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Dienstensector 

maal<t de rand 
tot Vlaanderens 

grootste 
groeipool 
Ondanks de recente jobstijdingen heeft de 
rand zowat de laagste werkloosheid van het 
land. De overgang van een industriële naar 
een dienstenwereld liep er als een trein 
maar maakte ook slachtoffers. 

We beginnen dit artikel met een qui zvraagje: in welke Bel
gische gemeente kwamen er de voorbije 15 jaar de mees
te jobs bij? Het antwoord op die vraag luidt niet Brussel , 
Antwerpen, Gent of Kortrijk maar Zaventem. Inderdaad: in 
1995 telde Zaventem 18.177 jobs meer dan in 1980. Dat 
is bijna 3.000 meer dan Gent dat op de tweede plaats 
volgt bij de groeiers. Die Zaventemse groei si tueerde zich 
vooral in de dienstensector (+14.570), de bouw(+704) 
en zelfs de industrie( + 2.895). Dat laatste is echter uitzon
derlijk voor zowel de rand als het land. Na 1990 verloor 
overigens ook Zaventem meer dan 1.300 industriejobs. 
Industriejobs verdwijnen terwijl de dienstensector groeit: 
deze tendens die we in heel België zagen, zette zich ver
sterkt door in de Vlaamse rand. Vilvoorde is uiteraard het 
meest dramatische voorbeeld van industriële kaalslag maar 

Employment: 	 Which Belgian community 
enjoyed the greatest greatest growth growth in employment 
over the past 15 years?in the outskirts 
The answer: Zaventem, 
which added 18. 177 jobs 

in that period, making it the country's top grower. This 
growth has above all been fuelled by the services sector. The 
transition from an industrial to a service-based economy is a 
trend which one can observe throughout Belgium, but which 
has been especially pronounced in the outskirts. 
Of course the outskirts undoubtedly owe this success to the 
fact that they are precisely that: on the outskirts of a major 
city, combined with the attraction of the European capital and 
the enormous dynamic of the airport. However, that does 
not mean that this (r)evolution is generating only winners. 
Unfortunately, the process is also creating losers, in particular 
older and less-educated industrial workers who are watching 
their jobs disappear and often have trouble finding other 
employment. No one should expect miracles from the gover
nment, whose policy seems aimed at little more than better 
co-ordination of the already-existing accompaniment pro
grammes for long-term unemployed. 

ook Sint-Pieters-Leeuw, Machelen en Beersel zagen nogal 
wat industriejobs verdwijnen. Die leegloop werd echter 
meer dan gecompenseerd door de creatie van diensten
jobs. Zaventem is immers niet alleen: bij de top-twaalf van 
Vlaamse gemeenten die de voorbije vijf jaar het meest 
dienstenjobs creëerden, figureren maar liefst vijf gemeen
ten uit de rand: na Zaventem volgen Machelen (+2.635) , 
Halle( + 1.696), Vilvoorde ( + 1.525) en Asse( + 1.439) . 

Geen Mac jobs 
Deze positieve balans verbaast allicht menigeen die de 
rampzalige berichten uit het Vilvoordse nog hoort nagal
men, maar een objectieve analyse moet de zaken nu een
maal in perspectief stellen. En dan blijkt dat het arrondis
sement Halle-Vilvoorde, na Roeselare, de tweede laagste 
werkloosheidsgraad van België 
heeft. Ongetwijfeld dankt de 
rand dit succes aan het feit dat 
het een rand is. De vele interna
tionale bedrijfshoofdkwartieren 
komen niet op pakweg Machelen 
af. maar op de Europese hoofd
stad Brussel. Verder is er de enor
me dynamiek van de luchthaven 
(die uiteraard ook ligt waar hij 
ligt omwille van Brussel) die 
voor vele banen in de dis tributie
en omslag branche zorgt , maar 
ook veel hightech-bedrij ven 
(informatietechnologie') naar 
Zaventem bracht. meer bepaald 
naar de bedrijfsparken Keiberg 
en Zaventem-Zuid. 
De nieuwe dienstenjobs in de 

Patrick DeVosrand zijn zeker geen zogenaamde 
Mac jobs. zegt Koen Geerts, gewestelijk secretaris van het 
ABVV Halle-Vilvoorde. 'Er is grote diversiteit. Jobs bij koe
rierbedrijven zoals DHL worden soms als een instap op de 
arbeidsmarkt gebruikt door jonge hooggeschoolden en 
daarom is er een enorm verloop. Daarnaast zijn er ech ter 
veel goedbetaalde administratieve en kaderfuncties in de 
internationale hoofdkwartieren. Tenslotte zijn er de vele 
banen in de informatica- en telecomsector.' Anders dan in 
de Verenigde Staten betekende de overgang van industrie 
naar diensten geen sociale achteruitgang. 
Patrick De Vos , voorzitter van de Kamer van Handel en 
Nijverheid(KHN) van Halle-Vilvoorde, maakt zich sterk 
dat het nog beter wordt: 'De rand is nu al. na Antwerpen 
maar vóór Gent en Zuid-West-Vlaanderen, de 2de groei
pooi van Vlaanderen en qua potentieel is het zelfs de eer
ste. Natuurlijk is de Renault-sluiting een drama voor de 
betrokkenen. maar een geluk bij dat ongeluk is da t er 34 
hectaren industrieterrein vrij komen en grond is juist het 
belangrijkste knelpunt voor de economische ontwikkeling 
van de streek. Daarnaast is er Cargovil - 70 hectaren die 
wachten op distributie- en transportbedrijven. maar die 
de Vlaamse regering niet verkocht krijgt omdat ze maar 
geen dUidelijkheid verschaft over wat er dient te gebeuren 
met de vervuilde grond. Vervolgens is er ook het Business 
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Rand · 

* Dag lezeressen * Zo hadden we u ei zo na in dit 
hoekje moeten begroeten * Tenminste als mevrouw Eec
kelaers, bestendig gedeputeerde van de provincie Vlaams
Brabant haar zin had gekregen * Volgens haar is het in 
ons taalgebr uik allemaal ge-hij vvat de klok slaat * Voor 
de goede orde gelieve u ge-hij niet te verwarren met 
gehijg * Gehijg gebeun meestal wel door een hij, maar 
duidt toch op heel iets anders dan ge-hij * Deputante 
Eeckelaers verwijst hiermee naar de volgens haar irritante 
voorrang die gegeven wordt aan mannelijke woorden in 
het taalgebruik en in officiële teksten * Daarom wilde zij 
dat in Vlaams-Brabant de pare Jaren voortaan vrouwelijk 
zijn en de onpare mannelijk * Als u het ons vraagt een 
kloek besluit * Een kloek besluir is automatisch een 
vrouweli jk besluit, want een kloek is een vrouwelijk hoen 

dat eieren uitbroedt * Alles wat 

G E V 0 N DEN hij is, zou dus in 1998 zij moeten 
worden * Dat betekent bij voor

VOO R W E R PEN 	beeld dat iedere burgemeester een 
burgemeesteres wordt * Meeste
res * Het klinkt nogal SM-erig * 

Maar volgens mevrouw Eeckelaers is het juist de bedoe
ling dat een en ander wat vreemd ZOLl gaan klinken * En 
dat we geconfronteerd worden met dingen die we niet 
gewend zijn * Zoals brieven die ondertekend worden 
door de gouvername van Vlaams-Brabant * Of een veror
dening van burgemeesteres Louis(e) Tobback over de 
moraliteit van de taxi-chauffeuses in haar hoofdstad * 
Om te beletten dat die zich zouden gedragen als 'chauffa
ge' * Deputante Eeckelaers vindt ook dat we met z 'n 
allen maar eens op zoek moeten gaan naar alternatieven 
voor al die vanzelfsprekende mannelijke benamingen die 
onze taal teisteren * Waarom moeten we het persé over 
vorst hebben als het vriest 7 * [n de nacht van zaterdag op 
zondag lichte nachtvorstin aan de grond kan toch ook * 
Het lijkt wel een onderkoelde zoen van weervrouw Sabine* Ietwat problematischer wordt de geslachtsverandering 
van Sinterklaas * Van zwarte Piet naar zwarte Miet oogt 
nog net niet onoverkomelijk Maar leg maar eens aan 
het kleine grut uit dat de Goedheiligman voortaan een 
Goedheilig-madame is * Met een baard * En het wordt 
er niet gemakkelijker op na 6 december * We zitten dan 
iml11ers op gezag van Rome vier weken rnet die vent van 
Advent * Ter voorbereiding van de herdertjes die bij 
nachte komen liggen * Met daar nog eens Driekoningen 
bovenop * Allemaal Jingle Balls wat de klok slaat * Mis
schien was er nog iets te versieren geweest met de nacht
miss .1. Maar de Provincieraad besliste manhaftig om de 
mannelijke waarden overeind te houden * Zalig Kerst

miss * 

Rand is grootste groeipool 2 
Bij de top-twaalf van Vlaamse gemeenten die de meeste jobs 
creëren, zitten maar liefst vijf gemeenten uit de rand. Zaventem 
scoort het best van allemaal. 

Zaventem en het 
lawaai van de 
actiegroepen 9 

Figuran ten 10 
Karel Vinck, de voorzitter van het 
Vlaams Economisch Verbond (VEV), 
ligt niet wakker van communautaire 
spits technologi e Overbodig, oordeelt 
hij 'We beschikken over zoveel troeven 
dat ze ons niet kunnen tegenhouden.' 

Veel te weinig goede 
boekhandels in de rand 16 

Een dagje naar de kerstman 
.
In 

Lapland 19 

Abdijkoor van 
Grimbergen zingt de 
hemel op aarde 23 
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en Media Park dat 100000 m2 kanto
ren voor bedrijven uit de toekomst
sectoren informatica, telecom en 
m edia, zal bouwen .' 
De Vos vindt overigens dat de overhe
den te weinig aandacht hebben voor 
de luchthaven als motor van ontwik
keling: 'Waar blijven de nieuwe 
industrieterreinen rond de luchtha
ven? En wat met de ontsluiting? Nieu
we toegangswegen zijn noodzakelijk. 
De overheid had behalve om de 
verfransing tegen te gaan, nooit geld 
over voor de rand omdat het hier 
toch allemaal losloopt.' Dat het stimu
leren van natuurlijke groeipolen de 
congestie verder in de hand kan wer
ken, gelooft De Vos niet. 

Ook verliezers 
Samengevat: de verschuiving van 
industriële naar dienstenjobs doet 
zich in zowat alle rijke landen voor en 
de Vlaamse rand behoort, dankzij zijn 
ligging, tot de winnaars in die (r) evo
lutie. Dat wil evenwel niet zeggen dat 
er alleen winnaars zijn. Met name de 
oudere en laaggeschoolde industriear
beiders die hun job in rook zagen 
opgaan, vinden moeilijk elders werk. 
Koen Geerts: 'Ons grootste probleem 
zijn de langdurige en oudere werklo
zen. In absolute cijfers hebben we er 
niet meer dan in andere regio's, maar 
omdat er in de regio niet zoveel ande
re werklozen zijn, maken ze een veel 
groter deel uit van de werklozenpo
pulatie.' Bijna 8.000 van de 17 .903 
werklozen die HaJle-Vilvoorde telt, 
beschikken slechts over een diploma 
van lager of lager secundair onder

wij s. Deze 
groep is 

Zaventem kreeg er op overigens 
niet zo 

15 jaar 18.177 jobs sterk 
gegroeid 

bij en is daarmee door de 
sluiting 

's lands grootste groeier van 
Renault 

omdat 'slechts' 500 van de 3.000 
Renault-arbeiders in Halle-Vilvoorde 
woonden. 
Tegen die achtergrond is het wat 
merkwaardig dat Renovil, de recon
versi ecel die de Renaultterreinen 
nieuw leven moet inblazen, zich in 
hoofdzaak zal richten op de ontslagen 
Renault-arbeiders. Renovil gaat welis

waar op zoek naar industriële inves
teerders die werk creëren voor laagge
schoolden, maar gebeurlijke vacatures 
zullen in eerste instantie worden 
opgevuld door ex-Renaultwerkne
mers. Waardoor langdurig werklozen 
uit de streek die over dezelfde kwalifi 
caties beschikken, niet in aanmerking 
komen. Geerts: 'Dat is misschien wat 
eng, maar Renault was een beetje een 
familiebedrijf. De mensen hingen er 
aan elkaar. Wij willen die groep niet 
versplinterd zien.' Het andere luik van 
het sociaal plan van RenauIt - het her
opleiden van arbeiders voor de nieu
we bedrijven - zal volgens Geerts wél 
meer openstaan voor andere werkne
mers. 

Mohamed 
Wie uit de Renovil-boot valt, mag 
allicht niet teveel verwachten van het 
werkgelegenheidspact Halle-Vilvoorde 
dat VDAB, vakbonden, NCMV, KHN en 
de overheden onlangs afsloten. Dat 
pact verklaart wel zich vooral te zul
len richten op de harde kern van laag
geschoolde werklozen , maar bij 
gebrek aan nuddelen moeten terzake 
geen wonderen worden verwacht. 
Veel meer dan een betere coördinatie 
van de al bestaande begeleiding van 
langdurig werklozen bij OCMW's, de 
VDAB en zogenaamde derden , lijkt er 
niet in te zitten. 'MIKST' , wat staat 
voor Migranten Kultureel Sociaal Tref
punt. is zo'n 'derde' di e beroepsoplei
dingen (horeca, hout) geeft aan laag
geschoolde langdurig werklozen. 
Griet De Ceuster : 'Onze doelgroep 

bestaat uit migranten , asielzoekers, 
politiek vluchtelingen en kansarme 
Belgen. De horeca-opleiding bvb. 
bevat naast een cursus Nederlands en 
sollicitatietraining een praktijkgedeel
te waar de deelnemers in een reële 
situatie leren werken in een restaurant 
dat drie keer per week een dagmenu 
aanbiedt aan personeelsleden van een 
aantal sociale organisaties ui t het Vil
voordse. We besteden veel aandacht 
aan arbeidsattitudes zoals flexibiliteit, 
stiptheid of stressbestendigheid. Dat 
zijn immers vaardigheden die veel 
deelnemers niet in hun opvoeding 
meekregen of verloren door hun 
langdurige werkloosheid.' De 
beroepsopleiding bij MIKST dient 
soms als opstap naar de zwaardere 
VDAB-opleidingen maar leidt in 40% 
van de gevallen direct tot werk. Inter
face, een initiatief van de KHN en 
HIVA, speelt bij de doorstroming naar 
werk de rol van bemiddelaar tussen 
deze zachte sector en de harde 
bedrijfswereld. Die bemiddeling bij 
aanwerving is zeker bij migranten erg 
belangrijk. Zo blijkt nog maar eens. 
De Ceuster: 'Als migranten telefonisch 
reageren op een vacature wo rden ze 
vaak uitgenodigd voor een gesprek tot 
ze hun naam opgeven ... dan heet het 
plots dat de job toch al bezet is. Dat is 
echt ongelooflijk. Om dat te vermij
den , bel ikzelf soms eerst vooraf met 
de werkgever om hem ervan te over
tuigen dat wie Mohamed heet, ook 
goed werk kan leveren. 

John Vandaele 



ne bij Bornem nu een nieuwe zeesluis 
gebouwd die minder tijgebonden isnv Zeekanaal zet 
en over een grotere versascapaciteit 
beschikt. Voorts wordt er gewerkt aan 
de aanleg van een nieuwe kanaalarm 1,5 miljoen vracht die het zeekanaal rechtstreeks verbindt 
vanaf het Hellegat in Ruisbroek-Puurs 
tot aan de Schelde in Hingene-Borwagens op de boot nem . In de toekomst wordt het kanaal 
tot aan de spoorbrug in Willebroek 

De hele administratieve 
ploeg van de nv Zeekanaal 
neemt in 2000 zijn intrek in 
het recent aangekochte oud 
gemeentehuis van Humbeek, 
terwijl de technische mede
werkers in Willebroek blij
ven. 'Het illustreert dat de 
ankerpunten van de maat
schappij in Vlaams-Brabant 
en Antwerpen liggen', zegt 
administrateur-generaal Leo 
Clinckers.Volgens hem moe
ten gemeenten en provincies 
bedrijven sterker aanmoedi
gen om van het kanaaltrans
port gebruik te maken. 'Het 
is het oudste, veiligste en 
milieuvriendelijkste vervoer
middel.' 

De nv Zeekanaal heeft de wind in de 
zeilen. 'Het transport over het zeeka
naal van Brussel naar de Rupel neemt 
dit jaar met acht procent toe. We ver
voeren ongeveer 8 miljoen ton per 
jaar. Omgerekend zijn dat 1.600.000 
vrachtwagens van gemiddeld 5 ton. 
Dat komt neer op 6.400 vrachtwagen

ladingen 
per werk-

Gemeenten moeten dag', 
rekent 

voorrang verlenen aan Leo 
Clinckers

bedrijven die gebruik voor. 
Zonder

maken van het het 
kanaal 

transport over water Brussel
Wille

broek zou een bijkomende snelweg 
Brussel-Antwerpen moeten worden 
aangelegd om al die vracht te trans
porteren. 

Watergebonden bedrijven 
Provincies en gemeenten zouden bij 
de aflevering van de vergunningen 

selectiever die bedrijven in de kanaal 
zone moeten aantrekken die gebrUik 
maken van het transport over water. 
Volgens Leo Clinckers zijn er genoeg 
bedrijfsterreinen aanwezig langs het 
kanaal Brussel-Willebroek. Vaak zijn 
dat evenwel oude, verlaten bedrijfs
si tes, waarvan de saneringskosten erg 
hoog liggen. Clinckers suggereert dat 
de overheid middelen zou kunnen 
uittrekken voor een soort 'rollend 
investeringsfonds', waarbij ze oude 
bedrijfsterreinen saneert en nadien 
verkoopt aan watergebonden bedrij
ven. Het Structuurplan Vlaanderen 
wijst immers ook op het belang van 
het watertransport om de groeiende 
verkeersoverlast op de weg te vermin
deren. 'Ik kijk daarom met veel 
belangstelling uit naar de haalbaar
heidsstudie over de aanleg van een 
containerterminal in het dok van Vil
voorde, die gekoppeld kan worden 
aan de aanwezige distributie
bedrijven. De containerter
minal kan een bijzondere 
positieve weerslag hebben op 
de werkgelegenheid in het 
arrondissement Halle-Vil
voorde', aldus Leo Clinckers. 

Afval per schip 
De nv Zeekanaal wil zich ook 
gaan toeleggen op het trans
port van afval. 'Terecht wor
den er hoge eisen gesteld aan 
de werking van de verbran
dingsovens, maar tegelijk 
moet je ook wat doen aan de 
milieuvriendelijke aanvoer 
van het afval, die nu overwe
gend door milieubelastende 
vrachtwagens gebeurt' meent 
Clinckers. Zeeschepen zijn 
milieuvriendelijker en effi 
ciënter. Nu al hebben boten 
met een capaciteit tot 4.500 
ton toegang tot het zeeka
naal. Bovendien is in Hinge

verdiept tot 9,5 m, zodat de waterweg 
tot die gemeente toegankelijk wordt 
voor zeeschepen tot 10.000 ton. Dat 
alles opent nieuwe perspectieven voor 
industriële projecten , benadrukt Leo 
Clinckers. 
Hij wijst terloops op de troeven van 
het zeekanaal in de recreatieve sport 
en vrijetijdsbesteding. Langs het zee
kanaal is er het kilometerslange fiets
pad. Van oudsher komen vissers hen
gelen in het kanaal. Verschillende 
clubs en verenigingen vestigden zich 
langs het kanaal voor de riviervaart. 
Momenteel wordt ook onderzocht of 
een pendel boor haalbaar en rendabel 
is om passagiers via het kanaal te ver
voeren van en naar hun werk. Dat het 
transport over het kanaal op alle vlak
ken opnieuw in de lift zit, lijdt vol
gens een optimisti~che Leo Clinckers 
niet de minste twijfel. 
Gerard Hautekeur 
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Mensen voor mensen 


·ZAVENTEM 

Verre fami
lie opsporen 

De Dilbeekse afdeling van 

de Vlaamse Vereniging voor 

De vlerde wereld is geen 
grootstadsfenomeen. Ook 
in Beersel leven zo' IJ 60 
gezinnen in uiterst behoef

tige omstandigheden en 
hun aan tal neemt ges taag 
toe . 'Mensen voor mensen' 

probeert de ergste nood te 
lenigen. Het gaat niet 
alleen om gevallen van 
kansarmoede. Sommi.ge 
mensen raken bijvoorbeeld 
in de puree door inko
mensverlies ten gevolge 
van langdurige ziek te of 
echtscheiding. In de groep 
hulpbehoevenden zitten 
zowel Belgen als allochto
nen, waaronder een aantal 
Rwandese en Kongolese 
vluchtelingen . 'Mensen 
moeten weten dat ze altijd 
een beroep op ons kunnen 
doen', zegt Lieve Maerten, 
één van de vrijwilligsters 
van het eerste uur. 'We 
springen ook bij in 
onvoorziene noodsituaties , 
als een gezin m et brand te 

Kerst in de 
Klink 
In het bezigheidstellUis 
voor m entaal gehandicap
ten De Klink in de Machel 
se deelgemeente Diegem, 
zijn ze al weken druk in de 
weer m et de voorbereidin
gen voor kerst. De bewo
ners knutselen er originele 
geschenkjes en vvenskaar
ten in elkaar en verkopen 
deze voor het goede doel. 
De Klink telt 49 mentaal 
gehandicapten die op hun 
eigen ritme werken in de 
ateliers voor wol, ho ut of 
tuin , of zich bezighouden 
met routinewerkjes. De 
bewoners werken vooral 

maken krijgt bijvoorbeeld. 
We houden ons bezig met 
bet inzamelen van spullen. 
Als het moet, lenen we 

dingen of kopen we iets 
voor een gezin. In uitzon
derliJke situaties staan we 
kleine, renteloze leningen 
toe. In december krijgen 
de gezinnen ook een ver
rassingspakket Sinds kort 
leren we deze mensen 
bovendien hoe ze hun kle 
ding moeten versteJlen.' 
Lieve Maerten koestert nog 
andere ideeën, allochtonen 
westers leren koken bij
voorbeeld. Ze wil ook 
graag meedenken over een 
specifiek preventiebeleid in 
de gezondheidszorg voor 
behoeftige mensen. 
Vrij 'A-i lligers die een hand
je wiJlen toesteken kunnen 
contact opnemen met Ria 
Liekendael, tel 075/ 67 
43 98. 
MT 
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op bestelling en maken 
onder m eer gelegenheids
kaartjes, naamkapstokken, 
paneermeel, breiwerk en 
doopsuikerpresentj es. Ze 
krijgen voor hun prestaties 
een loon en kunnen vakan
tie nemen. In hun vrij e 

Familiekunde (VVF) open
de in januari van dit jaar 
een documentatiecentrum 
in een klaslokaal van de 
muziekacademie van 
Groot-Bijgaarden . De ama

teurgenealoog die de diep
ste wortels van zijn stam
boom wil opsporen, kan 
er snuisteren in de volledi
ge verzameling van het 
tijdschrift 'Vlaamse Stam
men' dat sinds de oprich
ting van de VVF in '65 ver 

schiJnt. 
'Er bestond al een natio
naal centrum van VVF in 

uurtjes is er plaats voor 
individuele begeleiding. 
Dat kan gaan van bezoek 
on tvangen tot w inkelen of 
socio-culturele uitstapjes. 
'Kerst en eindejaar vieren 
de m eeste bewoners in het 
tehuis. We maken het 
gezellig rond de kerst
boom, zoals in de meeste 
huisgezinnen' , vertelt 
directrice Julialu De Rid 
der. De viering van kerst en 
nieuvvjaar past volledig in 
het motto van het bezig
heidstehuis: zo normaal 
mogelijk functioneren . 
AVh 

Wie dit jaar originele 
geschenkjes en wenskaar
ten wil kopen, kan zater
dag 20 december van 15 
tot 19 uur een bezoekje 
brengen aan De Klink, 
Groenstraat 25, Diegem. 
De opbrengst gaat naar 
een ontwikkelingsproject 
in Chili, waar een voorma
lig personeelslid van De 
Klink aan meewerkt. 

Antwerpen en een gewes
telijk documentatiecen
trum in Oostende en 
Melle. Maar de leden van 
de Dilbeekse afdeling kwa
men zeJ.f met zoveel docu
menten en naslagwerken 
aandragen dat een eigen 
documentatiecentrum zich 
opdrong', vertelt André 
]anssens. 'We bezitten 
ondertussen alle klappers 
op de parochieregisters 
van Brussel-Halle-Vilvoor 
de, een handig instrument 
dat grondi ger opzoekwerk 
in het rijksarchief kan 
voorbereiden en versnel 
len, want de klappers zijn 
een index en samenvatting 
die doop-, huwelijks- en 
overlijdensregisters vlot 
toegankelijk maken.' Verder 
vormen de duizend rou w 
brieven, die VVF Dilbeek in 
haar bezit heeft , al een eer
ste aanzet om verre fami 
lieleden op te sporen. 
Pronkstuk van het docu
mematiecemrum is de 
Ariadnecomputer. Dit digi
tale hulpmiddel met vier 
miljoen gegevens moet 
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voorkomen dat de onder
zoeker de draad kwijtge
raakt in de doolhof van 
familieverrakkingen. De 
VVF-computer is ook een 
handig instrument bij het 
omzetten van oude maten 
en gewichten, oud schrift 
en Latijnse uitdrukkingen. 
Wie benieuwd is of er 

blauw bloed door 
zijn aderen stroomt, 
kan elke tweede don

derdag van de maand 
van 20 tot 22 uur 
achter het oud 
gemeentehuis van 
Groot-Bijgaarden 
grasduinen in zijn 
eigen voorgeschiede
nis. Elke tweede 
woensdag van de 
maand organiseert 
VVF lezingen over 
genealogie. Wie strop 

geraakt in de zoektocht 
naar zijn voorouders kan 
dan met zijn blinde vlek in 
de stamboom terecht bij 
enkele genealogen. 
WS 

Inlichtingen bij 
André Janssens. 
tel. 02/ 466 44 05 

Brussels airport 

Wie ' op' Zaventem op weg naar de uitgang 
de douane voorbij is, kan niet naast een uit
bundig verlichte Vlaamse leeuwenvlag in een 
lichtoa.k kijken. Hier heerst niet langer de 
driekleur. Dat neemt nier weg dat Zaventem 
in het buitenland 'Brussels Airport' wordt 
genoemd. Net zoals men het blijft hebben 
oyer 'B ussels witloof' dat uit de rand komt, 

W"''':I•••_ 

Ondernemende 
ondernemers 

De Kamer voor Handel en 
Nijverheid van Halle-Vil
voorde verlaat volgend jaar 
Brucargo in Zaventem en 
verhuist naar het Hoogveld 
in Vilvoorde. De Kamer 
werd in '72 opgericht, net 
25 jaar geleden dus, toen 
het bestuurlijk arrondisse
ment Halle-Vilvoorde bij 
de eerste fase van de staats
hervorming werd losge
koppeld van Brussel. Het 
nieuwe Huis van de 
Ondernemer moet een 
efficiënt dienstencentrum 
worden voor de onderne
mers en een ontmoetings
plaats om netwerkvorming 
re bevorderen. Her Huis 
dat tegen de herfst van 
volgend jaar klaar moer 
zijn, wordt opgetrokken in 
het Business & Media Park 
in Vilvoorde, vlak bij het 
VTM-gebouwen op een 

Vernieuwde 

rIng 
miskleun

boogscheur van de Brus
selse ring. 
Het Hoogveld wordt dank In een brief aan Vlaams 

zij zijn centrale ligging en minister van openbare 
vlotte bereikbaarheid trou werken Baldewijns, laat 
wens stilaan 'the place to be' VLD-provincieraadslid 
voor de Informatierechno Danny Smagghe weten dat 
logische en tele
communicatie
bedrijven in de 
buurt, want ook 
Unisource, een 
Zaventems tele Zcombedrijf, ver
huist in '99 naar 
Vilvoorde. Her is mdus niet meer al 
kommer en kwel war het 
economisch nieuws uit de 
Zennestad betreft. Integen
deel, het ziet ernaar uit dat 
Vilvoorde in de 21 e eeuw 
een groei pool wordt van 
technologische bedrijvig
heid in de rand. 
WS 
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'Belgische chocolade', 'Belgische kant' en 
'Belgische bieren' .. . We zullen dat, zelfs ten koste van veel 
energie , niet kunnen vervlaamsen naar de internationale 
gemeenschap toe. Die heeft het nooit over 'de luchthaven 
van Zaventem', evenmin zoals wij het ook zelden of nooit 
hebbeu over'de luchthaven van Schönefeld, wanneer we 
die an Berlijn bedoelen. Het gebied 'op ' en rond Zaven
tem wordt dUidelijk als internationaal aanzien. Een inter
naüenale luch thaven die naam waardig is bovendien ook 
een stukje buitenland, zelfs juridisch. Is het dan zo fout 
om onze luchthaven 'Brussel Internationaal' te noemen? 
Brussel is toch de Vlaamse hoofdstad! Of zijn we dat al 
vergeten? 

In het artikel over huisves
ting (Randkrant nr 9) werd 
abusievelijk gemeld dat 
Veronique Tordeur is ver
bonden aan het OCMW 
van Sint-Pieters-Leeuw. 
Mevrouw Tordeur is ver
bonden aan het OCMW 
van Sint-Genesius-Rode. 

de werken aan de ring in 
Zellik dringend aan een 
evaluatie toe zijn. De weg
werkzaamheden zijn een 
maat voor niets, zegt 
Smagghe, want de files in 
Zellik zi jn er alleen maar 
langer op geworden. Wie 's 
avonds via de ring in Zellik 
de E40 richting Aalst op 
wil, staat vaak tergend lang 
aan te schuiven van in 
Zaventem. Het vracht- en 
pendelverkeer wringt er 
zich op één rijstrook, met 
alle gevolgen van dien. 
Ook in de andere rijrich
ting staat er tijdens de 
ochtend- en de avondspits 
tegenwoordig een file van 

~ 

ol in Groot-Bijgaarden en
'"z 
<: niet meer van in Wemmel,
0 

t: 
-< zoals vroeger. 

'" Smagghe vindt de werken 
0 
f- aan de ring dan ook een5: 

maat voor niets en vooral 
een gemiste kans. Volgens 
hem had men er beter aan 
gedaan om de verkeers
knoop in Zellik eens gron
dig te ontwarren, en geen 
halve oplossingen in asfalt 
te gieten, zoals dat nu is 
gebeurd. Vooral de split-
sing Bergen-Oostende 
noemt hij een totale mis
kleun. 
ws 
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Minister Kelchtermans: 

'Een oven maakt nooit gelukkig' 

Eind november zette Vlaams minister van Leefmilieu Theo 

Kelchtermans het licht op groen voor de afvalverbran

dingsoven in Drogenbos. In mei van dit jaar had de Besten

dige Deputatie van Vlaams-Brabant de vergunning daar

voor verleend aan Vlabraver, een coöperatieve vennoot

schap - met daarin de provincie zelf,VLAR, OVAM en 

Watco - die voor de bouwen de exploitatie van de oven 

zal instaan. Tegen deze beslissing werden I 191 

beroepschriften ingediend, maar die legt Kelchtermans nu 

naast zich neer. 

'Een oven maakt nooit gelukkig, maar het is voorlopig de 

enige verantwoorde oplossing voor de verwerking van 

huishoudelijk afval. Ondanks de inspanningen op het vlak 

van afvalvoorkoming en recyclage, blijft elke Vlaming 

gemiddeld 450 kg afval per jaar produceren, zodat er 

voorlopig voldoende verbrandingscapaciteit nodig blijft.' 


Kelchtermans onderzocht nog eerst gewesten inzake afval verwerking en 
de mogelijkheid om Vlaams-Brabants waterzuivering moet dringend op 
afval in de oven van Neder-over mekaar worden afgestemd', aldus 
Heembeek te verbranden. Het ging minister Kelchtermans. 
om zo'n 180.000 ton afval, maar zijn 
Brusselse collega Gosuin wilde slechts Nieuwe oven gen bovenop de 1,6 miljard frank die 
130.000 ton Vlaams-Brabants huisvuil Omdat die 180.000 ton afval uit de bouw van de oven zelf zal kosten. 
verwerken in de Brusselse oven. Te Vlaams-Brabant dus ergens naartoe Het gaat hier om een investering met 
weinig vond Kelchtermans, en ook moet, komt er een nieuwe oven in een gegarandeerd rendement; 
wat de kostprijs betreft kon Gosuin Drogenbos. Na maanden van actie 20 0.000 ton afval verbranden per jaar 
niet hetzelfde tarief voor het Brussels voeren en ondanks 60.000 bezwaar brengt nu eenmaal veel geld in het 
en het Vlaams afval garanderen. Na schriften haalt Vlabraver - wat zoveel laatje. 
maanden onderhandelen verliet wil zeggen als Vlaams-Brabantse 
Kelchtermans de Brusselse piste, al Afvalverwerking en Energierecupera Juridisch staartje 
blaast hij daarom niet meteen alle tie - nu zijn slag thuis. De bouwver Brussels minister van Leefmilieu 
bruggen met zijn Brusselse collega gunning is wel nog altijd niet afgele Didier Gosuin en het actiecomité 
op. Gosuin en Kelchtermans hebben verd, maar de milieuvergunning heb 'ZennevalJei Ovenvrij' verklaarden 
intussen een gemengde begeleidings ben ze nu toch al op zak. Al koppelt intussen alle juridische middelen te 
commissie in het leven geroepen die Kelchtermans er wel enkele biJko zullen uitputten om de bouw van de 
de grensoverschrijdende effecten van mende voorwaarden aan vast. Zo oven in Drogenbos alsnog tegen te 
het milieubeleid in beide gewesten beperkt hij de verwerkingscapacitei t houden en gaan alvast in beroep bij 
zal opvolgen. van 330.000 ton tot 200.000 ton per de Raad van State. Argumenten om de 
'De oven van Neder-over-Heembeek jaar, of veertig procent minder dan milieuvergunning aan te vechten zijn 
ligt in het Brussels Gewest, maar oorspronkelijk gepland. Verder legt de onder andere het Milieu-Effecten
heeft ook nadelige gevolgen voor minister nog strengere normen op Rapport dat volgens hen vol tegen
Vlaams-Brabant. De oven van Drogen wat de stikstofuitstoot betreft. Om de strijdigheden staat. Verder speculeren 
bos komt op Vlaamse bodem, maar verkeersoverlast die het transport van ze op procedurefouten en belangen
zal wellicht ook nadelige effecten de Vlaams-Brabantse restfractie met vermenging bij Vlabraver, dat rechter 
hebben voor Brussel. In voetbalter zich mee zal brengen in te perken, en partij speelde bij het toekennen 
men betekent dat een 1-1 gelijkspel, moet de aan- en afvoer van het afval van de milieuvergunning. Aantijgin
maar zo redeneren wij niet. Brussel voor de helft via het kanaal gebeuren. gen waar het hoogste administratief 
en Vlaams-Brabant zijn gedoemd om Bijkomende voorwaarden die alles bij rechtscollege nu over zal moeten oor
de milieuproblemen samen aan te mekaar zo'n 300 miljoen extra zullen delen, met een eventueel nieuw 
pakken, want het milieu kent geen kosten . Maar dat bedrag zal Vlabraver openbaar onderzoek tot gevolg. 
gewestgrenzen. Het beleid van beide ongetwijfeld wel op tafel willen leg- WS 



HET LAWAAI VAN DE ACTIEGROEPEN 

'Samen sterk' is zwakke schakel 
in de strijd tegen vliegtuighinder 
Vechten tegen een probleem 
waar iedereen mee geplaagd 
zit, levert doorgaans maar 
resultaat op als de belang
hebbenden eensgezind de 
handen in elkaar slaan. Daar
over lijken de actiegroepen 
die strijden tegen de vlieg
tuighinder rond Zaventem 
het in theorie wel eens te 
zijn, maar in de praktijk 
wordt niet zelden opgetre
den in verspreide slagorde. 
Daardoor krijgt de buiten
staander de indruk dat het 
verenigingen als Sterrebeek 
2000, BUTVen G8 er vooral 
om te doen is om afzonder
lijk zoveel mogelijk in de kij
ker te lopen. 

Eind november hield de Belgische 
Unie Tegen Vliegtuighinder (BUTV) 
beter bekend onder de Franstalige 
afkorting UBCNA - een sleep-in op 
de luchthaven van Zaventem. Meer 
dan 300 BUTV-leden en sympathisan
ten rolden er symbolisch de slaapzak 
open om aan te tonen dat het lucht
havengebouw zowat de enige plaats is 
zonder geluidshinder in de wijde 
omgeving van de luchthaven. 

Andere accenten 
De manifestatie van BUTV was voor 
de andere actievoerders een complete 
verrassing. 'In april beslisten de ver
schillende groepen die strijden tegen 
de vliegtuighinder, waaronder de 
Bond Beter Leefmilieu en ook de 
BUTV zelf, om begin december geza
menlijk actie te voeren op de luchtha
ven', zegt Marlies Smeets van de 
Zaventemse vereniging Sterrebeek 
2000. 'Wij wisten niet dat de BUTV 
van plan was om voordien nog een 
sleep-in te organiseren in het luchtha
vengebouw. Er is daaromtrent geen 
overleg geweest en wij werden maar 
zo'n anderhalve week voor de actie 
uitgenodigd om ook mee te doen. Ze 
hebben ons buiten de organisatie van 
die sleep-in gehouden.' Eerst zag het 
er naar uit dat het gezamelijk geplan

-_.. _--- ----

de protest voor december op de 
luchthaven niet zou doorgaan, maar 
dat is uiteindeli jk niet het geval 
geweest. Dat protest was vooral 
gericht op een verhoging van de 
kerosineprijs. De gezamenlijke actie
groepen verwachten dat een hogere 
brandstofprijs onvermij delijk een 
weerslag zal hebben op de prijs van 
een vliegtuig ticket. Hogere prijzen 
voor de tickets maakt vliegen voor 
menigeen minder aantrekkelijk en 
leidt dus automatisch tot een afname 
van de geluidshinder, zo rendeneert 

'We moeten tot een 


zo eerlijk mogelijke 

verdeling komen boven 


wiens hoofd de 

toestellen vliegen' 


men. 
De BUTV is die filosofie niet ongene
gen, maar legt toch graag andere 
accenten. Zij strijdt in eerste instantie 
voor een totaalverbod op vluchten 
tussen 22 en 7 uur, voor een vliegver
bod van verouderde , luidruchtige en 
vervuilende toestellen en voor het 
opleggen van een maximaal aantal 
jaarlijkse vliegbewegingen. 
'Iedere actie is welkom ', beklemtoont 
Marlies Smeets, 'maar we vinden het 
jammer dat de krachten niet werden 
gebundeld en dat we voor de 'geza
menlijke' manifestatie moesten uit
wijken naar een andere plaats.' 

Opdoeken kan niet 
Om paal en perk te stellen aan de 
geluidsoverlast en andere vliegtuig
hinder, staken ook acht gemeentebe
sturen uit de rand de koppen bij 
mekaar. Samen vormen zij de G8. Een 
van de oprichtende gemeenten van 
die G8 was Wemmel. Burgemeester 
Geurts kwam tijdens de sleep-in een 
kijkje nemen. 'Alleen als observator', 
preciseert hij. 'Ik ben van mening dat 
we met dergelijke acties niet veel 

bereiken. Alleen door met alle betrok
ken partijen aan tafel te gaan zitten 
zullen we tot een oplossing komen. 
De luchthaven opdoeken kan niet. We 
moeten tot een zo eerlijk mogelijke 
verdeling komen boven wiens hoofd 
de toestellen vliegen.' 
BUTV verkreeg aanvankelijk van de 
rechter dat de vliegtuigen niet meer 
boven Sint-Pieters-, Sint-Lambrechts
Woluwe en Evere mochten vliegen. 
Dat arrest werd uüeindelij k van tafel 
geveegd. 'In eerste instantie bestond 
hieromtrent een misverstand bij 
de diverse groeperingen'. vertelt 
BUTV-voorzitter Vandenhaute, tevens 
burgemeester van SiD(-Pieters-Wolu
we. 'Wij wilden niet dat onze eis tot 
gevolg zou hebben dat andere 
gemeenten daardoor meer overlast 
zouden ondervinden . Het probleem 
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mag zeker niet gecommunautariseerd 
worden. Omdat iedere gemeente in 
de omgeving van Zaventem opge
zadeld zit met lawaaihinder pleiten 
wij voor een gezamenlijke actie. De 
sleep-in hebben we nogal snel geor
ganiseerd omdat de eindejaarsfeesten 
voor de deur stonden. Volgend jaar 
komt er mogelijk een nieuwe, grotere 
actie 
AnVan hamme 
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Zes jaar geleden is Karel 
Vinck, bariton, verwoed wan
delaar, liefhebber van filosofi
sche werken en momenteel 
voorzitter van het VEV 
(Vlaams Economisch Ver
bond) in Overijse beland. 
Omwille van zijn job, Vinck 
was toen gedelegeerd 
bestuurder bij Bekaert, 
moest hij in het Brusselse 
wonen. Maar dan wel in een 
Vlaamse gemeente vond hij. 
De keuze viel uiteindelijk op 
Overijse en op een zeer 
mooi, modern huis in de 
Sint-Hubertusdreef, vlakbij 
de bekende welriekende 
dreef, met zowel de luchtha
ven als het stadscentrum 
binnen handbereik. 

Waarvan geniet u vooral in Overijse? 
KV Het aangename aan Overij se 
vind ik dat het een buitengemeente 
is , die toch dicht bij de stad ligt. We 
wonen op de grens m et Hoeilaart en 
mijn huis staat b ij wijze van spreken 
midden in de velden; het is deze 
combinatie die ons deed smelten. 

En u woont vlakbij de taalgrens? 
KV Ja, we zitten aan het front 
(lachend) . 

Zegt u dat met een zekere strijdbaar
heid? 
KV Nee, niet ech t, we moeten als 
Vlaming gewoon onszelf blijven en 
onze belangen verdedigen , that 's it! 

Heeft u dan nooit collega's van u Frans
talig zien worden op het ogenblik dat 
ze een leidinggevende functie gingen 
bekleden? 
KV Ik heb da t dikwi jls meegemaakt, 
zeker in de jaren '60 toen ik aan mijn 
carrière begon . Het was toen bijna 
onmogelijk om in een directiefunctie 
te stappen als je niet Franstalig was. 
Wij waren ' les Flamands de service', 
maar dat is nu gelukkig verleden ti jd. 
Jonge m ensen kunnen tegenwoordig 
gewoon Nederlands spreken en aan 
de top geraken, wat niet wegneemt 
dat ze op een zeker niveau een twee
de taal m oe ten kennen. 

Karel 
Vinck 

'We beschikken 
over zoveel 

troeven dat ze 
ons niet 
kunnen 

tegenhouden' 
Operatie doorbraak? 
U hebt in Kongo gewoond, in Amerika, 
Italië, Duitsland en Engeland. Hoe kijkt 
u als wereldburger naar Vlaanderen ? 
KV Sommigen zullen allicht betwis
ten dat je daar als voorzitter van het 
VEV een objectief antwoord op kunt 
geven . Ik vind dat Vlaanderen een 
enorm dynamische regio is die over 
fantastische troeven beschikt, niet 
alleen qua ligging en infras tructuur, 
maar ook door zijn productiviteit en 
de werkkracht van de mensen. 

Is dat voor u de aanleiding geweest om 
bij het begin van uw voorzitterschap 
van het VEV de 'Operatie Doorbraak' 
aan te kondigen? Laat ons er maar 
tegenaan gaan, met een charter voor 
Vlaanderen? 
KV In Vlaanderen staan we voor een 
aantal uitdagingen, vooral qua timing. 
De grootste ui tdaging is 2002, als de 
muntunie een feit is. Het zal dan niet 

meer over franken gaan maar over 
euro's. Ik denk dat de mensen en de 
ondernemingen nog onvoldoende 
beseffen wat dat allemaal betekem. 
Eén ding is zeker : de concurrentie zal 
nog veel heviger zijn da t ze nu al is 
en ik stel me de vraag of ons concur
rentieel poten tieel in Vlaanderen vol
doende weegt om de economische 
eenmaking aan te kunnen . Mijns 
inziens zijn er nog een aantal structu
reel zwakke punten die opgelost 
moeten worden. Als je die twee ele
menten (het structurele en de 
timing) combineert dan kom je auto
matisch bij de idee van een door
braak. De doorbraak is de kortste weg 
om op een zo kort mogelijke tij d bij 
de koplopers gerekend te worden. Dat 
is een uitdaging voor Vlaanderen. 
Maar er zi jn twee structurele proble
men . Ten eerste is er de werkloosheid. 
Die m oet en kan sterk verminderd 
worden als de regionale en de federa
le regering én de sociale partners de 
nodige beslissingen nemen. Om 
competitief te zij n, moeten we ons 
bovendien veel flexibeler kunnen 
opstell en, we moeten ons als onder
neming, als sector, als regio en als 
land kunnen aanpassen. Dat wil zeg
gen dat de versta rde socio-economi
sche structmen doorbroken moeten 
worden. 
Het andere structurele probleem 
waarvoor we staan , is het introduce
ren van een permanente vorming 
voor iedereen , die de werknemer in 
staat stelt zich fl exibel op te stellen en 
altijd weer een job te vinden, of dat 
nu is bij het begin van zijn loopbaan 
of op latere leeftijd. Onderwijs en 
research zijn belangrijke elementen in 
de economische groei die ook de 
tewerkstelling ten goede zouden 
moe ten komen. 

Waalse tegenwind 
Bij uw inaugurale reden als VEV-voorzit
ter in mei dit jaar kreeg u meteen 
tegenwind vanuit Wallonië.Was dat 
omdat u de 'Operatie Doorbraak' teveel 
op Vlaanderen entte? 
KV De reactie van PS-voorzitter Bus
quin was niet nieuw. Hij beschouwt 
mij als iemand die een separatistische 
beweging voorstaat. Mijn boodschap 
is gewoon dat wij verantwoordelijk 



zijn voor het welzijn van de bevol
king en de ondernemingen en daar
uit moeten we de nodige conclusies 
trekken en de juiste beslissingen 
nemen. Dus heb ik gezegd dat wij het 
in Vlaanderen wel zien zitten op 
voorwaarde dat we over een aantal 
zaken een federaal akkoord bereiken. 
Als dat lukt, zoveel te beter, dan kun
nen we verder in de federale struc 
tuur van België. Als zo'n federaal 
akkoord evenwel niet haalbaar is, dan 
moeten wij de bevoegdheid krijgen 
om op Vlaams vlak zelf het nodige te 
doen omdat ik vind dat wij als politi
ci en ondernemers een verantwoor
delijkheid dragen ten aanzien van de 
bevolking. 

Hoe belangrijk is Vlaanderen in de 
Europese context? 
KV Vlaanderen kan het Singapore 
van Europa zijn, rekening houdend 

'Vlaanderen kan de 
katalysator worden 
van de economische 

activiteit in de 
Europese monetaire 
unie, waarom niet?' 

met de ligging , met het feit dat Brus
sel het centrum van Europa is. Vlaan
deren kan een zeer dynamische rol 
spelen en de katalysator worden van 
de economische activiteit in de Euro
pese monetaire unie, waarom niet? 

Schrikt u er niet voor terug om uw 
ideeën en inzichten aan de andere 
kant van de taalgrens te gaan verkon
digen? 
KV Ik ben al verschillende keren uit
genodigd om te spreken over de visie 
die wij hebben in Vlaanderen, over de 
aanpak van de socio-economische 
problematiek en over de timing die 
we voor ogen hebben om een aantal 
zaken op te lossen. In Wallonië is 
men er vooral voor bevreesd dat de 
Vlaamse aanpak ertoe zal leiden dat 
de voorziene staatshervorming in '99 
in hun nadeel zal uitvallen en dat ze 
minder sterk uit de bus zullen komen 
dan in het kader van de huidige fede
rale structuur. 
Mijns inziens moeten we ons zeker 

niet agressief opstellen. We heb
ben duidelijke troeven en 
beschikken over sterke punten 
waarmee we onze man kunnen 
staan. We moeten die zonder 
arrogantie uitspelen en er tege
lijk voor zorgen dat we de 
structuur krijgen waarin die 
pluspunten optimaal renderen. 

Zelfzeker 
Buitenlanders die zich hier 
komen vestigen spreken door
gaans Frans. Ziet u daarin een 
gevaar voor de Vlaamse identiteit 
van de rand? 
KV We moeten die mensen 
ervan overtuigen dat onze cu l
tuur iets betekent, dat onze taal 
er staat en dat ze er alleen maar 
baat bij vinden, dat ze zich integreren 
in de cultuur waarin ze leven. We 
hebben genoeg te bieden om de 
belangstelling van buitenlanders voor 
onze cultuur te wekken en hen ertoe 
aan te zetten onze taal te leren. Ik 
vraag me trouwens af of het Frans 
wel zo'n belangrijke taal zal blijven. 
Het Engels wint nog steeds aan 
belang en ook het Duirs wordt steeds 
vaker gebruikt omwille van de toene
mende relaties met de landen van het 
voormalige Oostblok. Er is natuurlijk 
nog een kapitaalkrachtige en invloed
rijke Franstalige groep, maar die is 
lang niet meer zo omvangrijk als in 
het verleden. Daarnaast is er echter 
een steeds groter wordende groep 
Nederlandstaligen die fier zij n op hun 
taal en daar ook rond voor uit 
komen. Denk maar aan het prestigi
euze ontmoetingscentrum de Waran
de, dat is toch een mooi voorbeeld 
van het succes waarmee de Vlamin-

Karel Vinck: 

the greatest , 

challenge is 2002 


gen het onneembaar geachte bastion 

van het Brussels establishment zijn 

binnengedrongen. 


Moeten er nog zulke initiatieven wor
den genomen, of vindt u het prima 
lopen zo? 11 

KV Ik lig daar eerlijk gezegd niet 
van wakker. Ik ondervind trouwens 
niet het minste probleem als ik me 
profileer als Vlaming en uitkom voor 
mijn Vlaamse identiteit. Die wordt 
gewoon gerespecteerd. In sommige 
middens weliswaar niet voor de volle 
100%, maar die middens heb ik niet 
nodig. Dat is natuurlijk een stuk 
gemakkelijker dan voorheen in de 
jaren' 60. Ik denk dat we zelfzeker, 
zonder arrogant te zi jn, moeten ver
der gaan op de manier zoals we bezig 
zijn. We beschikken over zoveel troe
ven dat ze ons gewoon niet kunnen 
tegenhouden ' 
Kris Verhaegen 

Karel Vinek, general manager and chairman of 
the Flemish Economic Alliance, had already 
lived in the Congo,America, Italy, Germany and 
England before professional reasons finally 
brought him to Overijse. 'The pleasant thing 
about the community of Overijse is that it lies 
on the outskirts, yet is still very close to the 

city. More generally, I have discovered that Flanders is a very dynamic region offe
ring fantastic advantages, not only with respect to its geographical position and 
infrastructure, but also thanks to the culture, productivity and working ability of 
its people.' Nevertheless, we are facing a number of challenges, and according to 
Vinck the biggest one is the year 2002, when European monetary union will beco
me a reality. 'I think that many people and even companies still haven't grasped 
what this means', he says. 'One thing is certain: competition will grow even more 
intense than it al ready is.' The chairman of the Flemish Economic Alliance believes 
that Flanders still needs to resolve a number of structural weaknesses in order to 
be able to successfully handle this economic unification. 



Brandwondencentra 

I Vlaams-Brabant 

. aan de top 


De Belgische brandwonden
centra hebben een uitsteken
de reputatie op wereldvlak. 
Dat bleek onlangs nog op 
een internationaal congres in 
Leuven. Twee van die centra, 
één in het UZ Gasthuisberg 
in Leuven en één in het Mili
tair Hospitaal in Neder-over
Heembeek, liggen in Vlaams
Brabant. 

Met 'rampen' als de brand in de 
Innovation kwam in de Jaren zeventig 
de 'rampengeneeskunde' in de 
belangstelling, een geneeskundige 
specialitei t die gelij kenissen vertoont 
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met de militaire geneeskunde. Net als 
in een oorlog, zijn er bij een ramp of 
catastrofe veel slachtoffers in een 
korte tijdsspanne. In beide geva llen 
moet er ook snel beslist worden 
welke slachtoffers het meest dringend 
behoefte hebben aan behandeling. In 
de Falkland oorlog bijvoorbeeld, 
moest 15% van de slachtoffers ver
zorgd worden voor brandwonden. 

Nieuwe bestemming 
De inkrimping van het leg er en de 
afschaffing van de diens tplicht maak
te een herori ëntatie van het Mi.litair 

Ziekenhuis Koningin Astrid noodza

kelijk . Naast de verzorging van mili 
tairen en hun familie, werden de acti

viteiten toegespitst op brandwonden
verzorging met de op richting van een 

brandwondencentrum in J 985. 
Vandaag zijn er in Neder-over-Heem
beek 32 bedden beschikbaar voor de 
opvang van zware brandwondenpa
tiënten. Indien nodig worden slacht
offers overgebracht naar andere cen

tra in België of in buurlanden. Er 
worden Jaarlijks 600 à 700 patiënten 
behandeld en daar komen nog onge
veer 6.0 00 consultaties bij. 
Het Koningin Astrid ziekenhuis is nog 
altijd een militair ziekenhuis, maar 
daar merkt de patiënt op de afdeli ng 
weinig van . Na het wegvallen van de 
dienstplicht kwam er overigens meer 
en meer burgerpersoneel, vooral in 
de verp leegkunde. De artsen zijn 
overwegend militairen , maar door 
hun buitenlaJ1dse opdrachten zijn er 
vaak problemen van onderbezetting 
vooral bij de chirurgen en de anes
thesis ten. Mede daarom zal het zie 
kenhUis in zijn huidige vorm over 
een drietal jaar niet meer bestaan. Er 
zi jn dan ook volop plannen voor een 
nieuwe stru ctuur. 

Huid kweken 
Sinds het einde van de jaren tachtig 

ging de behandeling van brandwon
den e r sterk op vooruit. Zo werd in 
Neder-over-Heembeek gestart met 
het kweken van 'levende huid'. Daar

toe neemt men bij de patiënt een 
stukje intacte huid weg , die drie à 
vier weken later zo'n 800 tot 1000 

keer groter is. Op die manier kan 
men grotere oppervlakten aangetaste 

huid vervan gen. 

Een stukje intacte 
huid wordt op enkele 
weken tijd zo'n 800 à 

1000 keer groter 

Daarnaast is er ook de huidbank 
waarin donorhuid in vloeibare stik

stof. op heel lage temperatuur dus , 
wordt bewaard. Die huid wordt voor
al gebruikt als een soort 'biologisch' 
verband. 
Over enkele jaren hoopt men overi
gens te kunnen werken met gevries 
droogde cellen en de groeifactoren in 
de huid te identificeren. Die zouden 
dan in zalven verwerkt kunnen wor

den en dat biedt heel wat perspectie
ven voor de behandeling. 

Eerst water 
'Eerst water, de rest komt later' is nog 
altijd dé regel bij brandwonden. In 
afwachting van medische hulp start 
men zelf de behandeling door de 
brandwonde zo snel mogelij k af te 
koelen. Dat kan door de wonde of het 
verbrande lichaamsdeel onder koud 
stromend water te houden (kraan of 
stortbad) . 

De behandeling van brandwondenpa
tiënten is een werk van lange adem 
omdat ze niet stopt na de chirurgi
sche ingreep. Van meet af aan worden 
ook een aantal paramedici ingescha
keld: kinesitherapeuten voor een 
intensieve behandeling, psychologen 
en sociaal assistenten om de nodige 
steun te geven aan patiënten én aan 
familieleden die vaak te kampen heb
ben met schuldgevoelens. 
Jo Verhenneman 



CULTURELE GIDS VAN BRUSSEL 

Alles wat er in de hoofdstad te beleven valt 
Vijf jaar geleden bundelden enkele 
grote bedrijven en culturele instellin 
gen hun krachten om de uitstraling 
van onze hoofdstad te bevorderen. 
Met de door hen opgerichte Stichting 
voor de Kunsten te Brussel wilden ze 
het bouwkundig erfgoed, de musea, 
de schouwburgen en de vele artistieke 
initiatieven beter bekend te maken bij 
het grote publiek. 
Dat resulteerde in 1 993 in de uitgave 
van een zo volledig mogelijke tijdloze 
gids waarin het overvloedige culturele 
aanbod overzichtelijk werd gerang
schikt. Het boekje bevatte praktische 
steekkaart-informatie over de bestaan
de instellingen. 

Watertanden 
Onlangs verscheen een nieuwe editie 
van de gids die ook is toegespitst op 
het huidige culturele seizoen. De 
vroegere gegevens werden herwerkt, 
geactualiseerd en aangevuld met een 
activi teitenkalender. 
Deze keer beperkten de samenstellers 
zich niet tot droge teksten en adres
lijsten. Bondige commentaren en 
representatieve foto's doen de lezer 
watertanden. Op een stadsplan en een 
agglomeratiekaart worden de gebou
wen aangestipt. 
Toch blijven de auteurs bescheiden. In 
zijn voorwoord geeft journalist 
Jacques Franck toe dat Brussel niet 
echt een internationale kunstmetro
pool kan worden genoemd. Wel fun
geert de stad als een belangrijke ont
moetingsplaats, waar artistieke cre
aties met een grote snelheid circule

ren. Daar zou echter in het jaar 2000 
verandering in kunnen komen. Ten 
minste als de werkgroepen, die het 
programma van Brussel Culturele 
Hoofdstad van Europa voorbereiden, 
in hun opzet slagen. 

Onbekende oorden 
Bij het podiumaanbod valt nu al de 
internationalisering van het repertoire 
op. De scheiding tussen de taalge
meenschappen is, zeker in deze sec
tor, allang achterhaald. Het nog 
steeds vooruitstrevende Theater 140 
tracht culturele hindernissen te over
winnen door vanaf dit seizoen steeds 
meer mime en bewegingstheater te 
programmeren. De Brigittienenkapel 
en Balsamine ruimen opvallend veel 
plaats in voor hedendaagse dans. 
Langs Vlaamse kant profileert ook de 
Beursschouwburg zich als een meer
talig cultuurhuis, dat naast het cul
tuuraanbod zijn bijdrage levert voor 
de sanering van de buurt. Wie in de 
gids grasduint , ontdekt ongetwijfeld 
enkele onbekende maar daarom niet 
minder aantrekkelijke oorden. Zo 
weet bijna niemand dat een stel Brus
selse circusacrobaten in de voormali 
ge ijskelders van Sint-Gillis een ver
borgen theaterstad bouwden. Even 
avontuurlijk blijken de krochten van 
het Magie Land Theatre vlakbij het 
Noordstation. Daar worden geregeld 
griezelvoorstellingen in pure' goti 
sche' stij l georganiseerd. 
Wie de gids consulteert, zal nooit 
meer kunnen beweren dat er in Brus
sel niets te beleven valt. Het is echter 

aangeraden om de agendagegevens 
vooraf te controleren. Op Internet 
(http/ /www art-events.be) worden 
eventuele wij zigingen vermeld. 
Culturele stadsraven kunnen dankzij 
deze gids vele graantjes meepikken 
die ze anders waarschijnlijk niet eens 
hadden opgemerkt! 
Ludo Dosogne 

Culturele gids van Brussel. Seizoen 
97-98. Uitgegeven door La Renais 
sance du Livre en Stichting voor 
Kunsten te Brussel, Louizalaan 500. 
Tel.02l644 20 61. 
Omdat het seizoen al een tijdje 
bezig is, wordt de gids aan de lezers 
van RandKrant aangeboden voor 
slechts 300 fr. per exemplaar, tegen 
normaal 495 frank. In de gids zitten 
bovendien drie voordeelbonnen 
'twee tickets voor de prijs van één'. 
Bestellen kan met onderstaande 
bon. 

Entdecken Sie Brüssel mit dem 
Kulturführer 
Mit der Stiftung für Künste in Brüssel bündelten mehrere 
Unternehmen und Kutureinrichtungen ihre Bemühungen, um 
Brüssels Ruf zu fördern und das architektonische Erbe der 
Stadt, die Museen, die Theater und die vielen Künstlerinitiativen 
auch der Breiten Öffentlichkeit bekannt und zugänglich zu 
machen. Die Bemühungen aller Beteiligten resultierten im Kul
turführer, der eine praktische Übersicht über das kulturelle 
Angebot der Stadt gibt. Erst var kurzem erschien die neue Aus
gabe, die sich der aktuellen Kulturzene widmet. Frühere Anga
ben und Daten wurden überarbeitet und aktualisiert und mit 
einem Aktivitätenkalender, Kurzkommentaren und aufschlussrei
chen Fotos ergänzt. Wer sich mit Hilfe dieses Kulturführers 
orientiert, wird nie behaupten, dass in der Hauptstadt nichts los 
sei.Alle Leser der RandKrant können den Kulturführer darüber 
hinaus für 300 Fr (statt 495 Fr) bestellen. Dazu verwenden Sie 
bitte das Bestelformular nebenan. 

onderstaande bestelstrook terug sturen / faxen naar 

Stichting voor de Kunsten te Brussel 
Louizalaan 500 
1050 Brussel- Fax: 02/64433 97 

VOORNAAM/NAAM 

STRAAT _________N.R.______ 

POSTCO_E ~~ ~~_____________________________D~______________PLA.ATS 
TEL 

BESTELT 
........ .... . X Nederlandstalige versie - ...... ...... . X Franstalige versie 

Totaal bedrag te betalen= .......... ......... ...... ..... ... ......BEF 


o cash 
o per ingesloten, gekruiste cheque 
o per overschrijving op reknr. 786-5756729-54 

'---------~----------------~----~~--. --~._-_. __. 
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LUISTERLIED 

Vermandere en 
kerstmis 

Diepzinnig mediteert Wil
lem Vermandere als een 
mysticus over de eeuwig 
heid. Sinds hij zijn klein
kind Runeke verloor, maakt 
hij geen onderscheid meer 
tussen Kerstmis en Allerzie 
len. Het leven is een dier
baar tijdelijk geschenk, de 
dood niet meer dan een 
dramatisch overgangsmo
ment. Tijdens de donkerste 
dagen van het jaar onder I , 
werpt de chansonnier zich
zelf aan een grondig gewe

tensonderzoek. Kan hij wel voldoen
de berusten in zijn lot 7 Of gaat hij 
over de 'schreve' als een onbezonnen 
driftkikker 7 In hartverwarmend West-
Vlaams zingt hij over zachtmoedige 
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mensen die hem voorgingen. Hij zin
speelt zowel op bijbelse voorbeelden 
als op verlichte streekgenoten. Maar 
hij mijmert eveneens over de miserie 
van schooiers en drinkebroers. Ver

mandere is 
een toegewijd 
zoeker, die 
ook de kleine 
dingen niet 
veronacht
zaamt. Hij 
doorschouwt 
de liefde en 
streeft naar 
een innerlijke 
wedergeboor
te. De kale 
winterland
schappen ont
moedigen 
hem niet. De 
besneeuwde 
velden en 
bomen 
nemen slechts 
een afwach 

tende houding aan. Door de com
mercialisering is de eindejaarsroman
riek echter uitgehold. Nadat de lied
jeszanger ter gelegenheid van Pasen 
met de Kuyken- familie in de Ancien
ne Belgique op een indringende 
wijze 'De zeven laatste woorden van 

Christus' van muzikaal commentaar 
voorzag, is hij er nu opnieuw te gast 
met een Kerstprogramma. 


'In de donkerste dagen', 

Willem Vermandere & groep: Ancien

ne Belgique: 26 en 28 december om 

15u. 27 december om 20u30. 

Res.: 02/548 24 24. 


BEELDHOUWKUNST 

Kwetsbaar verlangen 

Julie Major behoort tot de nieuwe 
generatie Londense beeldhouwsters 
die hun vrouweli jke beleVingswereld 
vertalen in organische vormen. Toch 
beperkt zij zich niet tot het weerge
ven van de typische welvingen van 

Ju/ie Major, J997, 'e/ow me e ril dow thee' 

het lichaam. Met vilt, was, rubber, 
brons, maar vooral aluminium vestigt 
zij de aandacht op de fysische tegen
stellingen en veranderingen. Zachte 
delen con trasteren m et harde. Vlees 
en been blijken bij elkaar te horen. 
Ook rechte en golvende lijnen wisse
len elkaar af De kunstenares bedenkt 
persoonlijke mythes . Haar sculpturen 
verwijzen soms naar de geheime oor-

I sprong van het leven . De grillige 
beelden kunnen het erotisch verlan
gen en de kwetsbaarheid van de flora 
en de fauna, waarop zij geïnspireerd 
zijn, niet verhullen. De artistieke cre 
aties drukken tederheid en agressie 
uit. Opmerkelijk zijn de scheuren en 
zwellingen die verwijzen naar zwan
gerschap en geslachtsorganen. 

Ellipse Exhibitions, Hallesesteenweg, 
158, 1640 Sint-Genesius-Rode.Van 
15 januari tot I maart. 

l 

POEZIE 

Jessie's keuze 

)essie De Caluwe stelde in samenwer
king met Stef Cafmeyer haar persoon
lijke poëtische bloem
lezing samen. Haar 
stem zorgt ervoor dat 
bekende gedichten 
onverwachte accenten 
krijgen. De verzen van 
de Rotterdamse stads
criticus Jules Deelder 
klinken plots door
dachter. De experimen
tele vingeroefeningen 
van Lucebert lijken 
gestructureerder. De 
beschouwingen van Remco Campert 
worden schrijnender en met een inti
mistische hommage staat ze stil bij de 
plotse dood van Herman de Coninck. 
Als ze Gerard Reve uitgebreid citeert 
wordt de rauwe klank van de Hol
landse auteur milder. 'Weet ik veel 
hoe poëzie eruit moet zieni', schertst 
ze in navolging van Tom Lanoye. 
Geert Simoen en Philippe de Chaffoy 
begeleiden met viool en slagwerk 
deze literaire mozaïek. Tussen de sur
realistische oprispingen van Jacques 
Prévert en de vindingrijke levensfilo
sofietjes van Paul Snoek, leest Jessie 
tenslotte ook voor uit eigen proza. 

Op 16 januari om 20u30 in CC 
PapebIok, Tervuren. Te1.02/768 03 00. 

MUZIEKTHEATER 

Rumoerige conflicten 

Toen Mobutu als kersverse president 
door zijn naaste medewerkers werd 
aangespoord om in de microfoon te 
spreken, beperkte hij zich tot de 
gevleugelde woorden: 'Bonjour, Microi'. 
Dat verklaart meteen de titel van het 
muziektheaterstuk van het multicultu
rele gezelschap Salibonani. De naam 
is ontleend aan het Afrikaans: Salibo
nani betekent in Johannesburg en 
omstreken 'Ik gToet u'. Zonder al 
teveel podiumdialogen wordt in 
'Bonjour, Micro' gesold met de ver
warring die voortvloeit uit het recht
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lijnig denken. De personages probe
ren een voorstelling te realiseren, 
maar hun gemeenschappelijke ambi
tie strandt op een uit de hand gelo
pen egocentrisme. Theater in de 
tweede graad dus. De onderlinge con
flic ten worden haast uitsluitend 
muzikaal verwoord. Een gigantische 
microfoon domineert het toneel
beeld. De conflicten komen tot uiting 
tijdens de jamsessies met West-Afri
kaanse troms, conga's en Oosterse 
gongs. Voor de repetities van start 
gingen was er nog geen scenario. 
Maar tijdens de bijeenkomsten kwam 
elke instrumentenmanipulator voor 
de dag met muzikale grillen André 
Lefèvre leidt dit theaterstuk in goede 
banen. 

'Bonjour, micro!': Overijse, CC Den 
Blank: 21 en 22/ I (try out). 23/ I (pre
mière). Daarna tournee. 

CONCERT 

Cantates en dansmuziek 

Klassieke en populaire kerstmuziek 
wordt uitgevoerd door instrumenta
listen en zangers, die voor het meren
deel afkomstig zijn uit de druiven
streek. Het vocaal ensemble Cantuva 
en het Sint-Martinusconsort, geleid 
door Marc Verboomen, brengen de 
opgewekte Missa Brevis van Mozart, 
de bloedmooie kerstcantate van Pre

torius 'Puer Natus in Bethlehem', 
'Stille Nacht', 'Joy to the World' en 
'Pueri Concinite ' , naast sfeervol werk 
van Henry Purcell. Solisten zijn de 
sopraan Sylvie Stenuit, mezzosopraan 
Christine Lamy, tenor Bart de Kegel 
en bas Paul Mertens. Ook het klavier
duo Michel Sweetlove en Cécile 

I N 

Bublot verleent zi jn medewerking. 
Voor hel Nieuwjaarsconcert is de 
Vlaamse volksmuziekgroep Jan Smed 
uitgenodigd. Violi st en doedelzakspe
ler Ivo Lemahieu selecteerde 18de en 
19de-eeuwse dansmuziek uit mid
den-Brabant en de Antwerpse Kem
pen. 

Gemeenschapscentrum De Lijster
bes, Kraainem. Kerstconcert op 
20/12. Nieuwjaarsconcert: I 0/1. 
Tel:02/721 28 06. 

DANS 

Levensdrift 

Het zijn geen bodybuilders maar 
evenmin brave doetjes, de dansers van 

Les Ballets C de la B. Ze geven toe dat 
ze genieten van het spierenwerk van 
Jean-Claude Van Damme en Arnold 
Schwarzenegger. De stoere knapen 
proberen de opmerkelijke poses van 
hun film idolen te imiteren. Bijna 
dagelijks oefenen ze voor de spiegel. 
Na de fimesstraining meten ze hun 
biceps en hun dijen. Choreograaf 
Koen Augustijnen neemt de plaats in 
van de oprichter van de groep, Alain 
Platel. 'To Crush Time ' is zijn vuur
proef. Of ook weer niet, want hij is al 
sinds '91 bij het gezelschap betrokken 
en hij regisseerde eerder 'Kermis in 
de he!' bij het RO-theater. 
Augustijnen focust op de details. Hij 
toont een verminkt gebit of een uit
puilende rib. Een neus wordt uitge
rekt tot aan het oor. Samen vormen 
de dansers een kubistische construc
tie. Ze ontpoppen zich als gespleten 
persoonlijkheden met onverenigbare 
tegenstellingen. Levensdrift stuwt hen 
voort. Uitdagend bekijken ze de toe

schouwers: 'Hou ons maar tegen, als 
jullie durven" Dansen vinden ze 
alleszins spannender dan drank of 
speed. Eli Van de Vondel hanteert de 
gitaar als een ratelende mitraillette. 
Bach wordt agressief als hij moet 
optornen tegen het radiogeweld' 

'To Crush Time', CC Strombeek
Bever: 10/1 om 20u 15. ' 
Tel:02/263 03 43. 

CABARET 

Urbanus weer live 

Urbanus liet de Vlaamse schouwbur
gen de voorbije 12 jaar links liggen. 
Maar de Pajotse cabaretier was onder
tussen niet weg te slaan uit de televi
siestudio's. Zijn grimassenfilms scoor
den of flopten. En zijn stripfiguurtje 
evolueerde tot een mascotte. Toch wil 
hij terug op de planken. 'Ik wil de 
humor live brengen. Op mijn grap
pen zit voorlopig nog geen sleet', 
licht hij toe. Kritiek op de actualiteit 
laat hij aan zijn collega's over. Ook 
met zijn sociaal engagement koket
teert hij niet. Al ergert hij zich 
natuurlijk nog altijd aan 'madammen 
met een bontjas'. 

Urbanus 'Hiep Hiep Rahoe', 
Westrand-Dilbeek, 8,9 en 10/1. 
Tel: 02/466 20 30. 

MUSEUM 

Gewijzigde openingsuren 

Sinds I december zijn de openings
uren van het Felix De Boeckmuseum 
in Drogenbos gewijzigd. Vanaf deze 
maand is het museum open op dins
dag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 tot 17.00 uur (doorlo
pend) en op zaterdag en zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Verder is het 
museum gesloten van 25 december 
tot en met 2 januari en van 15 juli 
tot en met 15 augustus. 

Felix De Boeckmuseum, Kuiken
straat 6, 1620 Drogenbos, tel. 02/377 
57 22, fax: 02/377 29 15. 

Ludo Dosogne 

15 
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VEEL TE WEINIG GOEDE BOEKHANDELS IN DE RAND 


Met het getuit van het Ant
werpse mega-circus nog in Het betere boek 
de oren, zou een mens 
geneigd zijn om te denken ligt niet om de hoek
dat er elders in het land wel
licht geen boeken meer wor
den verkocht. Om te zien Een goeie streek boekhandel zou een 
wat de rand zoal te bieden beetj e als een alternatief contact-en 
heeft, gingen we op zoek cultuurcentrum kunnen functioneren : 
naar een uitgave van 'Mari een ontmoetingsplaats waar kuieren 
ken Van Nieumeghen', het en babbelen minstens zo belangrijk is 
middeleeuwse abelspel over als kopen, en waar ook al eens een 
de maagd die op straat voordracht- of debatavond kan door
belandt en met de duivel, in gaan , eventueel in samenwerking met 
casu de éénoog Moeren, lokale radio ofTV Zie het succes van 
zeven jaar op stap gaat... tot de Fnac-keten. Video en CD behoren 
ze door de Madonna wordt tot het normale aanbod van zo'n 
gered van de ondergang. Een media shop, en voor ons part mag er 
perfide toetssteen overigens zelfs een praatkroeg of cybercafé aan 
om boekhandelaars zonder hangen. Meertaligheid zou hier een 
vakkennis erin te laten tui pluspunt in plaats van een handicap 
nen: wie naar de auteur van kunnen zijn: Hugo Claus stelt de 
dit anoniem werkje vraagt, is Duitse vertaling voor van 'Het Verdriet 
meteen gebuisd. We hebben van België ', ik zeg maar wat. Kassa 
Mariken weliswaar gevonden, verzekerd. Welke blitse cultuur freak 
maar toch wordt de betere steekt de handen uit de mouwen in 
boekhandel een schaars een hoogontwikkelde regio die toch 
goed. uitpuilt van een koopkrachtig én lees

hongerig publiek? Want 
een paar uitzonderin
gen niet te na gespro
ken -zie verder- lijkt de 
Vlaamse rand wel de 

De natuur in de Zennevallei is zo mooi dat ze nogal wat 'woestine' waar de vos 
kunstenaars tot topprestaties heeft geïnspireerd. Over de Reinaert in belandt, aan 
streek - en over Beersel in het bijzonder - is door de het einde van zijn 
eeuwen veel geschreven. Beerselaar en publicist Jan Bras Latijn en van het ver
sine en echtgenote Ida Smulders bundelden in het boek haal. In de regio Hoei
'Beersel. Onze vijf deelgemeenten beschreven en bezon laart-Overij se bijvoor
gen' een groot aantal teksten en liederen over de vijf beeld bevindt zich niet 
Beerselse deelgemeenten, van de Bourgondische kroniek één boekhandel. die 
schrijver Jean Molinet (rond 1500) tot professor Fernand naam waardig. CD's zijn 
van Hemelryck, de huidige voorzitter van het Davids er al evenmin te vin
fonds. Het is een mooi geïllustreerd werk geworden, met den, tenzij de laatste 
veel oude foto's en tekeningen. Niet alleen voer dus voor 

Vijf eeuwen Beersel 

van Helmut Lotti, maar die vind je in 
elk tankstation. De zuidkant (Sint
Genesius-Rode, Halle) is er al even 
erg aan toe. 

Press-centers 
Des te sneller rukken de internationa
le press-centers op: gemoderniseerde 
kranten winkels met een copieerappa
raat en een razendsnel wisselmunt
jonglerend echtpaar dat naast het Bra
bants dialect minstens vijf woorden 
Frans, Engels en Duits spreekt. In de 
etalage: een wijnatlas en het ultieme 
verhaal over Lady Di. De 'Paper
Ranch' (!) in Wezembeek-Oppem kan 
daarvan als voorbeeld gelden : een 
snel naar het stadium van nachtwin
kel evoluerende Euro-superette waar 
tussen het assortiment sigaretten, 
kauwgom, whisky, verjaardagskaarten 
en maandverband zowaar ook een rek 

met wegen
liefhebbers van geschiedenisboeken. Wat klinkende namen 
als Victor Hugo, Hendrik Conscience en Charles de Cos
ter in Vlaams-Brabant uitvoerden en wat ze over de 
streek hebben geschreven, interesseert echt wel iedereen. 
Het boek is bovendien ook interessant voor niet-Beer
selaars. De selectie van nationaal bekende figuren, die 
vaak ook elders in Vlaanderen actief waren, de uitgebreide 
historische situering in de Belgische geschiedenis, de aan
grijpende verhalen en anekdotes overstijgen ruim de 
gemeentegrenzen. MT 

Voor meer informatie: Kiwanis: Hubert van Rossum, 
Rollebaan SI, 1640 Sint-Genesius-Rode, 02/380 44 61, 
184 pag., prijs: 650 fr. 

kaarten en 
tijdschriften 
in het gamma 
tussen pakweg 
Playboy en 
LibelIe te 
bespeuren 
valt. Best 
sfeervol, maar 
geen oord 
waar ik mij in 
Danteske 
bevlogenheid 



onderdompel om de wereld en zijn 
kwellingen te vergeten. 

Witte raven 
Gelukkig bestaan ze nog, de witte 
raven, de echte ouderwetse gekken 
die een boekenwinkel beginnen om 
zelf heel de dag te kunnen lezen, of 
op z'n minst als een papierluis einde
loos tussen de rekken te kunnen 
schuifelen. 
Ze zijn spaarzaam met openingsuren 
en quasi-onvindbaar. Moderne marke
ting-principes zijn binnen van geen 
tel: het aanbod weerspiegelt uitslui
tend de voorkeur van de erudiete 
gastheer, wiens vertrouwen men moet 
winnen als van een schichtig dier met 
jongen. Wie zijn heiligdom binnen
stormt als ware het een Paper-Ranch, 
wordt met verstoorde blikken tot de 
orde gemaand. De uitbater zal u ove
rigens geen boek verkopen voor hij 
helemaal zeker is dat het zich in 
goede handen bevindt. Zo'n intieme 
openbare privé-bibliotheek is boek
handel 'Malpertuus' in Tervuren,- de 
naam, de burcht van de vos, kon niet 
beter gekozen zijn. Dagenlang sluipen 
rond het pand gaat vooraf aan het 

Boekhandels in de rand - een selectie 

* Overzichtelijk en degelijk: 
Standaard-boekhandel (Asse, Dilbeek, Halle, 
Tervuren, Vilvoorde) 

** Voor liefhebbers en fijnproevers: Malper
tuus (Tervuren), De Plukvogel (Vilvoorde), 
De Abdijboekhandel in Grimbergen 

*** Topklasse inzake assortiment en service: 
de Standaard-boekhandel in Grimbergen 

finale moment dat de 
klink wordt gelicht. 
Maar je wordt 
beloond: dit is geen 
handelszaak, hier 
hangt de geest van 
levende en dode 
auteurs, romanfigu
ren, filosofen, klaar 
om opnieuw geboren 
te worden in de per
soon die zich na lang 
verwijlen naar de 
kassa begeeft. 
En wie kent niet de 
legendarische 'Pluk
vogel' te Brussel? 

Weinigen weten dat oprichter-zaak
voerder Pol Steyaert de naam ontleen
de aan die van een Brusselse volks
dichter uit de jaren '50, en dat bin
nenkort alleen nog het Huis in Vil-

Op enkele 
uitzonderingen na 
lijkt de rand qua 

boekhandels wel op 
de 'woestine' 

voorde overblijft: gevlucht voor de 
verkrotting en de ontvolking van 
Brussel Stad. Ook hij hoort tot de 
zeldzame soort van bibliofielen die 
van hun hobby hun beroep hebben 
gemaakt, en die op aanvraag blinde
lings een exemplaar van de brievenro
man 'Gevaarlijk spel met de liefde' 
van Choderlos de Lados onder het 
stof tevoorschijn haalt. 
In de abdij van Grimbergen tenslotte 
wacht de bierproevers een verrassing, 
want vlak naast de degustatiekelder 
bevindt zich een uitgebreide boek
handel met een grote keur van 
wereldse en spirituele literatuur. 

Een pluim 
De ultieme hallucinatie voltrekt zich 
tijdens onze kleine Odyssee echter 
even voor de noen, wanneer we de 
'Standaard-boekhandel' in datzelfde 
Grimbergen aandoen. Deze keten, die 
doorgaans slechts in de grotere 
Vlaamse centra plus Brussel is verte
genwoordigd, verdient toch wel een 
pluim met vestigingen in Asse, Dil
beek, Halle, Grimbergen, Tervuren 

Alle 'echte' boekhandels in de rand zijn 
Nederlandstalig met een dito assortiment. 
Hier er daar wel wat Franse bellettrie, maar 
daarvoor trekt men sowieso naar de hoofd
stad. Wel is er grote belangstelling van 
allochtonen voor woordenboeken, leerboe
ken en taalcursussen Nederlands. Vooral in 
Tervuren, waar de gemeente een drukbe
zochte cursus Nederlands-voor-anderstali
gen heeft georganiseerd, profiteren de twee 

boekhandels 
Standaard en Overwegend 
Malpertuus van Nederlands die trend. In 
dezelfde lijn ligt 

de grote vraag naar jeugdliteratuur, van kin
deren van Franstalige ouders die naar 
Vlaamse scholen gaan. 
Philippe Naessens van De Standaard-Tervu
ren merkt nog op dat de Nederlanders, die 
daar in groten getale neerstreken, een veel 
grotere leeshonger hebben en vooral hun 
eigen auteurs (Tim Crabbé, Heila Haasse, 
Adriaan van Dis ...) prefereren, boven een 
Tom Lanoye of Herman Brusselmans. 
In de Plukvogel-Vilvoorde is het aantal 
migrantenjongeren dan weer veel hoger, 
maar ook hier fungeert de boekhandel als 
draaischijf en leverancier van didactisch 
materiaal om Nederlands te leren, al dan 
niet in combinatie met georganiseerd taal
onderwijs. 
Tenslotte, nog bescheiden aanwezig maar 
enorm in de lift: de CD-rom-markt, waarvan 
sommigen beweren dat het boek erdoor zal 
verdwijnen. Commentaar van Kathy in Mal
pertuus: 'Dan verdwijn ik mee.. .' 

en ... Vilvoorde. Onwillekeurig schiet 
ons het beeld van de magische kloos
ter-ketting rond de hoofdstad door de 
geest... 
Uitbaatster Ellen Van Moer begint heel 
energiek een boom over omzet en 
statistiek, maar zweeft via de cijfers 
naar de getallenmystiek en belandt bij 
de Kaballa, Wittgenstein en Jung. 
Natuurlijk ligt steeds het Mc-Donalds
syndroom op de loer, van de keten 
met uniform assortiment, probeer ik 
nog stoer, maar de charmante gerante 
laat zich daardoor niet uit het veld 
slaan en weidt verder uit over verle
den, heden en toekomst van de litera
tuur. En tot mijn opperste verbazing 
laat ze me tussen Umberto Eco, 
Destoop en Camus door, haar eigen 
unieke editie van Mariken Van Nieu
meghen zien. Niet te koop, wat 
dacht u. 
Johan Sanctorum 
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ZONDER OMWEGEN 


Natuurlijk mag het gezond 
verstand van Louis Tobback 
school maken in de Belgi
sche politiek en moet het 
Europese karakter van Brus
sel beter laat dan nooit 
geofficialiseerd worden, van 
Broekselle tot Eurocity. Het 
zou nog maar eens een 
unieke kans zijn om de 
gang van zaken in Brussel te 
vereenvoudigen en te 
moderniseren. Nu is die al 
te Belgisch gecompliceerd 
en dorps ouderwets. Ik ver
tik het dan ook de federale 
en de gewestelijke bevoegd
heden en die van de 1 9 uit 
elkaar te houden en wil niet weten 
waarom in het ene geval 'minister
president ' Charles Picqué aan het 
woord komt en in het andere geval 
burgemeester Xavier de Donnéa. 

Dat een kwibus als Guy Cudell niet 
in het bestuur van Eurocity kan pas
sen, zal de lokale situatie in zijn baro
nie Sint-Joost-ten-Node verarmen en 
de couleur locale van Brussel laten 
verbleken, maar dat moet dan maar, 
in dienst van de mondiale lotsbestem
ming van onze hoofdstad. 
Adieu cher monsieur Cudell! Louis 
Tobback mag dan doorgaan voor de 
welbespraakste, geestigste en snedig
ste politicus van het land, hij zou nog 
altijd van u kunnen leren, vooral van 
uw meesterlijke monoloog toen uw 
Kruidtuin van onveiligheid werd 
beticht en u dat grootstedelijke park 
verdedigde door te stellen dat er de 
voorgaande dagen 'seulement une 
personne en état de cadavre' werd 
aangetroffen. Wel jammer dat u het in 
het Nederlands niet zo goed kunt zeg
gen als Tobback dat in het Frans kan. 

Natuurlijk mag het gezond flamingan-. 
tisme van Vic Anciaux school maken 
in de Brusselse politiek en moet het 
ook Vlaamse karakter van Brussel 
beter ooit dan nooit definitief 
beschermd worden, van Broekselle tot 
Cultureel Erfgoed. Het zou nog maar 
eens een unieke kans zijn om komaf 
te maken met de communautaire 

HONDERD 

PROCENT 

BRUSSELS 


De Leuvense politicus Louis Tobback oppert dat 
de Belgische hoofdstad officieel Europees mag 

worden. De Brusselse politicus Vic Anciaux pleit 
ervoor dat ze officieel Vlaamser blijft. Ik, die 

tussen Leuven en Brussel woon, vind het verve
lend dat er nog altijd aan het officiële statuut 
van Brussel moet gesleuteld worden. Ik wil 

vanuit mijn kikkerperspectief - dat Brussel aan
trekkelijker voor zijn randbewoners en aange

namer voor zijn passanten wordt. 

perikelen onder Brusselaars. Nu wor
den die al te Belgisch gecompliceerd 
en tijdelijk geregeld in plaats van 
opgelost. Ik vertik het dan ook het 
jongste Brusselse taalakkoord ernstig 
te nemen en beschouw de verhou
ding 70 ,52 Franstaligen/29,48 
Nederlandstaligen voor de bemanning 
van de Brusselse brandweer als een 
belgenmop. 

Maar ik kan er niet mee lachen 
wanneer ik in Brussel op zo'n ver
domde Franstalige bots die niet in 
staat is mij in het Nederlands, zijn 
tweede landstaal, te woord te staan of 
te bedienen. De gebrekkige communi
catie in de Anderlechtse kliniek waar
naar mijn dochter met een gebroken 
pols na een val in schoolverband 
werd afgevoerd, is te pijnlijk om op te 

halen. Laat me maar de 
scène verhalen die ik eens 
maakte in een gerenom
meerde Brusselse winkel in 
kinderkleding. De afdeling 
kousen werd bediend door 
een vaste verkoopster die 
de ene na de andere klant 
kousen in alle kleuren en 
maten voorlegde. Toen ik 
aan de beurt was, vroeg ik 
om 'blauwe sokken'. De 
verkoopster bekeek me 
onbegrijpend met zo'n 
typisch franskiljons gezicht 
waarop te lezen staat dat 
een beschaafde mens 
sowieso Frans moet kun

nen spreken. Ik werd onnoemelijk 
pissig, wees naar een stapel blauwe 
sokken op een rek van haar rayon en 
maakte de kousenverkoopster in mijn 
tweede landstaal diets dat sokken' des 
chaussettes' zijn en 'blauw' hoorbaar 
hetzelfde is als 'bleu' en dat het 
Nederlandstalige vocabularium dat bij 
haar afdeling hoorde bestond uit wei
nige en eenvoudige woorden die ze 
zich door luttele inspanning en grote 
breedheid eigen kon maken. 

Het Nederlandstalige en Franse 
vocabularium inzake brandweer en 
andere hulpverlening is uitgebreider 
en ingewikkelder dan dat inzake kou
sen. Maar toch moet een ernstig Brus
sels taal akkoord bepalen dat iedere 
Brusselse brandweerman zich voor 
honderd procent tweetalig moet kun
nen uitdrukken in zijn vak. 

Brussel zus of Brussel zo, als het maar 
niet zozo blijft. Ik wil - vanuit mijn 
kikkerperspectief - dat in ons aller 
hoofdstad korte metten worden 
gemaakt met de communautaire 
kleingeestigheid en Belgische klein
stedelijkheid en werk wordt gemaakt 
van de twee- en meertalige breedheid 
en Europese omvang. 

En ik wil me er thuis voelen wan
neer ik naar de cinema ga, in de mid
delbare school van mijn dochter kom, 
de trein neem naar overal in Europa, 
wat dan ook ga kopen of vragen. 
Brigitte Raskin 



GEGARANDEERD WIT EN KO U D 

Een dagje naar de kerstman 

U bent aangetast door de 
'Herdertjes bij nachte' en in 
een vlaag van goedertieren
heid wil u uw gezinsleden 
een onvergetelijke kerst 
bezorgen. Wat dacht u van 
een ééndagstrip naar de 
Kerstman in Lapland? Dat 
kan vanuit Diegem... Jawel! 

Het begon twee jaar geleden in J995 
met ongeveer 900 gegadigden die 
rond eindejaar vanop de luchthaven 
van Zaventem naar Lapland trokken , 
om daar in het dorp van de Kerstman 
een onvergetelijke dag mee te maken. 
Vorig jaar waren er zo'n J300 Kerst
mantoeristen voor de vlucht naar het 
hoge noorden en dit jaar zijn er al 
meer dan 2000 inschrij vingen. 

Kerstmis zorgt voor 
onverwachte 'boom' 

naar het randje van de 
Poolcirkel 

Wie komt in godsnaam op het idee 
om in het zo christelijke Vlaamse 
land afgeladen chartervliegtuigen vol 
m et duizenden kerstfanaten op bede
vaart naar di e profane rivaal van Sin
terklaas te sturen) U zult het niet 
geloven , maar dit heidens en wild 
reisverzinsel om voor één dag even 
bij Santa Claus binnen te wippen 
komt ui t het anders zo kalme Die
gem. Daar runt de familie Pauwels 
haar gelijknam ig 'Travel Bureau'. Het 
idee zat vvelIswaar goed van in het 
begin maar nooi t had men dat eerste 
jaar van een dergelijk onverwach te 
boom durven dromen. Voor een han
delaar in reizen is een succes als dit 
een gedroomd kerstgeschenk. 

Gat in het ijs 
'Het begon allemaal met een aanbod 
voor incentive-reizen ' zeggen ze bij 
Pauwels. 'Bedrijven kregen via ons 
bureau de mogelijkheid om verdien
stelIjke werknemers die een aanmoe
diging of beloning verdienden, als 

eindejaarsca
deau op een 
ééndagsuit
stapje naar 
Lapland te 
trakteren. Het 
idee sloeg 
meteen aan, 
want nogal 
wat bedrijven 
maakten van 
de gelegen
heid gebruik 
om groepj es 
personeelsle
den op zo 'n 
dagje Lapland 
te vergasten. 
De resterende 
plaatsen op 
het vliegtuig 
di e niet door de bedrijven werden 
ingenomen , stelden we beschikbaar 
voor individuen , waarvan we veron
derstelden dat ze ook wel eens naar 
het Rovaniemi van de Kerstman wil
den. Het succes hiervan was totaal 
onvoorzien en wij konden hele vlieg
tuigen afgeladen vol naar ginder stu
ren.' De vraag bli jft inmiddels toene
men. of hoe een inventief Diegems 
reisbureau een gat in de markt en het 
Lapse ijs ontdekte en dat ook opvul
de' 
Om 6 uur 's ochtends vertrekt uw 
vlIegtuig vanuit Zaventem naar 
Lapland en landt daar, met een tijds
verschil van één uur, drie uur later, 
om 10 uur in Rovaniemi, het thuis
dorp van Sama Claus. Aan boord 
wordt voor een ui tgebreid ontbijt 
gezorgd , al was het maar om tegen 
de kou van het hoge noorden te kun
nen. 

Gepatenteerd poolreiziger 
Het dorp van Santa zorgt voor het 
nodige vertier en vooral onverwacht 
winterplezier. Iedereen krij gt thermi
sche kledij en dan vo lgt een tocht 
van meer dan één uur op sneeuw
scooters. Wie het heeft voor een sle
de tocht met Huskyhonden of liever 
getrokken wil worden door rendie
ren , wordt ook op zijn wenken 
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bediend. Wie zich alvast wil voorbe
reiden op de ijzel op onze wegen kan 
met een heuse ra llywagen over een 
bevroren rivier rondslingeren. En 
voor het jonge grut zijn er natuurlijk 
mini-snowmobiles. Tussendoor is er 
uiteraard een typische Lapse zalm
lunch. Vergeet tijdens de maaltijd niet 
om uw wenskaarten te schrij ven . Ze 
worden voor u op de bus gedaan in 
het plaatselijke postkantoor. De dag 
word t afgesloten met de ceremoniële 
uitreiking van een certificaat waarop 
bevestigd wordt dat u wel degelijk de 
Poolcirkel bent overgestoken. 's 
Avonds staat u omstreeks 23 uur m oe 
maar als Poolreiziger opnieuw 'op' 
Zaventem en in de rand. De een
heidsprijs voor dit uitstapje is J9.450 
fr. Wie de kerstman niet zi t zitten , 
kan een dagtrip maken naar het Lapse 
Kemi, om er een dag lang rond te 
varen met de ij sbreker 'Sampo' en in 
een waterdicht thermisch 'Michelin '
pak tussen het poolijs te zwemmen. 
Beide uitstappen kunnen ook nog in 
januari en februaril 

JR 

Inlichtingen: Pauwels Travel Bureau, 
Novotel Brussels Airport, 1831 Die
gem. Tel. 02/720 50 67. 



De ster van Groot-Bijgaarden 

De patroonheilige van Brus
sel, de aartsengel Michaël, 
leende op eenzelfde plek in 
de rand zijn naam zowaar 
drie keer uit. Een eerste 

20 	 maal aan een begenadigde 
keukenpiet, de uit Itterbeek 
afkomstige S3-jarige mees
te .....kok Michel Coppens. Een 
tweede keer aan diens 
superbe, maar gemoedelijk 
restaurant 'Michel' in de 
oude historische dorpskom 
van Groot-Bijgaarden. En de 
derde keer? 

Weil Voeg al roerend aan deze 
'Michel' een vleugje ' IN' toe en giet 
dit preparaat in een stervorm. Zo 
krijgt u een 'Michelin-ster'. Michel 
koestert die al jaren als een precieus 
kleinood. 
Het jaar afsluiten in culinaire zeker
heid leidt onvermijdelijk naar een 
vaste waarde. De 'Michel' is een van 
die Brabantse restaurants waar het 
nodeloos speuren is naar onvolmaakt
heden. 

Opsmuk schrikt niet af 
Wij reserveerden dus - dat doet men 
best in dit spij shuis - en werden tot 
onze verrassing als éénpersoonstafel 
niet weggemoffeld in een hoekje tus
sen een plant en draperie, zoals vele 
restaurants dar doen met vrijgezelJen
tafels. Neen, Michels vrouw Hilde, 
die het zaalgebeuren behartigt, is 
attent voor alleellzitters en geeft hen 

een ruime tafel op een plaats met 
overzicht. De omliggende rozentuin, 
de immer elegante bloemstukken op 
de marmeren schoorsteenmantel en 
de vijf forse orchideeën op elke rafel 
zijn een ware srreling voor het oog 
naast de van kristal tintelende velden 
stijf gesteven wit damast. 
Tussen al die opsmuk schuift ror ons 
genoegen ook een forse werkman in 
nette werfkledij binnen en bestelt een 
'filet de boeuf, juste grillé, sauce 
béarnaise' (985 fr.), die hij door
spoelt met een glas bier en net zoals 
iedereen afwerkt met een Cona-koffie 
opgeluisterd met snoepj es , versnape
ringen en een glaasje chocolade
schuim. Niemand kijkt daar van op. 
'Trouwens' , zegt Michel, 'vrijetijds
kledij is vandaag soms veel knapper 
dan die deftige plunjes. Je komt hier 
om te eten en doet dat zoals je wilt. 
Kledij-adviezen zijn uit de tijd.' 

Genoegens à la carte 
Wie eerst wil aperitieven of een 
receptie bouwen, kan dat in het 
ruime salon met open haard. Tussen
door bespreekt wijnkelner Christian 
mer u de wijnkaart. Ook naborrelen 
en sigaren - van Geraardsbergen ' 
paffen wordt hier, zonder dat het 
anderen stoort , met verve beoefend. 
De omvangrijke kaart van Michel 
bied t een rijke verscheidenheid en 
houdt zelfs rekening met gasten die 
vegetarisch willen tafelen. Er is het 
luik 'Naar Keuze ' waarin een 'Pomme 
de terre en robe des champs au 

caviar' (60gr.) als duurste kaartaan
bod (2.250 fr.) ons oog steelt uit een 
verder ruim aanbod van vis en vlees. 
Het middendeel beschrijft de jacht 
schotels (985 tot 1.250 fr.) En links 
staan de 'Avondgenoegens' waarbij u 
uit een ruim aanbod een driegangen
menu samenstelt voor 1.700 fr. Voor 
100 fr. minder hebt u een 'Zaken 
menu' met ook al drie gangen. Onze 
keuze viel op 'Michel 's Voorstel', zijn 
de het 'grote menu' van 2.350 fr. of 
met wijn 3.400 fr. De 'Michel' staat 
trouwens bekend voor ziJl1 uitmun
tende wijnkelder. Men betaalt rond 
de 1.000 fr. voor een goede fles, iets 
meer dan 3.000 fr. voor een exquise 
en 14.000 fr. voor een hemelse 'Cha
teau Pétrus'. Na het savoureren van 
'Michel's voorstel' waarin als tussen
doortje een bovenaards smakend 
aardappelpannenkoekje, 'crêpe par
mentière', zit gevuld met roze zalm 
en opgeluisterd met een volle eetlepel 
Seruga-kaviaar, is het duidelijk waar
om de hemelse Michaël zijn engelen
naam zonder bezwaar aan deze eet
tempel leende! 
FD 

'Michel', Gossetlaan 31 , 1702 Groot
Bijgaarden . Tel : 02/466 65 91 - Open 
dinsdag tot zaterdag, Oudejaar én 
Nieuwjaar, vanaf 12 uur of 19 uur. 
Gesloten op zondag, maandag, 
Kerstavond en Kerstdag. Traiteurs
dienst met kok, dienstpersoneel en 
gerei aan huis. 



ER ZIT MUZIEK IN DE RAND 

Abdijkoor van Grimbergen 
brengt de hemel op aarde 
In 1998 is het precies 30 

jaar geleden dat het Grego
riaans Abdijkoor van Grim
bergen door de koorleden 
werd opgericht. Dat verdient 
een feest, want het koor 
heeft faam verworven in bin
nen- en buitenland, met een 
uitgebreid repertorium en 
een sublieme reeks cd's. 

'Het is een grote vergissing, dat in 
het koor allemaal paters zingen. Naast 
mij zingen nog twee jongeren in 
opleiding m ee. Maar ik ben er bui ~ 

tengewoon tro ts op dat leken in 1968 
hun eigen koor hebben ges ti cht. Dat 
gebeurde in een voor onze abdij 
moeilijke periode , toen zich weinig 
nieuwe kandida ten voor onze orde 
meldden. Ik stond vaak alleen als can ~ 

tor voor de micro te zingen .' Aan het 
woord is de pastoor van Grimbergen, 
norbertijn Gereon van Boesschoten 
en dirigent van het abdij koor. 
'Na het tweede Vaticaans concilie van 
'6S werd de moedertaal in de liturgie 
ingevoerd, m aar w ij bleven in de 
abdi j trouw aan onze eeuwenoude 
Gregoriaanse liturgie. En die trouw 

loont. Elke 
zondag 'De grootste erkenning 
komen er 
mensen uit was dat we zijn 
alle hoeken 
van het land gevraagd om te zingen 
samen om 

tijdens de uitvaartmis 10 uur de 
viering 

van koning Boudewijn' meemaken, 
die he t 
mannenkoor 

met telkens andere Gregoriaanse lie
deren opluistert . 

lets onuitsprekelijks 
Gereon van Boesscho ten heeft roots 
in Nederland , maar kwam al op 
jonge leefti jd naar de Norbertijnen in 
Grimbergen om toe te treden . Onder 
de Gr im bergenaren was hij al vlug 
erg geliefd. De Norbertijnen wilden 
investeren in zijn opleiding en stuur
den bern drie jaar naar Rome. Daar 
studeerde Gereon litu rgie en kerkmu-

Gereon van Boesschoten 

ziek bij Dom Cardine, een autori teit 
in de wereld van de Gregoriaanse 
muziek. 
Wat maakt Gregoriaanse muziek zo 
bij zonder ) 'Het is muziek tussen 
hemel en aarde' , vindt pater Gereon. 
'Gewijde muziek, die iets onuitspre~ 
kelijks bevat en waar ook ongelovige 
mensen naar luisteren. Gregoriaanse 
muziek straalt rust en muzikaliteit uit 
en inspireert. Er is tegenwoordig 
opnieuw veel belangstelling voor, je 
kunt echt van een revival spreken .' 
Klinkt de li turgie van de Norberti jnen 
anders dan de gewone Gregoriaanse 
muziek ? 'De Norbertij nen hebben 
inderdaad hun eigen Gregoriaanse 
liederen', vertelt Gereon. 'Vroeger 
had elk bisdom dat zichzelf respec
teerde zijn eigen liturgie. Toen onze 
orde in 1120 door Norbertus in het 
Noord-Franse Laon werd gesticht, 
nam hij de gebeden en zan gboeken 
van dat bisdom over. De muzikale 
paters die generaties lang de partitu 
ren van onze orde overschreven, 
maakten onbewust en bewust fou ten. 
Hier en daar werden no ten toege
voegd , zoda t de gezangen er in de 
loop der eeuwen veel mooier op 
geworden zijn . Daardoor kreeg onze 
muziek een heel eigen, melodieuze 
klank.' 

Koninklijke uitvaartmis 
Het abdijkoor heeft momenteel een 
stevige reputatie. Het wordt overal in 
het land gevraagd en m ag regelmatig 
tv -missen zingen. 'Toen het Davids
fonds onze cd 's ging verspreiden, 

raakten we ook in het 
buitenland bekend , tot 
in Japan', zeg t Gereon 
van Boesschoten. 'Maar 
het ultieme bewijs van 
onze erkenning, was 
voor mij toch dat we 
door het hof zijn 
gevraagd om tij dens de 
ui tvaartmis van koning 
Boudewijn te zingen .' 
In het voorjaar van '98 
viert het abdij koor feest. 
Op 22 maart is er om 
10 uur een fees telijke 

mis, m et Gregoriaanse koren uit 
Achel, Kortrijk, Leuven en Watou. 
Om 17 uur zingen de vijf koren en 
kardinaal Danneels de pontificale ves
pers. In de namiddag zij n verschillen
de toeristische wandelingen gepland . 
Iedereen is ui teraard welkom. 
Marleen Teugels 

Himmlische Musik 
in Grimbergen 
Im jahre 1998 ist es genau 30 jahre her, 
dass der gregorianische Abteichor von 
Grimbergen von den Chormitgliedern 
gegründet wurde. Inzwischen hat es der 
Chor mit seinem abwechslungsreichen 
Repertoire und einer ganzen Reihe ver
öffentlicher CDs in In- und Ausland zu 
einer gewissen Berühmtheit gebracht. 
'Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
im jahre 1965 wurde die Muttersprache in 
die Liturgie eingeführt, aber wir bleiben 
unserer jahrhundertalten gregorianischen 
Liturgie treu - und das lohnt sich. jeden 
Sonntag kommen Menschen aus al/en Win
keln des landes zum Gottesdienst, der 
jedesmal mit anderen gregorianischen Lie
dern gefeiert wird', so sagt der Prämon
stratenser und Dirigent des Abteichors 
Gereon van Boesschoten. Gregorianische 
Musik ist Musik zwischen Himmel und 
Erde, geweihte Musik, der auch Ungläubige 
zuhören. Derzeit besteht übrigens erhöh
tes Interesse an dieser Musik, man kann 
richtig von einem Revival sprechen, so der 
Pater. Aus diesem Grunde sol/te man sich 
auch schon jetzt den 22 März 1988 im 
Kalender anstreichen, denn an diesem 
Datum feiert der Abteichor sein Fest, bei 
dem jeder wil/kommen ist. 
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Inheemse wilde planten van op de taalgrens 


Omdat de meeste van hun klanten 
trouwens ook uit Vlaanderen komen, 
is de kwekerij volledig twee talig en 
wordt er twee keer per jaar een 
Nederlands talige catalogus gemaakt. 
Ecoflora is niet zomaar de eerste de 
beste kwekerij , maar is gespeciali
seerd in wilde inheemse planten voor 
de meer natuurli jke tuin. In totaal 
worden zowat 350 inheemse planten
soorten aangeboden, hoofdzakelijk 
vaste planten, maar ook klimplanten, 
waterplanten, eenjarige perkplanten, 
struiken, hagen en diverse bomen. In 
het najaar kunt u er terecht voor een 
uitgelezen keuze van voorjaarsbollen 
voor verwildering die geselecteerd 
werden in samenwerking met de 
gespecialiseerde Nederlandse bollen
kweker Peter Nyssen. 

Bloemenweide 
Verder bieden Freddy en Christine 
Sparen berg een ruime keuze aan van 
inheemse rozen en andere sierstrui 
ken , die zich uiteraard zeer goed 
lenen om te laten verwi lderen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan de hondsroos 
(Rosa canina), de echte eglantier 
(R. rubiginosa), de bottelroos (R. vil
losa), de duinroos (R. pimpinellifo
lia), de bosroos (R. arvensis), enz. 
Een andere specialiteit van Ecoflora 
zijn biologische zaden voor de moes
tuin en vooral diverse zaadmengsels 
van eenjarige akker bloemen en van 
wilde vaste planten om bloemenwei
des in te zaaien. Dat laatste mengsel 

In Rosières vlak bij Over
ijse, een paar honderd 

meter over de taalgrens, 
ligt de plantenkwekerij 
Ecoflora van Christine 

Hamande en Freddy Spa
renberg. Die taalgrens 

vormt echter nauwelijks 
een probleem voor 

Freddy en Christine die 
prominent aanwezig zijn 
op de meeste tuinbeur
zen in Vlaanderen en die 
ook nauw betrokken zijn 
bij Vesel, een vereniging 
voor en van ecologische 
siertuinders die vooral in 
het Antwerpse actief is. 

Een deel van de 
kwekerij wil 

kinderen 
vertrouwd maken 

met de 'wilde' 
natuur 

bevat niet minder dan J 8 verschillen
de planten (zoals margriet, knoop
kruid, gele morgenster, hazepootje, 
smalle weegbree , sint-janskruid, bar
barakruid, bruneI, muskuskaasjes
kruid, enz. ), maar geen grassen, om 
een perfecte en doorlevende bloe
menweide te bekomen. 

Ook voor kinderen 
Tenslotte biedt Ecoflora ook een heel 
gamma producten voor de biologi 

sche en milieuvriendelijke tuin aan , 
gaande van speciale nestkastjes voor 
onder meer vleermuizen, mezen, 
boomkruipers en zwaluwen, maar 
ook voor egels en hommels, over 
allerlei biologische meststoffen en 
grondverbeterende producten, tot 
ecologische insecticiden en pestici 
den. 
De kwekerij van Freddy en Christine 
ligt aan de rand van het dorp, op een 
sterk heuvel end terrein. De eigenlijke 
kwekerij waar de moederplanten 
worden geteeld die gebruikt worden 
om verder te kweken, ligt helemaal 
onderaan, als het ware in een soort 
opening in het bos. Voor kleine groe
pen worden er op aanvraag ge leide 
wandelingen georganiseerd. Vorig par 
richtten Freddy en Christine zelfs een 
klein deeltje van hun kwekerij speci
aal in voor kinderen om hen ver
trouwd te maken met de 'wilde' 
natuur. 
Paul Geerts 

Info: Ecoflora, Rue de genval 42, 
1331 Rosières, 02/652 07 78, 
fax: 02/ 653 78 34. 
Van december tot februari is de 
kwekerij geopend op donderdag en 
vrijdag van 13u30 tot 18u en op 
zate rdag van 9 tot 13u.Van maart 
tot juni is ze ook op woensdagna
middag geopend en kunt u er vrijdag 
en zaterdag heel de dag te recht. 



SKI-VOORBEREIDING IN DE RAND 

Snoway 
voorkomt gips 
De wintersportvakantie 
staat voor de deur. Inpakken 
en wegwezen dus. Maar als u 
ginder niet ingepakt wil wor
den in gips, is enige voorbe
reiding meer dan aanbevo
len. 'Snoway' uit Ternat leert 
u op de latten staan, laat u 
met vallen en opstaan skiën 
op ijs en geeft onder de noe
mer 'pre-ski' een algemene 
fysieke voorbereiding op uw 
verblijf in de sneeuw. Op de 
koop toe worden uw uit
schuivers gecorrigeerd in het 
Nederlands. 

Waarvoor openbare werken of kunst
werken al n iet goed zij n. Zo werd 
ooit opzi j va n de grote ring rond 
Brussel ter hoogte van Vlezenbeek, 
maar nog net op Anderlech ts grond
gebied , een behoorlij ke stulp van een 
heuvel opgespo ten. Die zou ooi t een 
overbrugging moeten dragen. Maar 
het viaduct kwam er niet en een op 
geld beluste wintersportfanaat instal
leerde jaren later op deze dubbel 
lopende helling een heuse skipiste. 
Daar leerden niet alleen Brusselaars, 

maar vooral Paj otten landers en andere 
Brabanders ui t de rand hun eerste 
passen op de latten zetten of hun ski 
stijl bijslijpen. 

Groene zeep 
Deze skipiste, die een wat kwalijke 
reputatie kreeg, 'Nerd twee jaar gele
den door ni euwe uitbaters grondig 
gerestaureerd en momenteel is het 
daar weer veilig en vlo t glijden over 
een groen tapijt dat door een perma
nente waternevel bevochtigd wordt. 
Op een zeeploper worden de skiërs 
met de skilift naar boven ge trokken. 
Vervolgens gli j je met de ingezeepte 
latten als op de gladste Alpensneeuw 
naar beneden. Dany Petrus uit Itter
beek richtte samen met Johan Van 
Muylder uit Ternat de ski club 'Sno
way ' op. Ze mikken vooral op het 
publiek uit de Vlaamse rand. De 'Yeti
Skibaan' op de rand van Anderlecht is 
ideaal gelegen . Van boven op het heu
velend zeeptapijt moet je uitkijken 
om niet op de latten ergens in het 
heuvelende Brabantse Bruegelland
schap te belanden. Bij manier van 
spreken natuurlijk, want een ski
schans sprong over de grote ring 

moe ten we u toch 
afraden . 

Uitschuivers 
voorkomen 
'Wij zijn de skiclub 
waar Brabant trots 
op is' , zegt Dany 
Petrus zonder 
schroom. Ter voor
bereiding van skiva
kanties in clubver 
band maar ook voor 
individuen schenkt 
'Snoway' veel aan
dacht aan wat 'Pre
Ski' wordt 
genoemd. Beter is 
het al (wat) te kun
nen skiën voor m en 

op wintersport vertrekt , want ter 
plaatse kost het meestal veel geld om 
he t te leren en betekent he t tij dverlies 
in de meestal korte skivakantietij d. 
'Bovendien' , zegt Johan Van Muylder, 
'zij n er veel mensen die in het hoog
gebergte leren skiën op sneeuw, maar 
die kunnen zich ni et staande houden 
op drukbezochte hellingen waar je 
vaak te maken kr ijgt met ijsplekken. 
Dat zorgt dikwij ls voor gebroken 
benen en verstuikte gewrichten. Een 
zeeppiste als di e van Anderlecht is 
ideaal als voorbereiding , want wie 
zich daarop staande kan houden, zal 
ook in de bergen geen moeilijkheden 
ondervinden.' Er zijn lespakketten 
'Pre-Ski' van vier uur voorzien op de 
'Yeti-Ski baan ' (Ring-afrit 15) telkens 
twee zondagen na elkaar van 10 u ur 
to t 12. 30 uur. Dat programma loopt 
door to t net voor de Paasvakantie met 
het laatste lessenpakket op 22 en 29 
maart . Wan t er wordt immers ook 
nog volop geskied tijdens het Krokus
verlof en de Paasvakantie. 

Soepele spieren 
Wie het voorbije jaar weinig of niets 
heeft gedaan aan lichaamsbeweging 
en dan op de latten gaat staan , ris
keert letsel. Het verdient zeker aanbe
veling om de spieren vooraf los te 
maken, maar ook om de kniege
wrichten, de bovenbenen en de dij en 
wat te versterken . Fracturen doen zich 
nameli jk meestal rond de knie voor, 
aangezien voeten en onderbenen ste
vig in de skischoenen verpakt zitten . 
Drie pakketten van telkens drie lessen 
'Pre-Ski-Fitness' en 'Pre-Ski-Gym' 
bereiden u voor op een geslaagde en 
vooral veilige skivakantie. Dat gebeurt 
in samenwerking met 'DILGYM' aan 
de Wijn gaardstraat 36 , 170 3 Dilbeek. 
Voor jonge kinderen organiseert 
'Snoway' ook 'Peuterski' vanaf de 
leefti jd van vier jaar. 

JR 

Voor alle inlichtingen over de 
Nederlandstalige ski/essen en de 
'Pre-Ski ' van 'Snoway': dinsdag van 19 
tot 21 uur en zaterdag van 10 tot 13 
uur op 02/582 22 94; woensdag van 
14 tot 17 uur en van 19 tot 21 uur 
op 02/569 78 53; alsook permanent 
op 075/38 49 72. 
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G A S T E N B 
Vlamingen stug en 

ontoegankelijk? 

Niets is minder waar 

Hallo, ik ben Karin Fronik, De school van onze kinderen is wel 
getrouwd met Wil en moe oud, maar door veel inspanningen 
der van twee kinderen Car van leerkrachten en ouders heel 
lijn (12 jaar) en Bram (9 gezellig gemaakt. 
jaar).Vijf jaar geleden zijn wij Op de school van mijn kinderen is er 
vanuit Nederland naar Bel een buitengewoon actief ouderco
gië verhuisd, omdat Wil hier mité. Ik had laten weten dat ik graag 
een baan aangeboden kreeg. zou willen meehelpen en werd 

meteen vriendelijk uitgenodigd voor 
Oorspronkelijk komen wij uit Maas de eerste vergadering. De mensen van 
tricht en hebben altijd tegen de Bel
gische grens gewoond. Dus voor ons 'Als je erbij wilt horen, 
was het verschil tussen wonen en moet je naar de mensenleven in Nederland en België niet zo 
groot (dachten we!). Wij moesten toe gaan' 
dan ook hartelijk lachen toen wij een 
boek kregen met de titel: Emigreren het oudercomité hebben mij in hun 
naar België. 'Wat overdreven' dachten midden opgenomen, waardoor ik 
wij 'we gaan maar 100 kilometer ver heel snel contacten kreeg met andere 
der weg wonen, dat is alles' . Helaas Vlamingen. 
was de werkelijkheid iets anders dan 
wij ons voorgesteld hadden. Ik ver Minder open 
baas mij er nu soms nog wel eens Voordat wij gingen verhuizen hadden 
over hoe groot de verschillen zijn op ze mij gezegd dat Vlaamse mensen 
alle gebied: het sociale leven, de stug en ontoegankelijk zijn. Niets is 
waarden en normen, de werking van minder waar. Ze zijn minder open 
de officiële instanties, het onderwijs dan de Nederlanders, die gelijk hun 
en de mentaliteit van de mensen. hele leven op tafel gooien en met 

hun grote mond toch wel erg snel 
Oudercomité met hun mening klaar staan. Vlamin
We zijn in de zomervakantie in gen zijn heel vriendelijk, sociaal en 
Alsemberg gaan wonen. Na de vakan actief. Door hen heb ik dingen 
tie gingen onze kinderen voor de eer gedaan die ik nog nooit gedaan heb. 
ste keer hier naar school. Gelukkig Onze(zeg ik nu trots) bakfestijnen 
hebben we een heel gezellig klein leveren ware juweeltjes op. Ook heb 
schooltje gevonden vlak bij ons huis. ik meegedaan aan enkele musicals 

Vivre à Beersel Karin Fronik a quitté Maastricht, il y a 
cinq ans, pour aller vivre à Beersel avec 

son mari et ses deux enfants. 'Comme nous étions à deux pas de la frontiere 
Beige, nous pensions que la différence ne serait pas si prononcée. Mais dans les 
faits, nous avons dû déchanter. Les différences sont profondes et ce, dans tous les 
domaines: la vie sociale, les valeurs et les normes, Ie fonctionnement des instances 
officielIes, I'enseignement et les mentalités.' Entretemps la familie a pourtant réussi 
à trouver sa place. 'Comme je participe activement au comité des parents de I'é

cole, il n'a pas fallu longtemps pour que je me fasse adopter par la communauté 
du village. Evidemment, il ne s'agit pas de rester entre ses quatre murs. Si vous 
voulez vous intégrer, il faut aller à la rencontre des gens et s'impliquer dans toutes 
sortes d'activités.' La meilleure preuve d'intégration a été fourni par sa fille, Car
lijn, qui a été élue I'an dernier bourgmestre des enfants de Beersel. Ce fut une 
année inoubliable, pour la mère comme pour la fille! 
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door ouders en leerkrachten voor 
kinderen, barbecues mee helpen 
organiseren en andere activiteiten om 
zo het broodnodige geld binnen te 
krijgen om extra's voor de school te 
kunnen bekostigen. Hierdoor ben ik 
eigenlijk heel vlot in de dorpsge
meenschap opgenomen. Natuurlijk 
ben ik zelf niet thuis blijven zitten. 
Als je erbij wilt horen moet je naar 
de mensen toe gaan en meedoen met 
al die activiteiten. Bij het vergaderen 
hebben ze wel een beetje moeite met 
de uitgesproken meningen van 
Nederlanders, omdat hier zelden 
direct gezegd wordt wat je denkt. Dat 
is een van de dingen waar ik nooit 
aan zal kunnen wennen, omdat je 
niet zeker weet wat mensen werkelijk 
van je denken. Maar gelukkig hebben 
ze mij en m'n grote mond na verloop 
van tijd toch wel geaccepteerd. En 
daar ben ik blij om. 

Kinderburgemeester 
Het beste bewijs van integratie is wel 
dat Carlijn vorig jaar verkozen is tot 
kinderburgemeester van de gemeen
te Beersel. Het was voor ons beiden 
een onvergetelijk jaar. 
Kortom, wij hebben ons plaatsje hier 
wel gevonden. Af en toe heimwee 
naar Nederland is makkelijk op te los
sen door er heen te gaan. Wonen in 
België? Leuk, al lijkt het soms op een 
belgenmop waar we hartelijk om 
hmnen lachen. 
Karin Fronik 


