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.H istorisch initiatief 

Overhe en van het vroegere 
hertogdom Brabant schrijven geschiedenis 
Het gezegde dat 'traagheid grote dingen past', 
slaat zeker op het project tot het schrijven 
van een overzichtsgeschiedenis van het her
togdom Brabant.Vijf jaar geleden, tijdens een 
colloquium in 's Hertogenbosch, lanceerde de 
toenmalige gouverneur van Waals-Brabant 
Valmy Féaux de idee en pas vorige maand 
volgde de officiële aankondiging dat alles in 
kannen en kruiken is (vooral inzake financie
ring), zodat de historici aan de slag kunnen. 

Over goed een par, begin 2003 , hoopt de Belgisch-Neder
landse Stichting 'Colloquium De Brabantse Stad ', di e met 
de opdracht belast werd, haar prestigieus werkstuk voor te 
stellen . Het zal dan biJl1a anderhalve 

is gezet. Elders stipt een ingewijde aan dat de Franse Ge

meenschapscommissie (Cocof) van Brussel geen interesse 
betoonde en er eni ge druk nodig was om de Franse 

Gemeenschap over de brug te krijgen. 

Dertig specialisten 
Over de werkwijze merkt professor Van Uytven op dat een 
vijfKoppige redactie, waarvan hij de voorzitter is, waakt over 
inhoud en timing. 'Het gaat om specialisten in hun deel 
gebied, zowel Nederlanders, Vlamingen en Franstaligen . 
Zij zullen nie t alleen zelf bijdragen schrijven, maar ook 
teksten va n anderen desgevallend stroomlijnen. In totaal 
zullen zo' n 30 specialisten van diverse disciplines aan het 
project meewerken. Het werk zal een overzicht geven van 

de geschiedenis van wat eens het hertogdom 
eeuw geleden ZiJl1 dat de Lellvense Brabant was vanaf de eerste vermelding tot'Het is de eerste keer 
hoogleraar, kanunnik lB. David, zi jn begin 2 I ste eeuw, hoewel de geschiedenis van 
Brabantse geschiedenis publiceerde. dat zoveel officiële Noord en Zuid 
Sindsdien moesten deelgeschiedenis  vanaf de 17de instanties tot een hechte 
sen de historische honger stillen. 

en georganiseerde 
Wederzijdse bevruchting samenwerking
Na de voorstel ling van het project , 
wuifde gouverneur Lodewijk De lIJn overgegaan 
Witte van Vlaams-Brabant de op
merking weg als zouden de organisatoren slechts een zwan
gerschap van een boek hebben aangekondi gd ; hij had het 
liever over de aankondiging van een 'wederzijdse bevru ch
ting'. Die uitspraak verraadt veel over de moeizame 'con 
ceptie' van het project, zoals ook professor dr. Raymond 
van Uytven, de voorzitter van 'Colloquium De Brabantse 
Stad' en spilfiguUI van het project aanstipt. 'Als historicus 
besef ik hoe beladen het begrip is, maar hier aarzel ik niet 
te spreken van een 'historisch' initiatief. Volgens mij is het 
de eerste keer dat zoveel offici ële instanties tot een hechte 
en georganiseerde samenwerking zijn overgegaan', aldus 
Van U ytven. Wie het project dan schragen 7 De overheden 
op het grondgebied van het vroegere henogdom Brabant 
hebben de handen in elkaar geslagen : de provinciebesturen 
van Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals
Brabant plus de besturen van de Vlaamse Gemeenschaps
commissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van 
de Communauté française Wallonie-Bruxelles (Franse Ge
meenschap). 'Dat was niet evi dent ' , merkt professor Van 
Uytven afgemeten op, blij nochtans dat het licht op groen 

eeuw apart is 

verlopen. Omdat 

we een geschie

denis schrijven 

waar niet all een 

een rijksgrens 


maar ook een taal- en cul
tuurgrens doorloop t en om
dat we werken m et meerdere 
auteurs, zal het extra aandacht 
vragen om er een weten
schappeliJk verantwoord en 
coherent geheel van te ma
ken', zo wijst professor Van 
Uytven op voor de hand 
liggende valk uilen. 
Voor het project hebben de 
zes subsidiërende overheden 
samen ruim 182.0 00 euro 
voorzien. Het moet uitmon
den in een boekwerk van 600 blz. op groot formaat in een 
linnen band, met een oplage van 8.000 exemplaren (5.000 
Nederlandstalige en 3.000 Franstalige). De uitgeverij Waanders 
uit het Nederlandse Zwolle die een repuratie hoog te hou
den heeft, zorgt voor de techn ische afwerking. 

Johan Cuppens 

FOTO I' ATK ICK DE SPIEG Fl.AERE 

Une initiative historique 
11 y a cinq ans a été évoqué Ie projet de rédiger une histoire générale du Duché de Brabant, Une fondation 
belgo-néerlandaise espère pouvoir présenter, dans un an environ, son prestigieux ouvrage. C'est la première 
fois qu'un tel nombre d'instances officielIes nouent une collaboration d'une telle ampleur: cette dernière réu
nira en effet toutes les autorités établies sur Ie territoi re de l'ancien duché de Brabant: les administrations 
provinciales du N oord-Brabant, d'Anvers, du Brabant Flamand, du Brabant wallon et les autorités de la Com
mission de la Communauté flamande de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que de la Communauté françai
se W allonie-Bruxelles. 



• Zwitsers make n kruis 

over Sabena. (kop in De 

Mo rgen) 
• Dit is JlU al rl e tweede 
keer dat ze afges lo ten 
O\Treen kOlmtcll naast zich 

neer leggen en liegen. 
Eerst weigerden ze OJl
danks een COl1lraer de 

meerderhe id tC nemen in 
Sabena en nu kOlllen ze 
een investeringsver plich
ting met na. Ik ben razend . 
Ze hebben een heel sce 

nario uitgedo kterd om hun 
verpli chtingen tegenover 

Sabena te ontlopen. (mJOIster 
\'an O,erheidsbed rijl·en Rik 
Daems (VlD) in De Morgen) 

• Tot dri e keer toc hebben de Zwitsers zich niet ge ho uden aan een 
form eel co ntract. Hiervoor zullen zij rekenschap moeten afleggen. 
(F ted Chufforl, l'OOtl iliet van Je raad \'(JO besluur von Sabena in Het Nieuwsblad) 
• Ook in de peri ode voor Swi"a ir heeft de Sahena-direc tie zware fou 
ten gemaakt. Jaar na laar werden de verliezen gecompenseerd met over
heidsgeld. Mell heeft de maat schap pij nooit echt geherstrlJ cturcerrl, 
voorbere id op en aa ngepast aan de ge liheralisee rde markt. (professor Rigas 

Dogani" doewt UWl de luchl\1J(rrlf"cullril run ar Brilse Crnnfield Uni l'ersit )' in De Morgen) 

• WIj begri jpen met waarom de Belgische staat LO weinig con trole 
heeft uitgeoefend op wat hier alielnaal gebeurde , o p de contracten die 
\yerden afgesloten en op he' l nelbeheer. (ren personeelslid Hln Su "eno in De Morgen) 
• Het Li jn niet de l\YllSèrs die Sahena nekken. I-kt is het complete 
mislllanagc lllent va n beide lirrna's dat ermor zo rgt dat ze mogel ijk 
beide \·er.d" ·ijnen . (lezer l\'On Colm"n in De SlIInd"CJld) 
• De parle mentsleden die Sabena 111 het oog ho uden, zijn te tel len op 
de vingers va n één hanel. En dat is \'ITt'Jlld, ,\ant de overheid is meer 
derhcicl saandeelhouckr \'all de luclll\·aartJl1Jatsc llappij. Miljarden be
lastinggeld stromen ernaaJ'lOC. (scn(JlO r j(Jcljuc> D'Hoovlre (CD &V) in Kl1<Ilk) 
• Als Sabena \'erdwiJlll is Belglë het ellige EU -land zonder luchtvloo t. 
Dat kan (Oc h niet. (een personeelslid r"n Soben" in Htt l'i iculI'sbl"d) 

• Er lllOet in België een lucht vaa rtmaatschap pij
VAN 	 HOREN bl ijven bestaan. Ander, za l Zaventem degrade 

ren tot een bushalte. (C D&V-kumafruClJeierderYI'e5 
Lelerr11C In De Morgen)ZEGGEN 
• In Eu ropa is hoo guit plaats voor vier grote 

IllclHvaa rtl11 aalschdppi jen , waarbij ,'èker Lclfthama, Br itish Airwa)'s en 
Air France ( ... ). Voor bedr ij",:n als Sabena, KLM, SWJSsair en Aer Lingus 
is er i11 Europa geen plaats m ecr. BlJlnen \' ij f jaar ziJll ze allemaal ve r
dwenen. (Mich"iI O'Lnlr)', topmon \( lJl R)'"noJf rn De Finonneel-EconomiselrcTijd) 

• Sabcna moet a!l e bn,en kr ijgen om te kunnen orerle \"en. Een duur
za me oplossing , dal hebben w ij nodig. (hurgemeesler F", nrisVermeircn rnn 
Zovenrem (VLD) in Het NreJJwsbloa) 

• Ik vlieg altijd Sabena, voe l Ine er op mijn gcmak zoals ik thUls llllJn 
pantoffels aa utrek Dé Sahena zoals die nu nog bl's taat za l echter ni et 
overl eve n. Maar ik hen er \'a u o\ t'nlligd dat een aJlder Sabena he rho 
ren kan ",orden. (ko mcnoorzilter Herman De CIOO (VLD) in Het NieulI'sb/"d) 
• Louter uH technisch uf financi eel oogpunt hee ft ons land geen eigen 
luc htvaa rtmaa tscha ppij nod ig. Economie is ec llter meer dan rat ionali
ten ,1J/ ten. He t 70U het imago van België geen goed doen als om land 
een eigen maat schappij l1l oes t missen. (NMBS-besluurder Antoine McrrrcJls in 
Het NirulI sbloJ) 

• Voor o ns heeft het geen belang o f Belg ië ;tI dan niet ec n nationale 
luch t\"aan maatschappij hee-ft, maar de Ill chth avé'1l heeft wel een maat 
scha pp ij nodig d ie hter /taar basis heeft. (P ime Klees, gedekgwd hrslUlI rdn 
10Jl luchtlwlcoexploi la nt BIAC in De Financieel-Econonl lsche TIJd) 
• De luchthaven \'an Zaventem is belan grijker dan Sabena. De po litiek 
dcnkt daar kennelijk anders O\TC want de middelen gaan nagenoeg 
exclusief naar Sahe na en niet naar Za'cntem. De (ederale en dc Vlaamse 
regerin g leggen <ce n betre urenswaa rd ige desinteresse aan de dag als 
het over Zave nteJH gaat. (Purriek De Vos, direClCu r Iun de Komer Ion Handel en 
Ni jrell"iel Fun Hu llc-Vilroorele iJl Het Nrell llsblaJ ) 
• hwesteren 111 luchtvaart is niet meer de taa k va n de staat. Als Sa bena 
gered en afgeslank t wordt , 7a l clat dus moerl'n gebeuren met rrl ve
ka pi taal. (mi nister Ion Ovcrheieisbedrij 'fJ1 Rik Docms (V LD) in De Moruen) 

Met de pendelboot in 35 minuten 
naar hartje Brussel 5 

200 jaar Vlaams-Brabant 
in kaart gebracht (3) 8 
Een 'kunststul<' om de 
vrede te waarborgen 

Figuran .ten 10 
In december 2000 legde Rog er De Wulf 
het laatste mandaat neer uit zijn rijk gevulde 
politieke loopbaan , dat van burgemeester van 
Machelen, een ambt dat hij maar liefst 18 jaar 
bekleedde. 'Het is alti jd moeilijk om ermee 
te stoppen, maar het is mooi geweest.' 

'De Cirkel' maakt 
de cirkel waardig rond 12 

Allochtonen op 
de werkvloer (3) 22 
leereilanden binnen 
het bedrijf reddingsboei 
voor laaggeschoolden 

Dorpsgezichten (3) 26 
Op gevangenisbezoek in Vilvoorde 

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op 
cassette. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het 
Ateli er Helen Keiler, reL 02 / 466 9440 of m et de redactie. 

REDACTIEADRES : 

.. . .. 
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E.en kroonjuweel voor 
het researchpark van Zellik 

Het Researchpark van Zellik 
is aan uitbreiding toe. Een van 
de toonaangevende bedrijven, 
zowel in omvang als in tech
nologische kennis, is Sait
Stento, specialist in commu
nicatie op de professionele 
markt. De a.s. verhuizing van 
dit bedrijf brengt een paar 
duizend mensen naar Zellik. 

Het Belgisch-Noorse bedrijf Sair-Stento 
betrekt dit najaar een heel nieuwe 
vestiging in het Researchpark van de 
Assese deelgemeente Zellik, geprangd 
tussen de Ring in Groot-Bijgaarden, 
de Pontbeeklaan en de spoorweg 
Brussel-Aalst. De zone is erg in trek , 
maar blijft voorbehouden voor be
dri jven met researchactiviteiten. In dat 
plaatje past Sait-Stenro wonderwel. 

Conjunctuurgevoelig 
De onderneming is gespecialiseerd in 
levering van systemen en toepassingen 
op de markt van de professionele draad
loze communicatie en kabelcommu
nicatie. Ze maakte voorspoedige maar 
ook woelige jaren mee. Het bedrijf 
beleefde na de fusie tussen Sait-Radio 
Holland en het Noorse Stento ASA 
meerdere herstructureringen, maar 
stelde organisatorisch recent orde op 
zaken waarbij verli eslatende afdelingen 
werden afgesto ten. 

Important new acquisition 
(or Zellik Research Park 

The Zellik research park - a deelgemeente 
(borough) of Asse - is very much in vogue, 
but it's reserved exclusively for the use 
of companies with research activities. 
One such company is Sait-Stento, which 
specializes in communications for the 
professional market. Now Sait-Stento is 
moving to Zellik from its current base in 
Ukkel. The move by the Belgo-Norwegian 
company will bring a couple of thousand 
more people to the borough. The ultra
modern steel structure of the company's 
new premises should serve as a very 
effective showcase for the young and 
dynamic image that Sait-Stento seeks 
to present. 

De zeer moderne staal 
constructie moet dienen als 
uithangbord voor het jonge 
en dynamische imago dat 
Sait-Stento nastreeft 

De verwachtingen voor 200 J waren, 
in tegenstelling tot het vorige moei
lijke jaar, hoog gespannen. Tot de eco
nomie begon te slabakken. Daarboven
op kwam 11 september; de wereldwijde 
gevolgen van de terroristische aansla
gen in de Verenigde Staten konden niet 
uitblijven , zeker niet in een conjunc
tuurgevoelige sector als de telecom. 
Voor het derde kwartaal verwachtte 
Sait-Stento minder goede resultaten, 
dat was al in de zomer duidelij k. Voor 
het vierde kwartaal waren de verwach
tingen aanvankelijk positief, maar die 
zullen nu in negatieve zin moeten 
worden bijgesteld, zo wordt gevreesd. 

Modelproject 
En toch staat dit jaar voor Sait -Stento 
in het teken van een heel andere uit
daging : een fonkelnieuwe vestiging. 
Het bedrijf liet in ijltempo een nieuw 
hoofdkwartier optrekken in Zellik, 
omdat de vestiging aan de Ruisbroekse

steenweg in Ukkel niet meer voldeed. 
De nieuwbouw beslaat 5.000 vierkante 
meter en kost ruim een kwart miljard 
frank. De Ukkelse vestiging was welis
waar meerdan 20 .000 vierkante meter 
groo t, maar de verouderde kantoren 
en magazijnen zijn niet meer nodig. 
Naast de ultra korte bouwtijd van 
nauwelijks een jaar valt vooral de for
mule op die gekozen werd voor de 
nieuwe hoofdzetel. Sair-Stento liet de 
concrete reali satie over aan de bouw
firma . Het gaat om een modelproject 
van de in industriebouw gespeciali
seerde groep Gijbels uit het Limburgse 
Opglabbeek. Genre sleutel -op-de-deur, 
maar dan voor een bedrijf. zeg maar. 
De zeer moderne staalconstructie moet 
dienen als uithangbord voor het jonge 
en dynamische imago dat Sait-Stento 
nastreeft. 

Groeipool 
Het Researchpark in Zellik sluit in dat 
opzicht mooi aan bij de Brusselse ICT
Valley, de groei pool voor Informatie
en Communicatietechnologie die zich 
uitstrekt tot het Pajottenland en waar 
Agoria, de sector van de telecom in 
Brussel en omgeving, zo sterk in ge
looft. Sait-Stento geeft alvast de aanzet. 

Chris van Geyte 



SNEL, MILIEUVRIENDELIJK EN EEN TIKJE ROMANTISCH 

Met de pendelboot in 
35 minuten naar hartje Brussel 
De NV Zeekanaal sleutelt in 
samenwerking met de bus
diensten van De Lijn aan een 
uniek experiment.Vanaf maart 
volgend jaar kunnen pende
laars vanuit Zemst en Vil
voorde de boot nemen naar 
het Sainctelette plein in het 
centrum van Brussel. Tijdens 
de piekuren in de ochtend 
en 's avonds zullen er twee 
boten varen met elk tachtig 
zitplaatsen. 

'Vlaanderen slibt stilaan helemaal dicht. 
Een van de alternatieven is het trans
port over het water', benadrukt admi
nistrateur-generaal Leo Clinckers van 
de NV Zeekanaal. 'Elke auto en vracht
wagen di e we van de weg kunnen 
halen betekent een pluspunt voor de 
mobiliteit. Het experiment met de 
pendelboot is enig in Vlaanderen. We 
beginnen ermee zonder uitgebreide 
of voorafgaandelijke studies en we 
gaan volgend jaar meteen proefon
dervindelijk aan de sl ag.' 

Snelle boot 
De NV Zeekanaal sloot inmiddels een 
overeenkomst af met de eigenaar van 
de bOlen voor een periode van zes 
maanden. 'Het dagelijks beheer is in 
handen van De Lijn , die het initiatief 
ziet als een aanvulling op het bestaan
de openbaar vervoer met de trein , tram 
en bus', aldus Leo Clinckers. Passagiers 
van de pendelboot zullen kunnen op
stappen aan de Sluis in Zemst en ter 
hoogte van de kliniek in Vilvoorde. 
Op basis van enkele proefritten die 
werden gemaakt kunnen we de reizi
gers de garantie geven dat de boot over 
da t traject sneller is dan de bus of een 
combinatie van andere vormen van 
vervoer. Van Zemst tot het Sainctelette 
plein in het centTllm van Brussel doet 
de boot er precies 35 minuten over. 
Bovendien is een reis per boot toch 
vrij apart en heeft het water al tij d iets 
romantisch . We onderzoeken ook of 
de passagiers met de fi ets op de boot 
kunnen.' 

Goederen over het water 
'Met dit proefproject mikken we op 
passagiers uit de rand di e in kantoren 
of bedrij ven werken in de buurt van 
het Sainctelette plein , of die na een 
overstap op de tram of metro in het 
centrum van Brussel snel op hun 
bestemming zijn', verduidelijk t Leo 
Clinckers. De Lijn zal een bus inleg
gen vanui t Boom over Tisselt di e de 
pendelaars naar de opstapplaats brengt 

vente voorstander is van milieuvrien 
delijk transport over het water, niet 
alleen van pendelaars, maar vooral ook 
van goederen. Niet ten onrechte, want 
via het zeekanaal Antwerpen Brussel 
Charleroi werden vorig jaar 9,3 miljoen 
ton goederen getransporteerd, wat over
een komt met 470.000 volgeladen weg
reuzen van 20 ton. Als die hoeveelheid 
goederen ook nog over de weg had 
moeten worden vervoerd, dan zou daar
voor een nieuwe snelweg nodig zijn 
geweest.' Via het zeekanaal kan volgens 
Leo Clinckers gemakkeli jk zo'n 13 to t 
18 miljoen ton goederen worden ver
voerd. Da t is dus bijna een verdubbe
ling van het huidige vervoer. De meer 
dan 1000 ki lometer bevaarbare water
wegen die Vlaanderen rijk is, zijn dan 
ook een belangrijk element om de be
staande mobiliteitsprobJemen te helpen 
verminderen. 

Gerard Hautekeur 

Meer informatie over de pendelboot: 


NV Zeekanaal, dienst marketing en promo 


tie,Oostdijk I 10,2830 Wi llebroek, 


tel. 03-886 80 86 of fax 03-866 43 40 


'We kunnen de reizigers 
de garantie geven dat de 
boot sneller is dan de bus 
of een combinatie van 
andere vormen van vervoer' 

aan de Sluis in Zemst. Na zes maanden 
evalueren we het gebruik van de pen 
del boot en beslissen we over de voort
zening of bijsturing van deze vervoers
wi jze. Het experiment Slaat onder 
auspiciën van Vlaams Minister van 
Mobiliteit Steve Stevaert die een fer

5 

8 o 

To Brussels city centre - by boat! 
Ferry company NV Zeekanaal is collaborating with the bus services of 
De lijn on a unique experiment: from March next year commuters from 
Zemst and Vilvoorde will be able to reach the heart of Brussels by boat. 
During the rush hours NV Zeekanaal will be running two eighty-seater 
vessels. 'We can guarantee passengers that taking the boat wil! be fas
ter than either the bus or a combination of others forms of transport', 
says Leo Clinckers, NV Zeekanaal's administrator-general. 



ZAVENTEMVAN ASSE TOT 
222 oude foto's 


Rasechte Me isenaar Jef De 
Cu yper heeft een foto boek 

samengesteld over de ge
sclliedenis van Meise van 
185 1 lo t de fusie van de ge
meenten in 197 6. Het boek 
dat als titel 'Meise, onder de 
toren van Sint-Martinus' 
meekreeg , schetst aa n de 
hand van 22 2 oude foto's 
de geschieden is van Meise. 
'De gewone man in de 
straaL en in het veren igings

leve n is het uitgangspunt 

Europees diploma 

De Raad van Europa heeh 
aan de gemeente Dilbeek 

een Europees diploma uit
gereikt. Dilbeek krijgt het 
diploma voor de inspannin

gen di e de gemeente levert 
op Europees vlak. 'De werk 

groep rond Europa organi
seert elk jaar een Europese 
feestdag Dat is intussen al 
zestien keer gebeurd en het 
fe est kan altijd op veel be
lan gstelling rekenen', ver
telt Elke Zelderloo, schepen 
van Europese Zaken. Dilbeek 
was trouwens een van de 

eerste gemeemen die een 
schepen voo r Europese 
Zaken had . 'Bedoeling is de 
inwoners te sensibiliseren 
over Europa en de Europese 
thema's. Zo vers trekte de ge

meente een tijdj e geleden 
aan de scholen een onder
wij spakket over de Europese 

Landschapsanimator 


staan. Dat is 
niet evident als Je weet dat 
'Sommige foto's 150 jaar 

oud zij n .' De fèJlo's in het 
boek worden begeleid door 
korte, luchtige teks tjes en 

zijn thematisch geran gschikt. 
'Ik heh me voor dit boek 
moeten beperken to t de 
parochie Meise. De zeve n 
andere parochies kom en 
niet aa n hod, m aar dat zal 

ik goedmaken. Eén di ng is 
dus zeker: ik heb nog een 
heleboel werk . .', aldus Jef 

van mi jn 
boek', verte lt 

aureur Jef De 
Cu yper. 'Het 

uniek e aan 

het boek is 

dat het een 

massa namen 

bevat van de 

personen die 
op de fo to 's 

De Cuyper. 'Meise , onder 

de kerktoren van Sint-Mar
tinus' is verkrijgbaar in de 

boekhandels van Meise en 
kost j. 100 frank. Meer info: 

02/2 69 38 82. TD 

Volwaardige jeugddienst 

De stad Vil voorde krij g t 
een volwaardig e jeugd
dienst. De maatregelen ka
deren in het Jeugdwerkbe
leidsplan van de stad voo r 

20 02- 20 04. 'De jeugd
dienst zal onafhanke lij k 
worden . Nu is die di enst 
nog een onderdeel va n de 
dienst Cultuur en daardoor 
ook niet voldoende bekend 
bij de jongeren ', verduide
lij kt Schepen van Jeugd 
Anneliese Simoens. Bedoe

ling is de jeugddienst onder 
te brengen in een aparte, 
'j eugdvri endelijke' locatie. 
'Momenteel werken op de 

jeugddienst twee consu
lentes. Zij krij gen verster
king van twee jongeren

materie en dat werd heel 
enthousiast ombaald . Der

geliJ ke iniriat ieven will en 
we zeker herhalen', aldus 
Elke Zelderloo. Dilbeek is 

de enige Belgische gemeen
te die één van de 35 Euro
diploma 's in de wacht 
sleepte. 'De vol gende stap is 

een erevlag en een erepla
quette en daar gaan we de 
komende jaren resoluut 
voor l' , besluit de enthou

siaste schepen. TD 

Elke Zelderloo 

we rkers van de preventie
diens t en een jeugdwe l
zijnscoördinator Al deze 

maatregelen moeten ertoe 
leiden dat de Vilvoordse 

Jeugddienst een volwaardi
ge dienst wordt waar jon
geren voor de m ees t uit 
eenlopende zaken terecht
kunnen' , aldus Anneliese 
Simoens. De Vilvoordse 

Jeugdraad reageert alvast 
enthousiast o p de plannen. 
'Hopelijk vinden de jonge 
ren va n de stad in de toe
kom st beter hun weg naar 
de jeugddienst. De dienst 
zeJf" doe t al vas t de nodige 
inspann ingen om dichter 
bi j hen te staan', zegt 
Anneliese Simoens. TD 

Het Regionaal landsc hap 
Zenne, Zuun en Zo niën 
heeft een landschapsanima
tor aangesteld. Uitverkorene 
is leen Seynaeve (27) Ltit 
Sij sele. 'Mijn taak bes taat er 

onder meer in gemeenten 
o f privé-eigenaars te bege
leiden en de landschapszorg 
uit te breiden buiten de be
scherm de landschappen' , 
legt leen Se)'naeve uit. 'De 
landsc hapsanimator m oet 
ook een aanspreekpunt zijn 
voor mensen die infor ma
tie en advies zoeken over 
landschapszorg'. Het hoofd
project van leen Seynaeve 
voor de komende maanden 
is het opstellen van een in 
ventaris van de buurt- en 

voetwegen in de streek tus
sen Zen ne en Zoniën . 'Ik 
vind dit een heel fa scine
rende regio ' , vertelt leen 
Seynaeve 'He t COJltrast tus
sen echt landelijke gebieden 
als h et Pajo ttenland en ver
stedeliJkte gebieden intri
geert m e. De landschaps
belev ing is hier beel intens 
en da arom wil ik mijn 

steentje bijdragen tot actie 
ve landscha pszorg' 
U ku nt Leen Seynaeve be
reiken op het adres: Regio
naal landschap Zenne, 
Zuun en Zoniën, Rogge
manskaai 8, I SO I Halle, 
tel. 021356 56 56, e-mail. 
rlzzz@ unicalLbe 

TD 



Gratis naar school 

Leerlingen van vijf Meisese 
scholen kunnen sinds dit 
jaar gratis met de bus naar 
school. Het gratis busver

voer kwam er op initiatief 
van de vzw Spon en Re
creatie, die onder meer in
staat voor de schooImaaI 
tijden en het schoolbusver
voer in Meise, en heeft vee] 
succes. 'We wi ll en op die 
manier ons steentje bijdra
gen om de verkeerschaos 
aan de schoolpoort in te 
dijken . Maar dat kan alleen 
als we de ouders een vol 
waardig alternatie f aanbie
den. Ik denk dat we daar 
met de gratis schoolbus ze
ker in geslaagd zijn ', legt 
Bruno Baudewyns, voor

zitter van de vzw Sport en 
Recreatie , uit. Om ouders 
even te doen nadenken en 
hen er toe aan te zetten 
om hun kinderen met de 
gratis bus naar school te 
laten gaan, hangen op de 

TSE LANDSCHAPPEN IN DE VERF 
Het dorp je Barbizon bij Parij s en Fontainebleau groeide vanaf 
1848 uit tot pleis terplaats voor talloze schilders. Nadien gingen 
elders in Europa honderden kunstenaars zich voor korte of lange 
tijd op 'den buiten' vestigen en bleef het landschap inspirerend 
werken tot na het einde van de eerste wereldoorlog. In ons land 
waren al vroeg 
cl Maasvallei, de 
kust:Ylakte, de 

eie oLde omge
ving 'Van inke
be@k en orst, het do rpje Machelen en het Rode Klooster van 
Oudergem werden geliefkoosde pleisterplaatsen. Schilders zoals 
Rops Hiymans, Hippolyte Boulenger, Frans Courtens en Willem 
Vogels zijn de dag van vandaag klinkende namen. Maar ook Van 
Strijdonck, Anna Boch, het echtpaar Rodolphe en Juliette Wij tsman , 
en Art Nouveau pioniers zoals Van de Velde, A.W Finch en de 
Neclerlanl::ler Jan Toorop hebben Brabantse landschappen in de 
verf gezet. 

1 r u zich wat m eer verdiepen in dit genre? In de rand wordt 
zowel in het museum 'Het Schaakbord' in Tervuren als in de 
Herman Teirlinckgalerij van Beersel elk jaar een tijdelijke ten 
toonstelling aan de landschapsschilders gewijd. 

'Het Sc aa bord kreeg trouwens onlangs de vraag om diverse wer
en uit de permanente collectie ter besch ikking te stellen voor 

een g o te internationale overzichtstentoonstelling in Nürenberg. 

Machteld de Schryver 

ruiten van de bus affiches 
met de slogan 'Wi j rijden 
gratis naar schoolt U ook)'. 

'Heel wat ouders reageren 

enthousiast op het initiatief', 

-;r.S*"Ij,a: 

aldus Bruno Baudewyns, ' 

en elke dag schrijven nog 
kinderen in voor het gratis 
busve rvoer' . 

TD 

Beaulieu in stroon'lversnelling 

De bouwaanvraag en het 
restauratiedossier voor het 
kasteel Beaulieu in Mache
len ziJl) eindelijk ingediend 
Hoog tijd want de toe 
stand van het zeventiende 
eeuwse beschermde kas
teel gaat er steeds verder 
op achteruit. ErfpaclHhou 
der nv Beaubeu moet het 
kasteel opknappen en mag 
er in ruil een zakelijke be
stemming aan geven. In 
tegenstelling tot de vorige 
plannen is in het definitieve 
restauratiedossier geen spra
ke m eer van de omstreden 
nieu wbouwvleugels. [n het 
domein komt veel groen 
en een ondergrondse par
keerplaats. Het kasteel zelf 

krijgt een grondige opknap
beurt. Het befaamde stuc 
werk binnenin wordt in de 
mate van het m ogelijke in 
ere hersteld. Volgens de 
plannen zal het kasteel 
Beaulieu niet o mgebouwd 
worden tot louter kantoor
ruim te maar wel tot een 
seminariecentrum. De dienst 
Monumenten & Landschap
pen heeft alvast een gunstig 
advies gegeven voor het 
restauratiedossier. Ook het 
gemeentebestuur van Ma
chelen is tevreden m et de 
plannen . Nu is het wach
ten op de nodige vergun
ningen om aan de slag te 
kunnen gaan. 

TD 
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200 JAAR VLAAMS - BRABANT IN KAART GEBRACHT 13 

Een 'I<unststul<' 
om de vrede 

te waarborgen 
Het boek 'Geuren en Kleuren, een sociaal
economische geschiedenis van Vlaams
Brabant', belicht deze nieuwe provincie 
vanuit allerlei gezichtspunten. Mede dankzij 
de vele illustraties is het een 'schoon' werk
stuk geworden dat zich niet bezondigt aan 
bewieroking van de financier van het project 
- de provincie Vlaams-Brabant - maar veeleer 
het 'gewroet' van de kleine man op dit stukje 
van de aardbol nauwgezet in kaart brengt. 

Het boek begint m et te stellen dat deze provincie niks 
'natuurlijks' heeft: de waterwegen doorkruisen de provin
cie van Zuid naar Noord zodat he t voor Halle en Leuven 
lange tijd makkelijker was contact te hebben met Antwer
pen of Mechelen dan met elkaar. Ook landschappelijk is er 
geen sprake van eenheid maar van liefst zes regio's. Komt 
daarbij dat het kloppende hart van het Vlaams-Brabantse 
socio-economische weefsel - het grote Brussel - door de 
communautaire twistappel ui t de provincie is weggesneden. 
Eén blik op de kaart met het afwezige Brussel leert dat 
Vlaams-Brabant een 'kunststukj e' van menseli jke politieke 
en economische geschiedenis is. Een kunststuk dat nodig 
w as en is om de vrede te behouden. 

Drie taalgebieden 
Het waren de Franse veroveraars onder Napoleon 
die met het Départemen t de la Dyle de pro
vincie Brabant zoals we die tussen 1830 en 
1995 zouden kennen voor bet eerst op de 
kaart zetten. Er waren toen drie arrondisse 
menten: Brussel, Leuven en Ni jvel. Die struc
tuur kon echter geen stand houden naarmate 
het verzet groeide tegen de dominantie van 
het Frans als bestuurstaal en de daarmee samen
hangende verfransing van de hoofdstad Brus
sel en van een steeds ui tdeinend randgebied . 
Maarten Van Dijck en Wim Peeters schetsen de 
groeiende aandacht van de Vlaamse beweging 
voor het Brusselse probleem. Ze lijken daa rbij 
en passant toch enig begrip op te brengen voor 
de extreem-rechtse zwenking van een deel van 
die beweging door te stellen dat 'Deels door 
de teleurstelling in de parlementaire demo
crat ie een deel van de Vlaamse beweging in 
de jaren 1930 en 1940-45 in extreem -rechts 
vaarwater belandde.' Hoe dan ook , als de be
weging het daardoor verloren gegane krediet 

wat heeft herwonnen, komen de taalwetten van 1962-63 

tot stand. Die leggen de taalgrens vast - die Brabant 
doormidden snijdt - en verdelen ons land in vier taal
gebieden waarvan er drie in Brabant aanwezig zijn. 
Nijvel en Leuven behoren evident tot het Franse respec

tievelijk het Nederlandse taalgebied. Het arrondissement 
Brussel wordt opgesplitst in Halle-Vilvoorde dat even

eens tot het Nederlandse taalgebied gaat behoren, en 
het tweetalige Brussel. Met dit Halle-Vilvoorde en Leuven 

is de basis gelegd voor de provincie Vlaams-Brabant zoals 
die na het Sint-Michielsakkoord van 1993 het licht ziet. 

Cholera en lemen hutten 
Dat Vl aams-Brabant nu het hoogste inkomen van het land 
heeft , betekent niet dat het hier altijd zo'n vetpot is geweest. 
De Belgische landbouw gooide weliswaar eeuvvenlang hoge 
ogen in Europa maar in de eerste helft van 19de eeuw zat 
de sector 'met de beschikbare technologi e aan de grenzen 
van zi jn mogelij kheden: aldus Maarten Van Dijck en Leen 
Van Molle. 'De sterke bevolkingsgroei veroorzaakte een 
arbeidsoverschot dat niet nuttig kon worden ingezet 111 de 
landbo uw en rurale huisnijverheid.' 
Schrijft Bart De Keyser: 'De leefomstandigheden van de cam
pagnards waren ronduit zwaar. Uit het kadaster dat kort na 
183 0 werd voltooid blijkt dat driekwart van de Brabamse 
bevolking in lemen hutten woonde, in erbarmelijke hygië
nische omstandigheden.' Logisch gevolg was dat cholera, 
dysenterie en tyfus regelmatig toesloegen. In 18 31 -32 maakte 
cholera zoveel slachtoffers in Halle dat timmerlieden moes
ten worden opgevorderd om doodskisten te maken. 
Door hun isolement leefden boeren goeddeels van wat ze 
zelf produceerden op hun lap grond, die door de bevol
kingsd ruk mees tal klein was. 



J>roogenbosch. - Papeterie. 

Nieuwe kansen 
Er was dus teveel volk op het platteland. In het verleden 
verdween zo'n 'probleem' doorgaans door ziektes en hon
gersnood maar in de j 9de en 20ste eeuw kwam de unieke 
sprong die de 'overtollige' mensen kansen zou geven buiten 
die landbouw: de industrie en veel later de diensteneconomie. 
In Vlaams-Brabant waren Brussel en de vele transportwegen 
ernaartoe duidelijk de motor van wat de provincie aan in
dustTialisering zou doormaken. Gemeenten die op de juiste 
p laats lagen - aan kanalen, wegen of spoorwegen - namen 
meteen de leidende posities in , en eenmaal zover. is het voor 
laatkomers bijzonder moeilijk die achterstand nog ongedaan 
te maken. Halle, Vilvoorde en Leuven - met toen al het brou
wen van bier als centraal gegeven - waren duidelijk de kop
lopers. Zaventem kwam later en bescheidener. De basis voor 
de Tiense suikerindustrie werd al in de Napoleontische 
periode gelegd. 

Het rode gevaar 
Uit de beginnende industrie groeide uiteindelijk ook in 
Vlaams-Brabant een arbeidersbeweging. Buiten een aantal 
'burchten' zoals Vilvoorde of Kessel-Lo haddell de socialisten 
het echter bijzonder moeilijk om voet aan de grond te kriJ
gen. [n m enig dorp werden socia listi sche sprekers op ste
nen - 'kinderkoppen dik' - of koehoorngeschal onthaa ld. 
De katholieken maakten de dorpelingen bang voor het rode 
gevaar. Bovendien woonden de socialisten ni et in de dorpen 
zelf waardoor ze minder voeling hadden met de mensen 
daar, ook al pendelden die met duizenden van het Brabantse 
platteland naar de mijnen . 'Mentaal bleven het boeren' . Po
gingen om de in de steden succesvolle verbruikerscoöpera tie
ven - de Leuvense socialistische coöpera tieve De Proletaar 
verkocht in 19 j 3 liefst j . 170.399 kg brood - over te plaatsen 
naar het platteland, borsten eveneens op katholieke weerstand. 
Een coöpera tieve melkerij opgericht in 1897 in Herfelingen 
hield het maar 10 jaar vol. De katholieke greep op het platte
land verklaart mede waarom het ACV het zoveel makkelijker 
had om zich te vestigen op de meeste plaatsen. De vele boe
ren werden eveneens vanuit katholieke hoek georganiseerd 
in de Boerenbond. Die verdedigde de boeren politiek, ad
viseerde hen, fungeerd e als intermediaire handelsschakel 
en werd de socio-culturele spil van het verenigingsleven in 
de dorpen. Uiteindelijk zou de landbouw door mechani
sering en specialisatie onherkenbaar veranderen. 

Internationalisering 
De industriële tewerkstelling nam toe tot 
de jaren zeventig en na de tweede wereld

oorlog gingen ook steeds meer mensen 
in de dienstensector werken. Uiteindelijk 
zou die dienstensector in Vlaams-Brabant 
zonder al te veel problemen het verlies 
aan jobs in de industrie opvangen. Weer 
speelde Brussel - dat als Europese hoofd 
stad vele activiteiten aantrok - en het 
transport erheen in die reconversie een 
cruciale rol. Deze keer was het echter 
vooral de luchtvaart die voor een enorme 
expansie zorgde : Zaventem creëerde op 
ZiJll eentje 28000 jobs extra tussen 1979 
en 1998 . Leuven boomde dankzij de 
nabijheid van Brussel en de uitstraling 

van zijn universiteit die op haar beurt menig kennisbedrijf 
baarde. Net zoals in de landbouw het teveel aan boeren de 
pachtprij zen destijds omhoog dreef, geldt nu hetzelfde voor 
bedrijventerreinen en bouwgronden: ze zijn peperduur. 
De internationalisering en suburbanisering van het Brus
selse stadsgewest - stad plus rand - legde die rand geen 
windeieren, want hier worden de hoogste inkomens van 
het land gehaald; Wemmel en Grimbergen bijvoorbeeld 
staan in de top vi jf van de rijkste gemeentes in België. 
Toch zien sommige Vlam ingen vooral de negatieve aspecten 
van die evolurie: de verfransing en de sociale verdringing. 
Maar dat ongenoegen vertaalde zich niet in daden: er werd 
bijvoorbeeld nooit een ernstig sociaa l huisvestingsbeleid 
gevoerd om de sociale verdringing tegen te gaan. De ver
fransing, een logische uitvloeisel van het suburbani satie
proces dat alle grote steden meemaakten, ging volop door 
in de jaren '70, '80 en '90. Desondanks slaagde Vlaanderen 
erin zijn grondgebied sinds 1963 te behouden, mits toe
kelming van fa ciliteiten aan de franstaligen in zes gemeen
ten. Vanop een afstand bekeken is dat een succes. Deson
danks 'rust er zeker in Vlaanderen een sterk taboe op even
tuele samenwerking' met het Brusselse gewest, aldus Guy 
Leemans. Dat is, gezien de sterkte van bet huidige Vlaande
ren, op zij n m inst merkwaardig. 

John Vandaele 

Geuren en Kleuren, uitgeverij Peeters. Leuven. ong. 400 blz. 

Tijdens de tentoonstelling 1.200 frank. daarna 1.600 frank. 

Le Brabant flamand, 

un petit tour de force 


'Des goûts et des couleurs, une histoire socio

économique du Brabant flamand'; tel est Ie titre 

d'un ouvrage nouvelle ment paru, mais aussi Ie 

nom d'une exposition qui se déroule à Louvain 

jusqu'au 9 décembre prochain. Dans Ie troisième 

volet de la série consacrée par RandKrant à ce 

thème, nous nous penchons sur I'histoire de la 

naissance de la province - qui n'eut rien d'une 

sinécure - et sur I'histoire économique et sociale 

de cette jeune province qui affiche aujourd'hui 

une belle santé, ce qui n'a certes pas toujours 

été Ie cas. 
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Hij was gemeenteraadslid, 
provincieraadslid, gedepu
teerde, volksvertegenwoordi
ger, staatssecretaris, federaal 
minister, gemeenschapsmi
nister, senator én I 8 jaar 
lang burgemeester van 
Machelen. In december 2000 
was Roger De Wulf burge
meester af. Hij werd bij zijn 
afscheid 'een monument' 
genoemd. Hoe het voelt om 
als monument betiteld te 
worden? '}a, ze moeten toch 
iets zeggen. Ik heb wel het een 
en ander gerealiseerd, maar 
binnen een aantal jaren zullen 
jongeren niet meer weten dat 
De Wulf 18 jaar burgemeester 
van Mache/en was. Dat is het 
leven', aldus Roger De Wulf. 

RDW Ik ben geboren in Vilvoorde, 
maar ik woon als sinds mijn tiende in 
Machelen, ik mag dus wel zeggen dat 
ik een echte Machelenaar ben. Ik ben 
in de politiek terechtgekomen via de 
jeugdbeweging. Het was vlak na de oor
log en alle verenigingen en bewegingen 
begonnen zich opnieuw te organiseren. 
Mijn keuze voor de socialistische jeugd
beweging was zeker een bewuste keuze. 
Niet dat mijn ouders in de politiek 
zaten, al was mijn vader actief in de 
vakbevveging, het was eerder een 
kwestie van vrienden. 
Op een bepaald ogenblik moest de 
secretaris zijn legerdienst doen en vond 
men niet meteen een vervanger. Toen 
heb ik het maar gedaan en ik ben het 
dan ook nog een aanral jaren gebleven. 
Van de jeugd- naar de volvvassenenbe
weging was maar een klein stapje en 
zo ging het maar verder, eerst plaatselijk, 
dan gewestelijk en vervolgens nationaal. 

Middeleeuwse toestanden 
RDW In 74 werd ik volksvertegen
woordiger en moest ik ontslag nemen 
als ambtenaar bij het Rijksinstituut 

Roger De Wulf 

'Binnenkort weten 
ze niet lneer dat ik 

18 jaar burgemeester 
van Machelen ben 

,
geweest 

voor Ziekte- en Invaliditeitsverzeke
ring (Riziv). In 77 zat ik voor het 
eerst in de regering, de laatste rege
ring Tindemans overigens, als staa ts
secretaris voor Economische en Sociale 
Zaken . Het 'waren moeilijke jaren, 
maar voor wat mezelf betreft een 
boeiende leerschool omdat ik heel 
wat bevoegdheden had -voor al die 
bevoegdheden zijn er nu zowat vier 
Vlaamse ministers- zelfs al was ik 
'maar' staatssecretaris. Van 79 tot 81 
was ik minister van Arbeid en Tewerk
stelling, ook een woelige periode. We 
zaten in volle crisis, er waren grote 
stakingen en we kampten met een 
hoge werkloosheid . Om aan die werk
loosheid écht iets te doen was de 
economische situatie té belabberd, 
we konden alleen naar een paar lap
middelen grijpen. We hebben in die 
periode wel iets kunnen veranderen 
aan het systeem van de uitkeringen, 
waar ik nu nog blij om ben. Aanvan
kelijk waren er maar twee categorieën 
uitkeringsgerechtigden: 'met gezins
last' en 'zonder gezinslast' en daar 
hebben we een derde categorie, die 
van de 'alleenstaanden ' aan kunnen 

toevoegen ondanks grote tegenstand. 
Nog later -in 198 1- werd ik gemeen
schapsminister voor Gezondheidsbeleid 
in de Vlaamse regering. Toen hebben 
we werk gemaakt van de ziekenhuis 
sector en vooral dan van de moderni
serin g van de psychiatrie. Ik had een 
aantal van die instellingen bezocht en 
wat je daar soms zag ' Middeleeuwse 
toestanden. Die vern ieuwing is in
middels doorgevoerd en ik denk dat 
we vandaag op dat vlak mee aan de 
top staan in Europa. 
In 1983 werd ik burgemeester van 
Machelen, terwijl ik tegelij k ook nog 
gemeenschapsminister was. Het grote 
probleem was toen het vinden van 
voldoende tijd om die mandaten naar 
behoren uit te voeren. Ik vraag m e nu 
wel eens af hoe ik dat indertijd gefikst 
heb, maar ik was natuurlijk veel jonger. 
Toen ik in 1992 gemeenschapsmini s
ter af was, ben ik tot 1995 senator 
gebleven en daarna vond ik dat het 
welletjes was geweest. 
Of ik het moeilijk vond om er mee te 
stoppen? Ja, dat is het altijd, maar het 
was mooi geweest en ik had het ook 
zo gepland. De laatste jaren waren na
tuurlijk vvat rustiger. 
Ik ben overigens altijd actief gebleven 
in de gemeente, ook toen ik minister 
was. Ik wilde trouw blijven aan de 
mensen die mij groot hadden gemaakt. 

Nieuwe politieke cultuur? 
RDW Het is een groot woord waar 
weinig inhoud achter zit. Soms zitten 
er wel eens goede ideeën bij , maar 
vaak gaat het om het oprakelen van 
iets wat dertig jaar geleden ook al eens 
geprobeerd werd. Ik weet het wel, 
het is niet makkelijk o m vernieuwend 
te ZiJll en de mentaliteit is inmi.ddels 
ook geëvolueerd; het publiek wordt 
mondiger zoals dat heet en je krijgt 
meer kritiek en meer contestatie dan 
vroeger. Als politicus moet Je trachten 
om dat op te vangen en moet je meer 
dan ooit aandacht schenken aan rand



fenomenen. Welke rand fenomenen? 
Wel, op het socia le vlak de kwestie 
werkgevers-werknemers bijvoorbeeld. 
Een algemene CAO volstaat tegenwoor
dig niet meer. Een illustratie daarvan 
was de recente pilotenstaking bij 
Sabena: één groep tracht zi jn proble
men op te lossen op de rug van de 
anderen, zonder ook maar even naar 
het grotere geheel te kijken. Dat was 
vroeger niet denkbaar, nu is het bijna 
standaardprocedure. Het solidariteits
principe wordt minder en minder in 
ere gehouden, terwijl het toch een 
van de peilers is van de samenleving. 

'Het solidariteits

principe wordt 
minder en rninder 
in ere gehouden, 

terwijl het toch 
een van de peilers is 
van de salnenleving' 

SP.A niet krachtig genoeg 
RDW Natuurlijk blijf ik lid van de 
partij, maar ik ben niet bepaald 
enthousiast over de nieuwe naam. Een 
naamsverandering op zich heeft ove
rigens niet veel zin; ik vind het 'als 
boodschap' niet krachtig genoeg. Je 
krijgt de indruk dat men als volgt 
redeneert: 'we moeten iets doen want 
we liggen niet goed in de kiesmarkt 
en dus is het nodig om andersden
kenden over te halen om zich bij ons 
aan te sluiten'. Ik hoor ni.emand zeg
gen dat de partij en het gedachtegoed 
van de partij sterk genoeg zijn om de 
toekomst voor te bereiden. Nee, het 

is allemaal gebaseerd op 'wij zijn niet 
sterk genoeg'. Het aantrekken van 
andere groepen betekent ook dat je 
toegevingen moet doen en dat leidt 
tot vervlakking, maar daar bezondigen 
andere partijen zich ook aan, dat zie 
ik wel. 

Verbroken contacten 
RDW Dat politici niet vaak genoeg 
op café gaan? Dat is zo, in die zin dat 
politici meer contact moeten hebben 
met de modale burger. Er is natuurlijk 

om in het parlement te zetelen en een 

toonaangevende rol te spelen in de 

partij. Zo heeft men voor een groot 
stuk de contacten met de vakbonds
leiding verbroken. Dan heeft men in 
verschillende partijen het verbod in
gevoerd om als lokaal mandataris 
een schepen of een burgemeester bij
voorbeeld- in een gemeente van een 

zekere omvang een nationaal mandaat 
op te nemen. Maar waar vindt het 
contact met de burger plaats? In het 
café, op straat en in kantines van sport-

Roger De Wulf: 'Das Solidaritätsprinzip 
wird immer weniger in Ehren gehalten' 

Roger De Wulf war Mitglied des Gemeinderates, Mitglied des Provinzial
rates, Volkvertreter, Föderaler Minister, Gemeinschaftsminister und wäh
rend 18 Jahren Bürgermeister von Mechelen. Seit Dezember 2000 hat 
er das Bürgermeisteramt niedergelegt. 'Ich konnte schon das eine oder 
andere in die Tat umsetzen, aber bereits in wenigen Jahren werden die 
Jüngeren nicht mehr wissen, wer ich bin; nun, so ist das Leben', so Roger 
De Wulf, der in all den Jahren in der Gemeinde aktiv blieb, auch in seinen 
Zeiten als Minister. 'leh wollte den Menschen treu blei ben, die mich groB 
gemacht hatten', so noch der Politiker. 

wel contact -het wordt allemaal sterk 
overdreven- , maar niet genoeg en daar 
zijn wij. politici, welli cht zelf verant
woordelijk voor. Door de opeenvolgen
de maatregelen die men genomen heeft 
onder de noemer van 'anticumul' , heeft 
men zich geïsoleerd van bepaalde 
bronnen en contacten. Het is zo'n 
twintig jaar geleden begonnen met 
het quasi verbod voor nationale ver
antwoordelijken van de vakbeweging 

of andere verenigingen. En waar zijn 
die cafés) In de gemeen te. Dus, alweer 
verbroken contacten. Dat je die ver
antwoordelijken uit gro te steden niet 
mag terugvinden in het parlement is 
tegen de logica. Die mensen groei en 
'uit de basis' en op een bepaald ogen
blik zegt men dan: je mag de stem van 
kiezers niet uitdragen op nationaal vlal 
omdat je met een té grote basis zit. 
Dat is te gek om los te lopen. 
Hier moet over nagedacht worden. 
Werden die maatregelen genomen om 
financiële en machtsmisbruiken te 
vermijden of om 'plaats' te maken , zo 
van 'als die daar weg moet dan is er 
een plaatsje voor miJ'? 
Niet één van mijn drie kinderen is in 
de politiek gegaan, maar ik hoef ook 
niet zonodig een dynastie. Als je 'goede 
elementen' hebt -die vindt je helaas 
ni et zo makkelijk- da n maakt het ni et 
uit of ze een nazaat zijn van een be
kend iemand of van een nobele on
bekende. Dat is allemaal hetzelfde. 

Geneviève Ostyn 

11 



PALLIATIEVE ZORG IN VILVOORDSE SIN T-JOZEFKLI NI EK 

'De CirlieI' maalit de cirlieI waardig rond 


In december 1997 vroegen de wat fout in het verleden 7In 'De Cirkel' wordt al het 
Sint-]ozefkliniek en het Van Hel 'Ik denk dat vroeger heel wat mensen 
momziekenhuis in Vilvoorde -in alleen stierven of in heel slechte ommogelijke gedaan om het 
het kader van een associatieover standigheden en dat er ook heel veel 
eenkomst- toestemming aan het verblijf van de terminale psychisch en fysisch lijden was waar 
ministerie van de Vlaamse Gemeen helemaal niets aan gedaan werd. Van
schap om elk drie van hun bedden patiënten zo aangenaam daar onze naam , De Cirkel. De patiënt 
om te vormen in palliatieve bedden staat centraal in die cirkel en wij wil
om zo tOl één dienst palliatieve zorg mogelijk te maken len hem omringen. Het is belangrijk 

\ 
\ 

Lf'~ 
> 

2 
ëi 
zi 
< 

·1 ~ 

o 
z 

Or. Moonen (rechts) 

Sinds juni van dit jaar beschikt de Sint-Jozef
12 kliniek in Vilvoorde over een bescheiden af

deling 'Palliatieve Zorg' voor terminale pa
tiënten. Geen overbodige luxe in de regio zo 
blijkt uit de wachtlijsten, maar toch liep de 
oprichting van 'De Cirkel' -zo heet de nieuwe 
dienst- niet echt van een leien dakje. 

te komen van zes bedden. In mei 
1998 wordt deze aanvraag geweigerd, waarop beide Vil
voordse ziekenhuizen een bezwaarschrift indienen. In de
cember van dat jaar geeft de Vlaamse regering dan toch 
groen licht voor de oprichting van zo'n dienst, hetzij in 
de Sint-Jozefkliniek, hetzij in het Van Helmontziekenhuis. 
In januari 1999 doet het Van Helmontziekenhuis afstand 
van zij n vergunning om palliatieve bedden te installeren. 
In mei van datzelfde jaar vraagt de Sint-Jozefkliniek aan het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap goedkeuring voor 
het uitbouwen van een palliatieve dienst. Amper twee maan
den later, in juli 1999 , krijgt de kliniek de gevraagde ver
gunning en sinds juni van dit jaar is er in de Sint-]ozefkliniek 
in Vilvoorde een afdeling 'Palliatieve Zorgen' operationeel. 
Is dat geen heel, heel lange historiek? 'Nee', zegt dr. Moonen, 
diensthoofd van de nieuwe afdeling. 'Dat is nu eenmaal 
het logge, Belgische systeem en daar heb ik gewoon mee 
leren leven'. 

dat het taboe rond de dood doorbro
ken wordt. Dat is al wel gedeeltelijk gebeurd, m aar het is 
nodig dat we er verder aan werken', aldus dr. Moonen die 
in haar functie van diensthoofd ook instaat voor de 'fond
senwerving ' . 
'Ja, die fondsen zijn nodig voor de extraatjes -want daarvoor 
zijn de subsidies niet toereikend- voor een mooiere aan
kleding, voor activiteiten, voor een bos bloemen, voor een 
glaasje wijn. Zo houden we bijvoorbeeld met de stedelijke 
Portaelschool een quasi doorlopende tentoonstelling waar
van de opbrengst naar De Cirkel gaa t.' 

Geneviève Ostyn 

Wie geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk kan contact opnemen 

met Martine Van Beersel (hoofdverpleegkundige). 

tel. 02-2575609. 

Tussenstation 
Zes bedden lijkt weinig, maar in de praktijk is dat niet zo, 
vindt dr. Moonen. 'Je hebt een aantal palliatieve diensten 
en ziekenhuizen in het Mechelse, in Brussel en in Halle, 
maar toch was er in de driehoek Brussel-Halle-Vilvoorde 
nog behoefte aan bijkomende bedden. Dat blijkt trouwens 
uit de wachtlijst waar we nu soms al mee zitten . Voor heel 
wat mensen is onze dienst een tussenstation tussen een 
ziekenhuisverblijf en een terugkeer naar huis. Het is niet 
zo dat alle hoop verdwijnt als je hier belandt en dat je als 
je hier 'binnen' komt de diens t nooit meer verlaat. Patiën
ten hebben altijd nog hoop; Hoop dat wij iets kunnen doen 
aan de symptomen, aan de pijn , aan het bijsturen van de 
behandeling. Die patiënten zijn in hun denken overigens 
veel verder geëvolueerd dan wij ons kunnen in beelden. Je 
kunt je ook niet in hun situatie verplaatsen als je zelf nog 
lang niet zo ver bent', aldus dr. Moonen. 
In de 'De Cirkel', want zo heet de nieuwe palliatieve dienst, 
wordt al het mogelijke gedaan om het verblijf van de ter
minale patiënten zo aangenaam mogelijk te maken. Het ziet 
er allemaal niet zo ziekenhuisachtig uit, terwijl er toch 
altijd verpleegkundigen en een arts in de buurt zij n. 

Middelpunt 
'De patiënt is het middelpunt' zo staat het in de brochure 
waarin de nieuwe dienst wordt voorgesteld. Het lijkt niet 
meer dan logisch. Waarom moet dit vandaag dan nog zo 

benadrukt worden 7 Liep er misschien 
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Riguelle en Hautekiet 

gaan grootmeester achterna 


onJosmakelijk met elkaar ver Hoewel ze vaak actualiteits

programma's zoals 'De laat bonden zij n. Drummer Joost 

ste show' op TV I opluis Van den Broeck houdt zich 

teren, bren gen Pa trick 
 niet altijd op de achtergrond, 


maar legt eveneens gevoels Riguelle en Jan Hautekie t 

tijdens hun clubconcerten matige accenten in deze show. 

uitslu itend tijdloze songs. Tijdens de piekmomenten 

Liever dan oude hitparade  steken deze muzikanten 

nummers te herkauwen 

kiezen ze voor de 'red harmony' van min

der bekende ballades. In hun collectief 

geheugen wemelt het van poëti sche tek

sten die op een melodieuze leest zijn 

geschoeid. De singer-songwriters, waarop 

ze voorrborduren, blijken verontruste 

zielen die erop hameren dat liefde en pijn 

zelfs grootmeesters als Bob 

Dylan en John Miles naar de kroon. 

LD 

Wemmel, GC Zandloper, 8 november, 

tel. 02-460 73 24 


Linkebeek, GC De Moelie, 16 november, 

tel. 02-380 77 51 


Wilkommen, bienvenue, we/come! 
Voor de tweede keer organiseert 

de vzw 'de Rand ' een Speakers 

Corner, een reeks lezingen waarin 

eminente Vlamingen hun visie 

geven over de uitdagingen voor 

Vlaanderen in een Europese con

text. Deze conferenties zijn in de 

eerste plaats bestemd voor de 

'internationale ' randbewoners , 

maar uiteraard is iedereen wel

kom. Voertaal van de lezingen is 

het Nederlands, maar er zijn 

simultaan vertalingen naar het 

Engels, Duits en Frans. Thema dit 

seizoen is -hoe kan het ook 

anders- het Belgisch voorzitter

schap. De eers te spreker is nie

mand minder dan Patrick Dewael, 

minister-president van de Vlaamse 

regering. Hij is op 6 november te 

gast in Gemeenschapscentrum 

De Lijsterbes in Kraainem. 

Info: 02-456 97 84. 

Met zijn tiende eindejaarsshow bezorgt Geert 

Hoste u alweer een vrolijk jaaroverzicht. 

Grimbergen, CC Strombeek, 16,17 en 18/11, 

tel. 02-263 03 43. Daarna tournee door heel 
Vlaanderen. 
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PODIUMKUNSTEN 

THEATER 

ZATERDAG 3 NOV 

DILBEEK 

CC W estrand 02-466 2030 

Kamerijklaan 

Asem door Het Toneelhuis 

~ 20.30 

DONDERDAG 8 NOV 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 03 43 

Gemeenteplein 

Iguanodoons JoOl' Bob De Moor 

~ 20.15 

ZATERDAG 10 NOV 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 59 59 

Begijnhof I I 

Roodkapje door Het Pa leis-Theater 

Frou Frou 

~ 20.00 

DONDERDAG I S NOV 

DILBEEK 

CC Westrand 02-4662030 

Kamerijklaan 

De Koe speelt alles 
naar Woody Allen door Cie De Koe 

~ 20.30 

DONDERDAG I S NOV 

GRIMBERGEN 

CC Str-ombeek 02-26303 43 

Gemeenteplein 

Racing Slodek door Theater Antigone 

~ 20.15 

ZATERDAG 17 NOV 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02-7314331 

Beekstraat I72 

Woorden door Mich Walschaerts 

(Kommi l Fao) 

~ 20.00 

MAANDAG 26 NOV 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 20 30 

Kamer ijklaan 

Geletterde mensen 
door Gerrit Kornri) en Kees van Kooten 

~ 20.30 

DONDERDAG 29 NOV 

JEZUS-EIK/OVERijSE 

GC De Bosuil 02-657 31 79 

Witherendr-eef I 

Pieter Ernbrechts en het Farnos orkest 

'Blazers zonder Blözers', 
muziek en geschrijf 

~ 20 .00 

DONDERDAG 29 NOV 

VILVOORDE 

CC Vilvoorde 02-255 46 90 

Bergstraat I 

Woorden , door Mich Wolschaerts 

~ 20.30 

HUMOR 

VRIJDAG 2 NOV 

TERVUREN 

CC Papeblok 02-76803 00 

Pastoor Vandesandestraat 15 

MetVivaldi op de sensuele toer 

Als boegbeeld van de Italiaanse barok componeerde 

Antonio Vivaldi (1679-1741) bijna 800 werken, 

voor het merendeel instrumentale werken, maar ook 

opera's en kerk- en koormuziek. Vivaldi , die in 1703 

tot priester werd gewijd, was als vioolJeraar, dirigent 

en componist verbonden aan het Conservatorio del}' 

Ospedale della Pietà, een van de vier beroemde mu

ziekscholen voor meisjes in Venetië. Vrijwel al zijn 

composities schreef hij voor dit conservatorium dat 

onder zijn leiding een grote faam verwierf Vivaldi 

legde zich als componist vooral toe op de ontwik

keling van het vioolconcert dat bij hem echt evolu

eert tot een soloconcert en waarbij hij een belang

rijke bijdrage leverde tot de verbetering van de 

viooltechniek. Heel wat van zijn concerto's zijn sen

sueel getint. Het ensemble Explorations stelde uit zijn 

ruime aanbod een avondvullend najaarsprogramma 

samen. Bij 'Harmonia Mundi' verschenen reeds twee 

langspelers met celJoconcerto's van deze groep. 

Opmerkelijk is de innoverende bezetting. CelJovir

tuoos Roei Dieltiens en basso continuospeler Richte 

Van der Meer krijgen versterking van klavecinist 

Attilio Cremonesi en gitarist Mike Frentross. Christine 

Busch en Natsumi Wakamatsu nemen de pittige viool

partijen voor hun rekening. Voor hun fijnzinnige 

plateninterpretaties werd Explorations reeds gelau

werd met de Franse Diapason d'Or en de Belgische 

Caeciliaprijs. 

LD 

Grimbergen, basiliek. vrijdag 301 I I om 20u I 5. 
Te/.021263 03 43 

Try Out van Geert Hoste Dwars CC Papeblok 02-7680300 

~ 20.30 Pastoor Vansandestraat 15 

Artrek 
ZATERDAG 3 NOV 3 Night Stand, Stand-up Carnedy 

OVERIJSE Collectief 

CC Den Blank 02-687 5959 ~ 20.30 
Begijnhof I I 

Lustobject door Els De Schepper I 6, I 7 EN I 8 NOV 

~ 20.30 GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-263 03 44 

VRIJDAG 9 NOV Gemeenteplein 

LINKEBEEK Geert Hoste 
GC De Moelie 02-380775 1 ~ 20.15 
Sint-Sebastiaansstraat 14 

De Neanderthaler (try-out) ZATERDAG 17 NOV 
door Philippe De Macrtelaere JEZUS-EIK/OVERijSE 

~ 20.00 	 GC De Bosuil 02-657 31 79 

Witherendreef I 

VRIJDAG 9 NOV Bonjour Micro , stand-up cornedy 

TERVUREN 
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DONDERDAG 22 NOV VRIJDAG 9 NOV 

WEMMEL DILBEEK 

02-4607324GC De Zandloper cc Westrand 02-4662030 

Kaasmarkt 75 Kamerijklaan Liefde en horror 
Jummoooh! door Jummoo Othello door Het Gevolg 

~ 20.00 ~ 19.30 

WOENSDAG 28 NOV WOENSDAG 14 NOV 

DILBEEK LINKEBEEK 

CC Westrand 02-466 2030 GC De Moelie 02-38077 51 

Kamerijklaan S, nt-Sebastiaansstraat 14 

Yeah! Anja en Beer door lIse Terclovers 

Door De Schedelgeboorten & Show band en Wouier Wuyls 

~ 20.30 Voor 3-8 Jarigen 

~ 14.00 

JEUGDVOORSTELLINGEN 
ZATERDAG 17 NOV 

ZONDAG 4 NOV VILVOORDE 

SINT-GENESIUS-RODE CC Het Bolwerk 02-2554690 

GC De Boesdaalhoeve 02-38 1 145 1 Bolwe,-kstraat 17 

Hoevestraat 67 Het zout van zee door Art'Oh' 

Halloween ,de gruwelijke rijmen Voor 4-7 jarigen Muziek, woord en dans zijn de evenwaardige hoofd 

van Roalcl Dahl door Marc Reynaerts ~ 15.00 ingrediënten van het project 'Een beetje koud/ 

Voor 7 -12 jarigen en hun familie Speelbal van het lot '. Een groep kunstzinnige jongeren 

~ 15.00 ZATERDAG 24 NOV uit Sint-Genesius-Rode borduurt met veel fantasie 

DILBEEK verder op de heftige 'Carmina Burana' van Carl Orff 

cc Westrand 02-4662030 en op de seizoenswisseling. Ze spelen ongedwongen 

met de taalelementen zoals met legoblokjes. Uit het 

verzamelde materiaal ontstaat een ongewone liefdesNIET TE MISSEN geschiedenis, die op het feest van Sint Hubertus 

(3 november) wordt verteld. De dag daarna vergast 

Praatvaardige heren Marc Reynaerts het publiek op enkele gruwelijke 

sprookjes van Roald Dah!. De verhalen hebben eenuit het noorden 
verrassende afloop. De acteur, die zijn sporen ver 

Gerrit Komrij loopt met zijn hoofd in de wolken. diende in de Peter Pan-musical van het NTG en ook 

Kees Van Kooten blijft met beide voeten op de grond. bedrijvig was bij het Gentse FigurentheaterTaptoe, 

Maar ze weten dat hemel en aarde elkaar raken aan zetelt op een majestueuze gouden koningstroon. 

de horizon. Wanneer de 'dichter des vaderlands' De toehoorders krijgen de kans om hem zijn scepter en zijn 

filosofeert over zijn humeuren en temperamenten kroon afhandig te maken. 

geeft de satiricus van het opgedoekte Simplistisch LD 
Verbond hem meteen lik op stuk . Hij parodieert 

kniesoren en betweters tot zijn gesprekspartner hem Sint-Genesius-Rode, GC Boesdaalhoeve, 3 en 4/", 
de mond snoert. Pure poëzie wordt afgewisseld met tel. 02-381 1451 
kneuterige ulevellen of goedkope rijmverzen. De 

praatvaardige heren doorprikken het cliché van de 

nuchtere Hollander en in hilarische cursiefjes snuffelen Kamenjklaan 

ze aan de menselijke onvolkomenheden . Uiteraard Sinterklaasshow 
ergeren ze zich aan de luidruchtige telefoonmobiel  door De Band krijg t Kinderen 

tjes en de pulp op televisie. In de besloten ruimte ~ 15.00 
van de theaterzaal luchten ze zonder scrupules hun 

kwetsbaar hart. Ze nestelen zich gemoedelijk op een LITERATUUR 
bankje en bestoken het publiek zowel met lichtvoe

tige als met doodernstige beschouwingen. Van Kooten DONDERDAG 22 NOV 

haalt ook herinneringen op aan zijn onlangs overle ALSEMBERG 

den moeder. Komrij leest tragische fragmenten uit cc De Meent 02-3802385 
zijn volgende roman. Er bestaat geen mooiere Gemeenveldstraat 24 

manier om een herfstdag af te sluiten. LD Literair Café Zenne en Zo 
De Dolle Mol en de literaire revolutie in 


Dilbeek. CC Westrand, maandag 26/11, Brussel door Herman]. Claeys 


tel. 02-466 20 30 ~ 20.00 
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24 EN 15 NOV 

KRAAINEM 

GC De Lijsterbes 02-72 1 28 06 

Lijsterbessenbomenlaan 6 

4e Literair weekend 
met Bart Moeyun! en Carolioe Deutman 

~ 20.00 op zaterdag 24 novem

ber. Op 25 november kan men 

van 10 tot I 7 uur naar de twee

dehands boekenmarkt, om I I uur 

is er de lezing 'Toeters, taarten en 

tarantula's' door Stefan Boonen 

en Jan De Kinder en om 14,30 
brengt Herman Bogaert de 

monoloog 'Ik, Willem Elsschot' . 

In de Foyer van De Lijsterbes stelt 

Rita Van Bilzen haar illustraties 

die in jeugdboeken verschenen

tentoon. 

MUZIEK 

KLASSIEK 

DONDERDAG 8 NOV 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-38023 85 

Gemeenveldstraat 34 

Hedendaagse klassieke 
muziek door het Brussels ensemble Q-02 

~ 20.30 

DONDERDAG 8 NOV 

JEZUS- EIK/OVERIJSE 

GC De Bosuil 02-657 31 79 

Witherendreef I 

Première 

Bach, Höndel en Mozart 
door de Chapelle de Lorf<line en Philippe 

NIET TE MISSEN 


Levenslessen van 

een Neanderthaler 


Stand up comedian Philippe de Maertelaere graaft 

wel heel diep in de geschiedenis als hij zich vereen

zelvigt m et een Neanderthaler. Over de holbewoners 

uit onze streken doen de wildste verhalen de ro nde. 

Dat ze ontzettend veel haar op hun lijf hadden weten 

we van de oude chocoladechromo's. In zi jn komische 

conférence suggereert de acteur dat hij één van zijn deze stam

vaders ontmoet, die hem enkele wijze levenslessen geeft. Zo komt 

hij te weten dat elke man van nature een jager is en elke vrouw 

een verzamelaarster. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de 

heren van de schepping ook in de 21 ste eeuw hun beoogde 

partners nog steeds met luxeproducten proberen te verleiden. 

De hedendaagse wervingsstrateg ie lijkt inderdaad op die van de 

Neanderthaler. Maar er moeten nog veel misverstanden uit de 

weg worden geruimd. Philippe de Maertelaere functioneert als 

gids in de doolhof en lost alle raadsels op. Maar of hij het eeuwige 

getouw trek tussen de geslachten zal beslechten, valt te berwijfelen. 

LD 

Linkebeek. De Moelie: vrijdag 9/' , (021380 77 5') 

Huttenjocher, dirigent VRIJDAG 30 NOV 

~ 20.00 GRIMBERGEN 

CC Stmmbeek 02-263 03 43 

VRIJDAG 16 NOV Gemeenteplein 

DILBEEK Celloconcerti van Vivaldi 
CC Westrand 02-4662030 door Ensemb/e Exp/orations 

Kamer'iJklaan ~ 20.15 
Walpurgis door Mign on 

~ 20.30 VRIJDAG 30 NOV 

OVERIJSE 

ZONDAG 18 NOV CC Den Blan k 02-68759 59 

SINT-GENESIUS-RODE Begijnhof I I 

GC De Boesdaalhoeve 02-381 14 51 Pianoduo Kolacny 
Hoevestraat 67 en koor Scala 
Recital door CreW Vandenplas, ~ 20.30 
contf<l/to en Stephen Collins, pi(iDO 

~ 15.00 

KLEINKUNST EN FOLK 

ZATERDAG 3 NOV 

GRIMBERGEN 

CC Strombeek 02-26303 43 

Gemeent eplein 

Overleven door Kris De Bruyne 

~ 20,15 

ZATERDAG 17 NOV 

DILBEEK 

CC Westrand 02-466 20 30 

Karne r'ijklaan 

Oude Maandag 
door J(Jn De Wilde en de Favoriete Beesten 

~ 20.30 

POP EN ROCK 

DONDERDAG 8 NOV 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02,46073 24 

Kaasmar'kt 75 

Red Harmony 
door Potriek Riguelle en Jon Haurek ict 

~ 20,00 

ZATERDAG 10 NOV 

WEZEMBEEK-OPPEM 

GC De Kam 02,73 143 3 1 

Beekstraat 172 

Colors , door Voice Male 

~ 20.00 

VRIJDAG 16 NOV 

LINKEBEEK 

GC De Moelie 02-38077 51 

Sint-Sebastiaansstraat 14 

Red Harmony 
door Pmriek Rif/uelle en Jan Hou tekiet 

~ 20.00 

VRIJDAG 16 NOV 

WEZEMBEEK-OPPEM 

02-73 1 43 3 1 

GC De Kam. Beekstr'aat 172 

Yel/ow me, Yellow you, 
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Fcrre Grignard door Wig ben Van Lierde 

en Bruno Deneekere 

~ 20.00 

WERELDMUZIEK 

10 EN II NOV 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-380 23 85 

Gemeenveldstraa t 34 

verhalen met muziek, van 13 

tot 15 uur creatieve ateliers , 

om IS uur: Tsuro de haas, mu

ziektheater uit de Batoetraditie 

en start van de kunstveiling 

'Kunst te k(l)eur ten voordele 

van een I I-I I-I I project. 

Doorlopend: interactieve infor

matiestands, wereldmarkt en 

boekenmart. 

Coco Cité 200 I , 
een multicultureel we re/Meesl 

Op zaterdag vanaf 20.00 uur: 

techno, hip-hop en afrobeat. 

Op zondag vanaf I I uur is er 

een wereldfeest-brunch, om 

I 1.30 Anasesem (Afrikaanse 

VRIJDAG 16 NOV 

ASSE-ZELLIK 

CC Den Hor-inck 02-466 78 21 

Noorderlaan 20 

Urban Tred 
~ 20.30 

Het jaar volgens Geert Hoste 

De tiende eindejaarsshow van Geert Hoste windt er geen doek

jes om. Ondanks alle hooggestemde belo ftes van de regerende 

politici is de mensheid er niet op vooruit gegaan. De werkzeker

heid kalft af De frank verdwijnt, maar de euro wordt met ge

mengde gevoelens onthaald. Door enkele spectaculaire terroris

tische acties in het buitenland zit de angst er goed in . Dat belet 

echter niet dat over de aanslagen en de reacties erop grapjes 

kunnen worden gemaakt. Monkelend zinspeelt de cabaretier 

natuurlijk ook op de vermeende 'affaires' van het koningshuis. 

Gelukkig moet de kroonprinses zich binnenkort niet over een 

tweeling ontfermen , zoals een krant ietwat voorbarig voorspelde. 

Maar voor de melk in blikjes za l ze , net zoals de andere burgers, 

meer geld moeten neertellen . De media hengelen meer dan ooit 

naar de gunst van de ki jker met nationale testen, emotionele 

documentaires en reality shows. Ondertussen krijgen enkele 

Vlaamse partijen na rijp beraad een meerduidige naam. Als ze 

tenminste niet uit elkaar spatten. Geert Hoste bezorgt de opi

niemakers ongetwijfeld weer rode oortj es. 

LD 

Grimbergen, CC Strombeek, 16,17 en ,8/", 

tel. 02-263 03 43. Doorna tournee door heel Vlaanderen. 
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ZATERDAG 24 NOV Bluesfestival mer Sreppin ' OUI. CC De Meent 02-380 23 85 


OVERIJSE Bob Chrisrop her en Tex Gemeenveldstraat 24 


CC Den Blank 02-687 59 59 ~ 19.00 Ten-Tamarre 

Begijnhof I I ~ 20.30 


Tam Echo Tam VRIJDAG 16 NOV 


~ 20.30 VILVOORDE CHANSON 


CC Het Bolwel-k 02-255 4690 


JAZZ & BLUES Bolwerkstraat 17 VRIJDAG 30 NOV 


EI Fish & Roland TERVUREN 


ZATERDAG 3 NOV ~ 20.30 CC Papeblok 02-7680300 


KRAAINEM Pastoor Vansandestraat I 5 


GC De Lijsterbes 02-72 1 28 06 DONDERDAG 29 NOV Hommage aan Brei 

Lijsterbessenbomenlaan 6 ALSEMBERG door Fi li p JordcflS 


~ 20.30 

Ring, ring, I've got to sing 
Ferre Grignard herleeft tijdens herdenkingstournee 

Halverwege de jaren zestig verraste Ferre Grignard de 

internationale muziekwereld met de monsterhits 'Ring, 

ring, I've got to sing' en 'We want war'. Zijn eerste plaat 

was verpakt in bruin boterhammenpapier; dat paste immers 

bij zijn imago als protestzanger. Elke vrijdagavond zong 'de 

Ferre' de ziel uit zijn lijf in de Antwerpse Muze. Met zijn 

excentriek gevolg streek hij zowel in nette parochiezaal

tjes als in duistere kroegen neer, temminste als hij de 

concertafspraken niet vergeten was. Zijn lange sluikhaar, 

het ronde brilletje, de wazige drankoogjes en de monu

mentale gestalte droegen ongetwijfeld bij tot zijn bekend

heid. Toch was het vooral de rauwe stem en de ophitsende 

muziek die hem in de Parijse Olympia en in de Amerikaanse hitparade deden belanden. Platenbonzen verge

leken hem aanvankelijk met Bob Dylan en Donovan. Traditionals als 'Drunken Sailor' en 'Good Night, Irene' 

werden door hem niet zonder succes bewerkt. Hoewel hij wel eens flirtte met de blues ontwikkelde hij met 

zijn muzikanten een eigen stijl. Zijn trouwe bondgenoot Emilius Fingertips bespeelde met vingerhoeden zelfs 

een echt wasbord. Ferre, die eigenlijk Fernand heette, gromde, krijste en neuzelde zijn weemoedige teksten 

tot hij vroegtijdig door een ziekte werd geveld. 

Icoon van sixtiesgeneratie 

'Pas nu kunnen we zijn werkelijke waarde schatten', zegt Adriaan Raemdonck, die over Grignards artistiek 

patrimonium waakt. 'Hij is ongetwijfeld uitgegroeid tot een icoon of een symbool van de progressieve sixties

generatie. Omdat hij een groot hart had, kon hij zich niet verweren tegen de haaien, die hem verslonden. 

Maar hij zong even aangrijpend als zijn zwarte collega's. Wie goed luistert, hoort duidelijk hoe hij hunkerde 

naar liefde. Elk lied is een schreeuw om genegenheid. De schilderijen, die hij op het einde van zijn leven 

begon te maken, zijn zelfs mystiek getint. Uit opzwepende songs als 'My crucified Jesus' blijkt echter dat hij 

al heel vroeg naar een meer rechtvaardige wereld verlangde. Rasartiest Ferre wilde zich bevrijden uit zijn 

materiële en fysieke beslommeringen. Daarom schilderde hij imponerende luchtkathedralen die naar het 

hiernamaals of een onbestemd verwijzen.' 

Muzikanten van toen 

Wigbert Van Lierde en Bruno de Neckere laten de komende maanden het repertoire van Ferre Grignard 

herleven tijdens een uitgebreide concerttournee onder het motto 'I wanna yellow you, I wanna yellow me'. 

Enkele muzikanten uit de oorspronkelijke skifflegroep hebben hun medewerking toegezegd. Steven Fillet 

bespeelt het 'washboard' en Gregor Kartad hanteert de viool. Zo kr ijgt de legendarische zanger postuum 

de waardering die hij verdient. 

Ludo Dosogne 

ZATERDAG I DEC 


ASSE-ZELLIK 


CC Den Horrnck 02-466 78 21 


Noorderlaan 20 


Club Transit doo r Jo Lemaire 

~ 20.30 

FILM 

ZONDAG 4 NOV 

OVERIJSE 

CC Den Blank 


Begijnhof I I 


Kleine Vampier 
~ 15.00 

02-687 59 59 


DINSDAG 6 NOV 

DILBEEK 

CC Westrand 02-46620 30 


Kamerijklaan 


Captain Correlli's mando/in 
~ 20.30 

WOENSDAG 7 NOV 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 59 59 


Begijnhof I I 


Requiem for a dream 
~ 20.30 

DONDERDAG 8 NOV 

WEZEMBEEK - OPPEM 

GC De Kam 02-73 143 31 


Beekstraa t 172 


Rosetta 
~ 20.00 

WOENSDAG 14 NOV 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 59 59 


Begijnhof I I 


Heartbreakers 
~ 20.30 

DINSDAG 20 NOV 
DILBEEK 

CC Westrand 02-46620 30 


Kamerijklaan 


A knight's tale 
~ 20.30 

Première op vrijdag' 6 november om 20u in Ge De Kam, Wezembeek-Oppem, tel. 02/731 43 3' 
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WOENSDAG 21 NOV 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 59 59 

Begijnhof I I 

Moulin Rouge 
~ 20.30 

WOENSDAG 21 NOV 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-4607324 

Kaasmarkt 75 

102 Dalmatiërs (jeugdfilm) 

~ 14.30 

ZONDAG lS NOV 

ALSEMBERG 

CC De Meent 02-380 23 85 

Gemeenveldstraat 34 

Traffic 
~ 20.00 

DINSDAG 27 NOV 

DILBEEK 

CC VVestrand 02-466 2030 

Kamerijklaan 

Blow 
~ 20.30 

WOENSDAG 28 NOV 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-6875959 

Begijnhof I I 

La pianiste 
~ 20.30 

DONDERDAG 29 NOV 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-46073 24 

Kaasmarkt 75 

P/eure pas Germaine 
~ 20.00 

" , T

• • • • • • • 
TENTOONSTELLINGEN 

VAN 7 NOV TOT) DEC 

WEMMEL 

GC De Zandloper 02-46073 24 

Kaasmarkt 75 

Fotografiecircuit Vlaanderen: 
Claudia Tricon 

VAN 10 TOT 11 NOV 

OVERIJSE 

Hotel Panorama, Hengstenbel-g 77 

Europese tentoonsteling 
van verschillende kunstberoepcn 

~ Open van 10 tot 18 uur 

VAN I) TOT lS NOV 

OVERIJSE 

CC Den Blank 02-687 5959 

Begijnhof 

Een tuin vol wormen:een 

kunsteducat ieve kindertentoonsteli inH 

TOT 9 DEC 

LEUVEN 

Stedelijk Museum 016-22 4564 

Savoyestraat 6 

Geuren en Kleuren : 
een sociaal-economische geschiedenis I'on 

Vlaams-Brobant in de 19dc en 20c eeuw 

~ Op dinsdag, woensdag en don

derdag van 9.30 tot 17.30 uur, 

op vrijdag van 9.30 tot 21.]0 uur 

en op zaterdag en zondag van 

I].30 tot 18.]0 uur. Gesloten 

op maandag en op I november. 

Nieuwe dansschool 
in Vilvoorde 
De stad Vilvoorde heeft er dankzij Anja Coosemans (28) en Sara Guillaume (23) 

een dansschool bij. De twee dansten jaren bij de Machelse dansgroep 

Jazzmijn en droomden al lang van een eigen dansschool. 'Dansen spreekt 

vandaag de dag heel wat mensen aan dus leek het voor ons het geschik

te moment om onze droom waar te maken', zegt Anja Coosemans. En zo 

ontstond Via dAnS, met de hoofdletters A en S voor de namen van de 

initiatiefneemsters. 'We zijn heel tevreden over de respons. Onze gratis 

proeflessen waren een groot succes. Intussen hebben al meer dan 100 

mensen zich ingeschreven bij onze ViadAnS-school. Dat bewijst ook dat 

er behoefte was aan een dansschool in Vilvoorde', meent Anja Coosemans. 

Anja en Sara bieden in hun school een hele resem dansgenres aan: van 

pre-dans voor kleuters over klassiek ballet tot hip-hop. 'Dat ruime aan

bod is een bewuste keuze. Op die manier kunnen we zowel jong als oud 

bereiken en vindt iedereen hopelijk zijn gading', aldus Anja Coosemans. 

Verenigingen en andere dansscholen kunnen trouwens ook een beroep 

doen op de diensten van ViaDanS. 'Op verzoek gaan we naar andere 

scholen of bij verenigingen lesgeven. Samen met de lessen in onze eigen 

dansschool zorgt dat voor een berg werk maar we doen het verschrik

kelijk graag!', zegt Anja Coosemans. 

ViaDanS bevindt zich in de Vlaanderenstraat 71 in Vilvoorde. 
Voor meer informatie: website: www.viadans.be. 
e-mail: info@viadans.be. t el Anja Coosemans: 0475/21.09.83 of 
Sara Guil/aume 0496/52.51.88 .. 

TD 

http:0496/52.51.88
http:0475/21.09.83
mailto:info@viadans.be
http:www.viadans.be
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NIET TE MISSEN 

Toeters, taarten, tarantula's 
en nog veel meer 

November is de boekenmaand bij uitstek. Al voor de 

vierde maal wordt in de Lijsterbes in Kraainem een 

literair weekend georganiseerd. Op zaterdag 24/1 1 

vertelt Bart Moeyaert zeven spannende verhalen over 

broers, terwijl Caroline Deckman improviseert op de piano. 

Dat ze aan elkaar gewaagd zijn bleek al uit bun vrolijk-intimisti

sche optredens voor Behoud de Begeerte in 'Geletterde Mensen'. 

De succesvolle auteur werd bekroond met de WOIJtertje Pieterse 

Prijs en de Gouden Uil voor het meest uitmuntende kinderboek. 

De tweedehands boekenmarkt op zondag 2S/ I I duurt van I I 

tot 17u. 'Toeters , taarten en tarantula's' is de mysterieuze titel 

van de workshop waarop aIIe kinderen worden uitgenodigd. 

Een jeugdauteur en een illustrator leggen uit hoe een kinderboek 

ontstaat. Om 14u30 belicht Herman Bogaert werk en leven van 

Willem Elsschot. Hij draagt ook representatieve gedichten en 

prozafragmenten van deze Antwerpse schrijver voor. Voor de 

liefhebbers is er een tentoonstelling met illustraties voor kin

derboeken van de Kraainemse kunstenares Rita van BiJzen. 

Info: 02-721 28 06 
LD 

SPORT 

DOORLOPEND 

SINT-STEVENS-WOLUWE 

Gemeentelijke Sporthal 

Leuvensesteenweg 194 

Volleybal voor SS-plussers 

Info: 02-7207847 

VOORDRACHTEN 
CURSUSSEN 

DINSDAG 6 NOV 

GRIMBERGEN 

Psychiatnsch Centrum St A lexlus 

Grimbergesteenweg 40 

Gespreksavond rond her rhema 

<samengaan van psychia
trische problemen en 
verslaving'. Een organisatie van 

Similes St AJexius Grimbergen 

Info: 02-466 3 1 57.02-4568283 of 

01 6-23 23 82. 

~ 20.00 

DINSDAG 6 NOV 

SINT-ULRIKS-KAPELLE 

Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20 

Academie La Motte 

Levensverwachting en 
levenskwaliteit i.S.m. UPV-VUB, 

de Julien Libbrccht 

Info 02-466 20 30 

~ 14.00 

WOENSDAG 7 NOV 
DILBE EK 

CC Westrand 02-4662030 

KamerIJklaan 

De Kleuren van Wit , 

door Dixie DOllsercour en Julie Brown 

~ 20.00 

ZATERDAG 17 NOV 

SINT-MARTENS-BODEGEM 

Castelho f. Molenstraat 102 

Het bouwen van een wilgenhut 

Organisatie:Ve/t Pedevallei-Lennik 

Info 02-5 32 34 69 

~ 14.00 

DINSDAG 20 NOV 
SINT-ULRIKS-KAPELLE 

Kasteel La Motte, Lumbeekstraat 20 

Academie La Motte 

Kijken naar kunst, 
Steran Harrmans 

~ 14.00 

MAANDAG 26 NOV 
GRIMBERGEN 

CC Strombeek, Gemeenteple in 

Star! Cursus <Zorgen voor 
jezelf: de basis voor per
soonlijke groei'. 
Vier maandagavonden. 

Info 02-270 39 42 

VARIA 

ZONDAG 4 NOV 

STROMBEEK-BEVE R 

(GRIMBERGEN) 

Spor-tha l Ernest Soens, Singel 57 

28e Internationale Singelrochten 

Wandel M eedag 2000 
Een organisatie van Singe/wande/aars 

St rombeek -Bever 
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Afsta nden: 6. 12. 21.32 en 42 km 

Vertrek tussen 8 en I S uur 

Info: 02-26779 57 

MAANDAG S NOV 

ASSE 

Hopmarkt 

Seniorenwandeling 
doorheen Terheide (7 km) 

Info 02-454 19 67 

~ 13.30 

DONDERDAG 8 NOV 


JEZUS-EIK (OVERIJSE) 


GC Den BOSUI l. W itherendreef I 


Tamboerwandeling (6 km) 


Tibet.een dia reportage over cultuur en 

natuur door Lade Van Di evel 

Info. Paul Vanloo. 02-65723 09 

~ 20.00 

ZATERDAG 17 NOV 

TERVUREN 

Parochiezaal Sint-Jan Evangelist 

Kerkstraat 23 

Abdijavond. een organisatie va n 

hel Ceciliukoor Tervuren 

~ Vanaf 18 uur 

17 EN 18 NOV 

WATERMAAL-BOSVOORDE 

The Intematlonal School of Brussels 

c . o 0 0 


Zeg het met zijde 
Op I 7 november is het 

zover, dan worden de lau

reaten bekend gemaakt van 

de allereerste wedstrijd 

schilderen op zijde die ooit 

in Vlaanderen werd gehou

den; de Decorfin-prijs 200 I , 
georganiseerd door de 

vzw Vlaamse Vereniging van 

Schilderkunst op Zijde. 

De festiviteiten hebben 

plaats in de volledig vernieuwde kunstgalerij 't Verloren Uurke 

in Meise. Daar kunt u de geselecteerde werken bewonderen van 

19 tot en met 24 november van maandag tot vrijdag van 14 
tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. 

De wedstrijd, met als thema 'Water' werd een groot succes: 

meer dan 120 aanvragen uit heel Vlaanderen. Na de prijsuitrei

king zullen de werken van de laureaten te zien zijn op de 

website van 't Verloren Uurke: www.verlorenuurke.be 

Vzw Vlaamse Vereniging voor Schilderkunst op Zijde, 
Potaardestraat 25, 1860 Meise, 
e-mail: monika.macken@yucom.be 

ZONDAG 18 NOV 

SINT-PIETERS-LEEUW 

Dagkuur Zonn ig Leven 

J. Vanderstraetenst,-aat 20 

(startp laats) 

1ge Wandel-Mee 
Langs de Zuunvallei na<lr hCL prachlige 

kasleel von Colomu 

Een organisati e van deWa nclelclub Sinl

Pieters-Leeuw 

Afstanden: 5, 9, 12, j 6 of 20 I,m 

Srarturen van 8 101 IS uur 

In fo 0496-86 33 4 I 

ZONDAG 18 NOV 


GRIMBERGEN 


Abdij 


De Dag van de Kalligrafie, 

een organisatie van de kalliegranevereni


ging '1 Schrij verke van Grimbergen. Door


lopende demonstrari es I'on 11 101 17 uur. 


Info: 02-270 80 90 


ZONDAG 18 NOV 

HOEILAART 

Zalen Lindenhof. Steenweg op Ove,-iJse 

Creatieve Kerstmarkt 
van Hoei loon Crea tief 

~ Van 10 tot 19 uur 

COLOFON 

23 EN 24 NOV 

GRIMBERGEN 

Volkssterrenwacht MICa. Abdijstraat 22 

Nationale Sterrenkijkdagen 
Info 02-269 12 80 

~ Van 18 tot 23 uur 

23 EN 24 NOV 

TERVUREN 

Cent,-um 

Kroegentocht, jazz, folk en blues 

in een aantal cafés in Tervuren 

Info 02-769 20 8 1 

DONDERDAG 29 NOV 

JEZUS-EIK (OVERIJSE) 

GC De Bosuil. Witherendreef I 

Welriekende-Blankendelle

wandeling (6 km ) 


Info: 02-25 1 53 75 


~ 14.00 


VRIJDAG 30 NOVEMBER 

OVERIJSE 

Provinciaal Druivencentrum Sol heide 

In(o- en debatavond over 

genetische manipulorie, een organisurie 

van Vell-Druil'cosrreel, 

~ 20.00 

Info: 02-25 1 53 7S 

~ 14.00 

ZATERDAG 10 NOV 

DILBEEK 

CC Westrand. Kamenjklaan 

Kookavond 
voor lesbiennes. homo's en bi 's 

Organisatie: Sacha 
Info 02-52077 30 

~ 18.00 

VRIJDAG 16 NOV 

HOEILAART 

Felix Sohiecentrum 

Kattenbel-g 19 

Be/gium's Most Unique 
Indoor Holidag Bazar 
~ Op I7 november van I 0 tot 

18 uur. op 18 november van 

10 tot 17 uur 

ZONDAG 18 NOV 

LINKEBEEK 

Sint -Sebastiaanskel-k 

Wandeling 
<Kunstenaarsdorp' (ong. 8 km) 

Info: 569 17 52 

~ 14.30 

Organisaties en verenigingen die hun activileiten opgenomen willen zien in de volgende agenda 

die de periode van 4 december 2001 tot 4 januari 2002 bestrijkt, moeten ons de nodige infor 

matie bezorgen voor 11 november a.s. 

Ukum uw gegevens fa xen naM RondUit Agenda 02/767 S7 86. Ukum uw informalie ook per brief 

Sluren naar ons redacli e<ldres: Paardenmarktstraat 48, 3080 Tervuren, meI de vermelding RandUil Agenda. 

Gezien hel beperkte aamol beschikbare pagina's word t bij de aankond igingen prioriteil verleend aan 

de <lClivi lciten in de GemeenschapscenIra en de culturele centra in de rand. 

Om voor plaalsi ng in oanmerking te komen l'l'orden de andere activileilen vooral beoordeeld 

op hun uilsl raling naar olie inwoners I'on de mnd. 


REDACTIE Geneviève Ostyn. 


De pic lo gramme n d ie de ve rschille nde rubrieken aanduide n zijn 


van de hand van Chris Vandendriessche . 


VORMGEV ING Mega.L.Una. Brussel 


DRUK A. De Cuyper-Robberecht . Zele. 


VERANTWOO RD ELIJK E UITGEVER 


Henry Coenjaarts. PaardenmarktsIraal 48 . 3080 Tervuren . 


RandUil Agenda wordl gerealiseerd mel de financiële Sleun van de prol'incieVlaams-Brabanl en 
de Vlaamse minisIer van Jeugd, Cultuur, Brusselse aangelegenheden en OnlwikkeJingSS<lmenwerking. 

mailto:monika.macken@yucom.be
http:www.verlorenuurke.be
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Leereilanden binnen het bedrijf reddingsboei 
voor laaggeschoolde wer1\Zoekenden 
Het project Interface van 
het Subregionaal Tewerkstel
lingscomité (STC) van het 
arrondissement H alle Vil
voorde brengt werkgevers 
en laaggeschoolde langdurige 
werkzoekenden dichter bij 
elkaar. Ze krijgen hun scholing 
binnen het bedrijf en hun 
opleiding op de werkvloer. 
Ervaren werknemers verzor
gen de technische opleiding, 
terwijl een externe begeleider 
vooral aandacht besteedt 
aan de persoonlijke begelei
ding of arbeidsattitude van 
de nieuwe werknemer. 

22 	 Het zijn heuse leereilanden 
binnen het bedrijf. 

Volgens Karline De Wilde, project 
ontwikkelaar van Interface, is het 
koerierbedrijf DHL in deze regio een 
schoolvoorbeeld van een succesvol 
instroomproject: 17 werk zoekenden 
volgden bij DHL gedurende twee 
maanden een opl eiding in het laden, 
lossen en sorteren. De zeventi en kan
didaten vollOoiden allen hun opleiding 
en kregen daarna een arbeidscontract 
van onbepaalde duur. Vooraf hadden 
ze een vooropleid ing Nederlands ge
volgd bij" MiKST in Vilvoorde. Werk 
nemers bij DHL moeten de veiligheids
voorschriften kunnen lezen en daarom 
is een goede kennis van het Neder
lands in bet bedrijf alleen al om die 
reden onmisbaar 

Loyale werknemers 
'Veellaaggeschoolden raken moeilijk 
aan de slag in reguliere Jobs, terwijl tal 
bedrijven bepaalde vacatures niet kun 
nen invullen', aldus Karline De Wilde. 
Interface koppelt de concrete personeels
behoefte van een bedrijf aan de bege
leiding en opleiding van laaggeschoolde, 
langdurige werklozen . Het grote voor 
deel is dat de mensen vanaf de start van 
de opleiding meedraaien op de werk 
vlo er én productief zij n voor het beo 
drijf Bovendien merken ,ve dat het 

KarJjne De WiJde 

gaat om heel loyale werknemers want 
er is een minder groot verloop dan bij 
de andere werknemers van het bedrijf 
In het bedriJf krijgen ze veel ruimte 
om de jo b te leren, maar uiteindelijk 
moeten ze dezelfde normen halen als 
de overige werknemers' In het bedrijf 

krij gen ze veel ruimte om de job te 
leren, maar uiteindelijk moeten ze 
deze lfde normen halen als de overige 
werknemers. Er kunnen verschillende 
formules voor het bedrijf worden uit
gewerkt die financi eel aantrekkeli jk 
zi jn. Het bedrijf engageert zich ook 
om na een Interfaceproj ect de ge
slaagde cursisten in dienst te nemen. 

Enthousiasme bij allochtonen 
'De aanpak van Interface slaat blijkbaar 
heel goed aan bij allochtonen en vluchte
lingen,' vervolgt Karline De Wilde. Van 
de 17 kandidaten bij DHL bijvoorbeeld 
waren er immers 14 werknemers van 
allochtone origine. Let wel, bij de uit
nodiging van de kandidaten werd geen 
onderscheid gemaakr tussen Belgen en 
allochtonen , alleen heeft het STC zich 
ex tra ingespannen om die laatste doel
groep te bereiken via alternatieve ka
nalen, zoals m oskeeën, verenigingen 
van aJlochtonen , ... Voor de opleiding 
bij DHL nodigden we 600 potenti ële 
kandidaten uit, waarvan 200 Belgen. 

Daarop kwam een opvallend grote 
respons van de allochtonen, terwijl de 

belangstelling van de Belgen eerder 
gering was. We schreven bewust een 
heel ruim publiek aan en bij de voor
selectie maakten we helemaal geen 
onderscheid naar de herkomst van de 

kandidaten. De voorselectie gebeurt door 
het SIC, maar het bedrijf zelf maakt de 
definitieve keuze van de kandidaten.' 
Naast DHL kan het SIC van Halle Vil
voorde uitpakken met verschillende 
andere geslaagde voorbeelden. Zo start 
Colruyt een project in samenwerking 
met onder andere het OCMW, dat men 
sen toeleidt naar het bedrijf. Het gaat 
daarbij onder meer om cliënten van 

Immigrants in 
the workplace (3) 
In the third part of our series 'Immigrants 
in the workplace' the Randkrant talks to 
Karline De Wilde and Lode Van Loock of 
the Interface project, based in the Halle
Vilvoorde district. This project seeks to 
bring local employers into closer contact 
with those long-term unemployed who 
have only a basic education. The latter 
are offered educational opportunities 
within the company and a training on the 
work floor. Experienced employees pro
vide the technical instruction, while an 
external 'monitor' is primarily responsible 
for looking after the personal aspects. 



hen die leven van een bestaansmini
mum of een aanvraag hebben inge
di end om erkend te worden als poli
tiek vluchteling. 

Efficiënte toegang 
Naast de ins troompro jecten besteed t 
Interface ook veel aandach t aan door
stroming of jobrotatie van mensen die 
werken in het bedrijf. 'Werkzoekenden 
volgen bijvoorbeeld eerst een oplei 
ding in het laden en lossen en nadien 
in het bedienen van een heftruck ' , 
verduidelijkt Karline De Wilde. Een 
polyvalente opleiding versterkt hun 
positi e in het bedrijf. Ze kunnen ook 
worden opgeleid tot een hoger niveau, 
zoals van arbeider tot ploegbaas. Bij het 
bed rijf Colruyt leren werkzoekenden 
eers t inpakken en nadien krijgen ze 
een aanvullende opleiding als vracht
wagenbestuurder of m agazijnier. Da t 
verhoogt de inzet, de veramwoorde
lijkheidszin en motivatie van de 
werknemers.' 
'Het hoeven ook niet alt ijd laagge
schoolden te zij n. In samenwerking 
met de VDAB organiseerde Delta Air 
Transport een opleiding tot vliegtuig
technicus van één jaar, voor mensen 
die in hun thuisland al een opleiding 
in die richting volgden . Een andere 
formu le is de individuele beroepsop-

Zonder Interface zouden 
veel allochtonen geen 

kans krijgen op de 
arbeidsmarkt 

leiding in samenwerking met de VDAB 
en Imerface. De cursisten krijgen vanaf 
het begin van de opleiding een premie 
bovenop hun normale inkomen. Als ze 
slagen in de opleiding kri jgen ze een 
contrac t van onbepaalde duur aange
boden.' 
Ka rline De Wilde benadrukt dat Inter
face een heel efficiën te toegang tot de 
arbeidsmarkt is voor allochtonen, dank 
zij de passende begeleiding op de werk
vloer en de opleiding op maat van het 
bedrijf. Velen kunnen zich niet goed 
verkopen, sollici tatieformulieren be
grijpen ze onvoldoende en tijdens het 
sollicitatiegesprek zij n ze verbaal niet 
sterk genoeg. Zonder lmerface zouden 
velen van hen anders uit de boot vallen. 

Gerard Hautekeur 

Lode Van Loock 

STC Vilvoorde stimuleert samenwerking 
De coördinator van het STC Halle Vilvoorde, Lode Van Loock, wijst erop 
dat Interface zich eerst richtte tot laaggeschoolde werkzoekenden 
(zonder een diploma van secundair onderwijs), die langer dan één jaar 
werkloos waren. Intussen is die doelgroep uitgebreid tot andere kans
arme groepen, zoals bestaansminimumtrekkers, migranten, leerlingen 
in het deeltijds onderwijs, vrouwen in klassieke rolpatronen, oudere 
werkzoekenden, mensen met een handicap en politieke vluchtelingen. 
Die laatste groepen maken de zogenaamde 'harde kern' uit van de 
werkloosheid. Het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeids
markt is het uitgangspunt van Interface. Het opleidingsprogramma op 
maat van het bedrijf houdt ook rekening met het profiel en de diver
siteit van de doelgroep. 
' In Vlaanderen zijn er 13 STC's, maar specifiek yoor het STC Halle Vil
voorde is de nabijheid van Brussel', aldus Lode Van Look. 'Voor de be
drijven in het arrondissement Halle Vilvoorde is er een grote potentiële 
arbeidsreserve in Brussel. Alle opleidingen die opgezet worden vanuit 
het STC Halle Vilvoorde gebeuren uiteraard in het Nederlands. Om de 
werkgelegenheid en de mobiliteit van de werknemers te garanderen, 
moet het Brussels Gewest ervoor zorgen dat werkzoekenden voldoen
de kansen krijgen om Nederlands te leren. De kennis van het Neder
lands is dus een belangrijke troef om een job te vinden in het arron
dissement Halle Vi lvoorde.' 
Volgens Lode Van Loock is het Subregionaal Tewerkstellingscomité van 
Halle Vilvoorde op verschillende vlakken actief om het onderwijs af te 
stemmen op de arbeidsmarkt. 'We verkennen mee stageplaatsen voor 
jongeren die deeltijds leren en deeltijds werken. We geven advies over 
het arbeidsmarktbeleid, we stimuleren het overleg tussen alle relevante 
partners en we promoten projecten van sociale economie. Zo organi
seerden we recent een studiedag voor gemeentebesturen en OCMW's 
over de tewerkstellingskansen in de sociale economie.' 
Tot slot wijst Van Look er op dat naar aanleiding van de sluiting van 
Renault een territoriaal werkgelegenheidspact tot stand kwam. 'Dat is 
een heel ruim platform waarin onder meer de sociale partners, de 
GOM, de provincie Vlaams-Brabant, de stad Vilvoorde en de inte rcom
munale Haviland zijn vertegenwoordigd. Dat breed platform is dus 
ruimer dan het STC Halle Vilvoorde en spitst zich toe op de ontwik
keling van nieuwe werkgelegenheid in deze regio.' 

GH 
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ZONDER OMWEGEN 


REVELATIE 

OF SENSATIE 


Op de radio berichtte een culturele repor
ter dat in Keulen een tentoonstelling liep 

van het menselijk lichaam. Hoe dat precies gebleven. De media stortten 
meli jk iets mankeert, krijg 
Als mij en de mijnen licha

in elkaar zit, werd daar precies uit de doe er zich op als een bende 
ik daarover graag een zo ken gedaan, door ooit levende mensen die honden op een stapel vette 
visueel mogelijke uitleg van kluiven en maakten van het 

de dokter. Die maakt dan 
tot levendig materiaal waren bewerkt. Dat 
wilde ik zien! Ik bezocht alvast de website fa scinerende schouwspel 

een tekeningetje, van het pure sensatie. Een artikel in 
kniegewricht en daarin de 

van de tentoonstelling. Wachtrijen van drie 
uur, vernam ik. Maar Körperwelten verhuis een kwaliteitskrant had het 

meniscus, van het stemor over 'de honderden bezoe
gaan, van de prostaat tegen

de in de zomer van 2000 naar Oberhausen, 
een minder bekende locatie dan Keulen. kers van de tentoonstelling 

aan de blaas. Dat tekeninge- Daar wilde ik naartoe! Körperwelten, die openge
tje prent ik in mijn hoofd en sneden en geconserveerde 
zie ik voor me bij het volgen van het 
mankement. Ook als ik en de mijnen 
lichamelijk onraad voelen, maar daar
om niet meteen een dokter raadplegen, 
wil ik zien waarover het gaat. Ik zoek 
dan in een medisch handboek naar een 
tekeningetje, van het schoudergewricht, 
of het darmstelsel, of neus keel oor. 
Ik ken mensen die graag onder een 
motorkap kijken , maar ben een mens 
die graag onder de hersenpan gluurt. 

De alinea hierboven staat in de tegen
woordige tijd, maar mag inzake de te
keningetj es in de verleden tijd staan. 
Want op een najaarsdag van 2000 reis
de ik naar het Duitse Oberhausen en 
bezocht er Körpervvelten. Er ging een 
wereld voor me open. Ik keek behalve 
onder de hersenpan ook in de borst
holte, en onder het middenrif, en in 
de buik van een man en die van een 
vrouw. Ik zag hele mensen in hun 
blootje staan, van kop tot teen van hun 
huid ontdaan . Ze exposeerden het 
spier-, zenuw- en bloedvatenstelsel. 
Ze lieten zich van twee kanten zien, 
links gespierd, rechts tot op het bot . 
Ze boden een inkijk naar de organen. 
De fameu ze prostaat, de kwetsbare 
meniscus, de mythische achillespees: 
ik stond er met mijn neus bovenop. 
Rook niets, zag alles, het fijne van het 
menseli jk lijf Dat bekijk ik sindsdien op 
mijn gemak in de catalogus van de ten
toonstelling, een handboek anatomie. 
Körperwelten is een revelatie, en de 
schepping van de arts Gunther von 

Hagens. Hij doet wat Vesalius deed, 
beiden in dienst van de anatomie. 
Het verschil tussen beiden is dat de 
Brusselaar lijken ontleedde en teke
ningen maakte van wat hij zag , terwijl 
de Duitser lijken ontleedt en volgens 
een door hemzelf ontwikkeld procédé 
bewaart . Niet in form ol maar 'geplas
tineerd', ontkleed tot op bijvoorbeeld 
hun zenuwstelsel, of in een houding 
geplaatst die levende mensen aanne
men, zittend, lopend, sportend . Von 
Hagens gaat ook op een andere ma
nier verder dan zijn voorgangers: hij 
houdt zijn werk niet onder specialis
ten , maar exposeert het voor leken . 
En om een groot publiek te bereiken, 
maakt hij van de expositie van zijn 
'preparaten' geen wetenschappelijke 
demonstratie, wel een fascinerend 
schouwspel. 

Dat de rondreizende tentoonstelling 
Körperwelten op dit moment in Brus
sel staat opgesteld, is niet onopgemerkt 

lijken toont: en over het zich vergapen 
'aan menselijk verval' . Honderden be
zoekers? Tienduizenden, gok ik, na de 
hele heisa in de media. Lijken! Ja, van 
hun lijkgeur en andere typische ken
merken ontdaan . Menselijk verval? Je 
ziet verdomd het tegendeel, de inge
nieuze opbouw van het m enselijk 
lichaam. Toegegeven, tussen de in 
vitrinekasten geëxposeerde menselijke 
onderdelen liggen een gewone long, 
een rokerslong en een kankerlong, en 
je krij gt ook andere kankers te zien en 
andere ziektes - tja , rokers, en volgens 
mij ook mensen die vatbaar zijn voor 
ingebeelde kwalen , kunnen zich beter 
onthouden van Körperwelten. Kinderen 
zijn toegelaten. Je begrijpt waarom : 
de tentoonstelling is ongemeen leer
rijk . Zich vergapen ? Dát doen mensen 
die naar het tv-programma Big Brother 
ki jken, dat inderdaad het menselijk 
verval breed uitsmeert . 

Natuurlijk is Körperwelten contro
versieel. Dat heb je met zo 'n gedurfde 
aanpak, en als je afgunst opwekt (vooral 
van andere professoren-anatomen), en 
als de kassa rinkelt. Met dat al vind ik 
het doodjammer dat w ie de tentoon
stell ing bezoekt uit belangstelling , 
terechtkomt tussen sensatiezoekers. 
Trek het je niet aan . 

Brigitte Raskin 

Körperwelten. Nog tot 24 februari 2002 in 

de Kelders van Cureghem, Anderlecht. 

02-5281900 en www.koerperwelten.com. 

http:www.koerperwelten.com


De rand is een open 

tuinenweel<end waard 


Tuintoerism e is, ook in ons land, een 
van de snelst groeiende takken in de 
toeristische sector. In tuin tijdschriften 
vind je reclame voor tuinreizen naar 
En geland, Ierland, Nederland, Duits
land, Frankrijk, Itali ë , maar ook naar 
NewYork, Zuid-Afrika , Ceylon , Thai
land, ... In buitenlandse tijdschriften , 
onder meer in het tijd schrift van de 
de prestigieuse Britse Royal Horticu l
tural Society en in het chique Britse 
maandblad GaTdens Illustrated, worden 
af en toe zelfs tuinreizen naar België 
gepromoot. Ook vanuit Nederland ko 
men er elk jaar busladingen vol tuin
lief11ebbers naar de streek van AI1l
werpen of de omgeving van Brugge 
of Gent om tuinen te bezoeken. 
België heeft ook een zeer actief binnen
lands tuinroerisme. Het parlijkse Open 
Tuinenweekend van de Landelijke Gilden 
van de Boerenbond brengt bijvoorbeeld 
elk jaar tijdens het laatste weekend van 
juni een paar tienduizenden m ensen 
op de been. De vereniging Open Tui 
nen-Jardins Ouverts die elk jaar een 
catalogus uitgeeft m et een 200 -tal 
exclusieve privé tuinen , telt een 5000 
leden die tuinen gaan bezoeken. 

Eigenaars willen wel 
Ook in de rand rond Brussel liggen er 
een aantal opmerkeh)ke publieke en 
particuliere tuinen . De publieke tuinen 
zoals het kasteel van Gaasbeek met zijn 
Museumtuin, het park van Groenen
berg of de rozentuin van Coloma in 
Sint-Peters-Leeuw, allen eigendom van 
de Vlaamse Gemeenschap, zijn uiter
aard open voor het publiek. Maar ook 
een aantal particuliere tuinen zetten 

In Londen, Parijs, 
Amsterdam, Rotterdam, 
Luxemburg, Maastricht, 
en naar aanleiding van 

Brugge Cultuurhoofdstad 
2002 volgend jaar ook in 
Brugge, en waarschijnlijk 
op nog veel meer plaat
sen, bestaat er een open 

tuinencircuit: particulieren 
die een weekend lang hun 
privétuin openstellen voor 
bezoekers. In al die steden 
komen daar elk jaar dui
zenden bezoekers op af. 

soms hun deuren open voor het publiek, 
in bet kader van het Open Tuinenweek 
end van de Landelijke Gilden of in het 
kader van Open Tuinen-]ardins Ouverts. 
Uit recente initiatieven zoals het Open 
Tuinenweekend in Rotterdam - ont-

Bui tenlandse tuineigenaars 

kunnen zo in contact 


komen met Vlamingen 

die hun passie delen 


staan in het kader van Rotterdam Cul
turele Hoofdstad 200 I - of het komende 
evenement in Brugge - eveneens ont
staan in de marge van Culturele Hoofd
stad 2002 - blijkt dat veel meer privé
eigenaars bereid ziJll om hun tuin 
open te stellen. 

Passie delen 
Ik zou hier een oproep wil len lanceren 
tot sociaal-culturele verenigingen, cul

turele centra, particulieren of zelfs 
overh eidsdiensten om ook in de rand 
rond Brussel zo'n initiatief te nem en . 
De Vlaamse Gemeenschap is terecht 
trots op haar rijk parkenpa trimonium 
in de rand . Maar verscholen achter hoge 
hagen en muren liggen ook tal van 
schitterende privétuinen die kunnen 
wed ijveren met het beste wat Frank
rijk, Nederland en zelfs Engeland te 
bieden hebben. Ook in de rand rond 
Brussel wonen enthousiaste tuiniers 
die niets liever zouden willen dan hun 
passie en hun kennis te delen met 
andere tuinliefhebbers. Ik ben er vast 
van overtuigd - de ervaring in Brugge 
waarbij ik betrokken was, sterkt mij 
in die overtuiging - da t heel wat van 
die tuineigenaars bereid zijn om aan 
zo'n initiatief mee te werken. 
Naast het feit da t zo 'n 'Open Tuinen 
weekend van de Rand ' een misschien 
onbekend aspect van de groene gordel 
zou tonen en heel wat externe bezoe
kers zou aantrekken, is het ook een uit
stekende gelegenheid om de inwoners 
van de rand zelf te m otiveren om hun 
eigen streek te gaan ontdekken. 
Ik ben er trou wens van overtuigd dat 
ook heel wat buitenlandse tuineige
naars m et veel enthousiasm e zouden 
reageren op zo 'n initiatief Voor hen is 
het een unieke kans om in contact te 
komen met Vlamingen die hun passie 
delen. Integratie via de tuin. Wie weet 
wij Karel Van Miert, randbewoner, Euro
pees burger én gepassioneerd tuinier, 
een dergelijk evenement wel patrone
ren . Wie neemt de handschoen Op7 

Paul Geerts 
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Dat Brussel, Leuven en Vilvoorde hinderlijk dicht bij elkaar liggen, viel eeuwen geleden minder op dan vandaag. 

De drie steden waren besloten binnen hun wallen en tussen hen in strekten zich bos en platteland uit. 

Bovendien had elk van de drie een specifieke functie in de Nederlanden. In Brussel bruiste het Bourgondische 

hofleven, in Leuven zetelde de Alma Mater op haar stoel van wijsheid en in Vilvoorde diende de plaatselijke 

burcht als centrale gevangenis. Dat laatste is een verhaal apart. In tijden van galgenvelden, brandstapels en 

vergeetputten was zo'n gevangenis minder nodig dan vandaag, en toch werd de plaatsnaam Vilvoorde 

synoniem met die gevangenis zoals de plaatsnaam Leuven synoniem werd met de universiteit. 

Op gevangenisbezoek in Vilvoorde 

Toen ik aan mijn boek Hartenheer werkte dat over het 

beruchte leven van de zestiende-eeuwse Deense koning 

Christiaan Il gaat, kwam ik in het rekeningenboek van de 

Amsterdamse bankier Pompejus Occo een curieuze uitga

venpost tegen: Meer uurhgeven umbdat ick den 25 dach Julij myt ein 

dener up schriven mijns g. h. Ko. von Denmarken tho Dordrecht on mijn g. 

I'row Margarieta ete. reysde umb ein deel geJds tho maenen lInd word den 6 

dach in Augusto myt her Anthonius van Metz gefanghen ende nae Fuylforden 

gebrocht, dar wy weren thot den 17 dach Novembris. Die 'dener' was 

een dienaar en zijne genadige vrouw 'Margarieta' was land

voogdes Margareta van Oostenrijk. Het geld waarom de 

bankier haar maande, was een deel van de bruidsschat van 

de koning van Denemarken. Maar waarheen Occo en heer 

Antonius van Metz precies gebracht werden om er meer dan 

drie maanden (van 1522) gevangen te zitten (en te boeten 

voor iets wat Margareta de koning kwalijk nam), begreep ik 

niet: nae Fuylforden. Vilvoorde mag dan prenlang synoniem 

zijn geweest met stank en vuiligheid, ik herkende de plaats

naam niet meteen in de gevangenisnaam. 

Maar zie, er doken andere gevangenen van Margareta van 

Oostenrijk in mijn lectuur op en die werden ook nae Fuylforden 

gebracht, of. duidelijker, àVilvorde opgesloten. Toen ik het mees

terwerk L'Oeuvre au noir van de Franse schrijfster Margueri te 

Yourcenar las en ook zij daarin naar Vilvoorde bleek te ver

wijzen als naar dé gevangenis van de Nederlanden, kon ik 

niet achterblijven: hier moest ik het fijne van weten. 

De Brabantse Bastille 
Volg in Vilvoorde de wegwijzers naar het 'Stadscomplex Tucht

huis' en je komt terecht op de plek aan de Zenne waar de 

waterburcht stond, die nu gestileerd is to t het stadslogo. De 

Brabantse hertog Wenceslas liet de burcht omstreeks 1375 

bouwen naar het patroon van de Parij se Bastille. Die was 

oorspronkelijk een vestingwerk , maar de Brabantse Bastille 

werd meteen een gevangenis. Daarnaast diende het gebouw 

met zeven torens als controlepost tussen Brussel, Leuven en 

Mechelen , wa t m eebracht dat het de uitvalsbasi s was van het 

garnizoen dat de st reek bewaakte. Zo werd Vilvoorde een 

garnizoens- en gevangenisstad, want ook een plaats kiest 

haar lotsbestemming niet zelf. 

Met moordenaars, rovers en andere bandieten werden des

tijds korte metten gemaakt. Maar toch zaten mensen soms 

voor langere tijd opgesloten, in afwachting van een proces , 

of - zoals bankier Occo en heer Antonius van Metz - als gij 

zelaars, of als dissidenten. In de zestiende eeuw kwamen 

vooral protestanten in de gevangenissen terecht, 'ketters ' 

voor Margareta van Oostenrijk, keizer Karel en hun opvol

gers- inquisiteurs. 

De beroemdste gevangene van Vilvoorde was dan ook een 

eerbiedwaardig man: Wi\liam Tyndale, een Engelse theoloog 

die de bijbel in de volkstaal wilde brengen toen dat (nog) 

niet mocht. Hij kwam op het vasteland werken. Zijn vrienden 

smokkelden zijn gedrukte vertalingen Engeland binnen. Zijn 

Vi janden slaagden erin hem te laten opsluiten en te laten ver

oordelen voor ketterij. Tyndale werd in de zomer van 1536 

terechtgesteld nadat ruj anderhalf jaar in een kerker van de 

Vilvoordse gevangenis had vastgezeten . Hij had er zo goed 

mogelijk verder gewerkt en tevergeefs om gunstmaatregelen 

gevraagd aan de markies van Bergen-op-Zoom, die de gou

verneur van de burcht van Vilvoorde was. Tyndale kreeg kort 

na zijn dood erkenning in Engeland, waar zijn bijbelvertaling 

verplichte lectuur werd. En Vilvoorde werd een bedevaarts

oord voor protestantse toeristen, die er h et Tyndalemuseum 

en -monument bezoeken. 

Het verbeteringsgesticht 
De Parijse Bastille werd in 1789 bestormd, de Brabantse werd 

kort voordien afgebroken. Keizerin Maria-Theresia wilde met 

de oude burcht het oude gevangenissysteem doen verdwij

nen, om het te vervangen door heropvoeding in een modern 

verbeteringsgesticht. Werk en discipline moesten van misda

digers fatsoenlijke lieden maken. Hoe die verlichte opvatting 

te rijmen viel met het architecturale complex waarin ze moest 

worden toegpast, is me een raadsel. De 'Correctie' van Vilvoorde 

werd een somber gebouw dat meer dan duizend cellen telde 

en soms een dubbel aantal gevangenen, geen di ssidenten à 
la Tyndale, maar kleine crim inelen die geen doodstraf kregen 

en wel dwangarbeid moesten verrichten in omstandigheden 

die aan de werkkampen van de nazi's doen denken. 



Vil voorde was voonaan wel exclusief voor de Brabanders 

bestemd en voor mensen die op Brabants grondgebied bij de 

lurven werden gevat. Vlamingen hoord en voortaan immers 
thuis in het verbeteringsgesticht van Gent, dat nog voor dat 

van Vil voorde was opgetrokken. En het geboefte in de Her

vormde Noordelijke Nederlanden kwam natuurlijk niet meer 

in de Katholi eke Zuidelijke Nederlanden terecht. 
De gevangenen - mannen en vro uwen in gescheiden vleu

gels - verbleven in ce lletj es van 1,8 x 1,2 m met raampjes 

van 20 x 10 cm. Ze onderhielden zelf het complex, terwijl 

hun eigenlijke dwangarbeid bestond uit de bewerking van 

wol, katoen , hennep en vlas. De standenmaatschappij bl eef 

gehandhaafd: rijke gevangenen werden onderhouden door 
hun familie , arme gevangenen overleefden dank zij liefdadige 

inzamelingen . De gevangenisdokter en zijn collega-chirurg 
moesten er vooral voor zorgen dat de gevangenen aan het 

werk ko nden blijven. 

De Tuchthuiskazerne 
In de woelige jaren van de Franse revolutie tot en met 18 I 5, 
'vVaterioo. werd de Correctie aangepast aan de noden van het 

moment. Nu eens was ze een opvangcentrum voor bedelaars, 
dan een militair hospitaal voor de partij die aan de winnende 
hand was en tussendoor nog altijd een gevangenis. Onder de 
bewoners braken afwisselend opstanden en epidemieën uit. 
De Vilvoordenaars moesten goedschiks of kwaadschiks mee 
opdraaien voor hun kostgangers en kleding en medicamenten 
bezorgen. Samen met het aantal gevangenen nam het aantal 
doden toe, gemiddeld twee mensen per dag. De Correctie 

kreeg een eigen kerkhof, want iedere dag een begrafenis op 
het stadskerkhof bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk in het cen

trum, zette een domper op het stadsleven. 
De grootste nieuwigheid in 1830, toen de Zuid elijke Neder
landen België werden, was de naamsverandering: de gemid

deld duizend gevangenen bevolkten nu la Mai son de Rèclusion, 
alias la Maison pénirenriaire aeVill'orde. Dat duurde geen halve eeuw, 

"vant er brak een tijd van nieuwbou w aan: de beroemde 
Belgische gevangenissen volgens sterren patroon zijn negen
tiende- eeuwse creaties. De o ude gevangenis van Vilvoorde 
werd eerst een militaire gevangenis en dan een gewo ne 
kazerne, een vreemde volgorde, maar de Correctie is zo 'n 

giga ntisch complex dat er plaats is voor vele bestemmingen . 
Toen het leger ook aan ni euwbouw begon te doen en uit 
Vilvoorde verhuisde , namen de jeugdbewegingen een vleLl
gel in van wat ze vrolijk de 'Tuchthuiskazerne' noemden . 

Filmdecor 
Het inspectiebezoek dat keizer Jozef lJ ooit hoogstpersoon
lijk aan de Correctie bracht, moer wel zéér verschillend zijn 
geweest van het informatiebezoek dat ex-premier Dehaene 

en ik aan het complex brengen. Vil voorde , waarvan Jean-Luc 
Dehaene nu burgemeester is, heeft zijn 'Stadscomplex Tucht
huis' in 1981 voor een fors bedrag van het Belgische leger 
gekocht om er eigen diensten in onder te brengen . Het com
plex is nu voor Vilvoorde wa t het Lego-bezit voor een kind 
is: een rerrein vol m ogelijkhed en waaraan altijd iets nieuws 
kan worden toegevoegd, bijvoorbeeld een brandweerkazerne, 
en waarop voortdurend verhuisd en verbererd kan worden. 
Dehaene is thuis in de Correctie, groer en kent wie er werkt. 
Maar mijn weld oorvoede, zonverbrande en zo mers geklede 
gids wordt wel een anachronisme als we het nog intacte ge

deelte van de voormalige 

gevangenis met zijn ake

lige cellengangen, lege 

gevangeniszalen, donkere 

trappenhuizen doorkrui

sen. Het ligt er vol dode 

duiven . Die hebben zich 

door de raampjes naar 

binnen gewurmd en zo 

zichzelf opgesloten tot ze 

van de honger zijn om

gekomen. 'Maar goed dat 

ik hier niet met iemand 

van Gaia rondloop: zegt 
burgemeester Dehaene. 

De kadavers brengen een 
sinistere sfe er in het 

gebouw, terwijl de over

bli jvende celdeurtjes 
houten panelen op duim en met een kijkgaatj e erin - een 
romantische spanning opwekken. De Correctie diende al 

eens als fi lmdecor en ik hoef de voor een foto poserende 
Jean-Luc Dehaene in gedachten maar te vervangen door een 
uitgemergelde bandiet, om die film zó voor m e te zien. 

Legodomein 
Vilvoorde heeft de toekom st van de oude gevangenisvleu
gels toeve rrrou'vvd aan het Brusselse Sint-Lucasinstituut. Het 
is de bedoeling dat aankomende architecten er via een wed

strijd de ideale bestemming voor vinden. Een artistiek, muse
aal of sociaal project - wie weet wat komt er uit de bus. 

Als ik hem de plannen en toekomstdromen van zijn stad 
hoor beschrijven, krijg ik de indruk dat burgemeester Dehaene 
van Vilvoorde binnen afzienbare tijd burgemeester Tobback 
van Leuven naar de kroon wil steken. Maar Tobback hoeft zijn 

historische stad alleen maar (nog) meer luister te geven, 
pleinen te renoveren en buurten te moderni seren. Dehaene 
daarentegen moet van zijn historische stad die verloederde 
tot een stinkend randstedelijk industriegebied weer een stra

lend Brabants woon- en werk centrum maken. (Of hij op den 
duur, om kone metten te maken met de slechte reputatie van 
Vilvoorde, de naam van de stad zal moeten wij zigen, naar het 
voorbeeJd van de CVP die haar partijnaam wil veranderen, 

lijkt voo rlopig de laatste van zijn burgervaderlijke zorgen.) 

Waterside project. Zo heet het grootse plan om van het oud
ste industriële deel van Vilvoorde - op de oevers van de Zenne 

en de Willebroek se vaart - een modern en aantrekkelijk ge
bied te maken met plaats voor én technologische industrie 
én wooncomplexen. Dehaene integreert dat plan met een 
vingerknip in de toekomst van de oostkant van de rand. Het 
TGV- vormingsstation van Schaarbeek, de Waterside van Vil

voorde en de luchthaven van Zaventem zullen in elkaars ver
lengde liggen en samen grote stappen vooruit zetten in de 
richting harmonie en welvaart zeg maar. Zo zal de evolutie 
van Vilvoorde gelijken op de geschiedenis van de Correctie, 
van akelige plek tot Lego-domein. 

Brigitte Raskin 

Met dank aan bUI-gemeester Dehaene . sectiehoofd Werken & Eigen Beheer 

Hendrik Gelaude en Luk Biesemans die Vaa l- de Vilvoordse documentatie

reeks 'Historiek' de tekst 'De Korrektie of Het Tu chthuis' schreef. 
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Wijncursus voor blinden 

André Lenaerts in Strom natuurlijk nog meer blinden te bereiken. aan. Als een boer zegt: we maken hier 
beek-Bever ondervond zelf 'We kunnen natuurlijk niets zeggen al vijf generaties wijn, dan garandeert 
wat het is om blind te wor over de kleur van de wijn, maar des te dat nog niets.' 
den. Hij zocht zijn troost in meer over de geur en de smaak,' ver
de drank, maar op een andere telt hij. Zelf behoort hij nog tot de ge Betaalbare flessen 
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manier dan u denkt: hij ont
wikkelde zich tot een wijn

lukkigen die althans vroeger de kleur 
wel nog hebben kunnen zien, want de 

Hoe goed zijn feeling is, blijkt als we 
de flessen die we op proef van hem 

kenner van niveau, opende blindheid sloeg pas in de jaren 'so toe, hebben meegenomen, gaan opzoeken 
een wijnhandel en - een uni om in de jaren '90 volledig te worden . in de 'Guide Hachette des Vins', de 
cum in België - organiseert Voordat het te laat was, maakte hij te Franse wijnbijbel. Bijna alle producen
wijncursussen voor blinden. voet (! ) een aantal reizen door wijnstre ten staan vermeld en precies met de 

ken en op het laatst zelfs een complete flessen die we kozen en die doorgaans 
'Een blinde voelt zich vaak niet op zijn 'Tour de France du Vin'. Hij teert nu ook nog sterren krijgen van deze be
gemak als hij op restaurant gaat of bij op zijn herinneringen aan deze gron hoorlijk objectieve gids. Zijn witte 
vrienden gaat eten,' legt lenaerts uit. dige kennismaking m et hetgeen voor 'Moulin des Dames' uit de Bergerac 
'Om te beginnen eet hij al langzamer hem toch het grootste wijI}land op wordt met veel lof besproken en kost 
dan de anderen en ze moelen op hem aarde blijft, alle wereldw ijnen ten spijt. dan ook 595 F. Maar Lenaerts zoekt 
wachten. Hij morst ook wel eens iets. het toch niet speciaal in het dure. 'De 
Raymond , er ligt nog een ,;vorteltje naast 
uw bord' Dat 1S vernederend voor een 
blinde en hij blij ft al gauw liever thuis. 

'We kunnen natuurlijk 
niets zeggen over de 

meeste flessen zijn hier tussen de 200 
en 300 [rank: zegt hij. En dat geldt dan 
voor zijn prachtige rode AnJou van 

Maar als hij een zekere wijnkennis heeft, 
mee de wijn kan kiezen en ook wat kleur van de wijn, Domaine de Brizé of voor de fri sse 

Cotes du Ventoux van Pau l Vendran, 
over die wijn kan vertellen wat de an maar des te meer over ook een favoriete leverancier van hem. 
deren misschien niet weten, dan wordt 
hij een volwaardige tafelgenoo t. Zo de geur en de smaak' 

Een financiële uitschi eter in het aan
bod is misschien he t huis Chapoutier, 

leert de blinde zijn probleem te over maar daar zitten we dan ook bij de 
babbelen al s het ware.' De vrouw van Lenaerts werkt mee in allergrootste wijnen uit de Co tes du 

de wijnhandel, di e gedeeltelijk ook is Rhone. En dit hui s onderscheidt zich 
Zestien cursisten opgezet om haar een bron van inkom op nog een gunstige manier, want vrij
Geen wonder dat lenaens een positieve sten te verschaffen. Het pensioen van wel als enige heeft het etiketten laten 
reactie kreeg toen hij een dossier inlever een technisch rekenaar is immers nier maken waarop de gegevens tevens in 
de voor de aanvraag van subsidie voor zo rui m. brailleschrift zijn aangebracht. Dit ver
zijn wijncursus. Het modebedrijf C&A Over zijn assortiment zegt Lenaerts, dient navolging, vindt André Lenaerts, 
beschikt over een steunfonds, waaruit die 'maître sommelier' is maar ook die sinds twee jaar zelf ook braill e 
dil jaar geput werd voor projecten ten veel andere onderscheidingen in de beheerst. GVS 
behoeve van integratie van gehandicap wacht sleepte en in menige wiJnbroe
ten. De activiteit van Lenaerts paste daar derschap in Frankrijk gekozen werd : Wijnhandel A. Lenaerts-Dewaelheyns, Singel 74. 

perfect in. De voormalige gemeente 'Ik koop graag bij kleine wijnboeren 1853 Strombeek-Bever, tel. 02/267 28 88. 

ambtenaar hee ft nu zestien cursisten en bij Jonge, want die pakken het Geopend: werkdagen 10- 19 uur, zaterdag 

uit alle delen van Vlaanderen en hoopt tegenwoordig vaak anders en beter 9- 12 en 14-17 uur, alsook op afspraak. 



Een keizerlijke kloosterling 


Het verblijf van Keizer Karel 
in het Zoniënwoud roept quasi 
onmiddellijk beelden op van 
grootste jachtpartijen waar
aan deze Habsburger gretig 
deelnam. De bekende reeks 
wandtapijten 'De jachten van 
Maximiliaan', die bewaard 
worden in het Louvre, zullen 
er zeker toe hebben bijge
dragen om deze associatie te 
versterken. Maar Keizer Karel 
trok ook om religieuze rede
nen naar de kloosters in het 
Zoniënwoud en meer 
bepaald naar Groenendaal; 
deze priorij had een speciale 
plaats in zijn hart. 

Het verblijf in een kloos ter tijdens de 
Paasweek is een constante in het leven 
van de keizer. In de periode 1516-1531 , 
waarover we dankzij dagelijkse reke
ningen heel nauwkeurige inli ch tingen 
heb ben , verblijft hij gedurende de 
Paasweek negen kaar in een klooster, 
en als hij op dat moment in de Neder
landen vertoeft, kiest hi j steeds voor 
de priorij Groenendaal (151 7, 1522, 
J 531). De daaropvolgende periode is 
minder nauwkeurig in kaart te brengen 
omdat de nodige gegevens ontbreken 
(onder meer voor 1545, 1549 en van 
1553 to t 1556). Zeker is dat hij ook 
in 1550 de Paasweek doorbrengt in 
Groenendaal. De keuze voor Groe
nendaa l is dus erg uitgesproken . 
Slechts één enkele keer brengt hij tij
dens zijn verblijf in de Nederlanden 
de Paasweek niet in Groenendaal 
door, maar elders. namelijk in 
1540 bij de bestraffing van de 

opstandige Gentenaars. 

Duidelijke voorkeur 
Van het rijk van Karel werd gezegd 
dat de zon er nooit onderging en dus 
was de keizer dikwijls op reis en 
vertoefde hij vaak in zij n verschil
lende Europese bezi ttingen. Als 
Karel na zo'n langdurig verbli jf in 
het buitenland weer terugkeert 
naar de Nederlanden, reist hij wel
iswaar eerst naar zijn residentie in 
Brussel, maar het eerste bezoek bui
ten de stad gaat bijna alti jd naar de 
priorij van Groenendaal. 

Keizer Karel trok ook om 
religieuze redenen naar de 

kloosters in het Zoniënwoud 

en meer bepaald naar 

Groenendaal 

Na zijn eerste verbli jf in Spanje vertrekt 
Karel op 20 mei 1520 vanuit La Conma 
om in Vlissingen aan te komen op 1 
juni. Via Gent reist hij naar Brussel waar 
h ij aankomt op 1 2 juni. Vier dagen later 
al verlaa t hij de stad om naar Halle te 
gaan (allicht om o.L.V te danken voor 
de voorspoed ige zeereis). De avond van 
de eerste dag komt hi j aan in Groe
nendaal waar hij ook de volgende 
dagen verblij ft. 

fin Kaiser, ein Kloster 

Wenn man an den Aufenthalt von 
Kaiser Karl im Zoniënwald denkt, 
stellt man sich groBe Jagdgesell

schaften und Festlichkeiten vor, an 
denen dieser Habsburger sicher nur 

zu gern teilnahm. Die Reihe der 
Wandteppiche 'Die Jagden des 

Maximilian', die im Louvre aufbewahrt 
werden, gibt diese Belustigungen 
wohl gut wieder. Ein viel weniger 
bekannter Aspekt ist jedoch die 

Tatsache, dass Kaiser Karl auch aus 
religiösen Gründen in den Zoniën

wald kam, genauer gesagt, in das 
von einem Prior geleitete Kloster 

Groenendaal... 

In 152 J komt hij vanuit Spanje via 

Italië en Duitsland in Brussel aan op 
25 Januari . Zijn eerste bezoek buiten 

de stad, op J 4 februari, gaat ook nu 

weer richting Groenendaal. 

In september J 544 bezoekt hij na zij n 
ter ugkeer in de Nederlanden eerst 

Zevenborren en pas een maand later 
Groenendaal. In 1548 verblijft hij eerst 

op zijn kasteel in Tervuren alvorens twee 
dagen la te r Groenendaal aan te doen. 

Begin en einde 
Karel verblij ft voor het eerst in de 

priorij van Groenendaal op 15 decem
ber 15 j 4 waar hij ook de nacht door

brengt. Rond deze periode vragen de 
Staten van Brabant aan keizer Maximi
liaan om zi jn kleinzoon meerderjarig 
te verklaren . Maximiliaan stemde daar 
begin J 5 j 5 mee in. Karel was op de 
hoog te van de wending die zijn leven 
zou gaan nemen en van de zware ver
antwoordelijkheid die hij op Jeugdige 
leeftijd kreeg te dragen, hij werd pas 
15 jaar op 24 febr uari 1515 . De ver
onderstelling is gewettigd da t dit eer
ste verblijf in Groenendaal te maken 
heeft met een drang naar bezinning 
over deze wending in zijn jonge leven. 
Vooraleer Karel -toen geen keizer meer
in 1556 vanuit Vlissingen afvoer naar 
San Yuste, kwam hi j met zi jn familie
leden in juli en augustus van da t jaar 
nog een keer samen in Brussel. Maar 
hij ging ook nog een laatste maal naar 
Groenendaal. Daar waar hij zich in 
I 5 14 bewust werd van de macht die 
hem zou worden toebedeeld en waar 

hij gedurende zij n hele leven steeds 

opni euw naartoe was getrokken, 
kwam hij in die zomer van 1556 
ook afscheid nemen van de macht. 
Diep in zijn bart moet hij onge
twij feld veel hebben gehouden van 
de priorij. Wellicht daarom spoed
de zi jn zoon zich na de dood van 
zij n vader (21 september 1558) 
onmiddellijk naar Groenendaal 
omdat die plek zo onlosmakelijk 
met zijn vader verbonden was. 
Zo staat Groenendaal aan het begin 
van de heerschappij van de mach
tigste man uit zij n tij d en is het 
eveneens het toneel van zi jn afscheid 
van de macht. 

Michel Erkens 
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IDE QUf\DE - WEGEt\ \Jf\t\ \JLEzEt\tJEER I

ImIET DE "DOOD VAN HE;~TO~ :fAN m. is DE .MAf>Jf>JELijKE Lijf>J VAN

HET BteABANT6E HUIS UITG'E5TO~VcN. 21J~ OUDSTE DOCHTElt<? 
JOJ-IANNA E~FT DE T~OO~. HAA~ 'P1t<'E'CAiV<E POSITiE ALS H~
TOGiN WO~DT "E~ NiET VEEL BerE~ OP M"ET DE VEEL Jt)N(j;E~E 
GE'MAAL.WeNC.E'5LA~ VAN LUXe:MBU~G", AAN HAAI'< 2JJDE. LODEWlJK 

VA~ MAL:E, ~JeAAF VAN VLAANPEIr<e-J. ZIET DAN QQI-( 21JN \.<AN5 SCHOON EN 
NEEMT BINNeN DE \..<01Ce161t KE1-eEN "Dt: BELANc;~IJ\'(~ 'BIeABA~TSé: STEDEN IN. 

HET HEIQTOGELIJL<' PAAK' 

NEEMT SAMEN M~ ENI-<E

LE' NOTABELBL WAAI«'OtJ

DEI« SO-fE"PEN E
VEIeAAIQD T I SEK'
C LAES _ 2. ij N i tJ 

iN 's HEi'2
TOGE NBOsc.H, 

OP DATZELF
DE MOMENT 
"EV5i«DEN DE 
E~GELSE~ 
SLA'::: NA
BU POi-

TiE~S EN 
WOi«DT DE 
A~~E~O
Ne. l-<IeIJG5
G5VANGf~ i fJ ALLE!eiJ L BSGCEFT LDDEWi Jl,( VAN MAL-C 
GE~OME~ :z.ic.1-l NAAK? "PAI«US VOOIe EEN SPOEDBEI<2.AAD 
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itJ DE NACHT VAN 24, Ç)l/.TO
BE~ 1356 BEl-<LlMT HIJ MET 
EEN AA~AL GE2ELLEN DE 
MUY-2EN VAN B~U5SEL ,IeUIÁT 
DE VLt0MSE STA".!DM~D AF 
SN K~IJG'T Dt;:' HAL\.I'E' B~U~
SELSG BEVOLl-<lNC:; AC~-fi~ 
ZiCH, 

DE BI<:2USSELSE VATiQICiË\1.2 
T SEIeC LAE'S , MAAI-<T VANI 

LOD'EWUkS A'FWE2iCHSI D GE
B\I.2Uil-< OM I".! 'T CEHEIM HET 
VS'\I.2ZET TE OIeGANi~EleEtJ, 

BiNNE~ 'DE WEB< is HEEL ZUID-BI2ABANT 
BEV~IjD F~ Ti'ZiOMFEEIeT T' S'E~CLAEC; ALÇ 
E'~t0 WAIeÇ VOLkÇ'HE.LD 
vVENCE~LAS kEEI<:2T TEIeUG NAAIe Bie 
EN Ç'LAAT C\.I8eAAIeD lOT 1<2 iDDEiQ, 

http:VOLk�'HE.LD


TOf--lANNA STAAT AANVANI-<ELijt,< 

fJiET W[;;iC;EV<ACf--lTib TSC.EI\JOVEIQ 

:2iJN vOOIQ'STEL. MAM:;:' SCf--lEPEN 

T' S5\<:2CLAES WUIT DE. HERTOG

i N OP DE DOOie HAAI:? EN WEt--J

CG5LAS GEDANE. PLECf--lTi c:;;,E GE- ..... 

LOFTE BIJ DS TIQOONSBI;STij 

c,iJ\lC &;5EN ENI-<EL- STut,Oe- BIE:US

SEL<; GKZONDG[;;BiGD AF TE ZUL

LEI\J STAAN 'TijDENS HAM;:? I:?E


IT1:2 PEJ2iODE, 

OP 26 MAA~T 1388 BS'GEFFT 
T' SE\<ZCLAP'; ziCH TE PAAIQD 
VAN L-ENI\.J i K NAA~ BIeU5SEL. 
TEY.2 HOOGT5 VAN YLEZENBEB<. 
KOMT Hij OOG 1N OOG TE STMN 
MET DE BALJUW EN DE BAS
TAA\eD200N VAN ZWEDE\e, WiL
LE'M VAN CLÈVE"S. 

iN DE SCHADUW VAN HET STAD
Huis PLAATSTE' MEN iN DE 19~ 
EEUW 'EEN MOI\JUMENT VOOt:C 
T' SE\eCLAES EN NOG STE"EDS 
Wr:2UVEN D5 vooY<BijGANG"5ï<~S 
OVE'1e EVe\oeAA.~DS IQ..{;'CI-fTEl(2I-lAND 
OMDAT DIT GEWl.-< ZOU BIeENGtN. 

DE BV<~SSELAA~S ZijN UiTZINNiG VAN WOeDE t;f\J BEGE
VEN 21CH GbWADEND NAAIe HET t-<ASTEEL VAN GAASBEE1Á 
DAT zij BSSTOIQMEN E'N PLATB~NDEN. 2WEDEIi< WEET NOG 
ViA E'E'N. ONDEI'2.AA\eDSE GANG "'T"E ONTKOME/\j. MAAv.z.. AL 
ZIJN BEZITTINGEN L<OMEN VOLLE'D 'IG i N B~U55EL'SE HANDEN 

DE PLAATS WAA'(.:2 "EVF~AAIeD T' SEI'<CLAE5 20 LA'FHA\QTiG W'E)eD AANG"t' 
teAND WOIeDT iN DE VQLI..<SMOND QUADE-WEGEN" GENOEMD.11 

CASlo~. EINDE 
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G A s T E N B o E !( 

'Embrace the differences', 
dat is wat ons rijk maakt 
De International Christian 
Academy (ICA) in Sint-Gene
sius-Rode onderscheidt zich 
alvast van andere scholen 
door haar leerkrachten die 
als zendeling naar hier ko
men om les te geven. Uniek 
is ook dat de christelijke 
waarden centraal staan in 
de school en als bindmiddel 
fungeren tussen de verschil
lende culturen in de ICA en 
de lokale bevolking. De Ame
rikaanse Anita Van Gorp is 
directrice. 

'rCA werd twintig jaar geleden opge
richt als school voor kinderen van mis
sionarissen, maar al na vijf jaar kwamen 
hier voornamelijk kinderen van 'expa
triates'. Vooral ouders die op zoek waren 
naar een familiale sfeer komen bij ons 
aankloppen. Kleinschaligheid is dan 
ook onze sterkste troef; een doorsnee 
klas telt hier twaalf kinderen. Ook ouders 
die hun kinderen naar de grote, dure 
scholen zouden kunnen sturen, kiezen 
voor de kleinschaligheid van onze school, 
omdat ze beseffen dat hun kinderen 
in deze omgeving de cultuurschok 
gemakkelijker te boven komen. 
Maar hoewel de doelgroep is veran
derd, blijven de christelijke waarden 
die aan de basis liggen van deze 

Des écoles internationales 
en périphérie 
Dans notre série consacrée aux écoles 
internationales dans la périphérie, nous 
sommes partis cette fois rendre visite à 
!'International Christian Academy (ICA) 
de Rhode-Sainte-Genèse. Cette école se 
distingue résolument des autres par son 
personnel enseignant, qui se sent investi 
d'une täche de pédagogue et de mission
naire tout à la fo is. Les valeurs chrétiennes 
occupent une position centrale dans cette 
école et créent Ie lien entre les différen
tes cultures et la population locale. 
'Embrace the differences', telle est la 
devise d'Anita Van Gorp, la directrice 
américaine de I'ICA. 

school centraal staan. Dage
lijks staat er een les rond de 
Bijbel op het programma en 
twee maal per week gaan we 
naar de kapel. We vragen van 
de o uders bij het begin van 
het schooljaar een schriftelij 
ke bevestiging dat zij er zich 
van bewust zijn dat de rCA 
een christelijke school is. Dat j:OTQ - PI\SC ,\) 

is niet onbelangrijk als je weet dat 
hier naast katholieke ook boeddhisti
sche kinderen school lopen, evenals 
hindoes en moslims. 
Het personeel van de school, ikzelf 
incluis, bestaat uit zendelingen die 
zich in de rCA willen verrijken door 

'In één klas zit een mix 
van kinderen uit Zuid
Afrika, de Verenigde Staten, 
Finland en Korea' 

enkele jaren les te geven aan buiten
landse kinderen . 'Teaching the nations', 
zoals wij dat hi er graag noemen. 
Meestal zi jn de leerkrachten al een jaar 
voor hun komst naar Sint-Genesius
Rode druk in de weer m et fondsen
werving om hun verblijf hier te be
kostigen. Ook onze uitrusti ng hebben 
we zo grotendeels kunnen financieren. 

Leerzame taaluitwisseling 
Wij hebben gelukkig de lokalen mo
gen betrekken onder de internationale 
kerk, waar elke zondag zo' n 500 kerk
gangers naar toe komen. De misviering 
wordt vertaald naar acht talen , waar
onder ook het Nederlands. Dat zorgt 
voor een interessante ontmoeting tus
sen de verschillende culturen in de 
school én met de lokale bevolking. Voor 
de lessen lichamelijke opvoeding maken 
we gebrUik van het zwembad en de 
turnzaal van Sint-Genesius-Rode, waar 
onze leerlingen dus ook in contact ko
men met lokale kinderen. Zij sp reken 
Engels en Belgische kinderen die wat 
Engels kennen knopen dan spontaan 
een gesprek aan. 

VJGNERON 

rk streef ernaar om de contacten met 
de lokale scholen verder uit te bouwen, 
vooral met het oog op de leerzame 
taal uitwisselingen die zo ontstaan. 
Onze leerlingen die Frans of Neder
lands leren krijgen zo de kans om ge
sprekken te voeren met hun collega
leerlingen van hier en vice versa. 
Wij volgen het Amerikaanse curriculum, 
maar dan lichtjes aangepast aan de 
specifieke situatie hier. Zo voorzien 
wij in extra lessen Engels en' Frans als 
vreemde taal. Nederlands doceren wij, 
voorlopig althans, nog niet in de [CA 
omdat we geen Nederlandstalige leer
kracht hebben onder de missionaris
leerkrachten waarmee we werken. Als 
zich een leraar Nederlands zou aan 
bieden, dan is die van harte welkom. 

Verenigde Naties 
Hoewel we maar een kleine school zijn, 
zijn we toch een beetje als de Verenigde 
Naties. In één klas zit bijvoorbeeld een 
mix van kinderen uit Zuid-Afrika, de 
Verenigde Staten, Finland en Korea. 
Die verscheidenheid brengt ons ook op 
ideeën. Zo had een Koreaans jongetje 
steevast een typisch Koreaans gerecht 
mee voor de lunch. Het kind at steeds 
mer het hoofd naar beneden, beschaamd 
als het daarover was. Dat bracht ons 
op het idee om één keer per maand 
de gebruiken in een ander land te be
lichten en zo belangstelLing te wekken 
voor de diverse culturen. 'Embrace the 
di fferences' (omhels de verschillen), 
dat is wat ons rijk maakt.' 

Anita Van Gorp 

International Christian Academy is bereik

baar op het nummer 02/358 16 64. 


