 
kon Rosas

alleen nog terecht in een
zaal met een b€hoorliike
podiumbreedte. Daarom
komt een produ€rie van
Rosas ook nier meteen
langs in h€t dichrJrbijziind€
€ulture€l centrum. In mei
vertoeven de twee sPeel-
plateaul in het buitenland
met Woud. Dichter bij huis,
in het Th€ätre Varia te
Brussel, speel. Fase, 66n
van de allereerste cho-
rcogrifieän op muziek van
Steve Reich.
Gerit Slx

t l

Het is waar! Sindsdien ver-
deelt Eijrond zijn tijd tus-
sen Brussel en Utrecht en
d€ vele ändere sted€n
waar Rosas optreedt. De
voormalige restauranthou-
der heeft van Rosas een
goed ge.und cultuurbedriif
g€maakt, met dansers
onder conträcr, een eigen
b€huizing met r€petitie-
ruimte €n h€t int€rnationa-
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VOLKSFEEST

Beiaard in Meise en
Grimbergen
Op l0 en I I mej /et Meise
de feestmuts op. Zatedag
ochteDd is er de liestmarkt
met bras band, de reuen
en de Belleman, reNitl i
alonds rond de kerktoreD
een juzrally doorgaar,
wadad alle caf6s ran het

E RAND
houtsc gezelschap Het Ge{olg is
soberheicL roel De taa] sting! zich
nler in bochtcn cn het decor bestaat
ult neerduidige bouvstenen. ln De
rnlrzikanr en het meisje an de
Zweedse schrijiirer RitaTornq\'lst
hechten de personages niet eens veel
belang aan woorden. ze begrijpen
elkaar vi! muziek en poözie, maar de
cormunicatic ontspoort zod.a dc
rederheid lvordr üeggseegd door

De muzikant en het m€isje komt op
| | en 12 mei naar Dilbeek,
westränd, tel 02 456 20 30.

TONEEL

Kortsluiting
tussen engelen
lbDeelgezelschap Dric vingers flirt in
Engelen met $'cinig aardse oeaturen.
De personages behoren tot het derde
geslacht. Deze bovennatuurlijke
s'ezens kunnen nict altijd cven goed
met ellaar opschieten en hystcrische

centrum deelnemen. zondagnamid-
dag is cen volksliest gepland me!
paardentnn, stcltlopcrs, paardenca'
rousel, stripbeurs en beiaardrecital.
De pro{incle Vlaams Brabant geeft dit
jaar oralgss een belaardkalender uit
net lnlörmatie olrr de geschledenis
w dit unieke instrumenr o een
overzichnm alle beiaddconcenen lD

Beiaardiei Rien Aaßsen speeh rou
wens elke zon eD leesrdag w halt'
vijf ror halfzes in de abdijtoren val
crimbergen. De omfloeßte roneD
tlinlen het best in de abdijruD.

]EUGDTHEATER
De muzikant
en het meisie
Sprookjes houden de verbeelding op
peil. om de tanrasle nier te verbdjze
len, lertlappen meester rrtellers zo
weinig Dogelijk geheimen. theater
makers die magische \Erhaler loor
her podrun be\eiko, gaan nog
behoedzamd re $€rk Bij herTurn

I

F

uirbüsnngen rercozaten geregeld
een konsluiting, maar de geestelljke
verwdrng mondt doorgaans weer
uit D een ordelijte harmonle Dat de
damesroiletren in een megadancing
de inlalshoet vormen, welt bij leken
misschien enige verbazing hr dit
rluchtoord kan men zich echter
beschermen regeD opdringerige ver
sierders, of integendeel zijn unerlijl
bijserke! en een efüciönle gedrags'
süaregie uitdenken. Hallucinaties vef -
vlechten zich met alledaagse ervarin-

Aio ÄdNo bij de obdij wn Ginb€qo

gen. Her dreateßtuk ls in Iäite 66D
lange üip, waarin de figuro ln zwe
ve.ige helden ve.anderen. Als ze hun
opsnuk niet meer nodig hebben, ver-
anderen ze in uitgezuiverde schoon-
hedm. Engelen dusl

Eng€len komt op 22 mei naar Dil-
beek. west.änd. t€l 02 465 20 30.

KLEINKUNST

Minister Raymond
RalnoDdvan Het croenenoud heeft
deze lenre weer de koLder in de kop.
In De Dlrister vm laDdsrerdediging'
nemt generaalvandeldde het in zui
rcr Nederldds op regen d€ aspecto
ve de vNordrng n de Benelux
samenlering. Hlj is geobsedeerd door
de kwalneil van her leren. wat hem
in dank sordr afgenomen door tolo
nel Borgers, een ex kolonlahst dre
ziin saxofoon regelmadg oppoetsr
vandelelde kan ook rekereD op de
sleun vd een AnNerpse guerillastrlj
der en een lwetsbare ürellectueel
zonde. e.elint. Maar wdneer de kan
tire omstreeks 23u2.r dichrgaat. bLijkr
Bo.ge.s plot! alleen te staan...

De minister van LandsverdediSing
komt op 9 mei näar de Zandloper te
Wemmel,tel 02 460 73 24.

MONOLOOG

Geläuwerde volksverteller
Rauw maar doortaltend zijn de
monologen van Peler De Graef Als
volksErteller kent hii de snedigsre
uitdrukldngen en de smeuigsre schut
ring$oorden zijn rerbeelding kuidt
de rcrhJen det spitse uirweidingen.
Is de tekst inges!üdeerd of geimplo
viseerd? De acteur laat niet in zijn
kaarten kijken. Hij geeft in de eeßre



plaaß getuigenissen, onverbloemd en
schaamreloos, haar tegelijk pittig en
hunoristisch. Hij treeml zijn djd
zodat de roeschouwer zelfde concrc
re details kan inn ien Henry'roonr
het publiek mee naai otrbereikbare
rcrten, $aa. her hoofdpersonage zich
ner zeewier voedt rot hij vollomen
flipt. Ofmlsschien ook neer nier...

Henry speelt op 23 april in d€
Westrand te Dilbeek,
tet 02 456 20 30,
en op 26 april in het Cultur€el
Centrum van Strombe€k
.el 02 263 03 43.

TONEEL

Geldgebrek
en liefdesyerdriet
Volgens de Ne* Yorlsc cr tschrljver
Cl i f lbrd oder ( l906,1963) vordt
iedü mens getypeerd door verschil
lende leaktcrcompiexen Hoe inretli
genter eer individu, hoe brede. de
saaier vd pe$ooDlijkheidstenmer
Ien. TaleDlvolle acreuß zijn in staar
om vdruit hun emotionele herinne
ringen uiteeniopende ldakrers op re
roepen. vanuit dir perspecrief stichrie
de aureui in de jaren ddrig het dpe-
riniorele croup Theatre. Bij MaipeF
tuß nam rcgisseurwarre Borgmans

poolshoogte var dic speelmethode.
De ragikomedie Rater naar de nhan'
$erd in 193 8 aanvantelijl opge
dragen aar Odets rou$ Louise Rai
ner, nia& de vcle onzelcrheden waai
onder die vc.houdrDg gebulr giDg,
b.achten de schnjler rhearerJnater op
aDdere gedachten. Celdge. in een
dJiehoekslerhouding zoeten de
ho.,fdpersonages tcl€rgeefs cen urL-
n€g Onderhuids verdedigr de aureu.
niet de individucle aDrbides nDd de
collccdel€ krach. Her sruk sord!
orerschadusd door de economische
crisls vaD dc jaren dertigTe tagc
intomsteD en liefdesve.drier ontmoe
digen de pcNonages zos€l op mare
rieel als op geloelsmatig rlal. De
onüeddering lerhoogt paradoxaal
genoeg de spaDnlrgswaarde.

Raket naar de maan komt op 16 mei
naar het Cuk!reel Centrum van
Strombeek-Bevei tel 02 263 03 43.

ASFALTFESTIVAL

Undergroündkunst
bij longeren
''Waar asfalL {)p beron noot, vormr
,lch een ade.l'Dir doord$kerrje r"n
de Beieße sch.iive. Franz-Xaver
Krcetz !eN'o{rdr de dagl.achr lan
destedelijte bcultuurHerAsfältfts
tn"l invenla.isc€rt de huidige
underyrcundkunsr bij jongeren Lir
diveße rniliels.Wa& de natNi is
wcggedrutr, orßraat Irevel over hcr
talc ol lolgebouvde ludschap. wic
echlq als een blinde mer cen srok op
het asfalr tltL om rc horen var eron
der zit, nndt u'co de bron, renrij hij

wegglijdr in dc nodde. IeD
rheaterbooL au de Kanaaldijk (Biesre
broeckaai) $ordr de vrijplaars roor
k.idsche vooßrellhgen vaD The Nexr
Geneiarbn' Er rijD conce.t.n van dc
slomende Il li!h en liDkftea} pac.)
De to.eeltlas \.an deAcadeDe voor
VuTische Kunsren uir Meise pro
grarnmeerr'De wachtl<aner' rncr rct
sten en Prblo NerLda, Iones.o, EIit
Verpaeie en Bram Ve.rneulen.

HetAsfaltfestival loopt no8 tot 30
april op verschillende locaries,
info tel 02 555 06 08.

CONCERT

Oude en
nieuwe partituren
om de dremFhaees roor klasn ke
mu7lek n Le dijkeD en roerisrische
trekplelsreß onder de aatrdachL re
b.ergen. planneD cuhurele cent.i u
Dilbeek, calmaarder, Ternar en A$e
i.an L I rnei br 8 juni ceD grensver ls

leggende seri. onde. het Dorlo
'Ghuen biJ de Buren . HerTelcmann
Barokensehble, daL nusiceen op
a!thenüek usüruncDten gra\duinr
r paniruren raDTehmaDr, lurcell,
Bach en Haendel Parrick teire, flo
riar Heyrj.I en Paul poppe lnaken
deel uir van de ploeg die op zoDdag
t I mei uirsijkr naar dc lerk van BeI
kerzeel in Asse. Her accordeonduo
Thurior dat be$oklen w2s bij dc
thcarerprodlctie LaTristeza Compli
ce EnAlnn Plarel opreen loor
eigctidjdse nuziet. Samen mer bas
lladDetspeler ceerr Dhondr ver7or
gen ze op zondag 15 mei een conceir

in Kasrecl La MorLe re
Dilbeet

02 466 20 30.



VLAI\MS-NEDERLANDSE VEERTIENDAAGSE

Oranje verovert
O.djebloesems is een
ienteprnneur met tlen
üllcn everemenlen, dre
de Vlaams-NederlaDdse
aaDrezigheid in Brus
sel onder de aaDdachr
wil brengen. Culldur,
ondeMits en ftedla

"Uir de orantebloe
sems rnoeten de vrucn
ten groeien voor een
betere lerstaDdhou
ding tussen Nooid en

de Marollen aan mer
rolksmuzlel uit de
Amsrerdmse ]ordaan
Naast een concert lan
Ramses Shaffy in de
Ancienne Beigique,
m€t (ris De Brulne in
het voorprogramma,
ult er ook te gemeten
@ een opvoering vm
de Bach cantates door
her Amsterdamse
Baroque orcheltra &
Choir in het taleis
voor Schone Kunsten.

opnreuw
Warandepark

'VVe hadden het hen nochtans duideliik ?ran het ver-
stand gebracht, | 67 iaar geleden, toen we die Hollan.
ders hetWarandepark uitdreven tot over de Moer-

diik... Maar bliikbaar kruiPt het
Nederlandse blo€d weer waar het niet gaan kan.

\/ve heten'Oraniebloesems'
dan ook harteliik welkom.

Zuid, me! een peimanente Vlaame
Nederlandse culturele samenwerking
tu o rcnd Brussel rot gevolg , meldt
organlsator A!nevan Asbroeck,vlaams
mlüster van BrLßselse Aangelegenhe
den. "Dlr opzet strookt volledig met de
inhoud en het Cultureel Verdrag dat
Nederland en vlaanderen odangs lieb
ben gesloren. Daarin is immers
anders dan ni de meesre sooirgelijte
verdragen spnle van reö]e samo
werling , her stadüm vd de uiNis

lnige kulsbestuiring lan beslisr geen
twaad. op culinair vlak heeft Vlaande
reD een serieuze roorspronS, Ina& a1s
we de sportprestatics lan de Neder
landeis op de jongste olynpische
Spelen betijken, stellen st vast dar ze
her nog sreeds behoorlijt berer doen
dd de vlaninger; \'elli.hr omdar
sportopvoeding bit onze noorderbu
ren rneer aandacht en Iinanciöle
ondersteulng krljgt. Met Dd{ Dm!
Fi.ß6 in Bnsd ll ll vlllen de orgdisaro
ren de fieß in Brussel in ere heisrelen,
onderneer met fietstochten die lmgs
plaaßen lD her cent.um e! de rard vatr
Brußel trekten, waai Nederlandeß
hu stempel'of iets andeß' nalieren

Cadeauties van Oranie
voor oianjebloesems Nerden ook
geleide cukuühistodsch e wandelin
gen opgezer die de Nedeilandse
aanwezigheid lD Brusel in de verf
moele! zetten. Zo danl<t Brusel
ondcrneer de gasverhchtlng en ziin
eerste gasfabriek aan Willem L Multa-
tuli schreef hier op eo obscure zol-
derkaner ziin neesteNerk Max

Rdms€s Shofly

Harlaai' en ons plechtstatiSe Paleis
der Acadeniön hebben wc al elenzeer
aai oranje te danken.
op muzikaal llal komt elke melo-
nraan aD ajn üelken. Het populare

Jordadlabaret rreedt in he! hartje vrn

''Op de ofüciöle vlaams-Brüselse
a.tislieke scane isVlaams-NederlaDdse
samenwerking al geruime rijd eo
fei!', nenen de initiatiefnemers.
"Nederlandse regisseus w€rken voor
\4aamse gezelschappen, thealers zer
ten coproductles op, Nederlandse
namen zijn een vaste vaarde op de
afüches ün de muzlettenpels en de
podiumfeslivals" len mooi rcorbeeld
@ zulke sahenNerking is de uitvoe-
ring ur, het Reqülem un Mozart
door het Brusels Youth Orchestra,
mer Vlaamse koren en Nedeilandse

Grote namen
Het eivolle programma omvat aerder
debatten, lezlngen, theatd en poözie-
avonden en een hele reels onvolpre'
zeD tentoonstellingen, waarcnder'De
kunst van het verzamelen'ln het laleis
voor Schone Kunsren. Tot 25 mei lah
dad een internetionale selectie uit de
r€rzamehngen van cle voornaamste
musea rcor moderne kust in Neder
land te bewonderen. werken van
Mondriaan, hcaso, Bnncusi en ande
ren worden overigos becommenta
rieerd door Simon Vinkenoog, Rutger
Koplmd en lddyvd\4iet in he! kader
van'Het croot Beschrijf'. een Brussel-
se roer rond literaruü iD de mees!
anrekkelijke zin van het vood.

Meer info op het nummer
0900-00930.



C U LT U U R

Charme-offensief met
Vlaamse Kunst
De Vlaamse
P r im i t  ieve n
ve r ta l

"Glad to meet you!
Herzlich r/Yillkom-
ment Welkom!" Met
deze harteliike
woorden nodigt een
folder buit€nlendse
gasten uit Yoor een
proiect van lezingen
en cutsussen over
Vlaamse kunst en
cultuur. Cultuur in
het meervoud...

In &ussd en de land leven
heel vat "expaüiares ' , bui
te anders die doorgaans
om Folässionele redenen
na& het bruisende boei
nest dat her h&l van Euro
pa roch is, zitn afgezakt.
"Xen buirerldder wordt
bij zijn aanlomst in Belgi€
al snel geconfronteerd met
de complexireir lan onze
stäatsstrücrunr mer haar
drie taalgemeensclapps
en nldjke culruren. Om
hiqin wegwijs te ralen,
moet hij ofzij een niet
geringe inspdning leve

Werk wn Hildevon Sulnnerm in de KJuidtuin t€ Meise

Asbroeck, vlaams minister
van Brusselse Amgelegen-

Ol1r hen daarbij re helpen,
hebben ze5 gemeenschaps-
cenfa En Brussel-Oost
(xlsene, xtterbeek, Ouder-
gem, SinGLambrechts-
Woluve, Sinr-Pieleß-
Wo1üwe enWatermaal Bos
roorde) samen e€n cultu
reel en educatief program

Aantr€kkeliik
Mer de steun Yan Anne Vo
Asbroecl en Brussels
Crwestminisrer Jos Chaberr
word! dit jaar een rceks
tusüssen, lezingen en
rondleidingm in het
Nederlards, Engels o
Duirs georganiseerd tn irer
najaar komen de Latijnse
älen an bod. Brusselaars
en hndstadteß woden
daarbij niet uitgesloten,
maar reservercn ß wel
noodzakelijk gezien er met

erg aannetkelijk

opmaak van Belgische
Kmsr seil den T0erJan
ren", Daar een lezing over
"Rubens en de baroH<usr"
of over "Fleriish Tapesriy '?
Misschien vinden lieilFb
bers €€n voordracht re wei-
nig en tiezm ze rcsoluur
voor een reeks (rE de
geschiedenis vn de l2ge
Landen. voor buirenldders
is de kunstgeschiedents van
vlaandererl o Belgiö wel-
licht het boeiendst: de
Vlaamse Primitteven,
Bieughel, Rubens, Ensor,
Ciaus, DelEux, Magrir-
re.. passe.o de .ewe.

Avontuur
Ook al worden \4amse
neen als Ame Teresa de
Keersmaekea Wim Vdde-
keybu! €n lan Fabie uir-
heems g€radbraatr, roch

In
rng

Rit loot, Mon op pddrd,
net.ostdtion Hermdm-Debroux

E

geschiedenis op intematio-
nde po.ua eD romen zo
een fantasdsch vislrelaarrje
toor devlaamse cultüü.
Ios Chabert erkent &rl
"ldendteit en opeDheid
blijrcn de uitgaDgspumen
rcor een vlaams culiuurbe
leid in Brüssel. Wil Vlanin- ,,
gen hebb€n dae seen
moeite Dee. Onze talen-
kennis, onze vanzelfsp.e-
kende belargsteling voor
andere cuhüen garandercn
de veelzijdigheid van Brus
sel. Deze is gewoneld h de
oüde geschiedenis eD lert
een nleuwe bloei in het
hedendaagse cdüürle!'tn
we nodigen vele Engels-
en Dulßraligen uit om dit

Eliän€Van Oen Ende

Gratis folder bij Gemeenschaps-
c€ntrum \,VABO, Delleurlaan 39-43
te | | 70 Watermaal-Bosvoorde,
tel 02 675 40 10.
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AUTOSTOP
Vilvoorde is Overiise niet.

Zo industri€el als het ene dorp is, zo rcsi.
dentieel is het andere, In Vilvoorde stroomt
dageliiks gewoon volk to€ om er te werken,
in Overiise riidt dageliiks riik volk uit om in
Brussel ziin kost te v€rdienen. De aßtand

van Overiise naarvilvoorde bedraagt meer
een derde van de Ring en toch liggen beide

plaatsen even ver uiteen als de b€langen
van hun bewoneas.

t8

OoI ilt, die weliswu ged
pendelaü naü Brssel ben
maü wel in oYdiFe rcon,
rijd h6g itr e@ boog (n

vnvoorde heen en haal nijn
n€us op voor de h.ht vm
zijn fabrieten Mü dat iI

er Renault .harfielr b€!
vanat her occasie-rnrooqe i!

de lijd ye min €ersF bad,
doer hij d€ze dagen bijvil
y@rde $ilsiae. "Miin zesde
en lutsre Rena!h", zeg ik
reDntschindisend tego *ie
milr aulo scheef b.kijki Eet
Irmse bedlijl rij& rcor de
derde ke! in mijn leven
tegen miin td s nu is het

reuetjes seweest - de schade
liil<r me nirr m€€r re retoe

De eer$e botsinS dareqt uit
de tijd dat sooi vmdenbroecl

Dog leefde, de dige Renall!

übeider die iI ooit heb
getend. sooi pendelde @
&teloh biiAaschor m vil
voorde bij Brus*I. r{jj stond
ad de prcductielii! van de
eersle u@rlogse Renaults s
<hoonde ervm ooir 66r w
die altootj€s re Lopen. Mad

zeSgeD degeDs met wie ik
hieDver spreek. Een ander

altobedrijl d$hilt irnes

Mtu zoder auro door her
1tu 8am, is moeilijk vanuit

OftriF€. lr is daar geen üejn-
sation en bu$en bedi€nen er
nlin sehuchr slechts net

Sroie tijdsiltelvall€n en

oDregen. De bewon€s zi'n

er dan ool indiYidualisten 6
waß nan groepsrenoei Nu

zijn ze dat omdat ze in hun
lillal hü eiSen levenr'e lei,
den, Yrceger w&en ze dat
omdat ze in hun druiknse.res

hu eiSen bedrijlje in stdd
hielden. Dmr die glasteelt

wder duizoden sneekb*o-
nds d plets€lijk un het
verk, hwel i! Eoeilurt als in
osiFq zowel richtinS L€u-
ro als iirhtjng Wated@. Ma&
toen ze hN bedrijfjes smo-
derniseerd haddo door vmr
de vewamjng vd de kßsen
over te schalelen ve s€€n-
kool naü srookolie, md dea
heel duü. rn toen de druiyen-
prijz€n daüop foß steSm
omdat de p.oducerto een

onddks €€n afheh voor eigd rerkvo]},
let ziin loon hem dar liet toe en roen hij
na rugLlachten üb€jdsngescbitt werd
ldUadd. kon hij her eiSen autoorje v@r
altijd rer8eren. sooi wdd em vdwoed
6erser, wat een wordermiddel teSen ziin
rugpi'n blek i€ ziju. I} nam het Rmdt
kwaliik dat ed übeider in die tijd 8€o
Rmultj€ LoD kopo, mad Locht er later
zelf eenie. wueer ih dan miF nftale
@rreed op zij! ql keel sooi dnaü
alsof het vm heü wd.

In de trt€de borsing was nijn R€nadF
güagehoud€r FlsTheys betrcLld. lL
heb trcuw de ene na de ddde auto m
b€t Frmse nsl gekocht om rouw te
blijven ao r6u. zo matt€ lL de jden

m€€ dat een eemanszaak als de zijDe in
opdacht En hrijs door vilymrde @d

8elaurerd, ohdat Fra her in zijn 6te

Sorie @ güagehoudeß prima deed. En
zo @al!e ü ook de jr@ me dat es
eeealszuL .ls d€ zijne in opdracht vd
ttijs door vilv@rde wd lapotgemealr,

ondat Frans njn aüo\ cash noest betä-

len ün de fabriet en aü€o Siore dealeß
uitsrel van betaling kijgen. & neem hel
Renault lwalijk dat ziF graSehouder

teSenwerdig det ldSer Ieinrjes zonder
grore shoMoon moSfn zijn, mad ben
Rerauk blijEn rijden. wmned il hijn
Ioqoid van bij en 8rote dealq naaf
rrans breng, rdzorgt hiimij! auro alsof
hij dje zelf heeft gel{erd.

De derde bolsinS is de unlondiging, in
de Blu$else linton, m de dnirjng van
Rsulr vilvoorde. ft wil ni€ts re malen
hebbe! mer ed bedijf dar zijn w€rlne
nes zo in de kou zet om zijn @deel
houders d w.rnpj€s bij te lare! zittd.
!n ik neen her de Euopese, BelSische en
1'lamse o$heid in die volgorde ksaliik
dat zij els d 8sn niltje an de fabdels-
lucht is, her onSebreidelde lapui.lisme

belijdd m dat aj der djdig bij ftr h€b-
bd bdet dat eo sociaal &ma als
R@'nt 8e€lscseerd rcrdt d opSe-

''Dm zdI 8e he! zonder auio moeten srei-
lo weer uw Renadt het begefi',

go€d inkomm wilden behouden en d€

8reüüdeltus em hoSe winst wilden
blijyen nalen, brachr de eenn.ling van
de Euopese mui{i mee da! d in het
n@rden Soedlope opentuchr druim nir
het zuid€! mrd€n dnSevodd ü in de
winter met bijvoorbeeld zujd AfriLa kon
gehüddd mrds. De glasteelt ter zuid-
oostm lu Bru$el weid dan ook bedrijlje
u bedrijqe opgedodr en de druir@te-
leß lftgo pr€mies om seüe na *re hnn
eigo ruitm in te slaan. Zo Sing de
tewslsreling rm duizods tuinbo!-
ws €lor@ en l@d de voormalige

druivstreek braHiSsude 8.ond, ideaal
Yoor de huisvesrinS vo dE vogds die
in Bruselse hoofdkwdtide d xurcpese
ins&ilingeD werks en zi.h in eiSo

8rcene luileD wjllen uirleren.
Met dat aUes is de afsted tusen ove.iFe

svilYerde kleiner dd een derde

BrlSltte Raskin



Sint-ServaasommegangIN Grimbergen

Processie voor de laatste ijsheilige
Wat in de late Middel-
eeuwen begon als een
bescheiden hulde aan de
laätste iisheilige, groeide
mettertijd uit tot een reli.
gieus-historische schets van
een rijk verleden. Ook dit
vooriaar trekt in Grimber-
gen weer de luisterriike Sint-
Servaasommegang uit.

Paarden gaal de stoeMoial want
oorsprontelijt Nas de Sinr Serlaa+
omnegang eeD paardenpro.e\sn: Dc
boereD la1her lardelijke GrnDber-
gen {wdren on vrer s mo.gcns
Da& de kerk mer Lun paar{tcn, die ze
achterlieten aan de kr.khofmuur Ze
brachrer offa.s in natu.a ofbaar geld
eD rolgde! de becscg'oD de zegen
lan Snrt-Serraas a1 te $eken over
hun land en vcc. Sinr Seraas Nas
nnmers de leaLltc ijsheiLige die de
boeren Dog pa.len kon spelen Heel
lct.lorp lcctdc iDtens nee net de
proc$sic Stocpcn \erden schoonge
reegd cn gcrcls $'lrgekalkt, tesijl
overal hciligcrbeelden !€rden uirge

; I :li:,.

Al in 15,f 3 maakt
een cllnsDoeK mel-
crng van ae Jlnr

Servaes Bruerscap'
in Grimheroen

Beeldenstorm
''Dilerse broDnen $'iJren op de \roe
ge lereiiDg !a! Snn Serlaas", l€rrelt
pastoor Gereon van BoeschoteD van
de Norberriinerabdrl ran Grinber
gen. Al in 15.13 heeft een cijrß
boek en de heren van crimbergeD
her o\€r de Sirn Serlaes Brueß.ap .
Tot ü de iaien zestig serd er üou

opgedJagen !.or de olerledenen
lan de broederschap."
De heiligenveredrg kwam Da hel
rn€ede Varicaanse concilie sterk ir
de verdrulking. Parer GereoD en
Boesschoren spreett iD drt verbdd
lan een r$€ede grote beeldenstorm.
''omdal ei in de jaren zestig nog
biftei \\Einig belangsrelling voor
besrond en ook her respect loor de
rcligieurhntorische LradiLie roek
was, serd de omnregang ltopgezct.
Een kleine kerngroep rond oud bür
geneeste. Io! Mensalt nan' d. .lrarl
in 1976 r€er op Dat omn.gangco
tuila Ncr.l later verruimd mcr
cnthousilsrc nicuvtome^. Ze ont
d.d.n de sroet var al te lblklorisri
sche elenienten en gaven de omme

garg een duidelijkc !t.!ct!ur mee.'
Bliikbaar mct srcces.
''vooraL na de rcchrsoeelse lnzen
ding iD 1991 door de BRTN kreeg de
Sint Sei\rasonnnegang een ruime
uirsrialiDg, tot in her büiLenlaDd toe,'
aldus prsrooi Gereon

Duizend Yrijwilliters
Hct onnncgangconita betrek alle
dcclgenreenten \"n crinbergeD bij
de stoct. Dc ]crse Sint Runoldus,
paüoonheihge lar de lert IaI Hum
beel, {'ordr aigebeeld op een nking
süip. De pa0ooDheillge van Strom
beet Berer, Sint Arnandus,laat op
eeD done plek eeD Iiisse bion ont
sprDgeD. De stoet kan bogen op de
inzer lan een llenie duuend tiiwil'
hgers. ceeD overbodige luxe, want
alle kosLuürns noeten ge\asseD,
gestreken en l€rsteld $orden.
De onnnesans heeft dn iaar plaats op
zondag 18 mei oDi I I uDr en lolgt
heL fadLrionele L.aje.r: Lagc SLcen-
weg, Hoge SreeNveg, vilvoordse
Sleenweg, Sn -Servaasuaal, Spaanse
Lnrde, P.inse.dreef e. Ke.ktleh.

Ma aprocessies dom

De meimaand i! bedevaartsmaand in HaUc.
Honderden mensen uiL he! Vlaaase land, met
opvallende West' en Oost-Vlaamse delegaties,
komen in de Sint-Martinusbasiliek de genade
vd de zsarte maagd aftmeken. Het hoogte-
punt vd de !€rering valt dit jaar op ?inlster-
zon.lag l8 hel. Dan trekr veaf 15 üur een
Mariaprocessie door de Halse stralen. Ien
kleurrijke stoet wordt het, met zo n düizend-
lal gekostumeerde figuraDten, praalwage$,
vendelzwarien, ruiters eD zelß een rijdende
beiaard. De organisaroren Llopten aan bij de
semiprofessionele rcgisseur Carl Deck€rs om
de proccssie naar ecn hoger niveau te tillen.
Op een boogscheüt vän Halle, in de imposän
te OlV lerk van Alsemberg, vo.dt Maria evfl
geestdriftig vereeri. Elle drie jaar trelt daar
een Madastoet door de straten, met 600
nguranten dle de bedevrart en de figuur m
Märia beliclten. De optdht gaar dit ja& door
op zondag 4 mel lmal 15 uur
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De grootste wijnkelder van Vlaams-Brabant
Het industriete?rein van
Groot-Biigaard€n is niet
meteen het meest vroliike
oord van de rand en toch
wordt daar de grootste
wünkelder van de regio
gekoesterd.

Her Nijnbedrijf vd Arthu Mdpaey
heefr peimuent 2,5 miljoen nessen
n vooraad, wadvan €r jaarlijks
ongeveer 2 miljoen hun weg vinden
nae de wijnlielhebbers en kelders in
het Brabantse. "De nnd rormr 66n
ran onze grootste afzetgebieden",
vertelr de 73 järige bedrijlsleidea
"wet Brabandeß ziin net zoals ande
reYlamingen en heel wat buirenlan-
ders echte goiere$.'
veet rijd om zelf vaten en flessen uir
te proberen, heeft Arthur Mampaey
nier. Daarvoor komr er dagelijtr
teveel volk orr de vloer in croot-Bij
gaarden. He! Uarenbesrand is erg
heterogeen: gmne lieftebbos, res,
tauDß met eo Michelinstd of iets
bescheideüer eergelegenhedm,
ministeri€le }abinerren, ambassade!
en naluurlijk het Hol vanr Mmpaey
is niet alleen hofleverancier voor wijn
m Likeur, mae ook vooizitter van de
Vereniging vm Hoflere.mciers.

|,8 miliard omzet
Het bedrijf beslaat nomoteel een
oppervlakte w meer dm dderhalve
hectare, overwrgend gebouwen voor
wijnopslag. De opslagruinre zal
weldra in oppervlalrc verdubbeto" ,

vdtek Anilr Mampaey trots, wdr
de lnrrede lan de lüo zal voor fani-
liale bedrijven als her onze een
beldgriike sprong vooNaarts bere-

De Rint aaügroeiode ctan Mmpaey,
vaarvan nu de vierde cru op dj in
her bedrijf amtreedr, krijSr er dus
behooflijk var arnstag bij om een
goed belegde borerhan re vqdiener.
In de !.rij bescheiden hal prljken de
namen lan drie onde.nemingen die
onder Arthur Mampaey tot bloei
lwamenr Mabler Bese, Soci6t€

De eeßae echte
'Vlaomse' champcgne

werd op 21 maart
gelonceerd m heet

Inf in i .

eüop6enne de vins er spiritueu en
üileraard A L Mmpaey & co. De jer,
omzel van de drie bed.aagt zo'n 1,8
m jad Bf. Daenaasr hebben vader
en zoon ook nog de vennootschap
'ArthuFMichel opgezer die dlosr
doer als aankoopbasis in de Bor

''ons ruimsre aanbod betreft dan ook
bordeaux vijnen", aldls Mampaey
senior. Vlamlngo en Brabanders
,ijn van oudsher bordeaux drinke.s.
Toch stellen we vasr dat deze wijn
ook inwalloniö aan een srevige
opmaß is begonnen. Da& verd van
o'rds meer bourgogne geschonLen

Dat otrdencheid heefr een historisch-
geognfi sche verkleing. Bourgogne
kon lnme.s over lod worden aange-
voerd, terwijl bordeaü ove. zee nad
de vtadnse havens verd gebracht."
Bij hofleverancier Mmpaey kln ool
de paidculief rcrecht. on te proeven
€n om (ninimun) 6än kist te kopen.
"De ecologische beMsrwording rD
de laarsre jaren laat ,ich ook in her
wijnbedrijf voelen", zegr devlaanx-
Brabanße wijnboer "MeDlen letto
bsusrd op de kvalireir van hun
roeding eD ziin ook kiesLelriger in
de keuze van de wijn. Iede. die vm
goede wijn houdr, komr hie. over de
vloer om te neuzo, te proeven o te

Bubbels van eigen bodem
Met al dat lekkeN in ,ijn opslagruim
te, hoeft het niet te veNonderen dar
Arüur Mmpaey een graag geziene
gasr is op ftestjes, die hij loms zelf
orgmisee.t, zoals blj voetbalclub
Anderlech!, bjjvoorbeeld. De wijn
specialNr heeft er een loge en loor
ziet de srerlpeleß vm champagne in
her bubbelbad Vmaf dir voorjaar
gebeurt dat olrrigens met zijn elgen
bubbels, $.ant op 2l naarr lancedde
ArIhü Mampaey zijn Infiii, de eersre
uir een reek 1d drie brut chmpag-
nes etr tegelijk de eerste echre
'Vlaamse' chmpagne.
FD

Wiinhuis Mampaey, Gossetlaän 2l te
Groot-BijSaarden, tel 02 466 58 58.



Stemmen uit het behang
Terug naar grootmoeders
beste kamer
"Schoonmaken öi zich om
schoon te maken ir zich",
vond de Zwitserse architect
Le Corbusier en hii sprak het
doodvonnis uit over het
behangpapier. Een lik glans.
lak op de muur verdreef de
papieffol en nog steeds vin-
den we behang banaal,
Onterecht, zo blijkt op een
p(l)akkende tentoonst€lling.

Wie herinnefr zich nier her bloeme
qesbehang van g.ootmoeders beste
lamer ofde goudnedaillons met
pronkmotiefvan de buen, mer zij
kdtjes die keurig dienden re worden
afgesneden? Behangpapie. zit in ons
collecrieve geheugo.
"Bchngpapier draagr de beschaving
in zich waarult het is voortgekomen",
ve.telt Berna.d ]acquä, conssvaror

van her Mus6e du papier peinr in her
Innse Rixheim. li mee. ovd re
veten lomeD, berelenr nier alleen
deze beschavlDg berer lero lennen,
maar ook over een nieuw instrument
bescliklo om ze te begrijpen.'
De bakermat van het behmgpapier
wo.dt meeslal in Frantrijk of Grcor
Brittamlö gesitueerd, maar her is in

Behcngpopier
zit in ons collectieve

geheugen

de lage Landen dar al in de ]6de
eeuw bedrukte papiervellen op balken
en plafonds worden gekleefd on dure
grawres tc imireren. om wanden!
mad ook koffers eD schurblado van
boeken te veßieren, gebruikt men

wdl de rollen papier }ondo nu in
rohliepeßen worden gedrulr waar,
door de prijs raD de dagbladen daal
de. Zo wdd helw€srerse democrari
seringsproces gestimuledd , aldus

Vüaf de treede helft van de l8de
eeuw wordt behDgpapier een indus,
trieel product, hoewel her zijn sralu!
vm luaegoed behoudt. De burgerij
wil evenzeer pronken met hd rieuv
veNorren maatschappelijke shrus en
imiteert de adellijke decoß. len eeuv
larer zet Willim Morris, 66n van de
boegbeelden vd de Arrs & craflsbe-
weging zich regen de roenmende
maclDnale producrieprocessen ät Hrj
wr1 terug nae ambachrelijke toege-
pdre kunstj een rrend die zich ror op
vddaag hddhaaf!. Bij sanddson in
Londen wordt nog sreeds handwerk
rerlocht en her William Monis
behang mer de bloemenkullerjes
liomr ons nog sreeds Ertrouwd voo.,
ook al is her behang op grote schaal
verdrongen door onze lbscamse rer-
racorta gesponsde wanden.
Eli.neVän Den End€

Stemmen uir het behanS,vi€r eeu-
wen ges€hiedenis van het behang.
Tot 18 m€i in deAslK-galerii,
Kreupelensträät 12 te 1000 Brussel.
Dageliik Seop€nd \"an l0 tot 18 uur,
behalve op mä.andag. Inlichtingen,
rel 02 22e 7 | 68.
Demonstraties van blokdrukken
elke zat€rdag om 15u30.

2l

advankelijk domi
no's". Dat zijn pren

afzonderlijke srukje,
papier aan melaar te
lijmen. Het behang-

Pronken
Deze pnkrische ont
deliking had nier
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Een oude eik die uit een huisje barst
"voor Lunstenaars is de nanur altijd
een belangrijke inspmdebion
geweest, ' aldus lohm Pas die d€ ten
roonslelling sanenstelde. "Heden
daagse kunstenaaß verbeelden eD
gebruiken hun omgevirg uitqadd
op een andde mmier dan hun \oor
gangers uiüenaissance of rcmandek.
ln de late jaren'50 deed zich een
belangdjke verschuiving voor toen
zoNel de ideeön over kunsr als onze
kijl op de natuu een essentiöie ver,
andedng onderyingen
Het opkomend ecologisch bevusrzijn
rcrtaalde zich ondermeer tu arrisdeke
prcjecten als land art, arte porera en

van deze süomingen zijn op de ten
toonstelling drie aartlvadeN samo
gebüchr in eeD geheugenkamer': de
Italiaanse ere povera artiest cluseppe
Penone, de Duirse huülrpaus en eco
logist avet laleure loseph Beuys en
de Britse ldd arGarriest Richard
Long Dit vormt de proloog rot de
eigenlijke tentoonstelling, wae de
bezoeker wordr binnengeleid ln de
p.oblemariek kust-natuu.

Dialoog
'Nature Morte?? is opgelat als een
parcours, eo wandeling door de srad
waarbij de kunsruerken een dlaloog
ofeen confronrade aangaan mer hun
omgeving. Die omgeving is zeer geva-
deqd. Zo zijn er parken en tuinen
met onddmeer de l9de eeuwse
Kruidenruin, religieuse locaries zoals
de 15de eeuwse Predikherenkerk,
plaaßen vd wrtenschap en rechniek
zoals de Uniwßiteitsbiblioiheek en
de voormalige technische school van
Henri Vd De velde, en musea, zoals

In de tentoonst€ll ing

'Nature Morte ??' in

Leuven staat de relatie

tussen kunst en natuur

centraal. Op diverse

locaties in de stad
geven toonaangevende

hedendaagse kunste-

Belgiö en

Nederland hun

die relatie.

he! Stedelijl Museum.
''Gedurende een Daand zal Leurn
ccn snijpunt vm geschiedeni!, actuele
lunst en ecologle zljn, zegt tohÄn
Pas. 'De tentoonsrelling gaat nier
allccn over de diverse rcrschijnings
vormen En hedendaagse kunst, maar
ook over onze omgmg met het oude
ic (de seschiedenls) en het andere

Dat is rellicht her duidelijklr in het
Stedelijk Muserm waar de
bev.eemdeDde lrdschappen van Luc
Tuymans en de {brot van indultde
landschappo var Ie Kempenaers
zijn opgehangen Daasr historische
Iandschapsschilderilen ul! de vaste
collectie. De gsonde, opgezette dle
rcn vm ?asel Bdnier ltaan er russen
hlstorische jachrscöne!.

Broeikaseffect
lnkele lunstenaars hcbbo ook spe-
oaal voor de door hen gekozen loca-
de een kunstwerL in siru gemaakr. Zo

zijD er de grassculpturen van Kris
Vanhemelryct op he! Ladeuzeplein
dre gemoDreerd zijn op een rachr
vagen zodar ze voo. de {ijdagse
mdkt kunnen worden verplaaßr. Luc
Deleu heefL €6n vaD zijn geLiefde con-
taineß gevuld met aade, va&uir een
boon groeit. Guillaune Bijl maatre
var de kruidtuin een campingrerrein.
Hans Lemmen bou$.de rond een
oude eik op het binnenplein van her
stedelijl Museum een houren bouw-
keet, zodat het lijk alsofde elk uir
dar huis,e baßt. We$el di Weseli ren-
slotte plaatste een volkswagen ü een
hernedsch gesloten sdre. BedoeLiDg
ls dar de moto. draalr tor hij stihak
bij gebrel aan lucht. xm meraibor
voor her broeikaseflbct.
In rotaal zijn er een 30 tal rooral
vlaanse, en enkele Nederlandse ku-
stoaüs adwezig Bekende namo
zijn, naalt de reeds geclreerden,
ondermeei ?anamarenko, Ian Fahre,
Gorik Lindemans,Yrcs Desmet, Kris,
tlne Buyse, Jean-Ceorges Mrsarr, Berr
De Beul en Denmark.

'Nature l4o.te ??' loopt van 13 april
tot 23 mei en is dagelijks geopend
van l0 tot  l7u. lndiv iduele b€zoe-
kers betäl€n 200 BF (inwoners
Vlaäms-Brabam, 60-plussers €n ion-
ger€n beneden 26 iaar 150 BF, kinde-
r€n beneden l0 iaar Sratis). Er zijn
speciale tarieven en rondleidingen
voorzien voor scholen €n groepen.
Info: Cultureel C€ntrum Leuv€n,
B.usselsestraat 63, 3000 Leuven,
0t6 22 45 64.



FC Etoile Marocaine

Maghrebijnse ster aan
Belgisch voetbalfirmament

Het begoi allemaal hailwes de tden 70
to€n Marokkaanse nigrantenen de eer*e
generatie ee. anareurploeg op.ichtten.

coed r$intig jaü later spelen de d.ibbcl-
vaa.diSe voetballer! de corcu.rcrdc nr

dat hil hct Mrglncbijnsc aoctbahciligdom

net heel Mt aoorcordeler bctad. ln het

begin wrs hct srl \reemd om als Vlaming

m ccn Mdokkrdr. plocg tc spdeD. maar

zodn ir op hü \rld bc{rzen dat re de

8rocp icß kordor b,lbrcrg.D, lvaieD i€

advaaid", zegt Dc Rrdder "De sleer is

oppcrbc* en dc rcsnltatcnz,jr cr oo} md

Rord htrlf df rrpamd.r $c om ons ot de

rnatch rcor k boodcD or adnoaf {en eD

dmlcn wc samor nog icts. Hct is rl

gcbcrud dat jk pas.ond aclt uu. drje uu

m het aliliter dN, naar hnis ga, $ant als

{c wLmcn bd! hid spontaaD €cn Mabk

ldns rolkfees los voor nij nag d dus

ro8 een .xta nmc brl, rant dit nnMtt

Integratievoetbal
Toor dc resrltaten rc.ig sezocn oDdanks

wc.\clcnd slcl wat uirbl.rcn, mrd€n 1.,!

steler vervangen. on $el eed hecht
geheel op de wentrrlse voetbalmat k

lunnen deerzetten, o.gmisee.de rcoat-

ter RachidTajmout rcor dc eu$r pl.e8

een tiendaaSs. aoctb,lstagc nr Casrbldcr.

eät hcel uitzorddlijl is voor een ploeg u il
2de piovnrcirle. De BelSis.he sFleß leer
deD er de Marol taanse.uhuur €n
ge\ooncn ran nabij lenner, wat hu
nueg.atie alleei nar \krsenakkel,jkte

vxtrTnterTaimout, die rrou$€ns een meer

dan behoorlijk hordjr Nededands p.ut.

beaamt dat FC ntoilc Marocan. co .chte

integratieploeg ß Brj ons kunnor Belger

er Mdoklinor h{ goed m{ €lkad rnr

dcn D. bc$e s})eler r.e het momenr

sp..lt. or of zijD üm N Kui of Mohül

m.d N, doet ei niet to€. we lullen elLaar
ad. m€t eeD mix vrn let liivole te.hni

sche vo€thaL uit MarokLo eD het tactkcli e.
ilsi€k sterte BelSiscle slel "

Katit€nr Omü Aahba$i is krhelgd dal
her zo snel klilte Lu$er de slelers.
''Autochtone. en allochtone. naar hier
bioed€rlijt r€r€rigd rond de ml.lden.ir

IeL we voineD 66n blol, vlami.8en,

walen en Marokla.ei sade.."
Het wedefziidse respe.l voor elkads

8elooi en geNo.irei bliikr oot rijdrrs de
Ramadan I. de vaslenperiod€ rol8en de
MarokkaaDse mosl ns gerroüN de ler{
vrD de Koran en ete. fieß loor zonson
derganS zodai ze n,e!een leSe nüag ophet
{riidtoneel v*schijnen. De Radadan

8eor De'emn-u'g om
{ert te t(ster.", 

^gt 
Aabbasi rcsohut.

''wi!ner ofverlieTen is geen kse(ie van

veel oi lr€inig elen Uit ons gelool putten

we de lrächt oni ert.a gemorlvee ön
lichter aaD de aiüaf te homei."

23

Marokkanen en

Belgen staan

hier broederliik

verenigd rond

de middencirkel

döo.gedreven Gi ngen po r€ek, hcr
g€en helviis,.iat deze anDrenß het spel atr
s6rieux remen De hosde klasor zijn
geR?a6di!$d $ant Eioile is vd pluom

ah een romeet laar de Belgische rcetb.l-

Volksfeest
FC ltoile Maro.aine is cchtd rccl m€€r

dan ee! n€.ke voetbalploe& H€t is !.onl

een brot authoticlc Maroklaanse cxltuui.
saar ook vic. bcvooü€chte Belgnche
roerballe$ rm mo8.n froever ondd hen

Serge Si.onal, op eer blanwe maedaS

no8 de.dc kccper bii h{ groi€ Anderlechl
(urt Dc Rrddei, ooit no8 aan de slaS bii
Aalst cn M.rchtem, bekeDt schoorvoelend
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het eersre sroplichr lan deze gemeer
re tsoze rongeD be\ereD dar her
gemeeDrelesNrLr raD \\'er nel ller
ran DLet zenuwachtLg wordt, omdar
dr slacht.llers laD de hle buuer hel
gemeenrelitke kiesdßrrrcr $oneD.
Daarbrj 1\.rdr urr her oog leiloren
dat de be\oDers lar de boorden laD
het rerkeernnlarct 1\rl stemgerecli
rigd zLjn en lia de ol€rmatrge coD
sunpde vaD unlaargasseD srcller dar
Dodig ut de liesregisteß zullen 1€r
dwrlieD. Zonder drt lerkeersknelpurlt
zou Ha'Dne en onge\rrg een nog
rangeDarner lerbirliplaars z!D
Loek van den Hamer

14
om haar cullurele uirstnlnrg op een
breder publiek re rlchren. ot zoals
rlinsrer presidenr Luchn Den Bran
de regelDudg oprnerkl: VlaaDderen
lonir lia Bnßsel u coDracr mel de

ogenschildijt rordr de,e rnogelijt
herd DreI reD !o e berut De rand ß
be,atrLd Dret indrulsetkeDde culture
le cenrra, die doorgaaDs brede en
boeiende programma s presentereD.
De KoDinklijle Vlaanse Schour blLrg
eD de Beursschouwburg tarnpen
daarenregeD zichtbaar mer een nta
nliegebrek en hlken nauwelLjts .,p
culru rrenpels die een grole aanrrek
kligstracht op de l€le bunenlatldeis
nr de regio zouden kunneD un

tn
Wohnen

lch bin €in
Niederländer. der
in Brüssel arbeitet.

si€r€n, daß es eig€ntlich nicht ganz
richtig ist,von zw€iwelten zu spre-

:"G;--_ ;"::f::,1.,

Hamme
lk ben een Nederlande. die
in Brussel werkt. Het miin in
Brutte geboren Nederland-
se echtgenote woon ik al
sinds 1986 in Hamme, een
deelgemeente van Merch-
tem.
I t  m' fnrh h{ hc\ l .  u i r  Lwfe $üel
dcn tc ,.bhcn rcrw(,rrff rn(l niin
uircßr bo(i.n{1. hr.(tic ln rct ccl
trum l'an Brus.l .n mijn huune
nDg D het landelijke Hanni€ Als ik
's arcnds Da dc dagraak u Hamnie
Deerslllik, heb ik oDmddelliik het
gercel op rDjn \atantieadres Ie zilD
raDgekonieD. ren 1\€ldadige kahnre
orervalr me iaDneer ik her hecdsche

Culturele uitstraling
Naarrnate il lxer laDger $!onde,

begon LI e.hrer Ie beselleD dat her

niel code.t was oD van oree \trel

den Le sfrelen Bru$el ed de Vlaarnse

nnd horen bil cltaar rls eeD tuchr

en haar s.hil. Als je de

''!. sclxl oDtdoet,

war schon imm€r davon überueuSt, das Beste aus zwei ver-
schi€den€n W€lten mit€inand€r verbond€n zu haben, nämlich
die brodelnde Großstadt im Z€ntrum Brüssels und meine
Mi€twohnung im ländlich€n RandbezirkWenn ich abends
nach 8€tanerArbek nach Hamm€ kam, wär €s i€desmal, als
wenn ich mein€n Urlaubsort erreichte. Nachd€m ich ab€r
schon länger in Hamme wohnte. b€gann ich langsam zu r€ali-

\ruchr snel haar aanr.ckkeljjkh.id crlulkig zijn er inLdatieren als dat
verliesr. laD Aniravanhanme en Guido Naeß
\\'1e zi}l socialr l€1en uitslurrend op rner hun lerenigirlg Vrienden lan
de rand richt, niskenr dan ool de \'laarderen Friends ol FlaDdeß' Ze
zeer rijke culturele \rrscheidenlieid mogen op culrlLreel gebied leel p.,si
vaD Brüssel De luropese, Belgrsche trere acr,es doen ler\lachten.

Ochtendfi les

bl j i f r  dc tofgÄrkel i ik

d!izendcn noordefbu
ren lanwenmcl staan

minuteD hun losrbare
djd re lerliezen looi

ch€n. Brüssel und das flämische Umland 8ehören zusamm€n
wi€ eine Frucht und ihre Schal€.W€r s€in soziales Leb€n Äus-
schließlich auf d€n Rändbezirk aosri(htet. v€rkennt die kultu-
relle Diversidir d€r Hauptstad- ln Brüssel kann mÄn Men-
schen aller Nationalitäten kennenlernen, umSekehn abei
kaon Flandern seine Kulturellen Werte einem breiten Publi-
kum zugändich machen.
Ein einziges Argernis bleibt uns p.andbewohnern aber dochi
die verkehrst€.hnische Anbinding an Brüssel. Jeder l4oryen
verli€ren wir kostbare Fr€izeit, weil wir vor der ersren
Ampel inWemmel stehen müssen. Ohne diesen Verkehrseng-
paß würde es si€h in Hamme und seiner UmgebunS noch
einmel so gut l€ben.

Hamme


