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faring'worse' than in the

rest of Flanders.At least from the current perception of ara-

ble farming wich is one of scaling-up, specialization, intensifi-

cation and mechanization. But something new is emerging in

arable farming and market gardening and the Flemish part of

Brabant is at the forefront thereol namely: ecologically sound

mixed farms.What, until only a few years a8o, was labelled as

outmoded and superseded, now aPPears to have its advanta-

ges after all. Nowadays, farmers' markets are a big succes, iust
like farm shops and self-processing. A growing group of con-

sumers is prepared to pay more for food wich they claim, is

superior in quality and whose production is more eco-friend-

ly For an agricultural holding set on producing quality food'

there are a lot of opportunities right now. As a result, more

and more farmers in the flemish outskirts are abandoning the

traditional model and a recent study on arable farming in that

region even called the alternative farming styles equivalent to

the traditional model.
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New farmers
the outskirts
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Voorlopers
of achterbli jversl
Op het eerste zicht l i ikt  de land- en tuin-
bouw in deVlaamse rand rond Brussel het
nog'slechter '  te doen dan in de rest van
Vlaanderen.Althans vanuit  de gangbare vis ie
op landbouw die er een is van schaalvergro-
t ing, special iser ing, intensiver ing en mechani '
ser ing.Voorbeelden van'neergang' en'boe-
rensterfte' zijn er genoeg. De druiventeelt in
Hoeilaart en Overijse werd gereduceerd tot
een folk lore die qua pr i is totaal niet  kan con-
curreren met de Zuideuropese druiven. De
Brusselse wit looftelers,  ooi t  alom bekend,
werden de voorbi ie decennia gedecimeerd:
Hol landers, Fransen en . .-Westvlamingen
sprongen snel ler op de kar van de hydrocul-
tuur en pikten met hun goedkope wit loof
marktaandelen in.  Meer algemeen daalde in
Hal le-Vi lvoorde het aantal  mensen dat vol-
t i jds in de land-en tuinbouw werkte van 4712
in f  983 naar 29l3 in 1994. Die dal ing is
scherper dan elders in Belgiö.
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On the face of it, arable
vr I farming and market garde-

ning in the Flemish out-
skirts around Brussels are
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De reruachtingen waren hoog gespannen . i :  Maar l ießt
drie nieisjes uitVlaams-Brabant dongen mee naar de t i tel
r.an miss Beigiö ;l Alleen uit West-Vlaanderen kwam
eenzelfde hoeveelheid schoon -'t. Kenners waren ervan
overtuigd dat deze deerntjes hoegenaamd geen bedreiging
vormden voor de elfjes uit Groot-Bijgaarden,Vilvoorde en
Elewijt * Helaas voor onze Daphne, Sabrina er.rWendy
)i' De jury oordeelde dat Sandrine uit het Waalse Henri-
Chappelle niet al leen moeders maar ook's iands mooisre
is :ir Bevreemdend toch dat al die mooiste meisjes zo'n
uitheemse namen hebben .i, Desalniettemin kan er niet
de minste twijfel over bestaan dat Sandrine een echte Bel-
gische miss is .t Meer dan een paar woordjes Neder-
lands komen er (nog) niet uit  haar beval l ige mondje .

Maar'el le va suivre des cours' ' l  Gebrekkig Nederlands
is niet de enige'tache de beaut6' van Sandrine . l  Met
haar lengte van l . /{  rneter en haar ger,r ' icht van 54 ki lo is
ze volgens de geldende nredische maatstaven veel te
mager in de Lir-nburgse gemeente Opitter zou ze

alvast een slecht figuur slaan
Daar werd onlangs het legendari-

G EVO N D E N schevrouw-slouivennier iwleven
ir.rgeblazen ,;. Bij vrouw-sjou-

vo o RW E R P E N yT soolt een potl8e Inan een
uerst goec.SescnaPen vrouw alna-

wiedemeesrekilo's'roffi f.lxtäi'J':*T:n?'ä0fi :'.
een hindernissenparcours loodst, kr i jgt in Opittei 200
frank per kilo vrou',v Aan Sandrine met itaar 54 kilo
valt düs nauweliiks iets te verdienen r]' Slechts 200 frank
voor een kilo vrouw lijkt ons, mede tegen de achtergrond
van de explosieve prijsstijging van de hesp en de koffie,
een onaanvaardbare pri)s-kwaliteit verhor-rding )i. Vrou-
wen ziin onbetaalbaar, maar dit terzijde ,;, Wellicht kun-
nen toekomstige vrouw-siouw organisatoren zijde spin-
nen bij de geplande miss maxi verkiezingen :i: Bestemd
voor'dames met een maat)e meer'  -rr De tot op heden
ongekroonde ondermaatse meisjes hoeven hun aspiraties
ook niet rleteen in tranen te verdrinken :ir Binnenkort
wordt miss aardbei geplukt ,:, De druivenkoningin rnoet
ook nog ontkurkt worden .r En in Asse wordt voor de
allereerste keer miss hoppemeisje t".k.r"rr ,i,, Miss hop-
peschetrt zor.r knapperiger geklonken hebben ;r; Wat
natuurl i jk niet wegneemt dat de eersre miss hoppemeisie
ook een delicatesse kan ziin ! 415,rsr /sl :i; De Assese
middenstand die de titel in het leven riep. heeft slechts
250.000 frank vei l  voor de t ien knapperigste scheuten : i
Dat is dus niet zo scheutig :1r Met zo'n pri jzenpot( je)
wordt de deur opengezet voor de verkiezing van miss
vrouw Holle * Het loont echt de moeire om het des-
betreffende sprookje er nog eens op na te lezen t, De
vakantie staat immers voor de deur .i: Ga evenwel voor-
al niet in de file naar het buitenland staan * U zou darl
de 20 missen van miss Belgian Bear-rty missen die deze
zomer van Knokke-Le Zoute tot uit De Panne swingen

Weinig vlaggen op |  |  ju l i  5
De discussie over deViaamse identi teit  is nog niet uitgewoed.
Volgens politicoloog Bart Kerremans leeft het Vlaarns gevoel
vooral bi j  een kleine el i te en nauweli jks bi1 het grote publ iek.

Het imago
van de rand I

Figuran ten l0
Zanger Johan Verminnen vindt dat de
Vlamingen in de rand meer respect

moeten afdwingen door te bewijzen
wat ze cultureel rrn'aard zijn. Dat levert

meer op dan verordeningen die wor-

den opgelegd door de overheid.

Meisjesdroom wordt
droomstuk |  2

Een poöziecentrum voor
Anton van Wilderode 17

Randgemeenten str i idtoneel
voor het Belgisch wielerkam*
pioenschap 2l

Anderstal igen:
niet iedereen is van
slechte wi l  23



thuis of op markten zelf aan de

man. In St-Pieters-Leeuw ver-

werkt een bioboer 60 ton

tarwe tot broden die hii thuis

verkoopt. iean-Pierre De Lee-

ner is deeltiids bio-tuinbouwer

in St-Pieters-Leeuw en ver-

koopt zijn groenten elke zater-

dag thuis: 'Het heeft lang

geduurd maar nu wordt dat

rendabel. Ik verdien meer met

miin biotuinbouw in biiberoeP

dan een melkveekweker in de

buurt met 25 ha grasland'.

Witloof
Ook op de witloofscöne doet

zich een vanuit de klassieke

visie aberrante evolutie voor.

Eeuwenlang'forceerde' men

witloof uit wortels die in de

grond werden gestoken.

Hvdrocultuur, de kweek van

witloof door de wortels in

water te leggen, werd ontwikkeld in

Nederland en leek die oude vormen

van de kaart te zullen vegen. De

investeringen voor een hydrocultuur-

installatie bedragen weliswaar mini-

maal 10 milioen frank, maar de

waterkweek is veel minder arbeidsin-

tensiel Zegt Jean De Brouwer, 8 iaar
geleden overgeschakeld naar water-

teelt: 'Ik ben nu 50 iaar. Moesten ze

'Voor een landbouw ä'i'äff"
die kwaliteitsvoedsel äJ'l?:lI,"

Er zLjrr
die op

De Leuvense politicoloog
Bart Kerremans kreeg de
voorbije maand een golf
van kritiek te verwerken.
Aanleiding was ziin bii-
drage in het tijdschrift
Res Publica onder de titel
"The Flemish ldentity:
Nascent or Existent". OP
grond Yan een weten-
schappelijke analyse
komt Kerremans tot de
vaststelling dat er een
kloof gaapt tussen de
interesse van de door-
sneeYlaming voorVlaan-
deren of deVlaamse
identiteit en de grotere
belangstelling hiervoor
bij een deelvan de poli-
tieke en maatschappelii-
ke elites.

Bestoot er don geenVloomse
identiteit ? Wordt het fenomeen
olleen oongeproot?
Bart Kerremans : 'De heisa verrast
mij en veel reacties geruigen van

een onzorgvuldige lezing van

mijn artikel. Het gaat immers om
een louter wetenschappeliike
waagstelling en miin stelling is

niet eens zo verbazend.Vlaamse
identiteit is in wezen een politie-
ke identiteit en die is tot oP
zekere hoogte altiid geconsnu-
eerd. Daarom is ze niet minder
legitiem, maar het is een feno-
meen dat zich ook elders heeft
voorgedaan. Blijkbaar vindt men

het in bepaaldeVlaamse kringen
schandalig dat iemand zo iets
durft schriiven. Het komt erop
aan miin artikel nauwgezet en
zonder vooringenomenheid te
lezen. Dan bliikt dat miin stelling
over het al dan niet bestaan van

een Vlaamse identiteit een heel
voorwaardeliike stelling is. Ik zeg

gaot produceren,
zijn er veel konsell'.

eeuwige wroeten in de ijzige winter-

aarde werd als voorbijgestreefd

bestempeld. Ook overheid en boeren-

organisaties maanden boeren aan op

hydrocultuur over te stappen. In Bra-

bant lukte dat maar matig, men had

er een traditie van grondwitloof en

hield er ook aan vast.

Onlangs hebben 230 grondwitloofte-

lers uit de streek zich verenigd in de

vzw Brussels Grondwitloof. Initiatief-

nemer Frans Bergen: 'Wii geloven in

dat product. Waterwitloof groeit op 3

weken, grondwitloof in 6 tot 8

weken. Dat heeft ziln invloed op de

kwaliteit en de houdbaarheid van het

product. Bovendien zagen wii die

kweken, ik

zou meteen

ander werk

gaan zoe-

ken'.  Het

immense investering in hydrocultuur

niet zitten. Zo'n afbetaling zet ie echt

vast. De arbeid is inderdaad zwaarder

maar als we 20 tot 25 pct. meer krii-

gen voor ons product, komen we er

uit. Zo'n prijsverschil moet kunnen:

Delhaize verkoopt grondwitloof aan

150 fr. per kg tegen 60 fr. voor water-

witloof'. De grondwitlooftelers heb-

ben ondertussen een keurmerk ont-

wikkeld dat fraude moet voorkomen,

en hopen zo een eigen marktaandeel

te ontwikkelen. Of dat zal lukken,

moet nog blijken.

Kwaliteitsvoedsel
Steeds meer boeren in de Vlaamse

Rand wiiken af van het klassieke

model en een recente studie over

Iandbouw in de streek noemt de

alternatieve bedriifsstiilen zelß even-

waardig aan het klassieke model.

Alfons Van derVoorde:'Die alternatie-

ve aanpak lijkt me nog altiid margi-

naal: het is een reactie vanuit zwakte'.

Jean-Pierre De Leener, naast biotuin-

der ook een van de stichters van het

Vlaams Agrarisch Centrum, een

tegenhanger van de Boerenbond: 'Als

producent van grondstoffen voor de

agro-industrie is de landbouw niet

concurrentieel. Voor een landbouw

die in overleg met de verbruiker weer

kwaliteitsvoedsel gaat produceren, zie

ik echter veel kansen'.

lohnVandaele
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Vloomse id,entiteitis

in wezen een politieke

identiteit en die is oltijd

geconstrueerd.

maar weinig Vlamingen
juli vlaggen

nadrukkel i jk : 'Als nren de Vlaamse

ident i t r i t  intUrpretrert  a]s eel t  existen-
t ieel geroel van deVlanting, dan kom
ik tot  de conclusie dat. . . ' .  Meer zeg ik
niet . ' .

Zjn de reocties geen bewijs dot er
wel degelijk een Vloomse identiteit
bestoot ?
Kerrernans: 'Niet per sc. Wel rvordt
duidel i ik dat een discussre over
Vlaamse identi tert bi j  een bepaald
deel van deVlaamse el i te een ()nvoor-

stelbaar taboe is ger,vorden. Wie daar
zelfs maar een voetnoot bii plaatst,
krijgt een lau.ine van reacties over
zich heen. Dat vind ik heel verontrus-

tend' .

Weinig vlaggen
Kunt u zich voorstellen dot deVlo-
mingen in de rond zich niet kunnen
terugvinden in uw onolyse ? Velen
voelen zich doar dogelijks in hun
Vlaoms-zijn bedreigd.
Kerremans : 'Als politicoloog w-il ik
erop wijzen dat het fenomeen van de
Rand geen fenomeen is dat zich in
heel Vlaanderen voordoet. Mijn artikel
behandel t  de Vlaamse ident i re i t  r r r
Vlaanderen en niet in de rand. Ik kan
nre overigens perfect voorstellen dat

mrin analyse heel

anders irad kunnen

kl inken indren ik een
onderzoek had verr icht

naar de Vlaamse gevoe-

l igheid in de rand' .
Volgc-ns dc Leuvense

poli t icoloog is er in
Belgiö of in Vlaanderen

globaal u'einig inreres-
se voor het lbnomeen
"ldent i te i t " . 'Ri j  n-raar

cens door de straten

op I I  of 2l jul i  er.r tel
de Vlaan-rse, respectie-
rel i jk Belgische vlag-

gen. De oogst is mager.

Dar l igt bi jvoorbeeld

heel  arrders in de VS, Frankr i jk  of

Nederland. Het'oranjegevoel '  bi j  onze
noorderburen reikt er verder dan lou-
ter Koningiuredag'.

Afhankelijkheid
Bart Kerremans is het absoluut niet
eens met de redenering van de

Nederlandse christen democraat

Andries Postma die onlangs het idee
lanceerde van een nauwere sa[ren,

werking tussen Vlaanderelt en Neder-

land. 'Dat pleidooi getuigt van een
heel seiect ieve ki lk op de grenzen,

zeker in een zich vormende Europese

Unie. Waarom zou uitgerekend onder
linge afhankelilkheid de grenzen rus-
sen Nederland en Vlaanderen rrinder

relevant maken en nret deze tussen

Vlaanderen en Frankri)k of Nederland

en Duitsland ? De r.r'ereld van de

Groot-Nederlandse gedachte is rne
vreemd en hoort thuis in de l9de

eeuw. Overigens zou men moeten

beseffen dat, indien er al onafhanke-

lijkheid kornt, dat begrip vandaag een
heel andere betekenis heeft dan pak-
weg honderd jaar geleden. Politiek

gesproken is de betekenis van het

begrip'  onafhankeli jkheid' zeer

beperkt, omdat er Europees en lllon-

diaal een grotere onderllnge afhanke-
l i jkheid groeit.  We lnoeten dus niet

iiveren voor een Groot Nederlar-rdse

gedachte, maar wel voor een Europese
gedachte u'aar effäctief begrip wordt

voor culture-

le diversiteit

en de auto-

nonlle van

staten of

regio's.

Begrlppen

als samen-

werking er-r

soi idari teit  moeten daarbi j  centraal
staan. Het kan niet al leetr gaan over

sol idari te. i t  tussen Vlantingen die wer-
ken en Vlarningen die u,erkloos zi in.
Als Forges de Clabecq sluit ,  is dat een
even grote tragedie als de geplande
sluit ing van Renault in Vi lvoorde. in

beide gevallen gaat l-ret oüt een men-
sel i ik  drarna en dat is roor mi j  pr ior i -

tair op welke affiniteit r.net welke ter-
r i tor ia ook'.

fohan Cuppens

The gap
In recent weeks, Leuven-based scientist
Bart Kerremans has encountered a wave of
criticism.The Reason? His article in the
magazine'Res publica' entit led'The Flemish
ldentity: Nascent or Existent'. On the basis
of a scientific analysis, the author conclu-
ded that a wide gap exists beaneen the
interest of the average Fleming in Flanders
or Flemish identity, and the far greater
interest in these concepts displayed by a
certain segment of the political and social
elites.'This is a purely scientific inquiry. Fle-
mish identity is essential a political identity,
and to a certain degree that is always
something constructed'. According to Ker-
remans, in Belgium or Flanders there is

Senerally little interest in the phenomenon
of identity.Just drive through rhe streets
on July I lth or 2lth and count the Fle-
mish or Belgian flags. ln either case, you
wont find very many'.
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VAN ASSE TOT ZAVENTEM

Frans met Flappy
Nu het schooljaar er op zit,

sluit ook het Atelier

frangais in Wemmel en

Meise weer even de boe-

ken. Kinderen tussen 4 en

I 2 iaar schaven er spelen-

derwijs hun praktische

kennis van het Frans bii.

Via spelleties, muziek of

knutselwerkjes rond een

kindvriendelijk thema

leren de kleinsten nieuwe

woorden aan en worden ze

vertrouwd gemaakt met de

taal van Moliöre.

Voor de kinderen die al op

de lagere schoolbanken zit-

ten, is het een plezierige

en leerrijke aanvulling op

de Franse les. Elke woens-

dagnamiddag in de Zano-

loper in Wemmel en elke

zaterdagvoorrniddag in het

sportcentrum van Meise,

trekt Francine Wijns van de

bvba Interspeak een hand-

pop aan, want het is de

clown'Flappy',  een op krn-

dermaat gesneden lesgever,

die van de Franse les een

kinderspel maakt. In de

pri js van 3.1 50 frank voor

tien lessen zit ondermeer

ook een CD of cassette met

Franse chansons, een lied-

iesboek en een werkboek.

Er bestaan plannen om in

Merchtem en Strombeek-

Bever eveneens een Atelier

frangais op te richten en

een Nederlandstalig atelier

in Laken. De lessenreeks

start opnieuw in septem-

ber, met ook een cursus

Nederlands voor Franstali-

ge kinderen in Wemmel en

Meise. Ook volwassenen

kunnen dan hun kennis

van het Nederlands, Frans,

Engels en Duits bijschaven.

Voor meer informatie kunt

u terecht bij Francine

Wiins op het nummer

07/+60 79 s9. ws

Nieuwe
Dilkom

Eind mei keurde de

gemeenteraad van Dilbeek

de ontwerpovereenkomst

goed voor de renovatie van

de Dilkom door de Zaven-

temse architect Willox. Wil-

lox' renovatieplan haalde

het van andere ontwerpen

voor de herwaardering van

de Dilkom. De verbou-

wingswerken moeten het

Dilbeekse zwembad her-

scheppen in een attractiever

recreatiebad. En daar heeft

de gemeente tientallen mil-

ioenen voor over. Een aan-

trekkelijk zwembad moet

nameliik als lokaas dienen

om de particuliere zwem-

mer weer uit de baden in

de omliggende gemeenten

te plukken.

De Dilkom moet niet alleerr

kindvriende-

liik, maar ook

milieuvrien-

delijker wor-

den en aan de

strengere

milieunormen

vanVlarem II

voldoen. Dat

betekent

als lokaas

onder andere technische

vernieuwing van de water-

zuivering en verwarming

en bijzondere aandacht

voor de afi'oer van het

o{
o

Ä
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rylborren
het nogal eens mis, die Brusselaars, wanneer

in "Sept-fontaines", want dan staat de ene
in "Zevenborren", Sint-Genesius-Rode

van het Zoniönwoud, te wachten en de
"Trois-fontaines" of " D rie Fontei nen" in Vi lvoor-

worden wii op de Dienst Cultuur van
lesi us-Rode verbeterd tot "Zeven bronnen", wat
de plaatselijke heemkundige kring dan toch

moet ziin.
sedert de l4de eeuwAugustijnermonniken,

beheer hadden gekregen over een klooster. Dit

hertogin Johanna, konden door
en dijkensysteem een paternoster viivers
De elegante priorij die ze er bouwden was

omringd door zeven yiiyers, vandaar "Zevenbor-
aantal viiyers - tien in 1479 - evolueerde wel in

der tijden en sommige van de lSde-eeuwse
zijn vandaag niet meer te localiseren.Van

resten nog een hoeve, een watermo-
r viivers. En voor meubilair uit de Augustiiner-pri-
moet u in de dorpskerk zijn. ,R

vuile water. Een nieuw

plafond, nieuwe ramen en

een frisgroen laagje verf

moeten samen met een

bubbelbad, een kruidenbad

en zonnepoel het volk weer

naar een zwemvriendeliike

Dilkom lokken. Tegen de

eeuwwisseling zou de ver-

nieuwde Dilkom duikklaar

moeten ziin.

WS

c
o

a
0

3

aÜbouwd door de kapelaan van de Sint-Pieterskerk

ättf""ff :li$:ll1,Sr-1ffi,'il::"1"'ilä:l',ii:""
In de houthakkershutten yan Rode,Alsemberg en
Dworp in een tebied met talloze natuurlijke bronnen. De
paters, die in ruil jaargetijden moesten oPdragen voor de



Onder stoom
Het eerstt '  rrerkend van jul i

zal  Hurnbteh ueer hele-
l l laal  o l ldef  stc)ont staan,

want ter gelegcnheid van

de kerrnir tn jaarruarkt,

zul l t-n ztstren verschi l lende

st()()1It()rstandert voor de

nodige danrp en rookgor-

di lnen zorgen. Vrrr ig jaar

tultc ter gclegenheid van

de lecstcn rond I 00 jaar

zeckanaal eel stoornboot

lr i t  Nederlald op het water.

Dat uerd zo'n succes, dat

er drt jaar nlet stoonr aan-
gedreven tract()ren, u.alsen,

brar-rdweerspr,riten, een
nrinitrein en eet] stoontor,

gel  t r i t  Errgclarrd -  dc thrr is-
haven van ]an)es Watt en de

bakermat van de stoornma-

chine- te zien zul len zi jn.
Voor wie dit  stukje indus

triöle archeologie wat

ouboll ig vindt, zi jn er nog

altijd pleziertochtjes ir.r
snel le speedboterr  d ie t i j -

dens het kernrisweekelo

over het kanaal zulien

scheuren.

De plaatselijke harmonie er.r
fanfare zullen broederlijk

r taast  r r rekaar op een dr i j -

vend vlot op het kanaal de

festivi teiten meer luister

bi lzetten.

WS

5, 6 en 7 juli,Varkensmarkt
Humbeek.

De tand
des tijds
Het lemen huis in de Dil

beekse deelgenreente Sinr
Martens Bodegenr ntoet
zowat het lneest geschl l

derde landscIapstaf ercrl

uit  de orngeving zi j l ,  rnaar
het scl.r i lderachtige huis;c
is steeds ninder bestand

tegen de tald des tr jds

Mil ieu Overleg Dilbeck r,r ' i l

nu dat het genreeltebe

stuur hct lenren htrrsje aal
koopt.

HetVlaams Gew,est, dat

door de genreel l te Dilbeck
werd aartgezocht (  )n l  hur, /u

Mostinckx aan te kopcrr,

l i jkt niet rr)eteen geir lrres

seerd irr dit  bescherrnd

monllnrent. En <tok dc

gerneentc zelf  zier tr l i lk

baar r-rogal op tegen de
verplicl-rtingen die hrt res

tauratiedossier nret zich

meebrengt.

Ondertussen kwi)nt hcr
lentert  hrr is,  dal  r ru al  r  t r r r r r

een Jaar staat te verkt lrrr

lneren, verder weg. Volgurs

de rnensen van Mil iru

Overleg Dilbeek zou huis

Mostinckx een ecologisch
leefinuseurn lnoetelr \\,()r

den. De vier mil joel die

het lemen huis err dr lap

grond volgens eerr schat

t ingsverslag waard zi j l ,
tnogen geen belernrrreri lg

vormen argumenteert het

MOD, want voor het

kopen van protser igr  kas-

telen heeft de gemeentc

wel vele rniljoenel veil.

De aankoop van het huis

Most inckx werd al  r r r tcr-

maals besproken op het

schepencollege en de

gemeenteraad. Er is nu

beslist om een bijkornend

onderzoek te latel verrrch

ten naar de kostpriis van

dit monurnent.

WS

Onze Gerda
Sommige lezers die haar kenden
belden na het zien van het over-
l i jdensbericht van Gerda Bossier
in de dagbladen op 29 mei l l .
naar de redactie om te vragen of
het'onze Gerda' was. Het is
helaas onze Gerda die er niet
meer is.Amper 33 laar jong
heeft ze op 27 mei afscheid
moeten nemen van haar leven
dat nog volop in de steigers
stond. Een mens zou van minder
opstandig worden! Gerda was
dynamisch, inspirerend, efficiönt,
zonnig, harteli jk, spiritueel, om
maar een Paar van de eigen-
schappen te noemen die haar zo
uniek Gerda maakten. Jarenlang
heeft ze het beste van zichzelf
gegeven bij Artsen Zonder
Grenzen, waar ze tot eind 1996
directeur communicatie was.
Hoewel ze eigenlijk van plan was
om vanaf januari rustig naar de
bevalling van haar eerste kind
toe te leven, kon ze niet aan de
verleiding weerstaan om mee de
fundamenten te leggen voor
Randkrant.Toen ze en met nier
veel meer dan een telefoonaan-
sluiting, in februari aan begon
wist niemand - ook zilzelf niet -
dat ze op dat moment al onge-
neesliik ziek was.Tot eind april
heeft ze bergen werk verzet.
Zonder haar zouden we er
nooit in geslaagd zijn om op
amper zeven weken tijd dit blad
oP Poten te zetten.
Gerda heeft tijdens haar kofte
leven zoveel van zichzelf aan
anderen geSeven, dat ze bij
iedereen die haar gekend heeft
bijna tastbaar zal blijven voortle-
ven. Echt voortleven zal ze in
haar dochtertjeTilia die op
3 mei geboren werd.
Dag Gerda, bedankt voor alles.
HC

begroet 71000 scholieren
Gordel voor Scholen

Ruirrr  1 i .000 schol ieren
van I90 scholetr  u i t  a l le
Vlaanrse provincies doen
van 23 tot  26 juni  lnee aan
de tr,veede uitgave van de

Gordel voor scholen irr

Overi jsc en Tervuren. Ont
staan varruit  de Bloso

Jeugdsportcan-rpagne is de
G<,lrdel voor Scholen 66rr
van de hcxrgtepllnten van

het sportpromotieprograt-n-

rna van l-rct Bloso. Met dit
i r r r t iat ie l  wi l lerr  de organi

sat()rcr l  dc jongeren een
voorsrtraakje geven van de

Gordel err de r.urieke Gor-

dclsfccr crr wi len ze hen

laterr kenl is rnaken met de

rard nlrd Brussel.

De sctroleren -en hun fiet-
serr lvordeu lnet 410 bus-
scn clr I  50 vrachtwagens

laar het centrunl vart Over-
i jse gebracht. Vandaar ver-
trekkerr ze per f iets, rnoun-

tainbike of te voet via uit-

gestippelde f iets- of wan-

delwegen naarTervuren

waar de aankomst voorzren

is in de Koninklijke Moes-

tuin. Daar is elke dag, van

14.00 tot  17.00 uur,  spor-

tieve en rnuzikale rand-

anirnatie voorzien.

WF

Info: Bloso, cel School-
sport, Nicole De Croock,
Koloniönstraat 3 l,
1000 Brussel,
tel. 02/5 l0 35 47



In de ogen van
menlgeen geen

Het imago van de rand

uitgesproken regio
Het grote publiek ervaart deVlaam-

se rand rond Brussel slechts vaag als

een geheel. ls het omdat de rand,

anders dan bijvoorbeeld het Pajot-

tenland en het Hageland, niet samen-

valt met een vanouds bekend

geografi sch gebied? Waarschijnlilk

wel. Maar toch vraagt de rand om

erkenning.

Het gros van de huidige inwoners

van de randgemeenten heeft er zijn

roots niet.'s Ochtends gaan ze met de

auto ofhet openbaar vervoer naar het

werk in het nabijgelegen Brussel en
's avonds idem dito de andere kant

op.Vaak heeft het'cafö om de hoek'

zijn deuren moeten sluiten bii gebrek

aan belangstelling van de vele inwij-

kel ingen, terwij l  er in de wootruit-

breidingsgebieden geen werden voor-

zien.

Contactmogelijkheden
Recreatiefaciliteiten in de eigen

woonomgeving ontbreken veelal in

de rand. Een horeca-zaak, wat groen,

een snelheids-luwe straai. ecn zit-

bank, een beetie speelruimte voor het

kleine grut zouden een eerste aanzet

kunnen ziin tot contact onder de

buren.

Inwijkelingen vinden bovendien

moeilijk aansluiting bij plaatselijke

culturele verenigingen, zoals de

toneelkring, de harmonie, de jeugd-

vereniging. Is het omdat ze geen

belangstelling hebben voor de cultuur

van de'inboorlingen' , of zlin ze

gewoon niet op de hoogte van de

vele mogelijkheden? De drempel om

aan te sluiten bii sportverenigingen

bliikt lager te liggen, waarschijnliik

omdat het sportjargon universeler is.

Tegen de achtergrond van de geringe

recreatiefaciliteiten en het gebrek aan

animo om deel te nemen aan het ver-

enigingsleven, kan de vraag worden

gesteld of het niet wenselijk zou zijn

om een'buurtrecreatie-coördinator'

aan te stellen. Deze persoon zou een

bruggenbouwer moeten ziin tussen

wat nodig is aan recreatiefaciliteiten

in de eigen leefomgeving en wat

beleidsmatig haalbaar is voor meer-

dere gemeenten of een streek. De

coördinator moet een

soort ideeön-generator

zijn die los van admini-

stratieve plichtplegingen

ideeön mag spuien en

deze, na overleg, ook

realiseert.

Attracties genoeg
Een gelijkaardige waag

is die naar een toeris-

me-coördinator. 'Deze

persoon heeft als taak

de toeristische moge-

Iijkheden van de streek

naar buitenuit beter te

helpen promoten en

vertalen' aldus Roger

Haest, voormalig coör-

dinator in de Kemoen.

Ein Teil vom Ganzen

Die flämischen Randgebiete von Brüssel

werden vom durchschnittlichen Einwohner

nicht wirklich als ein Ganzes wahrgenom-

men, vermutlich weil diese Region kein seit

Alters her bekanntes geographisches Gebiet

daratellt und weil eine gewisse Homoge-

nisät einfach nicht zu finden ist. Darüber

hinaus ist der Grossteil der heutigen

Bewohner der Randgemeinden der Stadt

dort nicht wirklich verwurzelt und man ver-

lässt den Stadrand jeden Morgen, um in der

nahen Hauptstadt zu arbeiten.

Erhohlungsmöglichkeiten im Wohnungsum-

feld fehlen meist in den Randgemeinden.

Eine Gastsrätte, oder ein park mit

Grünflächen und ein paar Bänken würden

den Kontakt zwischen den Bewohnern wohl

erleichtern, die nur schwerAnschluss an die

örtlichen kulturellen Vereinigungen finden.

Das einstellen eines'Freizeitkoordinators

für die Ahnwohner könnte das zum Besse-

ren ändern, während ein Tourismuskoordi-

nator das lokale Angebot auch nach Aussen

hin berwerben könnte. Denn Atrraktionen

gibt es genug in Brüssels Stadtrandgebieten,

die viele Schätze werwollen Erbgutes ent-

halten.

Het probleem is echter dat de rand

geen echte streek is ntet eett zekere

homogeniteit en het creöreir var eerl

streekgevoel is een werk van lauge

adem. Dat neemt niet weg dat de

rand over een aantal attracties

beschikt met een rneer dan lokale uit-

straling, zoals de plantentuin in Meise

of de culturele centra van Dilbeek en

Strombeek, orn no8 lnaar [c zwiigrn

over de schat aan waardevoi erfgoed.

Maar ondertussen blijft de regio de

attractiviteit van een echt stedeliik

centrum missen en biedt het grootste

deel van de rand ook weer niet de

mogelijkhedeD waarover het echte

platteland wel beschikt. De initiatief-

nemers voor het creören van fiets- en

wandelpaden weten hoe rnoeiliik het

is om een voldoende groot aaneenge-

sloten gebied te vinden in de raud,

waar het aangenaam en veilig fietsen

of wandelen is. Toerisme bliift echter

voor tewerkstelling zorgen en als de

rand deze boot niet wil missen, liikt

het aanstellen van een toeristisch

coördinator een must. De provincie

Antwerpen heeft er maar ließt drie in

dienst, waaruit af te leiden valt dat

zo'n coördinator een meerwaarde

vertegenwoordigt.

Jan Lorent



Groene ruggegraat
Yoor verstedelijkte
Noordrand
De vzw Natuurreservaten
heeft een plan op papier
gezet voor het behoud van
2.000 ha waardevolle natuur-
gebieden in de Noordrand.
Die groene corridor tussen
deAl2 en de Zenne moet de
oprukkende verstedelijking
tegengaan.'Met het geplande
natuureducatief centrum in
Grimbergen kan de provin-
cie Vlaams-Brabant boven-
dien een sleutelrol vervullen
in het sensibiliseren van de
bevolking voor het milieu',
vindt Herman Diericlx van
de vzw Natuurreservaten.

Het milieu- en natuurbewustzijn bij
de mensen in de streek gaan er sterk

op vooruit. Verschillende gemeenten
trekken de groene kaart door bijvoor-

beeld natuurgebieden aan te kopen

en de aanleg van kleine landschaps-

elementen te subsidiören. Toch staan
de natuurgebieden en de open ruim-

ten door de ongebreidelde verkave-

lingen onder toenemende druk.

Sommige gemeenten proberen er op

eigen houtje wat aan te doen, maar

er is tot nu toe te weinig overleg en
samenwerking. Bovendien wordt de

bevolking nauwelijks bil de plannen

betrokken. Een natuureducatief cen-
trum kan een erg belangrijke rol spe-
len om de mensen te informeren en
te mobiliseren. Daarom trok de pro-
vincieVlaams-Brabant al I 0 miljoen

frank uit voor de bouw van zo'n

natuureducatief cenffum op het
vliegveld van Grimbergen.

NOORD-ZUIOAS

Z. GRAI'ENBOS
3. KOUTER HUMBEEKUNT
4. VOORMAUGVLIEGVELD
5. KATTEMEUTERBOS
6. MMLBEEKVALLEI
7. DOMEIN DE BORCHT
8. TANGEBEEKVAILEI
9. DORENI-NELEBROEK

oosT-wEsTAs
IO. KASTEELVAN RELEGEM
I I.WORMELAAR
I 2. KESTERBEEK
I 3. VELAERTBOS
14. NEROMHOF

Groene gordel
In het plan van de vzw Natuurreser-

vaten is er sprake van het stelselmatig

uitbouwen van een groene gordel in

de Noordrand van Brussel. De 2.000

ha bos- en natuurgebieden worden

beschouwd als de groene ruggegraat

van de regio. Het kanaal Brussel-Wil-

lebroek vormt de centraal gelegen as

in het gebied. Natuurreservaten pleit

ervoor dat er niet wordt gebouwd op

de oevers van de kanaalstrook tussen
Verbrande Brug en Tisselt. Het biolo-

gische erg waardevolle gedeelte ter

hoogte van het Bos van Aa en het

Gravenbos moeten te allen prijze

worden beschermd. De zone van

Oost naar West wordt beschouwd als

een groene corridor in de zogenaam-

de 'Ruit' of Randstad Brussel-Gent-

Antwerpen-Leuven. Ook in het Struc-

tuurplan Vlaanderen wordt gelukkig

geopteerd voor het behoud van die

nog schaarse open ruimte. Samenge-

vat gaat het om de volgende gebieden
(zie kaart), van Oost naarWest: het

kasteel van Relegem ( I 0) , de Worme-
Iaar ( I 1) , het Kollintebos en het bos
vanAa (l) op het grondgebied van
Zemst; het Gravenbos (2) in Hum-
beek; hetVelaertbos (13), het Nerom-
hof (1a), de Beemden, het kasteel
van Imde, de Boskapel, Leefdaalbos,
de vallei van Molenbeek en de Meu-
zegembeek in Meise. De Wormelaar
bijvoorbeeld valt op door ziin natuur-
liike verscheidenheid. Het is een lap-
pendeken van weiden, populieren-
bosjes, gemengde bospercelen en een
vrii grote viiver.
Voorts zijn er de gebieden die aan-
sluiten op het kanaal, zoals het voor-
malige vliegveld (a), de Maalbeekval-
Iei (6), het domein De Borcht (7) en
de längebeekvallei.

Eerlijke kans
'In de sterk verstedelijkte Noordrand

zijn veel mensen op zoek naar rust en

groen. De betrokken gemeentebestu-

ren en de provincie moeten daarom

dringend beschermende en stimule-

rende maatregelen nemen want de

natuurwaarden in de regio zijn er de

afgelopen jaren dramatisch op achter-

uit gegaan. Natuurbeleving en zachte

recreatie kriigen in ons samenhan-

gend plan van 2000 ha alvast een eer-

liike kans', meent Herman Dierickx.

Gerard Hautekeur

Redistie MasinuM trlni 1996



Eigenlijk is Johan Yerminnen
een randgeval op deze pagi-
na's. De zange" groeide wel-
iswaar op in de rand maar
woont momenteel in Oost-
Vlaanderen.Toch heeft hij
nog steeds een speciale band
met de randgemeenten,
waar overigens veel van zijn
vrienden wonen.

Alhoewel Verminnen enthousiast
terugblikt op ziin ieugdjaren in
Wemmel, is er geen sprake van dat
hij ooit naar de rand zou terugkeren.

fY Die periode in mijn leven is voor-
bij. De plaats waar ik woon, is voor
mij absoluut niet meer belangrijk. Ik
ben een wandelende iood, ik leef in
mijn wagen. Ik vraag alleen dat het in
mijn woonplaats rustig is en dat is
het in de rand zeker niet. Ik ben al
17 keer verhuisd. Eerst van Wemmel
naar Wolvertem en dan terug naar
Wemmel. Ik heb ook 12 laar in de
Dansaerstraat gewoond, in het cen-
trum van Brusssel, tot ik trouwde en
naar de streek van mijn wouw trok.
Dochter Pauline groeit nu op in het
Oostvlaamse Hansbeke, maar we zijn
van plan om later naar Oostende te
verhuizen. Daar heb je de stad, de zee
en Engeland bii elkaar.
Woonde u don niet groog in de rond?

fV AIs kleine jongen woonde ik heel
graag in de rand.Voor een kind is de
grootstad immers niet de beste
omgeving om op te groeien. De trek
naar Brussel was een vlucht. le kunt
in de hoofdstad opgaan in de anoni-
miteit, precies wat een artiest nodig
heeft. Als ik nu rwintig jaar was, zou
ik in het centrum gaan wonen omdat
daar het meeste te doen is. De rand is
ook stad, maar dan veeleer slaapstad.
Ik hou niet van tussenvormen; het
moet of de stad of de volle natuur
zijn, niet iets dat er tussen zweeft.

Onbetaalbaar
Wot herinnert u zich nog von uw eer-
ste contocten met onderstoligen?

fVVroeger ging ik met de fiets naar
school in Jette. We waren met een
hele fietscaravaan en de helft daar-
van bestond uit Franstaligen. We

Johan
Verminnen

"Respect

afdwingen
belangrijker
dan respect
opleggen"

waren onderling heel goed bewiend
en de taal vormde geen enkele barriö-
re. We praatten een soort mengel-
moes met elkaar, maar omdat het
toch altild ging over de school of
over de meisjes, begrepen we mekaar
perfect.Voor Franstaligen is het
natuurlijk moeilijker om Nederlands
te spreken dan omgekeerd, maar daar
til ik niet zo zwaar aan. Täal is slechts
een communicatiemiddel, het zijn de
gevoelens die tellen. Stuur mii naar
een Portugees concert en hoewel ik
de woorden van de liedjes niet
begriip, zal ik weten waarover het
gaat.
U hebt weliswoor positieve ervoringen
met onderstoligen, moor niet iedereen
in de rond zol uw mening delen.

fV Het grote probleem is dat de
autochtone bevolking in de rand de
wijk heeft moeten nemen voor het

geld, eerst naar Merchtem, Overijse,

Hoeilaart en nu nog verder. Het grote

pijnpunt van de rand is dat er een

gebrek aan ruimte is voor de mensen

die er geboren zijn en dat vind ik

heel jammer.Tegenwoordig moet ie
al goed ie brood verdienen om in de

rand te kunnen blilven wonen.Voor

jongeren is het er onbetaalbaar.

Omdat ik'overal' woon is dat niet

meteen miin probleem, maar veel van

mijn generatiegenoten wonen er nog

steeds en voelen dat terdege in hun

beurs.

Er zit dus meer ochter de problemen

don olleen maor toolverschillen?

fY Wie eerliik is, zal moeten toege-

ven dat taalverschillen eigenlijk niet

meer bestaan. Het grootste verschil is

dat tussen arm en rijk, tussen werk

hebben en geen werk. Het is een

sociaal probleem waar de overheid

niet genoeg aan doet. AIle Dehaenes

van de wereld hebben het verkeerd

voor. In Europa denkt men alleen

nog maar aan het behalen van de

normen van Maastricht en niet aan

normen van menselijkheid. We moe-

ten groeien naar een sociaal model

waarin verdraagzaamheid centraal

staat. AIle taalproblemen zullen dan

meteen van de baan zijn. De mensen

zien niet in dat het probleem eigen-

Iijk heel gemakkelilk valt op te los-

sen.

Beleefdheid
Bestoot de kons don niet dat de rond
zijn eigenheid nog meer vediest?

fV De rand heeft zelfeen andere
eigenheid gecreöerd. De autochtone
bevolking woeg niet om verdrukt te
worden maar ze heeft zich intussen
wel aangepast. De mens is trouwens
de diersoort die dat het beste kan. Of
om de trainer van de nationale voet-
balploeg te citeren: 'drop mij in
China en ik spreek Chinees'. Sommi-
gen benaderen de situatie ook vanuit
een te extreme invalshoek. Ik ben er
zeker van dat het Vlaams karakter van
de rand behouden bliift want dat
karakter ligt historisch vast in straat-
namen, in plaatselilke gebruiken en
dergelijke.
Zowel de autochtone bevolking als de

is



anderstaligen staan niet open genoeg

voor elkaar. Men moet biivoorbeeld

aanvaarden dat een Rus eerst Frans of

Engels leert omdat dit voor hem

gemakkelijker is en ook omdat hil

met die talen nog elders terecht kan.

Uiteraard moet de anderstalige de

minimale beleefdheid hebben om

zich aan te passen.Volgens mii knelt

het schoentje vooral bii de opvoe-

ding en hierin dragen de scholen een

enorme verantwoordelijkheid.

Wereldburgers
JV De culturele aanwezigheid van de

Vlamingen is heel belangrijk. De acti-

viteiten in een zaal als de Ancienne

Belgique in Brussel doen meer voor

de Viaamse zaak dan het houden van

10.000 vlammende toespraken. Ook

de Franstaligen voelen zich thuis in

de Ancienne Belgique. De Vlamingen

kunnen respect afdwingen , gewoon

door te bewiizen wat ze cultureel

Internationa-
lisering

een goede zaak
voorwaarde dat
iedereen ziin

ts
oP

bewaart. Respect a{dwingen is

belangrijker dan respect opleggen.

Respect kriigen kan alleen door te

laten zien en te bewijzen wie je

bent. Dynamiek heeft meer weerslag

dan verorderingen door de overheid

en kunstenaars ziin belangrijker dan

politici. Die politici zouden overigens

beter moeten luisteren naar de men-

sen, dan zouden ze niet alleen geld

stoppen in cultuur met een grote C

maar ook in populaire cultuur. Een

voetbalwedstrijd staat voor mij op

hetzelfde niveau als een balletvoor-

stelling en samen met anderstaligen

tegen een bal trappen, bevordert de

integratie meer dan het uitdelen van

onthaalbrochures, waarmee ik niet I
wil zeggen dat dat laatste niet nodig ;
zou zi jn. Het probleem is dat pol i t ic i  I
niet echt weten wat er leeft onder de a
mensen. Eens om de vier laar, als er 3
verkiezingen voor de deur staan, leg- I
gen ze hun oor even te luisteren en 3
daarbij bliift het.

Er is een groot gebrek aan idealisten

en een overschot aan pragmatici.

Idealisten zijn in mijn ogen bijvoor-

beeld mensen die vechten om

Renault Vilvoorde open te houden.

Ideal isten doen veel en pragmatici ,

zoals Dehaene, gaan met de eer

lopen. Ik leg me daar niet voetstoots

bij neer.

Hutsepot
Hoe ktlkt u nu vonuit Honsbeke naor

de rond?

fV Ik heb veel kennissen in de rand

en daarom kom ik er ook nog vaak.

Mijn moeder en mijn zusters trokken

net als ik weg uit Wemmel en wonen

nu in de Merchtemse deelgemeente

Brussegem. Miin manager en )eugd-
vriend woont in Hoeilaart. Vanuit

Hansbeke bezie ik de rand met ziin

bewoners enigszins als een probleem-

gebied, waarmee ik nu ook niet wil

zeggen dat ik blij ben dat ik er niet

meer woon.

Woorom zingt u wel over de hoofdstod

en niet over de rand?

fV Voor mii is Brussel het centrum

van de vrijheid. De grootste kwaliteit

van de hoofdstad is. dat het de hutse-

pot van Belgiö is en ik ben een lief-

hebber van hutsepot, ook op culinair

gebied. In onze hoofdstad ziin alle

mensen geliik. In de rand ligt dat

anders, daar worden de verhoudingen

bepaald door geld. In Brussel is dat

veel minder het geval. Er ziin daar

trouwens meer behoeftigen, en die

moorden elkaar so wie so niet uit .

AnYan hamme

eigenheid bewaart

waard zijn. Dat probeer ik met mijn

muziek en de Vlamingen in de rand

zouden dat ook moeten doen. Het is

allemaal eenvoudiger dan men denkt.

Er is niet noodzakelijk meer geld

nodig maar er zouden wel andere

prioriteiten moeten worden gesteld.

Cultuur is meer dan alleen een voor-

stelling, cultuur is leven. De rand

heeft vooral behoefte aan uitnodigen-

de ruimtes waar de bezoekers niet

hoeven te betalen. Ik denk daarbij bij-
voorbeeld aan het nut van jongeren-

en ontmoetingscentra en aan ini-

tiatieven zoals'Boterhammen in het

Park'.

Vindt u de internotionalisering von de

somenleving een goede zook?

fV Persoonlilk vind ik contacten met

anderstaligen zeer verriikend. We

zouden allemaal moeten uitgroeien

tot wereldburgers. Internationalise-

ring is een goede zaak, op voorwaar-

de dat iedereen zijn eigenheid

t l

In point of fact, Johan Verminnen is, on these
pates, a'borderline case'. He grew up, it's true,
on the outskirts in Wemmel but lives in East
Flanders. Nevertheless, the singer still has a

special tie with the suburbs of Brussels and is still a frequent visitor. The big pro-

blem of the outskirts, according toVerminnen, is that the autochthonic population

had to take refuge there because they were pushed for money and that there's a
lack of accomodation for people who were born there.'These days, only those
on a high salary can afford to live in the suburbs. For young people it's unafforda-
ble there'.

Contacts with non-native speakers are, as far as Verminnen is concerned, enri-
ching.'We ought, all of us, to develop into world citizens. Internationalization of
society is a good thing, on condition that everyone retains his individuality. Com-
manding respect is more important than imposing it. Flemings can command
respect by showing, culturally, what they're made off'.



YIUZIEK, THEATER EN CIRCUS IN VARIETE
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Luc De Wit maakt
van meisi esdroom
droomstuk

Onder de artistieke para-

plu van de vzw Pantarei

uit Beigem en dankzij

een subsidie van 2 mil-

joen van de Vlaamse

Gemeenschap kon het

Prometheus-ensemble

onlangs het muziekspek-

takel 'Vari6tö' van Mauri-

zio Kagel real iseren.

Theatermaker en mime-

speler Luc De Wit (a0)

regisseerde dit sprookjes-

achtig geheel, dat eind

april ziln premiöre

beleefde in het Cultureel

Centrum van Strombeek-

Bever.Voor volgend seizoen staan een

nationale en misschien wel interna-

tionale tournee op het programma.

'Vari6t6' leunt enigszins aan bi i  de

vaudevi l le en het visueel-experimen-

teel theater, maar hoort eigenlijk in

geen enkele tradit ionele categorie

thuis. Dat Luc De Wit met zi jn regie

voor een aparte inbreng zorgde, is

eigenlijk niet zo verwonderliik.

De kruisbestuiving tussen verschillen-

de kunstgenres is namelijk 66n van

ziin stokpaardies. De klassieke oplei-

ding aan het Antwerpse conservatori-

um Ioste die verwachtingen niet in.

De Wit kwam wel onder de indruk

van de ontregelende cartoonvoorstel-

lingen van Circus Radeis, en het bi)-

wonen van de legendarische mime-

demonstratie'Tout Bouge' van de

fransman ]acques Lecoq zou voor

hem richtinggevend worden.
'Deze tegenhanger van Marcel Mar-

ceau legt de nadruk op persoonliike

keuze en ontwikkeling' zegt De Wit.
'Zifn leerlingen moeten zich eerst

lichameliik, verstandelijk en gevoels-

matig openstellen via de waarneming

van dagelifkse bezigheden. Na een

grondige analyse van de lichaamstaal

kan er volop worden geimprovi-

seerd'.

Voortdurend in beweging
Luc De Wit besliste om les te gaan

volgen bij Jacques Lecoq. Om de dure

cursussen te kunnen bekostigen, ging

hi l  in het Pari jse'Le Cirque'aan de

slag als'gargon de piste'. Gelukkig

was die iob te combineren met de

veeleisende studie.

Lecoq moedigde zijn studenten aan

om zo snel mogelijk'acteur-createur'

te worden en daarom richtte Luc De

Wit met een paar even ambitieuze

collega's Pantarei op. De naam van

hun ensemble staat voor de beroemd-

ste wiisheid van de Griekse natuurfi-

losoof Heraclitus van Efese. Volgens

deze omstreden auteur is alles voort-

durend in beweging. Niemand kan

tweemaal in dezelfde rivier stappen

omdat het water stroomt.

Wilde dromers
De geschiedenis van Pantarei begon

in een tot repetitieruimte omge-

bouwde watermolen,

dle door de burge-

meester van Grimber-

gen ter beschikking

was gesteld. Het gezel-

schap debuteerde in de

uitverkochte ballroom

van de Ancienne Belgi-

que. 'We vormden in

feite een collectief

wilde dromers', bekent

DeWit. Die dromen

beletten evenr,r'el niet

dat theatergezelschap

Pantarei tussen I 984

en 1992 door tal van

Europese landen toer-

de. De Wit zelf ver-

zorgt daarnaast ook nog workshops

aan een aantal binnen- en buitenland-

se toneelscholen en is sinds vorig jaar

regisseur bij verschillende gezel-

schappen.

Meisjesdroom
Dirigent Etienne Siebens van het Pro-

metheus-ensemble nam het initiatief

voor de productie van'Vari6t6'.
'Onschuld en absurditeit typeren dit

spektakelstuk', zegt De Wit. 'Het

geheel draait om de droom van een

meisfe dat een reis maakt door de

wereld met een oudere, wiize man als

gids. Op hun tocht ontmoeten de

twee vingervlugge i l lusionisten, piep-

ionge koorddanseressen en ervaren

trapezewerkers die reliöf geven aan de

ongewone klankenstroom van de

Argentiinse self-made componist

Kagel ' .

Wat er na'Vari6t6' komt weet Luc De

Wit niet, maar hij heeft alvast niet

nagelaten om de toekomst van Panta-

rei veilig te stellen door van dit gezel-

schap een sluimerende, maar dienst-

bare organisatie voor de multidisci-

plinaire podiumkunst te maken.

Ludo Dosogne
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DE BRABANTSE SCHOOL

Beursschouwburg maakt al
zes jaar de blitz

Je moet maar op het
idee komen om een
debatavond over
identiteit en cultuur
in de Beursschouw-
burg op te luisteren
met de aanwezig-
heid van een Roese-
laarse vrije radio,
waarvan de mede-
werkers de aanwezi-
ge' f ine f leur 'yan
Brusselse Vlamingen
vergasten op een
vertolking van dat
geheideVlaamse
drama Het gezinVan
Pamel. Gastheer
Paul Corthouts van
de Beurs deed het
en zorgde yoor een
avond 'ambiance' van
het zuiverste watea

Corthouts en de zijnen
zullen niet ophouden de
Brussels-Brabantse goege-
meente te verrassen met
hun opmerkelijke artistieke
invalshoeken. De Beurs-
schouwburg is een cultuur-
en animatiecentrum dat
voor de generatie veerti-
gers-van-nu de grondsla-
gen heeft gelegd van hun
populaire cultuurkennis.
Het bescheiden theater
van pleister en pluche
met die onwaarschijnlijke
kroonluchters heeft in de
jaren zeventig legendes als
Neerlans Hoop in Bange
Dagen, maar bilvoorbeeld
ook de revue ter gelegen-
heid van Duizend Jaar
Brussel gehuisvest. In feite
kon alles uit de muziek- en
theaterwereld er passeren
als het nog niet geconsa-
creerd was. De Beurs was
ook de organisator van
wijlen Mallemunt, een van
de mooiste manifestaties

van de Vlaamse culturele
aanwezigheid in de hoofd-
stad. Midden de jaren tach-
tig kwam er een kentering.
De Beurs deed van dan af
ook pogingen om de ont-
wikkelingen in het cultuur-
denken te volgen met Hard
op de Tong. Pas in l99l
zou er een definitieve ken-
tering komen.

Hoog scoutsgehalte
Men zal zich nog herinne-
ren dat in dat jaar op tele-
visie een Amerikaanse cult-
reeks l iep die luisterde
naar de naam Twin Peaks.
David Lynch maakte daar
het archetype van wat de
soap zou worden maar wel
met een zeer hoog edel-
kitschgehalte. De laatste
aflevering liep geliiktiidig in
de Beurs op groot scherm
en er werd toen uitsluitend
damned good coffee en
donuts geserveerd in een
kader van bronsgroen
eikenhout. Het was een
van de eerste tekenen dat
er wat roerde in het
strui(gewas van de Brus-
selse culturele sien. Maar
wat precies? Corthouts
beleid bleek een hoog
scoutsgehalte te hebben:
heel sociaal dooraderd en
met de duidelijke bedoe-
ling om de vreemdsoortig-
ste talenten op te sporen,
wat de Beurs opnieuw een
eigen, niet precies te cata-
logeren identiteit zou
geven. Die moedige Cort-
houts zat overigens met
alle plagen van Egypte
opgezadeld.Toen hij bij zijn
eerste bezoek aan de
Beurs de kasten opentrok,
plofte er een mummie van
vijf miljoen deficit uit. Het
gebouw rond de kast zat in

een ingewikkeld
renovat iedossier
en door de ver-
splinterde identi-
teit van het huis
greep de Beurs
telkenmale naast
de subsidiepot.  *
Het deficit is weg- 3
gewerkt , er zit :-
f l ink schot in de
renovatie maar
ook dit en vol-
gend jaar zal men
het moeten stel-
len met een structurele
subsidie van l8 miljoen,
waar het er naar alle nor-
men 32 zouden moeten
zijn.

Vallend fruit
En toch maakt de Beurs al
zes jaar de blitz in de Brus-
selse benedenstad. Naast
de negen animatieprojec-
ten zoals'All in the fami|',
is er elke week wel iets te
doen in het Beurscaf6, zijn
er de hiphopste concerten.
Tegelijkertild is la Esterella
er al meer dan een keer

komen zingen, want ook de
'derden van dagen' hebben
er rendez-vous, elke derde 13

zondag van de maand. De
ploeg van Corthouts gros-
siert in grootstedeli jke
proiecten. Cultuur en ani-
matie op kosten van de
gemeenschap? Ja, maar dan
moet die gemeenschap
daar de vruchten van pluk-
ken.Wel er wordt behoor-
l i jk aan de boom geschud
en het vallend fruit heeft
een exotische smaak.
Gerrit Six
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EIN KUTTURPATAIS AUS STUCK UND PIÜSCH

Die Brüsseler Beursschouwburg ist ein Kultur- und Freizeitcen-
trum, das für die Generation der heuteVierzigjährigen die
Grundlagen ihrer Kenntnisse der populären Kultur gelegt hat.
Und Gastgeber Paul Corthouts und die Seinen werden auch
heute nicht aufhalten, die Brüsseler-Brabantische Offentlichkeit
mit auffallend Künstlerischen Betrachtungsweisen und Ansich-
ten zu überraschen.
Erst im Jahre l99l solte eine entscheideneVeränderung eintre-
ten. Die neue ldentität desVerantstaltungszentrums ergab sich
aus derTatsache, dass einfach keine genaue Kategorisierung
stattfinden konnte. Dabei hatte Paul Corthouts gleichzeitig mit
einerVielzahl von -vor allem finanziellen- Problemen zu kämp-
fen. Die Beurs hält sich nun seit sechs Jahren ausserordentlich
erfolgreich in der Brüsseler Unterstadc Neben neun Anima-
tionsprojekten gibt es iede Woche auch andere Aktiviträten im
Beurscaf€, u.a. auch viele Konzerte mit aktuellen Künstlern.
Aber auch die älteren Semester treffen sich hier ieden dritten
Sonntag im Monat zum gemütlichen Rendezvous.
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TWEEDETIGE
EXPOSITIE

Ylaamse Caryatide
zet schouders onder
eigentijdse grafiek

Priesteressen uit  het Hel-

leense Karyai stonden ooit

model voor de stenen

draagsters die in Griekse

tempels dienst deden als

zuilen. Antieke ontwerpers

durfden gelijkaardige

beeldjes ook wel integreren in duur-

zame gebruiksvoorwerpen. Precies

dertig iaar geleden noemden de drie

oprichters van een onafhankeliik,

Nederlandstalig cultureel centrum op

het Brusselse Vriiheidsplein hun

grensverleg gende ontmoetingsruimte

Caryatide. Er werd bewust gekozen

voor het enkelvoud. Een single-vrouw

moet immers nog nadrukkelijker

voor haar rechten opkomen dan een

stoet gelijkgestemde dames, zeker als

ze in dienst staat van de artistieke

Vlaamse ontvoogdingsstrij d.' Voor

onze kunstenaars was de hoofdstad

nog braakliggend terrein', licht Jan
Abspoel toe. Dit jaar lijkt ziin Duis-

burgse woning op een bijenkorf

omdat van hieruit niet minder dan

drie tentoonstellingen worden geor-

ganiseerd.

Uirwiiken
Caryatide is gegroeid uit de Vlaamse

Culturele Weken in het begin van de

jaren zestig. De drie initiatiefnemers -

Jacques De Leger, Clement Cartuyvels
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en de

Nederlandse
journalist

Cor Dom-

melshuizen -

kregen in de

beginfase af

te rekenen

met tal van

financiöle en

politieke

problemen,

maar slaag-

den er toch

in om de

vereniging

DeVrienden van Caryatide, later afge-

kort tot Caryatide, op poten te zetten.

Bii gebrek aan een verzekerde vesti-

gingsplaats kan het contactadres ver-

anderen. Voor tentoonstellingen moet

worden uitgeweken naar instellingen,

die over voldoende infrastructurele

mogelijkheden beschikken. Een

onoverkomelilke hindernis blilkt dat

niet te zijn, want Caryatide heeft al

1 50 tentoonstellingen georganiseerd.

lnventar is
In het Boudewiincomplex van de

Vlaamse Gemeenschap wordt deze

zomer de tweeledige expositie'Dertig

jaar grafiek in Vlaanderen' georgani-

seerd.

Deze tentoonstelling groepeert

Nederlandstalige artiesten die al

betrokken waren bij eerdere proiec-

ten van Caryatide. Gerard Gaudaen

bijvoorbeeld, die scherp en figuratief

etst. Deze voormalige directeur van

de Antwerpse Academie voor Schone

Kunsten was met ziin werk al ruim

vertegenwoordigd op de eerste ten-

toonstel l ing van de vereniging.
/ \ Hii deelt die eer met Frans

Minnaert, die van de expressio-
'. 

" 
i nistische naar een exotisch-kos-

| |  t  l  mische st i j l  evolueerde. ook de

F grafici die meewerkten aan de
:,:. r kunstkalenders van Caryatide,

-^: 
kriigen een plek. En uiteraard

\ 
ook de laureaten van Jacques
De Leger-prijs, waarmee de

F**l belangri ikstegrondleggervan

W. 
"' 

de vereniging Postuum wordt

4. ) Remi Van Praet, Roger Witte-
t 

I vrongel, Gilbert De Cock, Andr6
r" I Goezu, Jules Lismonde en vele

anderen vertegen\\oordigd. Het ver-

nieuwend karakter en de ku'aliteit

waren voor de organisatoren het

doorslaggevend criterium bij de

inventarisering van de grafische ver-

enigingsactivi teiten. 'De exposit ie

biedt een betrouwbaar, representatief

staal van de tendensen in deze kunst-

richting', zegt Annie Huylebrouck, de

voorzitster van het lubileumcomitö.

Baanbrekend
Het tweede luik toont de recentste

ontwikkelingen. Van de veertig deel-

nemers aan de drielaarliikse Jacques
De Leger-priis voor grafiek werden

door een professionele iury de baan-

brekendste blikvangers geselecteerd.

Het onderwerp van de wedstrijd was

vrii. Het aantal toegelaten technieken

daarentegen beperkt. Tekeningen en

foto's kwamen niet in aanmerking,

alleen zuivere grafiek zoals hoog-,

vlak- en diepdruk. Het winnende

werk van Bart Prinsen liikt inhoude-

lijk en vormelilk miilenver verwijderd

van Gaudaen en Minnaert. Toch is het

dezelfde moedige Griekse draagster

die hun creativiteit stimuleerde. Zij

zet nog steeds haar schouders onder

eigentijdse Vlaamse grafiek.

Ludo Dosogne

Caryatide, contact via Molenweg 32,

Tervuren, tel.02/768 | 3 02.
Tentoonstelling'30 jaar grafi ek' tot
l0 juli in het Boudewijncomplex
(tussen Rogierplein en Lunatheater)
in Brussel. Dageli iks van l0u tot l8u,
zaterd. van | 2u tot | 7u, zondag
gesloten.

Werk von Gerord Goudoen

'Per luchtpost', von Bort Prinsen, loureoct von de J. De Leger-prijs
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SCHITDERKUNST

Flirt met stiil(en)

De veelzijdige maar bijna vergeren

Schaarbeekse schilder Georges Lem-
men (1865-1916) hoefde het huis
niet uit om stemmige momenten te
vereeuwigen. Vanachter zijn knilpbril
en wollige baard observeerde hij de
middagdutjes van zijn echtgenote. Of
hii keek nauwlettend roe hoe andere
vrouu'eliike familieleden naaiden en
breiden. De minzame kunstenaar ver-
koos gedempte, warme kleuren. Hoe-
u'el hij flirtte met de meeste avantgar-
de-stijlen, die tijdens de eeuwwisse-
ling in ons land bloeiden, kreeg hij
slechts zelden de erkenning, die hij

Jonge vrouw met nooiwerk', Georga Lemrnen

verdiende. Hoe omvangrijk en divers
zijn nalatenschap is, bliikt uit de eer-
ste retrospectieve, die nu postuum in
het Museum van Elsene wordt geor-
ganiseerd. Aanvankelijk stond hij nog
onder invloed van symbolisten als
Fernand Khnopfl Op de houtskoolte-
keningen vervloeien de personages
middels de veegtechniek met hun
omgeving. Ziln neo-impressionisti-

sche schilderijen geven niet alle
geheimen prijs. le kunt onmogeliik
zien of een dame zich aan- of uit-
kleedt.

Samen met Henrv Van de Velde
bekeerde Lemmen zich tijdeliik tot de
decoratieve kunst. Kermissen en spek-
takels hielden hem later zodanig in
hun ban dat hil ze wel moest ryperen
in al hun wervelingen. De opwaaien-
de rokken van danseres Loie Füller
balt hii samen in een indrukwekken-

DE
de lichtgloed.Van pointillist Seurar
neemt hij de puntjes over.
Jammer dat deze kunst met stip pas
nu aan de oppervlakte komt. Zelf was
Georges Lemmen te bedeesd om ziin
doorbraak bij het grote publiek te
bewerkstelligen.
LD

Museum van Elsene: tot l3 juli.
Dinsdag tot vrijdag van l3u tot l9u.
Zaterdag en zondag:van lOu tot
l7u. Gesloten op maandag.
02/5r | 90 84.

KLEINKUNST

Boterhammen met emotie

Wie er tijdens de vakantieweken op
wijdagmiddag even tussenuir wil

knijpen kan ook deze zomer weer
terecht in het Warandepark, voor het
festival'Boterhammen in het park'.
Uit niets bliikt dat met deze achtste
editie zeven magere jaren zouden
aanbreken.

Hoewel niet-alledaags Nederlandstalig

werk de rode draad vormt in de ver-

schillende optredens, wordt daar toch
van afgeweken op twee toegevoegde
wij e namiddagen. Top-of-the-bill op
zondag 20 luli is ongetwijfeldAndr6

Bialek. Geheel onverwacht keerde
deze chansonnier vijftien jaar gele-
den op het toppunt van zijn roem de
showwereld de rug toe.Vooral het
nummer'La Belle Gigue', dat niet
alleen zinspeelt op een traditionele
dansvorm. maar ook fonetisch ver-
wijst naar'Belgique', kreeg indertijd
veel weerklank. Op aanraden van zijn

R-A N D
platenfirma en ter gelegenheid van
zijn vijftigste verjaardag bracht Bialek
onlangs een dubbele langspeler met
zijn verzameld werk uit. Omdat hij
van alle kanten werd aangepord ver-
schijnt hii tijdens deze'Boterham-

men' uitzonderlijk nog eens op de
scöne.

Voor 2l juli werden Brendan Croker,
Wigbert en BJ Scott geöngageerd, met
in het voorprogramma Bart Peeters
en de Roland JazzBand.
'We creören een zomerse pleister-

plaats met een gratis portie cultuur'
zegt organisator Demeulemeester.'

Steeds beleefik het gebeuren als de
hoogdagen van het lokale repertoire
in een prachtige, relaxerende omge-
ving. We bezorgen drie generaties tie-
ners een brok emotie.'

LD

'Boterhammen in het Park'.

Info:02/548 24 00.

KASTEETFEESTEN

De geschiedenis herleeft

Vooraleer het Land van Grimbergen
door Karel de tweede in 1686 tot
prinsdom werd verheven maakte de

streek al opgang onder de Berthouts,
die zich erg onalhankelijk opstelden
tegenover de graven van Leuven.

Geruchtmakend waren de Bliide

Intredes van de grootgrondbezitters.
De historische ontvangst van graaf
Eugeen van Bergen in 1655 was zo
spectaculair dat ze op zondag 29 juni

zal worden herdacht met kasteelfees-

ten. Zwaardvechters, boogschutters

en ridders laten in
het Guldendal de
geschiedkundige
gebeurtenissen her-
Ieven. Eregasten zijn
de cabaretier Jef
Burm en de volks-
muziekgroep Het
Kliekske.
LD

Info bij het C.C.
Strombeek-Beveri
te l .263 03 43.

/ndrä Bialek op jeugdige leeftijd
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EERBE'TOON AisN /\NTC}N VAN w'ILDER{)ü[

Dichter Anton
van Wilderode
houdt van Beer-
sel en Beersel
houdt van hem.
Het genootschap
dat zijn naam draagt, wil aan
het werk van de auteur een
nieuw elan geven en in de
gemeente een nationaal poö-
ziecentrum oprichten.

Anton van Wilderode is ereburger van

Beersel. De strcek l igt l ieni na aan het

hart .  Hi j  g ing er al  f ietserr  1r  rerr  l t i j
jong u'as en later leerde hi j  de groene

gerneente nog beter kennen dankzl i

goede vrienden zoals Hr.rgo Partous

en de farl i l ie Van Ronrpuy De schri j

ver is een grote bervonderaar van de

natnur in de Zenneval lc i . 'Hct  l icht  is
16 

er klaarcler en hcel apart en het land-

schap rs er nog echt, heel ar.rt l -rentiek'.

De natuur duikt vaak op ur zi jn poö-

zie, net als reizen, zi jn onders cn zi jn

geloof. Alhoeu'el van Wilderode I 5
jaar besteedde aan de vertal ing van

het oeuvre van Vergi l ius, dankt hrj

zi jn bekendheld vooral aan de ruirrr

1.000 gedichten die hi j  schreef.

De 79- jar ige vanWilderode is net

ernst ig zrek geu'eesl  ,  rnaar is inrrr id-___ '_ö _---_ ö-
dels aan de beterhand. Hi j  hoopt in

Ehrenbezeigung
für den Ehrenbürger
Die Anton van Wilderode Gesellschaft
gibt dem Werk des 79-jährigen Dichters
und Ehrenbürgers von Beersel neuen
Schwung. In der neuen Bibliothek, die im
September eröffnet wird, möchte die
Gemeinde Beersel ein nationales Poesie-
zentrum einrichten. Die Gesellschaft hat
sich mit Blick auf das einzurichtende
Poesiezentrum das ehrgeizige Ziel
gesteckt, ganz Flandern wachzurütteln
und der Poesie wieder einen grösseren
Stellenwert im Leben jedes einzelnen zu
geben. Es ist auch beabsichtigt, in der
Bibliothek ein nationales Dokumenta-
tionszentrum für Studenten weiterzu-
entwickeln und dort das Originalwerk
von Anton van Wilderode und anderen
aus dem in- und Ausland zu sammeln.

Beersel bouwt
aan nieuw elan

t  . .  o

voor oe poezre

septeurber present te zrjn bi j  dc ope

ning van de nieuu'e bibl iotheek.

Beerst ' l  l -reeft overigens grootse plan-

nen voor die biblf tr theek, die nren

graag , /ou t r  i l len z i t 'n t t i tgr ,  re ien t r  r t

een centrunr van de dichtknnst ur

Vlaanderen.

Literaire wandelingen
Hct r.crnieuu'de besttrr.rr van het

Anton r.an Wilderodegenootschap

lreef i  t t ' r r  aanlal  ( ( )ncrete i r r i t iat iererr

gen()nren ()nr aan het lverk van de

erehrrrgcr eerr  n leu\\ '  e lan geven. Zo

maken Hugo Bousset,  FernandVan

Hernelr i jk, Jot Theys en vennoedeli jk

ook Bernard Delr, 'ul f  deze zonrer l i te-

raire r'"'ar-rdelingen langs de fraaie

wandelpaden in de streek. Hur-r

gebundelde irnpressies zul len volgend

voorjaar aan het pr.rbl iek u'orden

voorgesteld. Daarnaast zal het genoot-

schap in zi jn t i jdschrif t  ook regeln-ra

tig nietnv u'erk van de dichter publi-

cerelt .

Het Anton van Wilderode genoot-

scirap u. 'erd pas rr.r 1990 opgericl .r t ,

maar heeft al f l ink u,at publ icat ies op

zi jn act ief.  Het opval lendst is al l icht

de prestigieuze, op handgescl.rept

papier gedrrrkte hloerrr lezirrg 'Ferr

plek van louter klaar

te ' ,  r 'net  door de dich

ter geselecteerd oor-

spronkel i jk u'erk en

poötische vertal ingen

in cen groot aantal

Europese talen. Dr bundel n-raakt de

verzen t()egalrkel i  jk r.oor rnensen van

andere taalgernt 'enschappen. Eerder

had het genoot 'chap ook al  de cd'De

heme I  ovcral '  r r i tqrgeren, waarop een

aantal  [ .ekcrrd( d!rr  uT. r ' r t  aclr ices

zoals DoraVan dt 'r  Grocrt,  Jo De

Meyere, Walter Gansenr.rns, Chris

Lornnre e.a.  enkele gedrt  l r tcn voor-

dragerr. De cd bevat daarnaast ook

muzikale impressies van Thto \Icr

tens en andereVlaarnse mlts ic i .  De

iongste publ icat ie is 'Het herdert je

van Pest ' ,  de heruitgave van een butt

del van de dichter rond de Hongaarse

Opstand.

Nationaal
documentatiecentrum
Het Ar-rton van Wilderode genoot

schap koestert de arnbit ie om met het

nog op te r icl-rten poöziecentnrm heel

Vlaanderen u'akker te schudden en

poözic opnieu\r 'een grotere plaats tc

bezorgen in het leven van iedereen.

Het is dc bedoeling orn in de brbl io

t l ieek ook een nationaal docunrenta

tiecentrum uit  te bouu'en voor stu

denten en er origineel u'erk van

Anton van Wilderode en ar-rdere dich-

ters uit  binnen en buitenland te ver

zanrelen.

Het oeuvre van de dichter zal in een

naar hern genoemde zaal rvorden

hen'aard. Beeldhoulr.er Matrr ice

Nevens werkt nronrenteel aan een

bas-rel iöf van Anton van Wilderode

ten behoeve van de 'r-ersiering' r 'an

deze zaal.

Klrnstminnende bedri jven dle een en

ander wil len steunen, kri jgen in rui l

hiervoor een eeuu' ige vermelding in

het gastenboek van het centnlrn

(Contact: Hugo Partous:

07 /  380 .77 .7 6)

Marleen Teugels



CULTUUR

Er zit muziek in de rand

Culturele
infrastructuur werpt
Yruchten af
Vlamingen in de
rand zijn geen half
verfranste cultuur-
barbaren. Integen-
deel.ln dit stukje
Vlaanderen wordt
heel intensief aan
toneel kabaret en
muziek gedaan.
Yooral het muzikale
leven scheert hoge
toppen en daar zul-
len we in de komen-
de maanden dieper
op ingaan.Voor een
inleidende benade-
ring van het feno-
meen legden we ons
oor te luisteren bij
de tekstschrijver van
Komma,JotTheys.

Wandelpaden in de Brus-
selse rand dragen roemrijke
namen, die sruk voor stuk
getuigen van het grootse
culturele verleden van de
streek. Wie de bekende
kunstenaars uit de rand op
een rii wil zetten, merkt al
gauw dat die opsomming
eindeloos lang wordt. Lie-
pen in dit land van heuvels
en bossen in het verre ver-
leden ooit al niet Johannes
van Ruusbroec, Breughel,
Justus Lipsius, Conscience
en Teirlinck rond? Ook de
musici zijn goed vertegen-
woordgd met wii bekende
narnen als Paul Gilson,
Marcel Poot, Adriaan Ser-
vais, Remi Ghesquiöre.
Vandaag is de rand nog
altiid in de ban van mu-
ziek. Pianist Luc DeVos,
fluitist Aldo Baerte, trom-

pettist Peter Savenbergh,
operazangeres Lisa Hou-
ben, om maar enkele
namen te noemen, zijn
geen onbekenden in de
wereld van de klassieke
muziek. In het lichtere
genre zijn de Bob Boon
Singers, De Nieuwe Snaar,
Het Kliekske. Clouseau
en Komma gevestigde
waarden.

Werkgelegenheid
'Elders in Vlaanderen gaat
men ervan uit dat wii hier
verfranst ziin', zegt Jot
Theys,'maar in feite wordt
hier m66r aan cultuur
gedaan dan op de meeste
plaatsen in Vlaanderen. De
rand is op dat vlak enigs-
zins te vergelilken met
Gent waar deVlamingen
ook moesten
opboksen tegen
een Franstalige
bourgoisie'.
'Omwille van de
werkgelegenheid
zijn veel mensen
uit heel het land
rond Brussel
komen wonen. De
rand rond Brussel
is grotendeels lan-
delijk en groen, en
trektVlamingen
heelwat meer aan
dan de grootstad.
Bekende'migran-
ten' die zich hier
recent vestigden,
zijn Bert De Graeve
en Gust Langen-
dries. Door de
inwijking om pro-

fessionele redenen, wonen
hier meer bedriißleiders,
intellectuelen en onder
meer ook beroepsmuzikan-
ten dan elders. Dieper in
Vlaanderen beweegt veel
minder, is weinig migratie.'
Recent cijfermateriaal
van de provincie Vlaams-
Brabant bevestigt deze
hypothese:43 % van de
werkende bevolking van
Halle-Vilvoorde werkt in
Brussel, 95.000 mensen in
het totaal.

Academies

iotTheys is zeer te spreken
over de goede culturele
infrastructuur rond de
hoofdstad.'De vele acade-
mies die op initiatief van
voormalig minister van
cultuur Frans Van Mechelen

als een soort gordel van
smaragd rond Brussel wer-
den ingeplant, hebben de
belangstelling voor cultuur
en alles wat daarmee te
maken heeft bii de mensen
aangewakkerd. Hetzelfde
geldt voor de talrijke cul-
tuurcentra. Zowel de
autochtone bevolking als
de inwijkelingen sturen
hun kinderen op grote
schaal naar de muziekaca-
demies. Jongeren die aan-
leg hebben voor muziek,
vinden er mekaar en
beginnen vaak spontaan
s:rmen te musiceren. Ze
richten een groepje op. Zo
zijn vele groepies begon-
nen en zo beginnen er elk
jaar nog nieuwe bandjes'.
'Mensen zijn hier ook
bewuster met cultuur in
het algemeen bezig. Ze zien
het belang ervan in en vin-
den dat er op dat vlak iets
moet gebeuren'.
In de volgende nummers
van Randkrant maken we
een muzikale tocht door
de rand. We starten in juli
met Bob Savenbergh en
Komma.
MarleenTeugels
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NEGEwMoREDNoz

Ooit werd de villa (die

geen dertig jaar oud is)

hoogstwaarschiinliik'sta-

tig'genoemd. Ze heeft in

haar fagade een toren van

een trappenhuis staan en

een scepter van een

schouw. Daarboven op

groeit tegenwoordig

onkruid.Tegen een zii-

muur staat een WC-pot.

Naast de voordeur werd

ter naamgeving FUCK

MBUTU geklad, fout

gespeld, maar niet mis te

HIJIZE
FIJCK MBTJTIJ
De Mobutu's hebben een pied-ä-terre in de

Brusselse rand,Vredelaan 6, | 640 Sint-
Genesius-Rode.lk ben er eens langsgeg.ran
en heb zo, toegegeven, aan ramptoerisme
gedaan. De witte villa van de zwarte clan
ligt er immers eyen verlaten, vernederd,

kapot bij als het mobutisme. Haar bekijken
biedt leedvermaak en dat is het minste

waarmee men de ex-dictator moet
nagooien.

van een Belgische rekening

van Mobutu werd daarente-

gen gesteld dat het verzoek

tot zo'n geldblokkade van

de Belgische regering of
van de UNO moet uitgaan.

De te volgen procedures

komen er blijkbaar op neer

dat het initiatief aan ande-

ren (dan de landen die met

de opperzairees collabo-

reerden en de banken en

bedrijven die met hem

handelden) wordt gelaten.

De schilnheiligheid waar-

mee Mobutu riik wordt

t8

Wie weet vonden de bewoners van

deVredelaan het ooit een eer een

woning van een Bekend Staatshoofd

in hun midden te hebben. Toch moe-

ten ze nattigheid gevoeld hebben,

ook bedacht hebben dat die Mobutu

zich toch wel erg veel toeöigende,

schandalig veel meer dan onder

anderen de presidenten van Frankrijk

en deVerenigde Staten en dan de

koning van Belgiö. Zeg nu zelf: Bou-

dewijn met zijn Motril in Spanje

moet een arme donder geweest zijn

naast Mobutu met zijn buitenverblij-

ven overal.

De villa in Sint-Genesius-Rode was

zelß in nette staat natuurlijk te min

voor de chefhirnselfen diende voor

zijn handlangers. Hun kleding en

auto's zullen ook wel een en al status

geweest ziin, geen smetten op de

buurt.Yatelo Mbasa reed met een

BMW Dat staat te lezen in een pro-

ces-verbaal wegens onbetaald parke-

ren, gedateerd maart laatsdeden, aan

ziin adres, Vredelaan 6. Het politie-

papier ligt er openbaar op het not-

toir, tussen doorweekte reclamekran-

ten en andere, terechtgekomen maar

niet in onwangst genomen, post.

Bundu Te Litho werd onlangs aange-

schreven zowel door een bank in Dal-

las,Texas, als door een bank in

Tampa, Florida. Als hij zo voortgaat

met het laten beschimmelen van ziin

geldkwesties, gaat BundoTe Litho

voorzeker eerr minder comfortabele

oude, of laatste, dag tegemoet dan

Mobutu Sese Seko, die zijn schaapjes

op het droge heeft - begrijp ik uit

wat de media over ziin fortuin

berichten.

Huize Fuck Mbutu is waarschijnlijk

meer dan 10 milioen frank waard,

dank zij zijn ligging, ondanks zijn

verwaarloosde staat. De som is een

habbekrats voor de Mobutu's die

gewoon zijn in miljoen dollar te

rekenen. Om te gelde te rnaken,

bezitten ze in Belgiö alleen al veel en

veel waardevoller vastgoed dan een

alleenstaande woning rnet buiten-

staande WC-pot. Het Ukkelse kasteel

Fond'Roy zou meer dan 380 miljoen

frank waard ziln.

Kunnen zulke profiteurs van eigenaars

hun bezittingen eigenlijk zomaar ver-

kopen? Bij het blokkeren van de

Zwitserse villa van Mobutu werd

gezegd dat het verzoek tot zo'n

goederenblokkade van de Zairese, nu

Congolese, iustitie moet uitgaan. In

verband met het mogelijk blokkeren

gehouden zou wel eens net zo groot

kunnen ziin als deze waarmee hij

machtig werd gehouden.

Maar bekijk opnieuw alleen Huize

Fuck Mbutu. Hoogstwaarschiynlijk

heeft de eigenaar van het verwaar-

loosde bezit steken laten vallen -

belastingen niet betaald, regels in ver-

band met tweede verblijven overtre-

den, verkrotting veroorzaakt, huis-

vuilsortering nagelaten, trottoirver-

vuiling bevorderd, kortom, allerlei

veronachtzaamd zoalsYatelo Mbasa

zijn proces-verbaal. De gemeente

Sint-Genesius-Rode. het Vlaamse

Gewest, de Belgische fiscus vinden

wel elk een stok om de hond te slaan

en de eigenaar te veriagen, de woning

te confisqueren en ze openbaar te

verkopen.

En wat dan rnet die meer dan l0 mil-
joen frank gedaan? Wat peanuts zijn

voor Mobutu, betekenen gewichtige

sommen voor bijvoorbeeld hulporga-

nisaties. l0 miljoen aan medicamen-

ten, aan uitrusting voor een hospitaal,

aan plantgoed, enzovoort. Onder con-

trole te besteden in Congo ten bate

van de Congolese bevolking.

Moest ik van de gemeente, het

gewest, de fiscus zijn, zou ik snel

werk maken van een spoedprocedure

ter onteigening van het misschien

meest bescheiden bezit van de Mobu-

tut. Zo de Belgen zich niet haasten,

pakken de Congolezen de kwestie

misschien aan en herdopen ze bin-

nenkort huize'Fuck Mbutu' tot'Villa

Kabila'.

Brigitte Raskin



Brood dat naar vroeger smaakt

Grimbergs museum kneedt warme bakkers
Frans Scheerlinck loopt met
de knepen van het ambach-
telijke broodbakken te koop.
Het bakhuisje van het Muse-
um yoor de OudereTechnie-
ken achter de Liermolen aan
de Maalbeek in Grimbergen
is voor de vele kijklustigen
vaak te klein.Tot 4 oktober
geeft hij er iedere eerste en
derde zaterdag van de
maand demonstraties in het
ambachtelijk broodbakken.

'Wie een ambachtelilk brood heeft
geproefd, wil dat nier meer ruilen
voor een brood uit een industriöle
oven', zegt een enthousiaste Frans
Scheerlinck.'Iedere bakbeurt in de
ambachtelijke oven levert een andere
smaak op. Die wordt mee bepaald
door het hout waarmee je stookt.
Persoonlijk geefik de voorkeur aan
dennenhout. De oven is op de juiste

temperatuur als de bakstenen in de
oven wit uitslaan. Je schiet met de
paal het deeg in de oven en laat het
ongeveer 45 minuten bakken'.

Bakkersdochter
'Vanwaar mijn passie voor het brood
bakken? Als veertienjarige was ik bij
de scouts graag met kampvuur bezig.
Later ben ik met een bakkersdochter
getrouwd. De ironie wil dat zii

''We Äinongeveer

vier uur in de weer
om twintig broden

te bakken'

gezworen had dat ze nooit met een
bakker zou trouwen. Ik ben hovenier
van beroep, maar na ons huweliik
ging ik in de weekends vaak een
handje toesteken in de bakkerij van
mijn schoonouders. Zelf heb ik intus-
sen al drie ovens gebouwd. Bii de
laatste kreeg ik de ideale, ovale vorm

te pakken. Ik gebruikte volle baksreen
omdat die het best de warmte vast-
houdt. In mijn oven thuis heb ik een
kleine dertig jaar brood gebakken.
Nadien volgde een onderbreking van
tien jaar. Ten behoeve van de demon-
straties in het Museum voor de
Oudere Technieken nam ik de draad
weer op'.
'Ambachtelijk broodbakken is heel
arbeidsintensief We zifn ongeveer
vier uur in de weer om 20 broden te
bakken. Het Museum levert gelukkig
het snoeihout en de ingrediönten
voor het brood, dus daar hebben we
geen omkilken naar. Her ambachtelijk
broodbakken hou ie maar vol als die
hobby in le bloed zit. Tiidens onze
bakdemonstraties kriigen we veel
vragen van bezoekers die zelf thuis
brood bakken, maar ook van toevalli-
ge voorbi jgangers en nieuwsgierigen.
Veel mensen vinden het biivoorbeeld
onbegrijpeliik dat je met een kilo-
gram meel twee broden van 1 kilo
kunt bakken'.

malen het graan in een handmolen
en kneden zelf deeg'. Op die manier
ervaren ze dat ambachtelijk brood-
bakken een heel inrensieve bezigheid
is.'Het hoogtepunt valt altijd op de
middag als hun eigen broodje wordt
gebakken, dat ze naar huis mogen
meenemen'. Tegelilk zien ze ook dat
er woeger geen of heel weinig afval
was. Alles werd gerecycleerd, van de
pelletjes van het graan rot de as van
de oven.
Gerard Hautekeur

Info: Het Museum voor de Oudere
Technieken geeft iedere eerste en
derde zaterdag van de maand om
l4 uur demonstraties in broodbak-
ken. Dat gebeurt in het bakhuis van
de Liermolen,Vaartstraat 8, 1850
Grimbergen.Voor inlichtingen over
die en andere demonstraties kan
men tijdens de kantooruren terecht
bij het MOT, Guldendal 20, 1850
Grimbergen, tel.021270 8l l l .
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Frons Scheerlinck
Zelf doen
Het Museum voor de

OudereTechnieken is een
levend museum. Naast

het ambachteliik brood

bakken, kunnen bezoe-

kers een kijkie nemen in
de Liermolen waar graan
wordt gemalen en een
molenaar demonstraties

geeft voor groepen. De

dochter van Frans

Scheerlinck staat ook zelf
met een been in de stiel.
Mia Scheerlinck geeft als
medewerkster van het

MOT ateliers voor de

lagere scholen in de

regio.'Uiteraard krijgen
de leerlingen een stukie

theorie: over de geschie-
denis van het brood, de

graansoorten, het ver-

schil tussen wit en bruin
brood. Maar ze krijgen

zoveel mogelijk de kans

om zelf iets te doen: ze
dorsen met de vlegel, ze



Täfelen tussen de paarden in'Ten Brukom'
fe zal het geweten hebben dat
je hie4 amper buiten Brussel, al
in Brabant bent, want in 'Ten
Brukom' staan prachtige paar-
den, geborsteld, gecoifreerd en
met etiquette te hinniken in
een weelderige stoeterij. Die
werd in de lSde eeuw gebouwd
als onderdeel van een klooster-
hoeve van de Abdij Ter Kame-
ren en na de Napoleontische
tijd werd hier begonnen met
het fokken van het beroemde
Brabantse trekpaard.

Wij hebben de aanwezigheid en het

gehinnik zeer geapprecieerd, want,

zeg nu zell is het geen zonde om een

van de prachtigste hoeve-decors uit

Brabant met een heus levend paar-

denpubliek zomaar links te laten lig-

gen? Op een dinsdagmiddag in de

blilde mei bleek onze reservatie totaal

overbodig, want we waren de enige

klant van die noen. Wij hadden ons

oog laten vallen op een tafel cdtä

mcnöge, maar dat kon niet want er was

gedekt voor vier, en werden cöt6 cour

zonder buitenzicht gestraft. Enfin, het

binnendecor is architecturaal aantrek-

kelijk met vierkante, monoliete ardui-

nen zuilen die zorgzaam gemetselde

bakstenen gewelven torsen. In feite is

het een deel van de stoeterij, waarvan

nog een niet onaardig aantal stallen

bewoond worden door wandel- en

pronkpaarden die zich een seigneur-

ie-viersterren-service laten welge-

vallen.

fammer dat men vanuit het restaurant

niet dat mooie zicht heeft op de

grote binnenkoer, waar verzorgde en

slanke paardenkoppen, als op een
'ansicht', een ietsie verwaand door

de openstaande winketten snuiven.

lioch houdt sporadisch getrappel de

sfeer erin.

Taalboersheid
Andr6Vergote, eigenaar en kok,
maakt meteen zijn excuses'want

mijn wouw doet de zaal en spreekt

geen Nederlands...' Na hier al tien

laar bedriivig te zijn, had kasteel-

"Misschien is het wel tool-
boenheid die veel klanten
n deze prochtig€ stalzcal

heeft weggehouden"

hoeve-wouwe Bernadette uit Namur

het wel mogen kunnen. Ze begon

goed in de weliswaar mooie taal van

Voltaire die het beeldig doet op spiis-

kaarten, maar wij hielden beleefd,

maar kordaat vol. Terwiil de gangen

van het 2.000 fr. kostend gastrono-

misch menu werden afgewerkt, kreeg
'madame Bernadette' zoveel lepels

Nederlands binnen dat ze. in het

zicht van het dessert, zowaar aardig

haar zegje kon doen in de taal van

Vondel. Misschien is het deze taal-

boersheid die veel klanten uit deze

prachtige stalzaal heeft weggehou-

den.'Ten Brukom' staat bii ons in

Vlaams-Brabant. Wij ontzeggen ons

dit decor dus niet omwille van wat

Frans gebroebel en eten hier zeer

bewust in het Nederlands en met mes

en vork. Zo is dat: de klant bepaalt

het taalregime waarin hij bediend

wil worden. En Bernadette uit Namur

hoort te volgen zoals de paarden in

de manöge!

Oubollig
In dit restaurant, wa:u ze spontaan
een BTW-attest afleveren, moet u niet
speciaal komen voor het lekker maar
wat oubollig gastronomisch menu
(2.000 fr.), dat u 500 fr. goedkoper
krijgt zonder alcohol. U pikt precies
ditzelfde I 8de-eeuwse interieur mee
als u voor de prifs van 625 fr. een
lunch-menu bestelt. En vanaf I luli
kunt u zelß kiezen uit een gloed-
nieuwe Belgische specialiteitenkaart
voor de schappelilke prijs van 380 fr..
De ganzenlever smaakt hier zeer vers
en de koffie wordt geserveerd overla-
den met koekjes en chocolade.
FD

'Ten Brukom', Bergensesteenweg
7l l, 1600 Sint-Pieters-Leeuw. Bus
'HL', Halle-Brussel, afstappen halte
'Brukom'. Gesloten op woensdag,
alsook op dinsdag en donderdag-
avond. Openingsuren: l2 tot l5 uur
en 18.30 tot  21.30 uur.



Kampioenschap Yoor
beroepsrenners in Alsembe rg
'Het wordt een mooie koers.
Een schoon parcours dat wel
te doen moet zijn voor
beroepsrenners. Het zwaar-
ste wordt 2 | keer de beklim-
ming van de Bruineput in
Dworp en de kortereAlsem-
berg.Voor de wielersport in
de streek is het heel postief
dat het Belgisch kampioen-
schap voor beroepsrenners
eens bij ons in de regio
wordt gehouden. Misschien
krijgen dan enkele jonge gas-
ten opnieuw de goesting om
te gaan koersen'. FilipVan-
den Brande blikt met een
kennersblik vooruit op het
Belgisch Wielerkampioen-
schap op zondag 29 juni in
Alsemberg met start en aan-
komst aan het Rondenbosdo.
mein.

Filip (a 1 ) , Dworpenaar in hart en
nieren, maakte zelf dertien jaar deel
uit van het profpeloton, maar hing
zeven jaar geleden zijn fiets aan de
haak.
'Een mooie tiid. Ik zou zeker herbe-

ginnen als ik alles nog eens kon over-
doen. Ik ben een buitenmens, weet je.

Trainen was mijn lust en mijn leven.
Na mijn fietscarriöre ben ik in Dworp

begonnen met een sportzaak, maar

dat zou ik geen tweede keer meer

doen. Nogal veel binnen zitten, zie
je', glimlacht de sympathieke Dwor-
penaar.

Zeven keer de tour
FilipVanden Brande behaalde zelf ooit
een eervolle derde plaats in een Bel-

gisch kampioenschap voor Etienne

Dewilde en Herman Frison.'Het

mooiste was toen mijn ploegmaat

Claude Criquelion wereldkampioen

werd. Ik loodste hem naar de over-
winning. In Parijs-Brussel werd ik ooit

rweede, maar ook in klassiekers als
Parijs-Roubaix en de Ronde van

Vlaanderen haalde ik mooie plaatsen.
Ik reed zeven maal de tour uit en dat
is echt het zwaarste wat een wielren-

ner kan meemaken. Stevige cols

waren niet mijn specialiteit, wel klei-

ne bergies en tempo maken. Ik heb

vaak heel grote namen uit de wind

gezet. Maar ja, als je geen kopman

bent vergeten ze je vlug. We hebben

nochtans bijna letterliik bergen werk

verzet', vertelt Filip.

Moeilijke lichting
'Ik zat in een moeilijke lichting met

sterke tegenstanders als Willems, Pee-

ters en Dewolf Mannen als Godefroot

en Devlaeminck reden toen ook nog

zodat ze ons als als beginnende prof-

renners amper tussen al die vedetten

zagen staan'.
'Nu volg ik het wielrennen alleen nog

op w. Zelf gaan kijken, gebeurt zel-

den, misschien op 29 juni, omdat ze

dan voor mijn deur passeren. Er zijn

nog maar enkele iongens bii waar ik

zelf mee gekoerst heb en niemand

"We hebben bijnc
lettterlijk bergen

verzet:'

meer uit de streek. Daarom is het wel

goed dat er nog eens een grote wed-

striid in de rand wordt verreden.

Misschien krijgen sommige iongeren
zo opnieuw zin om de fiets op te
kruipen'.

Nijdige
bergopjes
'De streek leent er zich wel degeliik
toe om goede renners te kweken. Aan
nijdige bergopies geen gebrek. Vroe-
ger trainden we hier met enkele colle-
ga-beroepsrenners de streek plat. Met
mannen als Fons of Dirk Dewolf en
Marc Sergeant spraken we af dat we
elkaar tegemoet reden in

Vlezembeek. Of. als het

slecht weer was deden we

intervaltraining op de

Bruineput in Dworp. Zo'n

twintig keer de helling op

en af. Dan hadden we wel

niet zo veel kilometers in

de benen maar we had-

den toch iets gedaan',

glimlacht de ex-beroepsrenner uit
Dworp.'Ik heb van niets spijt. Maar
eens 35 jaar, voel je toch dat waar ie
woeger op kop reed, je stilaan
achterop raakt. Dan is het tijd om te
stoppen'.
Ingrid Depraetere

Info: Het Belgisch Wielerkampioen-
schap voor beroepsrenners wordt
gereden op zondag 29 juni in
Alsemberg met start en aankomst
aan het domein Rondenbos op de
Brusselsesteenweg. De wedstrijd
wordt gereden op een plaatselijke,
gesloten om loop. Toegangskaarten
kosten in voorverkoop 200 frank en
de dag zelf 300 frank.
Kaarten zijn te koop bij de plaatselij-
ke middenstand of op het gemeente-
huis in Alsemberg.

Over de
Bruineput naar
de Belgische

FilipVon Den Bronde

wielertitel



Een Vlaamse rozentuin op wereldschaal

Het park van Coloma bevindt zich op

slechts enkele minuten van de ring

rond Brussel, in het groene paiotten-

land, en maakt samen met ondermeer

de schitterende kasteelparken van

Gaasbeek en Groenenberg deel uit

van de'groene gordel' rond Brussel.

Voor elk park in deze groene gordel

werd gezocht naar een specifiek aan-

trekkingspunt, en voor Coloma werd

dat de rozentuin.

De rozentuin van Coloma toont de

roos in al haar aspecten. Primitieve

roosjes, rechtstreekse aßtammelingen

van de oerrozen. Veredelde rozen,

producten van groene spitstechnolo-

gie. Rozen van dicht bil ons, naast

rozen uit verre landen, verbaasd om

hier oude familieleden te ontmoeten.

Bloemen met heel gewone namen, of

met namen die klinken als een klok.

Wapenschild
Het huidige rozarium bestaat uit twee

delen. Het eerste formeel aangelegde

deel is opgevat als een soort gemeen-

teliik rozenpark, waar het wapen-

schild van de baronie Roose wordt

uitgebeeld, thans het blazoen van de

gemeente St-Pieters-Leeuw. Ook de

dominerende kleuren, wit en rood,

ziin die van de gemeente. In dit deel

staan I 45 variöteiten, voornameliik

grootbloemige rozen en tros- en

heesterrozen. Tegen de centrale per-

gola groeien een aantal klimrozelaars.

De tuin is doorsneden door taxusha-

gen in formele patronen, die op ter-

miln twee meter hoog moeten wor-

den en een soort kamers moeten vor-

men.

Het tweede deel van de rozentuin is

ln het prachtige landschap-
pelijke park rond het kasteel
van Coloma in St.-Pieters-

Leeuw, heeft deVlaamse
Gemeenschap de voorbiie

iaren een schitterende
rozentuin aangelegd. Op de

plaats waar vroeger de
groententuin lag, werden de

voorbije jaren meer dan
1.500 rozenvariöteiten

geplant. Met een oppervlak-
te van ruim 60 are, is dit

meteen de grootste roZ€h-
tuin van Vlaanderen.

En er bestaan nog grootse
plannen.. .

een ode aan deVlaamse rozenverede-

laars zoals Louis Lens en het Rijkssta-

tion van Melle. Hier werden 250

variöteiten samengebracht die de trots

uitmaken van ons rozenpatrimonium.

Nieuwe creaties
Dit jaar zal men normaal kunnen

beginnen met het grootste derde

deel: een groot landschappelijk park

waarin meer dan 2.000 rozenvariö-

teiten zullen worden getoond. Naast

een selectie van oude rozen van voor

1900, zouden de beste rozen uit alle

Europese landen, uit Amerika, Austra-

liö en Nieuw-Zeeland worden

getoond. En op termiin ook rozen uit

China en Japan.Tenslotte zou er een

permanente tentoonstelling komen

met nieuwe creaties uit heel de

wereld. Indien deze tweede fase

wordt afgerond, verdient het rozari-

um van Coloma terecht de titel van
'Vlaamse rozentuin op wereldschaal'.

2

I

Uitzonderlijke bomen
Overigens is het kasteelpark van

Coloma om verschillende redenen

een bezoek meer dan u'aard. Het park

telt een aantal uitzonderlijke bomen,

zoals Ailanthus, Fagus sylvatica
'Heterophylla', een prachtige Magno-

lia soulangiana en een aantal zeer

mooie lindes. beuken, eiken en kas-

tanies. Recent werd ook een mooie

boomgaard aangelegd. Er bestaan

eveneens plannen om de geometri-

sche tuinen uit de XVIIde eeuw

gedeelteliik te reconstrueren.

De rozentuin is dageliiks toegankeliik

voor het publiek. Tiidens het weekend

van 4-6 iuli kunt u in de rozentuin

van Coloma terecht voor een educa-

tieve tentoonstelling over de roos,

bloemschikken met rozen en begelei-

de wandelingen in de rozentuin.

Paul Geerts

lnfo:  0 l6/  2 l  12 42



Franstaligen in de Vlaamse Rand

Niet iedereen is
van slechte wil

zijn hier in Vlaanderen en de taal-
grenzen kunnen niei voortdurend
verschoven worden. Maar rnen over-
dr i l f t ' .

Verdraagzaam
Bertrand: 'Toen we hier pas kwamen
wonen, ging ik naar het pol i t iecorn-
tnissariaat en zei ' Ik konr voor een
verhuizing'.  De vrouu' antwoordde
me kwaad'Het is een verhuis'  Ik had
helerr-raal geen zin in een discussie
rnaar voelde duidel i jk dat ik niet wel-
kom was. Dat ik Nederlands rnoet
spreken vind ik normaal, maar waar-
om die extremist ische horrding,
waarorn niet  wal  verdraagzarrrer z i in
tegenover mensen die niet van slechte
wil  zi jn rnaar de taal nog aan her

leren zi in?'

Ze hebben Vlaamse vrienden, ki jken
geregeid naar Vlaamse TV rr i tzcndrn

gen rnaar vinden hun Nederlands nog
niet goed genoeg voor een bezoek
aan het cultureel cel l trum.

Strombeek heeft hun hart gestolen en
ze zi jn dan ook van plan er een huis
te kopen.

Bertrand: 'Franstal igen en Neder,
larrdstal igen krrnnerr  Perfect  sarnelr-
wonen. Het konrt eropaan langs beide
kanten een rnspanning te doen.'
Erna Bogaerts

Een jong echtpaar, afkomstig
uitWalloniö, woont in
Strombeek. Zij is vertaalster,
hij is boekhouder. Christelle
Baccus en Bertrand Gilliard
kwamen in Brussel studeren
maar hielden het niet lang in
het centrum uit.

Na hr-rn studies zocht en vond het
jonge echtpaar in Strombeek een

Semeente op mensenmaat, weg van

de agressieve, onpersoonlijke sfeer
van de hoofdstad, dichtbij de snelweg

om tijdens het weekend naar Wallo-

niö terug te keren en op een boog-

scheut van hun werk in het Brusselse.

Zij kent Nederlands en hil is her aan
' t  leren.. .

Gevoel van vrijheid
Bertrand: 'Ik volg nu Nederlandse les
in het bedriif waar ik werk, maar
vroeger volgde ik ook al avondcursus-

sen. We wonen in Vlaanderen en ik
wil kunnen communiceren met de 

^mensen, het geett

"WOOfOm nigt een gevoelvan

is goed t 'n nrel goed. Cornrnercieel

gezien is dat pr inta en het is eer l i jk

ge,,egd,r , rk gt ' r r rakkel i lk  voor mi j .

Al leen oefen ik zo rni jn Nederlands

niet ! '

Christel le: 'Het valt  nre op dat men

hier veel meer moeite doet orn Frans

te spreken dan Nederlands in de
Waalse rand, als ik die terrn rnag

gebnriken. Heel comfortabel voor

ons, rnaar ik heb ook l-ret gevoel dat

de winkel iers l iever Frans spreken ont

de bediening snel ler te doen verl<'r

pen. Het gaat nu eenmaal trager wan

neer wij  Nederlands praten! '

Kunstmatig
Bertrand en Christel le voeien zich op
de eerste plaats Belg,  het  z i )n operr

mensen die niet van een hokjesmen-

tal i tei t  houden. In het dageli jkse leven
zien z,e geen problemen tussen Walen

en Vlamingen. Volgens hen worden

die kunstmatig gecreöerd door de
poli t ici  en de adnrinistrat ie.

Christel le: 'Het is normaal dat je de

taal van het terr i tor ium spreekt, maar

de grenzen moeten niet op een

kunstmatige manier getrokken wor-

den want i r r  deze grensgebieden

gebeurt er tussen de bewoners een
natuurl i jke verrnenging van taal en
cultuur.

Het is logisch dat op het gemeenre-
hr-ris Nederlands wordt gesproken. We

__-__r___ _ _ vr i lheid beide
verorgagzomer talen te kennen.
Zlln tegen0yef Hier in de winkels

'  
v  t .

mensen die spreken de men-

niet von slechte
wil zijn"

sen meteen Frans

als ze horen dat ik

Franstalig ben. Dat

Une entente parfaite
Christelle Baccus et Bertrand Gilliard,
originaire de Wallonie, ont 6tudi6 ä
Bruxelles.A la fin de leurs 6tudes, ils ont
d6cid6 de quitter la vie tr6pidente du
centre-vil le pour une commune ä dimen-
sion humaine: Strombeek. Bertrand et
Christelle se sentent Belges avant tout et
ne voient rien, dans la vie quotidienne,
qui oppose Flamands etWallons. Pour
eux les problömes sont artificiellement
cr66s par les politiciens et I'administra-
tion.
Christelle parle le flamand et trouve
normal de parler la langue du'territoire',
pour autant que les frontiöres n'aient pas
6t6 fix6es de maniöre trop artificielle.
Bertrand suit des cours de n6erlandais
car il vit en Flandre et il veut pouvoir
converser avec les gens du cru. Par ail-
leurs, il plaide pour davantage de tol6ran-
ce vis-ä-vis des gens qui doivent encore
apprendre la langue et qui font preuve de
bonne volont6.'Francophones et n6er-
landophones peuvent vivre ensemble.
ll suffit d'un 6ffort mutuel'.



Wonen in Sterrebeek
ln | 986 onwluchtte de
Roemeense operazanger
Nicolas Arnautu de Ackir-
man zijn geboorteland en
belandde hij in Belgiö.
Hij l iet niet alleen ziin vader-
land achter maar ook ziin
status als nationaal bekende
oPerazanger.

Ik ben weliswaar al een hele tiid in

Belgiö, maar ik denk nog vaak terug

aan de Roemeense natuur en het

Neamtzgebergte. Miin ouders die

a{komstig zijn van Basarabia in Mol-

daviö, waren daar naartoe gevlucht.

Hoewel ze vaak van schuilplaats

moesten veranderen, namen ze altiid

de draagbare grammofoon met zich

mee en de klassieke platen. De

muziek in de ongerepte natuur van

Roemeniö, heeft mijn kindertijd heel

sterk gekleurd. Toen we uiteindelilk

na veel omzwervingen in Boekarest

belandden, werd ik operazanger, eerst

bas, dan bariton en ten slotte tenor.

Miln moeder was operazangeres en

mijn vader pianist. Ik vond het van-

zelßprekend om in hun muzikale

voetsporen te treden.

Groen en gezellig
In 1986 vluchtte ik weg uit  Roe-

meniö en begon een nieuw leven in

Belgiö. Na enkele jaren in Brussel te

hebben gewoond, ben ik verhuisd

naar het groene en gezellige Sterre-

beek, op een steenworp afstand van

de hoofdstad. Daar heb ik de ver-

trouwde sfeer uit miin leugd terugge-

vonden en ook de groene kleur van

de hoop. Ik voel me hier best thuis.

Mijn vriendin is veearts in Sterrebeek

en ik kom vaak in contact met haar

"Ik heb in ol die joren
dot ik hier woon nog
nooit een Vlcming
met eenWool op de

vurst nen Soon. l t

omwrlle von een
toolkwestie."

cliönteel. Mijn tweede passie, na

muziek, is communicatie en in elke

conversatie doe ik miin best om de

taal te spreken van miin gesprekspart-

ner.

Miin vriendin en ik spreken samen

oni"',r"., tien talen, maar desalniette-

min gaat het Nederlands mii  niet zo

gemakkeliik af. Misschien komt dat

omdat ik de meeste vreemde talen

heb leren spreken toen ik longer was.

Ook al heb ik het moeiliik met

Nederlands, toch probeer ik in de

winkels de taal vanVondel te gebrui-

ken. Na een paar pogingen, wat gl im-

Iachen en over en weer gesticuleren,

begriipen ze me meestal wel.

Kosmopolitische sfeer
Ik geef priv6lessen in het Engels, het

Russisch en het Frans en ik ben blii

dat ik in zo'n kosmopolitische sfeer

mag leven. Na al die faren in Belgiö

heb ik heel w-at vrienden gemaakt,

zowel Belgen als buitenlanders. Ik

ontmoet graag Roemeense landgeno-

ten maar ik zoek ze niet speciaal op.

Omdat het Russisch rnijn rnoedertaal

was, heb ik ook veel Russische vrien-

den en miin beste'Vlaamse' vr iend is

een Nederlandse arts die zich in Bel-

giö vestigde!

Om op de hoogte te bliiver.r van de

Belgische en de internationale poli

t iek, mis ik geen enkel televisiejour-

naal. Ik begrijp echt niet \\'aaronr er

in de media soms sprake

van is dat het beter zou

ziln Belgiö in twee te

splitsen. Ik heb in al

die jaren dat ik hier

woon nog noort een

Vlaming met een Waal

op de vuist zien gaan

omwille van een

taalkwestie. E6n

keer heeft

iemand de tele-

foon ingehaakt

omdat ik Frans

sprak en dat

was nog wel

een Duitser!

Nicolas

de Ackirman
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lu After living in Brussels for a few years, he moved to Sterre-
e f f e D e e -- beek,acommunityhedescribesixigreenandfriendlyand

where he feels right at home. 'My girlfriend is a veterinarian in Sterrebeek and I often meet her

clients. In every conversation, I do my best to speak the language of the person I'm alking
with. Between us, ny girlfriend and I speak ten languages, but I'm not all that comfortable with
dutch. Maybe that's because I learned most of the other languages when I was younger'.Alt-

hough he has problems with Dutch , de Ackirman always tries to use the language of Vondel in

the stores.'After a few attempts, and with a few smiles and gestures thrown in, they generally

understand me perfecdy well'.
After all this years in Belgium, de Ackirman has made a lot of friends amongst Belgian and fel-

low foreigners.'l give private lessons in several languages,and I'm delighted that I can live in

such a cosmopolitan atmosphere'.


