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Ik heb de verkiezingavond en een deel 
van de verkiezingsnacht doorgebracht 
in ‘’t Schoon Verdiep’ van het stadhuis 

van Antwerpen, dat zijn naam niet gestolen 
heeft, samen met een belangrijk deel van de 
nationale en van de wereldpers. Dit lijkt een 
wat verre aanloop naar wat een beschouwend 
stuk over de Vlaamse rand rond Brussel moet 
worden, maar toch lijkt mij die nodig. Het 
heeft weinig zin om ons blind te staren op 
de uitslagen in elke Vlaamse randgemeente 
(en enkele andere) apart: daar rukten over 
het algemeen de extremen op (de francofo-
nie en het Vlaams Belang), wat voorspelbaar 
was. Zeer licht Vlaams verlies had soms grote 
gevolgen, zoals in Kraainem waar de enige 
Vlaamse schepenzetel verloren ging. Echte 
winnaars waren zeldzaam. Maar hoe moet 
het nu verder? En bestaat er zoiets als een les 
van Antwerpen?

Goed bestuur essentieel
Naarmate de avond vorderde werd in Ant-
werpen duidelijk dat het Vlaams Belang – en 
alleen dààrom was de internationale pers 
massaal in Antwerpen neergestreken – ner-
gens zou binnenbreken, laat staan in Ant-
werpen, zelfs niet in Mortsel of Schoten. En 
wie alles goed had gevolgd wist dat het vb in 
steden die goed worden geleid, achteruitging 
of een moeizaam status-quo behield: dus 
niet alleen in Antwerpen (Patrick Janssens), 
maar ook in Sint-Niklaas (Freddy Willockx), 
Mechelen (Bart Somers), en ook overdui-
delijk in Gent (waar de zeer verdienstelijke 
burgemeester Frank Beke wordt opgevolgd 
door zijn partijgenoot Daniël Termont). Het 
vb haalde zijn winst in de kleine steden en op 
het platteland, waar het een inhaalbeweging 
uitvoerde, en steeg fors in een stad als Aalst, 
waar het stedelijk beleid al jaren baadt in 
geruzie tussen personen. Antwerpen, Gent, 
Mechelen en Sint-Niklaas hebben met el-

kaar een ‘project’ gemeen, gedragen door een 
sterke burgemeester, die op zijn beurt kan re-
kenen op een sterke ploeg. Dit project is een 
stadsproject, dat erop is gericht eerst de bin-
nenstad en nadien de voorsteden opnieuw 
leefbaar te maken. 

De respons op extremisme is goed bestuur. 
Goed bestuur is niet tégen iets of iemand ge-
richt, maar ijvert voor de burger en zijn leef-
wereld.

Opdat de Vlaamse rand op zijn beurt leef-
baar zou blijven – en hier en daar opnieuw 
zou worden – is er behoefte aan een identiek 
project en aan een sterk bestuur.

Voorrangsbeleid
Zo’n project voor de rand kan niet alleen be-
staan uit weerbaarheid tegen de francofonie, 
of tegen de eurocraten, of tegen alles wat niet 
Vlaams is. Dat is er maar één element van 
– en dan hebben we het met name over de 
strijd tegen de extreme francofonie, en zeker 
niet tegen de eurocratie. Het zijn tenslotte 
de Nederlanders geweest die ervoor zorgden 
dat de Vlaamse lijst Voerbelangen in Voeren 
bijna tien procent winst boekte en de Frans-
taligen rond de gebroeders Happart even-
veel verloren. Deze verkiezingen hebben ons 

overigens ook geleerd dat er zoiets bestaat 
als gematigde Franstaligen, die zich best in 
een Vlaams-Brabants project willen inscha-
kelen. Zo’n project moet in de eerste plaats 
positief zijn, gericht op de verbetering van de 
omstandigheden waarin de inwoners van de 
randgemeenten, en van Vlaams-Brabant in 
het algemeen, leven. 

Alleen de Vlaamse regering is in staat dit 
te doen, niet de lokale gekozenen. De hele 
Vlaamse rand rond Brussel heeft recht op 
een goed uitgewerkt voorrangsbeleid met 
concrete plannen en de daarbij horende in-
vesteringen naar Antwerps model, of naar 
analogie met het start-project voor de re-
gio Zaventem dat op de sporen werd gezet 
na het aangekondigde vertrek van koerier-
bedrijf dhl.

Dit alles veronderstelt ook een verbetering 
van de verhoudingen tussen het Brussels Ge-
west en Vlaams-Brabant, en dus Vlaanderen, 
zodat in onderling overleg en wederzijds 
respect dossiers zoals de geluidsoverlast van 
de luchthaven of de drukte op de grote ring 
rond Brussel kunnen worden besproken. 

Omdat het beste wapen tegen elke vorm 
van extremisme een goed bestuur is. 

La leçon d’Anvers s’applique aussi à la périphérie
Les élections communales du 8 octobre dernier n’ont pas provoqué de séisme politique 
dans la périphérie. Néanmoins, dans les 6 communes à facilités, les partis flamands ont 
une fois encore dû céder un peu de terrain au bénéfice des extrémistes francophones. Dans 
les autres communes de la périphérie, c’est surtout le Vlaams Belang qui a progressé.

Comme les résultats électoraux l’ont prouvé à Anvers et dans plusieurs autres villes cen-
trales de Flandre, la réponse à l’extrémisme est une bonne gestion. Pour que la périphérie 
flamande reste viable et que l’extrémisme soit arrêté, le gouvernement flamand doit axer 
sa politique sur la priorité accordée à l’ensemble de la périphérie en visant une améliora-
tion des conditions de vie des habitants de la région.

De les van Antwerpen 
geldt ook voor de rand

De gemeenteraadsverkiezingen 

van 8 oktober l.l. hebben 

in de rand geen politieke 

aardverschuiving veroorzaakt. 

Toch moeten de Vlaamse partijen 

in de 6 faciliteitengemeenten 

alweer licht terrein prijsgeven 

ten voordele van de Franstaligen. 

Elders in de rand boekte vooral 

Vlaams Belang vooruitgang.

TEKST Guido Fonteyn | FOTO Filip Claessens
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T
egen dat jaar zouden volgens 
die studie verplaatsingen met 
de auto in de brede rand rond 
Brussel bijna 50 % meer tijd 
vergen. De files zullen niet al-

leen langer worden in de Brusselse Vijfhoek 
en in en om de Noordwijk maar ook in een 
nauwere rand van 33 gemeenten rond het 
Gewest. De studie verwacht dat ‘in 2015 een 
echte ring van files Brussel zal omsluiten’. 
Buiten het Brussels Gewest treedt tegen dan 
veralgemeende filevorming op in de zoge-

naamde gen-zone, het gebied van 116 ge-
meenten – van Aalst tot voorbij Leuven, van 
Nijvel tot Boom – dat we hier noemen naar 
het Gewestelijk ExpressNet (gen), het open-
baar vervoersnetwerk dat Brussel en die zeer 
brede periferie zal bedienen. Er zal tegen dan 
ook 33 % meer brandstof worden verbruikt. 
In de brede rand rond Brussel stoot het weg-
verkeer 22 % meer co₂ in de lucht, in het 
Brussels Gewest 13 %. Vergelijk: de milieuver-
plichtingen die we in het kader van de strijd 
tegen klimaatverandering op ons genomen 
hebben – in het zogenaamde Kyotoprotocol 
– vereisen dat we tegen 2012 juist 7,5 % min-
der broeikasgassen uitstoten dan in 1990! 

Groeiende pendelbeweging
Echt verbazend is dat scenario eigenlijk niet. 
Tussen 1991 en 2001 speelde zich immers een 
vergelijkbare evolutie af. Dat weten we goed 
omdat het Nationaal Instituut voor de Statis-
tiek juist in die jaren zeer gedetailleerde cij-
fers heeft verzameld. Daaruit leren we dat de 
groei van de economische activiteit een grote 
rol speelde in de verkeersexplosie: tussen 
1991 en 2001 nam de tewerkstelling in Brus-
sel en zijn brede rand sterk toe. In het Brus-
sels Gewest steeg het aantal jobs met 5 % van 
650.000 tot 682.000. De sterkste banengroei 
situeerde zich evenwel in een zogenaamde 
eerste periferie van 33 gemeenten rond Brus-
sel: + 28 % van 198.000 naar 255.000 jobs. 
Maar ook in de daaromheen liggende tweede 
periferie van 83 gemeenten steeg de tewerk-
stelling met een forse 14 % tot 443.000 waar-
door de totale tewerkstelling in Brussel plus 
gen-zone 1,38 miljoen banen bedroeg. In 
het Brussels Gewest was de werkende bevol-
king – de mensen die effectief een baan heb-
ben – in 2001 met 355.000 maar half zo groot 
als het aantal banen. Het gevolg is een grote 
en groeiende pendelbeweging: in 2001 werk-
ten 378.789 niet-Brusselaars in de hoofdstad, 
een toename met 20 % tegenover 1991. Door 
de groeiende tewerkstelling in de rand rond 
Brussel nam de weliswaar veel kleinere ‘uit-
gaande’ pendel – Brusselaars die elders wer-
ken – nog sterker toe: + 36 % tot 52.668. Al-
leen voor het woon-werkverkeer waren er in 
2001 dus elke dag 860.000 ‘bewegingen’ in en 
uit Brussel. 

Ook de zogenaamde schoolpendel naar 
Brussel groeide sterk: in 2001 kwamen elke 
schooldag 66.577 kinderen die niet in Brus-
sel wonen naar Brusselse scholen, een stij-
ging met 25,6 % tegenover 1991. De uitgaande 
schoolpendel is sowieso veel kleiner, maar 
kromp wel met bijna een derde tot 7.936. 

Vindt u het nu al druk op de 

wegen in de rand? Wel, dat zal 

er niet op verbeteren als de 

prognoses kloppen die het 

Brussels Gewest liet maken over 

de verkeerssituatie in 2015. 

TEKST John Vandaele | FOTO’S Patrick De Spiegelaere

Rijdt koning auto zich vast tegen 2015?
Verwachte verkeersevolutie in de rand stemt tot nadenken
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Meer mensen, meer auto’s
Maar mensen verplaatsen zich niet alleen om 
te gaan werken of om school te lopen: ook in 
de vrije tijd of om te consumeren, verplaat-
sen ze zich steeds vaker, meestal met de wa-
gen. Daardoor leidde de bevolkingstoename 
in Brussel én de rand – los van werk en school 
– tot meer verkeer. In het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest was de eerste stijging sinds 
decennia nog bescheiden met 1 %. De rand 
daarentegen kende een bevolkingstoename 
met 4 %, ruim 120.000 extra inwoners. Steeds 
meer van die inwoners beschikken over een 
auto: op die tien jaar is het aantal wagens bij 
de gezinnen toegenomen met liefst 207.400 
stuks, waarvan 80 % in de gen-zone. In de 
gen-zone bedroeg het aantal wagens in 2001 
per 100 inwoners 47,9 (tegen 40,6 in 1991). In 
het armere Brussels Gewest steeg dat cijfer 
van 33 naar 35,6. En hoe meer wagens, hoe 
meer ermee wordt gereden, zo leert de erva-
ring. Het cijfer over de gezinswagens is ietwat 
vertekend omdat een groot deel van die wa-
gens bedrijfswagens zijn die door werkge-
vers als vergoeding in natura ter beschikking 
worden gesteld van werknemers. Liefst 37 % 
van de wagens die ’s morgens op de Brusselse 
Ring rijden, zijn bedrijfswagens! 

Langer in de auto
Met dat alles is het aantal gemotoriseerde ver-
plaatsingen in het totale gebied van Brussel en 
zijn brede rand tussen 1991 en 2001 met 14 % 
toegenomen, tot 1,4 miljoen per dag. Dage-
lijks zijn er 133.528 woon-werkverplaatsingen 
van de brede rand naar het Brussels Gewest. 
Daarvan worden er 61 % gemaakt met de ei-
gen wagen, en nog eens 5 % door mee te rijden 
in andermans wagen. Het openbaar vervoer 
is slechts goed voor 33 %, het laagste aandeel 
van alle verplaatsingen naar Brussel. Van de 
verplaatsingen van buiten die gen-zone naar 
Brussel gebeuren er immers 43 % met het 
openbaar vervoer. Ook van de ruim 28.000 
school-pendelverplaatsingen tussen de brede 
rand en het Brussels Gewest gebeuren er 49 % 
met de wagen. Voor verplaatsingen naar Brus-
sel om andere motieven valt op dat vanuit de 
gen-zone liefst 88 % daarvan met de wagen 
gebeurt, tegen 76 % vanuit gebieden die ver-
der van Brussel liggen. Besluit: vanuit de bre-
de rand wordt meer met de auto naar Brussel 
gereden dan van op grotere afstand. 

De toename van het autoverkeer heeft ge-
leid tot het uitdijen van het verkeer in zowel 
tijd als ruimte. De ochtendspits duurt niet 
langer van 7 tot 9 u. maar van 6 tot 10 u. Zo-
wel tussen 6 en 7 u., als tussen 9 en 10 u., is het 

aantal auto’s in Brussel met ongeveer 160.000 
stuks toegenomen. Het verkeer verspreidt 
zich ook ruimtelijk omdat mensen meer ge-
bruik maken van sluikroutes in de woonwij-
ken. Gemeenten proberen zich daartegen te 
verzetten door meer en meer wijken tot zone 
30 uit te roepen. Etterbeek (46,7 % van het 
gemeentelijk wegennet), Oudergem (41,7 %) 
en Evere (41,1 %) spannen hier de kroon. 
Sint-Joost-ten-Node (2,8 %) en Vorst (0,2 %) 
bengelen achteraan. 

Slotsom van dat alles is dat mensen die 
zich met de wagen verplaatsen tijdens de 
spits in 2001 dagelijks liefst 28 minuten lan-
ger in de wagen zaten dan in 1991, een stijging 
met 56 %. Alle soorten wegen door elkaar, 
bedroeg de gemiddelde snelheid in de on-
derzochte zone 27km/u. In 1991 was de wagen 
nog 38 minuten sneller dan het openbaar 
vervoer voor wie van de rand naar Brussel 
ging tijdens de spits. In 2001 was de tijdwinst 
voor de wagen al teruggelopen tot 2 minuten. 
In omgekeerde richting – van Brussel naar de 
rand – bleef de wagen nog altijd 35 minuten 
sneller. 

Bescheiden groei, grote gevolgen
Er zijn gegronde sociologische redenen om 
aan te nemen dat de evolutie tussen 1991 en 
2001 zich zal herhalen tussen nu en 2015. Er 
wordt immers verwacht dat de bevolking 
zowel in het Brussels Gewest als in de gen-
zone – nu al 2.942.915 – met 5 % zal toene-
men. Omdat elk individu zich tegenwoordig 
meer wil verplaatsen, liefst met de auto, leidt 
alleen al die bevolkingstoename tot een forse 
stijging van de vraag naar verplaatsingen. 
Komt daar bij dat ook de tewerkstelling in 
het gebied opnieuw sterk zal groeien. Brus-
sel en de gen-zone waren in 2001 goed voor 
1.380.862 banen. Verwacht wordt dat dit cijfer 
tegen 2015 oploopt tot 1.496.000 banen, plus 
116.000 dus. De sterkste groei is opnieuw te 
verwachten in de eerste periferie van 33 ge-
meenten rond Brussel (+ 14 %), gevolgd door 
de tweede periferie (+ 8 %) en het Brussels 
Gewest (+ 6 %). 

Ook het aantal kinderen en jongeren dat 
school loopt in het Brussels Gewest – in 2001 
om en bij de 241.000 – zou tegen 2015 met 
9,6 % stijgen. Vooral het secundair en hoger 
onderwijs zijn daarvoor verantwoordelijk. 

Het zijn die basisprocessen, plus het feit 
dat de auto nog dominanter is voor verplaat-
singen om andere motieven, die verklaren 
waarom het gemotoriseerd vervoer in de hele 
zone met 5 % zou toenemen in 2015: 3 % in 
Brussel en 7 % in de brede rand. 

Op een wegennet dat op heel wat plaatsen 
nu al tegen zijn maximale capaciteit zit, heb-
ben dergelijke op het eerste zicht bescheiden 
groeicijfers grote gevolgen. Een paar procent 
meer auto’s maken vaak het verschil tussen 
file en rijden. Toch vertellen eenvoudige ex-
trapolaties niet het hele verhaal. De Brusselse 
studie geeft zelf aan dat als de reistijd met de 
wagen met 25 % stijgt, 5 % van die automo-
bilisten overstapt naar openbaar vervoer. 
Welnu, de gemiddelde tijdsduur van de tra-
jecten zal met 45 % toenemen in de brede 
rand, en met 32 % in het Brusselse Gewest. 
Voor verplaatsingen van de brede rand naar 
Brussel wordt het openbaar vervoer tegen 
2015 zo’n 10 minuten sneller dan de auto. Het 
is afwachten wat de weerslag van deze gege-
vens op het autogebruik zal zijn, zeker omdat 
vanaf 2012 het gen grotendeels klaar is. En 
dan zijn er uiteraard nog de vele hefbomen 
van het mobiliteitsbeleid waarmee de over-
heid het gedrag van mensen kan proberen 
te beïnvloeden. Dat is stof voor een artikel in 
het volgende nummer. 

Will the Brussels region 
be gridlocked by 2015?

Do you think the roads around Brussels 
are already very busy? Well, it is not set 
to improve if the prognoses about the 
situation on the roads by 2015 that the 
Brussels region had drawn up are cor-
rect. By that year, travelling by car in the 
region around Brussels will take nearly 
50 % longer. Traffic jams will no longer 
just occur in Brussels and its immediate 
surroundings but also in a large area of 
Flanders, from Aalst to past Leuven and 
from Nijvel to Boom. 

This will hardly come as a surprise. 
Between 1991 and 2001, a similar devel-
opment occurred when growth in eco-
nomic activity played a major role in the 
explosion of traffic. Between 1991 and 
2001, employment in and around Brus-
sels increased considerably. There are 
sound sociological reasons to assume 
that this explosion will be repeated be-
tween now and 2015. A 5 % increase in 
the population of the Brussels region 
and surrounding areas is likely with 
employment expected to increase once 
again.



�

NIEUWS UIT DE GEMEENTEN
Van Asse tot Zaventem

Steeds meer anderstalige leerlingen

DE	RAND,	Het aantal kinderen in de basis-
scholen in de Vlaamse rand dat thuis geen 
Nederlands spreekt, stijgt spectaculair, zo 
blijkt uit cijfers die afkomstig zijn van het 
kabinet van Vlaams minister van Onderwijs 
Frank Vandenbroucke. Momenteel bedraagt 
het gemiddeld aantal anderstalige kinderen 
in het basisonderwijs 31 procent, maar in 
sommige scholen loopt dat percentage op tot 
70 of zelfs 80 procent. Koplopers zijn de ba-
sisschool van het gemeenschapsonderwijs in 
Vilvoorde waar 86 procent van de leerlingen 
thuis geen Nederlands spreekt, gevolgd door 
de vrije kleuterschool van Zellik met 80 pro-
cent. ‘Momenteel lopen er 31.609 kinderen 

school in de Nederlandstalige basisscholen in 
de Vlaamse rand, waarvan er maar liefst 9.788 
thuis een andere taal spreken dan het Neder-
lands. Dat grote aantal anderstalige leerlingen 
kan leiden tot een daling van het onderwijs-
niveau en dat is voor niemand een goede zaak’, 
vindt Ben Weyts (n-va), de kabinetschef van 
Vlaams minister Geert Bourgeois. ‘Daarom 
pleit ik voor nog meer inspanningen om 
anderstalige kinderen bij te scholen, bijvoor-
beeld door een verplicht voorbereidend taal-
badjaar. Ook van de ouders moeten we meer 
inspanningen vragen om zelf Nederlands te 
leren en te spreken met hun kinderen.’

TD

Eerste start-bus naar luchthaven
DE	RAND,	Sinds kort kunnen pendelaars 
naar de luchthavenregio gebruik maken 
van de nieuwe buslijn 652 van De Lijn. De 
nieuwe lijn vertrekt aan het station van 
Leuven en houdt halt in Herent, Korten-
berg, Zaventem Zuid, Corporate Village, de 
luchthaven en Cargo. ‘Lijn 652 maakt deel 
uit van het start-project van de Vlaamse 
regering dat de tewerkstelling in de lucht-
havenregio nieuw leven moet inblazen. 
Een vlottere bereikbaarheid van de regio 
speelt daarin natuurlijk een belangrijke 
rol en dus kreeg De Lijn de opdracht om 
nieuwe busverbindingen op te zetten’, legt 

Philippe Jacobs, woordvoerder van De Lijn 
Vlaams-Brabant uit. De nieuwe lijn 652 is 
de eerste van dertien nieuwe buslijnen die 
de komende maanden in dienst worden 
genomen. ‘Ook de bestaande streeklijnen 
in de regio krijgen vanaf 2008 en 2009 een 
hogere frequentie’, aldus Philippe Jacobs. 

TD

Wie meer informatie wil over de nieuwe 
buslijn 652, kan terecht op de website van 
De Lijn Vlaams-Brabant,  
www.delijn.be/vlaamsbrabant of  
het telefoonnummer 070-220 200

Laat de mensen 
uitpraten

DE	RAND,	De provincie Vlaams-Brabant en 
vzw ‘de Rand’ lanceren opnieuw een taalsen-
sibiliseringscampagne bij de handelaars in de 
rand. Onder het motto ‘Oefen hier je Neder-
lands’, wil men de winkeliers ertoe aansporen 
om niet meteen naar een andere taal over te 
schakelen als een anderstalige klant het Ne-
derlands nog niet volledig beheerst, maar 
toch probeert de taal te spreken. Het idee 
achter de campagne is hetzelfde gebleven 
als de voorbije jaren, maar de aanpak is deze 
keer iets anders. Per deelnemende gemeente 
worden een aantal handelszaken geselec-
teerd, waar de anderstalige zijn Nederlands 
in de praktijk kan oefenen. Een sticker op de 
deur of etalage geeft aan dat ze meedoen met 
de actie. Anderstaligen die een cursus Neder-
lands volgen of gewoon geïnteresseerd zijn, 
krijgen een pictogrammenboekje waarin 
ze woorden vinden die essentieel zijn als ze 
boodschappen gaan doen. De handelaars en 
hun anderstalige klanten maken bovendien 
kans op een luxeweekend in Vlaanderen. De 
anderstalige klanten krijgen daarom een of 
meer spaarkaarten, die – als ze vol zijn – bij 
de winkelier in de wedstrijdbus gaan. 

TD

Meer informatie over de campagne vindt u 
via www.oefenhierjeNederlands.be.
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’t Moleken van Zellik
HOEILAART,	Wie van in Brussel richting Aalst de lijnbus 
neemt kan net over Zellikberg ‘den arret’ (stopplaats) ‘’t 
Meuleken van Zelk’ nemen. Die stopplaats verwijst naar 
een molen waar graan (tarwe, rogge, spelt, masteluin, of 
haver) tot meel werd gemalen. 

De windmolen in Zellik lag vlakbij de Brusselsesteen-
weg in de Jan de Keersmaeckerstraat. De windmolen 
werd daar in 1653 gebouwd met octrooi verleend door de 
Raad van Brabant. Deze molen was zeker niet de eerste 
die in Zellik werd gebouwd. Er is al in 1486 sprake van 
de ‘meulenmeester’ van de Sint-Baafsabdij in Zellik die 
‘eener meulenasse’ leverde om de windmolen op te ka-
lefateren. De molen moet toen dus lelijk toegetakeld zijn 
geweest, wellicht tengevolge van oorlogsgeweld waarbij 
de troepen van keizer Maximiliaan van Oostenrijk o.l.v. 
Albrecht van Saksen – een voorvader van onze koning 
Albert II – de streek rond Brussel verwoestten. 

In de 18de eeuw waren vader en zoon De Beenhouwer 
na elkaar molenaar op de windmolen van Zellik. Vader 
Hendrik was naast molenaar ook landbouwer en be-
werkte 8 dagwand bouwland – een dagwand is een oude 
landmaat die op één dag kon beploegd kon worden. Na-
dien volgde zijn zoon Cornelius de Beenhouwer hem op, 
wiens dochter Joanna trouwde met Engelbert van Ingel-
ghem. Zij lieten in 1749 het nog bestaande molenaarshuis 
in de Jan de Keersmaeckerstraat bouwen. Het bouwjaar 
staat vermeld boven de voordeur met de initialen e.v.i.g. 
- i.d.b. Engelbert werd opgevolgd door zijn zoon Hen-
drik. In 1796 wordt een zekere Henri Timmermans meu-
nier op de windmolen van Zellik. Hij was een van de rijk-
ste ingezetenen van Zellik en betaalde toen niet minder 
dan 500 livres aan Franse oorlogsbelasting. 

In de 19de eeuw was de bekende familie Van Roy mo-
lenaar in Zellik. De houten windmolen van Zellik werd 
tijdens de Eerste Wereldoorlog gesloopt. De bezettende 
Duitse legermacht beschuldigde de molenaar ervan met 
zijn wieken signalen te hebben gegeven over de troepen-
beweging. Daarom moest de windmolen verdwijnen. 
Sindsdien herinnert alleen nog ‘den arret van ’t Meuleken 
van Zelk’ aan het houten gevaarte dat de molenberg van 
Zellik sierde. 

Jaak Ockeley

 Oud Nieuws 

Provincie volgt marktprijzen
VLAAMS-BRABANT, De pro-
vincie Vlaams-Brabant heeft de 
waarde van de huizen opgetrok-
ken die in aanmerking komen 
voor bijkomende sociale leningen 
voor aankoop, bouw of renova-
tie. Tot nog toe was die waarde 
bepaald op 150.000 euro. ‘Dat 
cijfer is niet meer aangepast aan 
de marktrealiteit, zeker niet in de 
dure gemeenten van de rand’, zegt 
gedeputeerde voor huisvesting 
Toine De Coninck. ‘Daarom heb-
ben we besloten de grenswaarde 
op te trekken.’ In de rand komen 
nu woningen tot een waarde van 
230.000 euro in aanmerking 
voor bijkomende leningen voor 
particulieren. Voor de andere ge-
meenten in Vlaams-Brabant werd 

het grensbedrag opgetrokken tot 
185.000 euro. ‘Zo zullen opnieuw 
meer mensen een beroep kunnen 
doen op de provincie voor de ver-
wezenlijking van hun woonplan-
nen’, meent Toine De Coninck. 

TD

Meer informatie over de sociale 
leningen vindt u via www.vlaams-
brabant.be, tel. 016-26 73 09 of  
e-mail wonen@vlaamsbrabant.be
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Veel jobs, weinig gegadigden
ZAVENTEM,	Veel bedrijven in de 
regio Zaventem zijn dringend op 
zoek naar werknemers om hun 
openstaande vacatures in de vul-
len. Dat is onlangs nog maar eens 
duidelijk gebleken op de jaarlijkse 
jobbeurs van de Lokale Werkwin-
kel van Zaventem. ‘Maar liefst 41 
bedrijven waren aanwezig op de 
beurs, en samen boden ze meer 
dan 500 vacatures aan’, vertelt 
Wim Desloovere, voorzitter van de 
Lokale Werkwinkel in Zaventem. 

‘Die bedrijven zijn vaak op zoek 
naar technisch geschoold perso-
neel en dat is blijkbaar erg moeilijk 
te vinden. Komt daarbij dat maar 

6 procent van de lokale bevolking 
momenteel zonder werk zit, wat 
een stuk lager is dan het Vlaamse 
gemiddelde.’ De Werkwinkel zelf 
heeft het trouwens moeilijk om 
personeel te vinden voor zijn 
nieuwe strijkwinkel. ‘Hier in de 
streek is het inderdaad verre van 
gemakkelijk om mensen te vinden. 
Dat ondervinden we zelf ook.

TD

Wie meer informatie wil over jobs 
in de regio Zaventem, kan contact 
opnemen met de Werkwinkel via 
de website www.werkwinkel.be  
of via het telefoonnummer  
02-709 00 80

Voorbeeldige stad
VILVOORDE, Vilvoorde staat 
samen met het West-Vlaamse Wa-
regem aan de kop van het Vlaamse 
lijstje van steden en gemeenten 
met de beste dienstverlening. Dat 
blijkt althans uit een onderzoek 
van de consumentenorganisatie 
Test-Aankoop, die een aantal ano-
nieme onderzoekers op pad stuur-
de. Zij testten verschillende scena-
rio’s uit om zo het niveau van de 
dienstverlening en informatiever-

strekking van 159 gemeentelijke 
administraties in kaart te brengen. 
Vilvoorde scoorde onder meer erg 
goed op het vlak van affichering 
van de openingsuren, hulp bij hu-
welijksformaliteiten en bij de aan-
vraag van reispassen. Ook Halle 
en Beersel haalden goede cijfers. 
Overigens scoorde geen enkele 
gemeente in Vlaams-Brabant echt 
slecht.

TD

© FC
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HET VERENIGINGSLEVEN IN DE RAND

In het tweede luik van onze reeks over het verenigingsleven in de rand staat de deelname van buitenlanders 

centraal. Waarom tellen zo veel Vlaamse verenigingen bijna uitsluitend Vlaamse leden? En waarom 

verenigen de meeste allochtonen zich schijnbaar automatisch in eigen organisaties? Is het water tussen de 

vele verschillende culturen in Vlaanderen nog te diep om tot een divers en multicultureel verenigingsleven 

te komen, of worden er toch bruggen gebouwd? De verantwoordelijken van enkele willekeurig gekozen 

Vlaamse en allochtone verenigingen in de rand hebben zo hun eigen bedenkingen bij al die vragen. 

TEKST Klaartje Van Rompaey | FOTO’S Filip Claessens

V
eel Vlaamse verenigingen tel-
len nauwelijks of geen buiten-
landers in hun ledenbestand. 
Dat is ook zo bij de 130 jaar 
oude Koninklijke Muziekver-

eniging Sint-Cecilia uit Sint-Pieters-Leeuw. 
‘De buitenlandse inbreng in onze muziekver-
eniging beperkt zich tot een paar leerlingen 
met ouders van Griekse of Engelse afkomst’, 
vertelt secretaris Willy Nechelput. ‘Toch ma-
ken we geen onderscheid bij het aantrekken 
van jonge leerlingen, iedereen is welkom.’ 

Dat de Koninklijke Muziekvereniging 
Sint-Cecilia zo weinig buitenlandse leden 
telt, heeft volgens Willy Nechelput alles te 
maken met de taalbarrière. ‘We moeten al-
lemaal de waarheid en de echte kern van het 
integratieprobleem onder ogen durven te 
zien. Zolang men de taal niet spreekt is inte-
gratie onmogelijk, het is al moeilijk genoeg 
als men ze wel spreekt. Het probleem ligt 
volgens mij niet zo direct bij de verenigingen, 
op een aantal uitzonderingen na, maar bij de 
allochtonen. Als bestuurder van een lagere 
school erger ik er me vaak aan dat buiten de 
schoolpoort meteen wordt overgeschakeld 
op de andere taal. Zo komt er geen integra-
tie. Als bij het taalprobleem ook nog het 
(multi)cultuurprobleem komt, wordt het 
helemaal moeilijk.’

Gemeentebestuur in de fout
Dat de gebrekkige kennis van het Nederlands 
vaak spelbreker is bij pogingen om het le-
denbestand meer divers te maken, heeft ook 
Sigrid Hendrix van Xenia-kav Machelen on-
dervonden. ‘Onze jong-kav-afdeling telt heel 
weinig allochtone leden en dat vinden we ei-
genlijk allemaal heel jammer. We hebben al 
vaak de koppen bijeengestoken om te zoeken 
naar een goede manier om allochtone vrou-
wen te betrekken bij onze werking. Maar het 
gaat heel moeizaam, er komt weinig respons 
op onze initiatieven. Zo hebben we bijvoor-

2

Willy Nechelput

Iedereen is welkom, 
maar toch laten buitenlanders het afweten
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beeld onlangs een Marokkaanse avond ge-
organiseerd om Marokkaanse vrouwen aan 
te trekken. Maar behalve de Marokkaanse 
vrouw die een kookdemonstratie kwam ge-
ven, was er geen enkele allochtone vrouw te 
bespeuren. Het is echt heel moeilijk om ze 
te bereiken, de drempel ligt blijkbaar nog te 
hoog. Soms komen er wel allochtone vrou-
wen naar een activiteit, maar als ze het Ne-
derlands onvoldoende beheersen, haken ze 
al snel af. De enige Marokkaanse vrouw die 
onze kooklessen regelmatig volgt, spreekt 
perfect Nederlands.’

Sigrid Hendrix wijst in dat verband op 
de verantwoordelijkheid van het gemeente-
bestuur van Machelen. ‘Hier is nog heel veel 
werk aan de winkel wat de lessen Nederlands 
voor anderstaligen betreft. Onze gemeente 
scoort bijzonder slecht op dat vlak. Volgens 
mij komt dat ook omdat Machelen geen echt 
cultureel centrum heeft waar je mensen op 
een ongedwongen manier met elkaar in con-
tact kunt brengen. Ook een dienst integratie 
met een integratieambtenaar is hier onbe-
staande, terwijl juist daar alles zou moeten 
beginnen. Je moet buitenlandse inwijkelin-
gen van meet af aan welkom heten en door-
verwijzen naar het gemeentelijke aanbod 
van taallessen en het verenigingsleven. Maar 
van zo’n doorstroming is hier tot onze grote 
spijt helemaal geen sprake.’

Allochtoon tegen wil en dank
Bitter weinig allochtonen lijken dus de weg 
te vinden naar het klassieke Vlaamse ver-
enigingsleven. Maar ook het omgekeerde is 
waar, vertelt Souad Lanjri van Alif-Lam uit 
Vilvoorde. ‘Wij organiseren activiteiten die 
de integratie van allochtone vrouwen in de 
samenleving moet bevorderen. Ons ledenbe-
stand bestaat voornamelijk uit Marokkaanse 
vrouwen, maar we hebben bijvoorbeeld ook 
Spaanse en Italiaanse leden. Hoewel we open 
staan voor iedereen en dat ook duidelijk ma-
ken op evenementen als de Cultuurmarkt en 
de Wereldmarkt, heeft nog geen enkele Bel-
gische vrouw zich bij ons ingeschreven.’

Alif-Lam is dus tegen wil en dank een 
vereniging die uitsluitend uit allochtone 
vrouwen bestaat. Toch betekent dat niet dat 
de leden zich afzonderen van de Vlaamse 
samenleving, integendeel. De hoofddoel-
stelling van alle activiteiten van Alif-Lam is 
de integratie van allochtone vrouwen in hun 
directe omgeving te bevorderen. ‘Omdat er 
veel oudere vrouwen bij ons komen die anal-
fabeet zijn, starten we meestal met Arabische 
lessen. Zo kunnen die vrouwen leren schrij-
ven en lezen in hun eigen taal. Vervolgens 
zetten we de stap naar lessen Nederlands en 
andere vormingscursussen. De bedoeling is 
die vrouwen meer te betrekken bij het sociale 
leven, het schoolgebeuren van hun kinderen 
of kleinkinderen, kortom bij alles wat om-
gaat in hun leefomgeving. Onze vereniging 

wil dus een brugfunctie vervullen tussen de 
allochtone en de autochtone gemeenschap. 
Wij proberen ook zoveel mogelijk contact te 
zoeken met het Vlaamse verenigingsleven; 
er staat bijvoorbeeld een samenwerking op 
til met de kav van Vilvoorde. En we grijpen 
evenementen als de Cultuurmarkt met beide 
handen aan om de autochtone bevolking 
kennis te laten maken met onze cultuur.’

Ghetto of brug
Het veel gehoorde verwijt dat organisaties 
van uitsluitend allochtonen ghettovorming 
veroorzaken, komt met deze getuigenis op 
losse schroeven te staan. Volgens Naima 
Sharkaoui, coördinator van het Minderhe-
denforum, is het tegendeel al vaak bewezen. 

‘Wij vinden dat er twee belangrijke rollen zijn 
weggelegd voor de allochtone verenigingen. 
In de eerste plaats kunnen die verenigingen 
beter dan wie ook de allochtone bevolking 
aanzetten tot zogenaamd ‘actief burgerschap’. 
Zij staan dicht bij de allochtonen, ook bij die 
groepen die anders weinig of niet bereikt 
worden zoals bijvoorbeeld de allochtone 
huisvrouwen. Vanuit hun kennis en hun net-
werken kunnen ze die mensen actiever ma-
ken in het verenigingsleven en in de samen-
leving in het algemeen. En het bewijs dat dit 
niet louter theorie is, is de doorstroming van 
allochtonen uit zelforganisaties naar andere 
organisaties als vakbonden, oudercomités of 
de politiek. Een tweede belangrijke rol van 
de allochtone verenigingen is die van brug-
genbouwers. De zelforganisaties zijn een 
aanspreekpunt voor zowel de allochtone 
als de autochtone gemeenschap om de ‘an-
dere kant’ te benaderen. Vaak kennen zelfs 
de grootste of meest gevestigde organisaties 
de allochtone bevolking niet. Ze hebben dus 
een brug of een aanspreekpunt nodig om 
een wederzijdse kennismaking mogelijk te 
maken. Alleen door wederzijdse kennisma-
king kan er meer begrip en respect groeien 
voor elkaars cultuur.’

Ook Mimoun Benamar van Zinga, een 
Vilvoordse vereniging voor allochtone jon-
geren, neemt die rol van bruggenbouwer 
ernstig op. ‘Het verenigingsleven is volgens 
mij enorm belangrijk voor de integratie om-
dat het ervoor zorgt dat mensen elkaar beter 
leren kennen. 

We hebben in 2000 Zinga opgericht omdat 
veel allochtone jongeren daar gewoon om 
vroegen. We wilden hen een ontmoetings-
plaats bieden waar ze de kans krijgen om deel 
te nemen aan allerlei activiteiten. We hebben 
nu ongeveer 150 ingeschreven leden van ver-
schillende nationaliteiten die we samen leren 
spelen en elkaar aanvaarden. We staan open 
voor iedereen en schenken aandacht aan elke 
cultuur.’ De allochtone jongeren voelen zich 
volgens Mimoun gewoon beter thuis in een 
allochtone vereniging. De typisch Vlaamse 
organisaties trekken hen om verschillende 

redenen minder aan. ‘Ik denk niet dat ze dis-
criminerend zijn, maar de activiteiten die ze 
organiseren maken de allochtonen niet echt 
enthousiast. De sfeer is er heel anders, de 
muziek verschilt enorm, er wordt veel alco-
hol aangeboden, etc. Sommige vzw’s hebben 
daarenboven helemaal geen ervaring met 
culturele verschillen.’

Divers bestaat ook
Toch vindt Mimoun Benamar, net als Willy 
Nechelput, Sigrid Hendrix en Souad Lanjri 
trouwens, dat het verenigingsleven in Vlaan-
deren diverser zou moeten zijn. Gelukkig zijn 
ook daar voorbeelden van te vinden in de 
rand. Nourredine Bensalah vertelt trots hoe 
hij er in Diegem in slaagt om allochtone en 
autochtone jongeren te verenigen in Inkad. 

‘Inkad is een vereniging met ongeveer 100 
kinderen en jongeren van verschillende na-
tionaliteiten: van Marokkanen en Algerijnen 
over Belgen tot zelfs Bengalen. We hebben 
heel bewust gekozen om open te zijn voor ie-
dereen, want we willen geen ghetto vormen, 
dat heeft geen zin. We organiseren vanalles, 
van Arabische les tot sportactiviteiten, maar 
onze leden zijn vrij in hun keuze. Iemand die 
alleen maar wil sporten, is even welkom als 
iemand die ook Arabische les volgt. Dat is 
volgens mij onze sterkte. We hebben nu een 
mix van verschillende nationaliteiten en dat 
gaat prima samen. Hetzelfde geldt trouwens 
voor de Diegemse moskeevereniging waar-
van ik zelf lid ben. Daar zitten ook veel ver-
schillende nationaliteiten bijeen, zonder dat 
dit ooit tot problemen heeft geleid. Nu is de 
voertaal daar nog Arabisch, maar in de toe-
komst zou dat wel eens Nederlands kunnen 
worden.’ 

Souad Lanjri
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Willem M. Roggeman

De meest vertaalde dichter  
van het Nederlandse taalgebied

Willem M. Roggeman heeft 

meer dan 50 poëziebundels, 

een handvol romans en boeken 

met essays en interviews op 

zijn palmares staan. Hij is 

vermoedelijk de meest vertaalde 

dichter van het Nederlandse 

taalgebied. En hij blijft schrijven. 

‘De ideeën blijven komen. Er zal 

wellicht nooit genoeg tijd zijn om 

die allemaal uit te werken.’

TEKST Ines Minten | FOTO Patrick De Spiegelaere

D
e dichter begon zijn carrière 
als journalist bij de krant Het 
Laatste Nieuws, waar hij over 
literatuur en beeldende kun-
sten schreef. ‘Ik ben er bin-

nengekomen via de schrijver Jan Walravens. 
Die had mijn dichtwerk opgemerkt en stelde 
me voor bij de krant aan de slag te gaan.’ Zijn 
faam als dichter begon toen Willem M. Rog-
geman een aantal gedichten instuurde voor 
een wedstrijd. ‘Mijn vader vond al dat dichten 
maar niets. “Daar zul je nooit je brood mee 
verdienen”, zei hij telkens. Hij vond dat ik aan 
die wedstrijd moest deelnemen om eens te 
zien wat al die poëzie uiteindelijk waard was.’ 
Roggeman won de eerste prijs en oogstte veel 
lof van juryleden zoals Louis Paul Boon en 
Gaston Burssens. Het commentaar van zijn 
vader verstomde en de dichter was gelan-
ceerd. Toch was hij met die winnende cyclus 
niet aan zijn proefstuk toe. ‘Ik herinner me 
nog heel goed het allereerste gedichtje dat ik 
schreef ’, vertelt Roggeman. ‘Ik moet negen 
geweest zijn en logeerde bij mijn grootou-
ders in Geraadsbergen. Aan hun keukentafel 
schreef ik een natuurgedicht over bloemen 
en bijen. Het staat me allemaal nog helder 
voor de geest. De poëzie heeft me sindsdien 
nooit meer losgelaten.’

Overal succes
Momenteel werkt Willem M. Roggeman het 
drukste seizoen uit zijn leven af. Onlangs ver-
scheen zijn recentste bundel Blue Notebook, 
met uitsluitend jazzgedichten. Er bestaat ook 
een cd van, waarop hijzelf de gedichten voor-
leest, begeleid door solo-bassimprovisaties. 
In het najaar staat een Italiaanse vertaling van 
de bundel op het programma, óók met cd, in 
het Nederlands én het Italiaans. Tegelijk ver-
schijnt in Duitsland de vertaling van zijn vo-
rige bundel, Het nut van de Poëzie, en komt er 
een Franse verzamelbundel van zijn werk – 
alweer de derde in die taal. Verder gaat de reis 
nog naar Rusland, waar enkele jaren geleden 
al een bundel van Roggeman verscheen en nu 
een belangrijk literair tijdschrift tien bladzij-
den aan zijn werk besteedt. En dat is nog niet 
alles. In Bulgarije verschijnt een bloemlezing 
van Vlaamse poëzie, die Roggeman heeft 
samengesteld, in Bretagne verschijnen een 
aantal gedichten in een tijdschrift. In Roeme-
nië en Tsjechië, ten slotte, zijn een paar bun-
dels in voorbereiding. Gelukkig komen die 
er pas in het voorjaar, of de auteur zou geen 
tijd meer vinden om voort te werken aan de 
dichtbundel en de roman die momenteel op 
zijn bureau liggen en die hij binnen niet al te 
lange tijd op het Nederlandstalige publiek zal 

FIGURANDTEN
Zo gaat dat (soms)

De zon komt te laat op
en speelt dan tussen de bomen
maar houdt zich veilig
aan de rand van de wereld.
Door de muur klinkt
de televisie van de buren
die zorgt voor melancholie.
De dichter liegt 
in dunne boekjes
en waant zich een Gulliver
in het diepst van zijn gedachten.
En de schaarse lezer
Gelooft hem op zijn woord.
Buiten wordt het laatste landschap
Met beton dichtgestort.

(uit Sneeuwblindheid, 1974)
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loslaten. ‘Dat succes heeft te maken met het 
feit dat mijn poëzie niet erg hermetisch is en 
de mensen onmiddellijk aanspreekt. Zo reis 
je van het ene internationale poëziefestival 
naar het andere, en ga je door de handen van 
de ene vertaler naar die van de volgende.’

Nieuwe terreinen verkennen
Schrijven vormt de rode draad door het le-
ven van Willem M. Roggeman en de taal op 
zich is een van zijn hoofdthema’s. Hij schrijft 
er vaak direct over. ‘Logisch’, vindt de dichter. 
‘Taal is het materiaal waar ik mee werk, zoals 
een schilder dat doet met verf en lijnen.’ Hij 
mag dan in alle literaire genres thuis zijn, op 
zijn thema’s is Roggeman behoorlijk zuinig. 
‘Er zijn er eigenlijk maar drie die ik steeds 
opnieuw behandel. Mijn thema’s zijn bijna 
obsessies, maar de manier waarop ik ze be-
handel evolueert voortdurend. Je hebt kun-
stenaars die op jonge leeftijd een bepaalde 
stijl vinden en daar nooit meer van afwij-
ken, zoals de Franse dichter Rimbaud, die 
ook radicaal met dichten is gestopt toen hij 
vond dat hij niets meer te vertellen had.’ Het 
andere, evoluerende type, gaat doorgaans 
langer mee. Denk maar aan Hugo Claus of 
Picasso, die haast geen deelgebied van hun 
vak onontgonnen hebben gelaten. ‘Als je een 
bepaalde stijl eenmaal meester bent, is het 
niet meer interessant om hem voort te zet-
ten. Veel boeiender is het om steeds nieuwe 
terreinen te verkennen. Ikzelf ben al verschil-
lende keren van stijl veranderd. Later kun 
je die verschillende stijlen dan eventueel op 
een verfrissende manier combineren, zodat 
je alweer tot een origineel resultaat komt.’ 
Twee andere thema’s waar je onmogelijk om-
heen kunt in het werk van Willem M. Rog-
geman, zijn de tijd en de werkelijkheid. ‘De 
tijd bestaat op zich niet. De mens heeft hem 
uitgevonden om zijn leven praktisch te kun-
nen regelen. Als je de aarde verlaat, bestaan er 
geen uren en dagen meer. Een onuitputtelijk 
thema. Een ander is de werkelijkheid, die je 
niet kent en nooit zult kennen, omdat er geen 
objectieve maatstaven zijn waarmee je ze 
kunt meten. Iedereen interpreteert de wer-
kelijkheid anders. Als tien mensen een ver-
keersongeval zien, krijg je tien verschillende 
getuigenissen van wat er is gebeurd. De ene 
herinnert zich een rode auto, voor de ander 
was hij grijs. Ook dat gegeven komt vaak te-
rug in mijn poëzie en zit er al van jongs af in.’ 
Al die thema’s samen leveren geen al te op-
timistisch wereldbeeld op. ‘Iedere schrijver 
is een mens die nadenkt. En iedere mens die 
nadenkt is pessimistisch’, vindt Roggeman. 
‘Als je naar het reilen en zeilen in de wereld 
kijkt, dan zie je toch niet veel rooskleurigs?’ 

Bevriend met Louis Paul Boon
Willem M. Roggeman is voorzitter van het 
Nederlands-Vlaamse Louis Paul Boon Ge-

nootschap. ‘Ik heb Boon goed gekend’, vertelt 
Roggeman. ‘We kwamen geregeld bij elkaar 
aan huis. Onmiddellijk na zijn dood in 1979 
heeft Bert Van Hoorick, een jeugdvriend van 
Boon, het genootschap opgericht. Kort na-
dien ben ik al een tijdje voorzitter geweest 
en nu sinds vorig jaar opnieuw. Boon is in 
het Nederlandse taalgebied ongetwijfeld de 
grootste prozaschrijver van de 20ste eeuw, 
zoals Multatuli dat honderd jaar eerder was.’ 
Boon is niet de enige grote naam die Rogge-
man in de loop van zijn carrière is tegenge-

komen. Door zijn werk kwam hij in contact 
met nagenoeg iedereen die enig belang had 
in de kunsten; erg stimulerend voor een jon-
ge dichter. ‘Natuurlijk, want als je jong bent 
onderga je allerlei invloeden. Op een bepaald 
moment ben ik daarom ook begonnen aan 
een serie interviews met schrijvers, waarin ik 
dieper inging op hun individuele schrijftech-
niek. Dat boeide me mateloos: hoe gaat een 
schrijver te werk? Hoe bouwt hij een gedicht 
op? Hoe begint hij met een roman? Wat is 
zijn bedoeling en wat wil hij bereiken? Luce-
bert, toch een van de grootste figuren uit de 
Nederlandse poëzie, was zo blij met mijn in-
terview, dat hij me als dank een schilderij gaf. 
“Je merkt dat dit interview door een dichter 
is afgenomen”, zei hij.’

Veertien jaar Amsterdam
Brussel is de stad van Roggemans jeugd. Hij 
groeide er op en bleef er ook als journalist 
en dichter nog een tijd wonen. Daarna ver-
huisde hij naar Dilbeek. ‘Ik wilde de stad uit 
– wat meer geïsoleerd gaan wonen om rus-
tiger te kunnen schrijven. In de stad belden 
er constant mensen aan die van alles en nog 
wat wilden weten – vaak beginnende schrij-
vers met vragen.’ De rust was van korte duur, 
want een tijd later werd hij gevraagd om 
adjunct-directeur te worden van De Brakke 
Grond, het Vlaamse cultuurhuis in Amster-
dam. ‘Dat was toen, in 1981, net opgericht’, 
vertelt hij. ‘En ik heb toegezegd, omdat ik 
vind dat je af en toe nieuwe uitdagingen 
moet aangaan. Net als in de literatuur moet 
je in het leven niet constant hetzelfde blij-
ven doen. Bovendien kon ik me er nog altijd 
bezighouden met literatuur en beeldende 
kunsten. Ik heb veertien jaar in Amsterdam 
gewoond en eerlijk gezegd was ik er graag ge-
bleven. Amsterdam is een fantastische stad. 
Ik voelde me er volledig thuis. Ook mijn poë-
zie sluit beter aan bij de Noord-Nederlandse 
traditie dan bij de Vlaamse. Die onderkoelde 
emotionaliteit die er zo typisch is, vind je 
ook in mijn werk terug.’ Wat favoriete ste-
den betreft, staat Amsterdam op nummer 2. 
‘New York is de stad waar ik op slag verliefd 
op ben geworden’, vertelt Roggeman. ‘Ik heb 
me ondergedompeld in jazz en heb er ver-
scheidene Amerikaanse dichters ontmoet. Ik 
wil er graag opnieuw naartoe, niet om er te 
wonen, maar als geregelde bezoeker. Je komt 
er terecht in een echt intellectueel bad, vol 
schrijvers en kunstschilders – het zindert er 
van de creativiteit.’ 

Willem M. Roggeman,  

Der am meisten übersetzte Dichter 
des niederländischen Sprachgebiets
Willem M. Roggeman hat mehr als 50 Gedichtsammlungen, eine Handvoll Romane und Bü-
cher mit Essays und Interviews herausgegeben. Er ist vermutlich der am meisten übersetzte 
Dichter des niederländischen Sprachgebiets. 

Roggeman hat seine Karriere als Journalist bei der Tageszeitung Het Laatste Nieuws ange-
fangen, aber er hat sich inzwischen vor allem einen Ruf als Dichter erworben. Angefangen 
hat es mit einigen Gedichten, die er für einen Wettbewerb eingeschickt hatte. ‘Mein Vater 
hielt nicht viel von dieser ganzen Dichtung. ‚Damit wirst du dir nie das Brot verdienen‘, sagte 
er immer wieder. Er meinte, dass ich an dem Wettbewerb teilnehmen musste, um mal zu 
sehen, was all diese Poesie letztendlich wert war.’ Roggeman gewann den ersten Preis und 
erntete viel Lob von Jurymitgliedern wie Louis Paul Boon und Gaston Burssens. 

Heutzutage hat er noch mehr zu tun denn je zuvor, mit zahlreichen Publikationen im In- 
und Ausland. ‘Dieser Erfolg hängt zusammen mit der Tatsache, dass meine Poesie nicht sehr 
hermetisch ist und die Menschen sofort berührt. So reist man von einem internationalen 
Poesiefestival zum anderen und geht man mit seinem Werk von einem Übersetzer zum an-
deren.’ Roggeman ist aufgewachsen in Brüssel und lebte dort auch noch eine Zeit lang als 
Journalist und als Dichter. Danach siedelte er um nach Dilbeek, wo er noch immer wohnt.

‘Mijn poëzie is niet erg 
hermetisch en  
spreekt de mensen 
onmiddellijk aan’
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Politie in de rand 
kampt met 
personeelstekort
Diverse politiezones in de Vlaamse rand rond Brussel 

kampen met een nijpend tekort aan personeel. 

Openstaande vacatures raken maar niet ingevuld 

en de uitstroom van agenten naar andere zones is 

groter dan de instroom.

TEKST Luc Vanheerentals | FOTO Patrick De Spiegelaere

Dit laatste is voor een deel het gevolg 
van het feit dat sommige personeels-
leden elke kans aangrijpen om over 

te stappen naar een politiezone dichter bij 
huis. Anderzijds is er de aantrekkingskracht 
van Brussel waar hogere premies worden uit-
gekeerd. 

Eigen streek eerst
‘De personeelsproblemen in Vlaams-Brabant 
zijn duidelijk groter in de omgeving van 
Brussel dan bijvoorbeeld in zones korter bij 
Limburg. In Grimbergen en Zaventem bij-
voorbeeld is het tekort veeleer te wijten aan 
het geringe aantal kandidaten dat zich aan-
biedt, terwijl in andere zones de uitstroom 
opvallend groot is. Heel wat agenten gaan 
bij gebrek aan kansen in de eigen regio na 
hun opleiding eerst in Vlaams-Brabant aan 
de slag. Zodra de gelegenheid zich voordoet 
om dichter bij huis te werken, verhuizen ze 
echter. Een aantal agenten verkiest Brussel 
omdat de taal- en andere premies maande-
lijks circa 200 euro netto meer opleveren. Dat 
verschil in betaling doet zich voor bij mensen 
die soms op nauwelijks 1 kilometer van me-
kaar werken zoals in Sint-Pieters-Leeuw en 
Anderlecht’, aldus Marc Dillen, opleidings-
directeur van het Trainings- en Opleidings-
centrum voor Politie, de Vlaams-Brabantse 
politieschool in Asse.

Korpschef Jean Muyldermans van Grim-
bergen bevestigt dat er in zijn korps perso-
neelsproblemen zijn. Op een kader dat nor-

maal 46 inspecteurs en 14 hoofdinspecteurs 
zou moeten tellen, zijn er momenteel maar 
liefst 17 plaatsen niet ingevuld. ‘De rijks-
wachtbrigade Grimbergen was van oudsher 
een doorgangssluis voor veel Limburgers en 
West-Vlamingen. Sinds de integratie van de 
politiediensten enkele jaren geleden zijn veel 
agenten ingegaan op vacatures in hun eigen 
streek. Ondanks de hogere premies is er bij 
ons weinig uitstroom richting Brussel. We 
slagen er om die reden wel moeilijk in jonge 
mensen aan te trekken. Jongeren die meteen 
een contract tekenen om in Brussel te gaan 
werken, kregen daar de voorbije drie jaar bo-
vendien voorrang bij de opleiding.’

Ronselen zonder succes
Om de personeelsproblemen op te lossen, 
proberen Dillen en zijn team de leerlingen tij-
dens de opleiding warm te maken om aan de 
slag te gaan in de eigen regio. ‘Een politieman 
die gemeenschapsgericht wil werken, kan dit 
makkelijker in zijn eigen streek omdat hij er 
het sociale netwerk kent, de organisaties, de 
mentaliteit,… Wie in Brussel gaat werken, 
wordt daar financieel beter van, maar staat 
anderzijds dagelijks in de file en moet met 
een heel ander publiek aan de slag dan in het 
eigen, landelijke Vlaams-Brabant. Tijdens de 
opleiding laten we leerlingen kennismaken 
met onze politiezones door hen bijvoorbeeld 
te laten deelnemen aan alcoholcontroles. Ver-
schillende agenten uit Vlaams-Brabantse 
korpsen geven ook les in onze politieschool 

en zijn goede pleitbezorgers voor hun politie-
zone. De politiezones proberen ook zelf jon-
geren uit het eigen gebied aan te zetten om 
voor politiewerk te kiezen via schrijfacties 
naar laatstejaarsstudenten, publiciteit op 
beurzen e.d. Niet zonder succes, want het 
aantal Vlaams-Brabanders in onze opleiding 
neemt toe’, aldus Dillen.

De Grimbergse politie is een van de zo-
nes die is ingegaan op de uitnodiging van 
Dillen om met de leerlingen van de Vlaams-
 Brabantse politieschool in Asse te gaan pra-
ten teneinde hen te overtuigen om in Grim-
bergen te komen werken. ‘Een eerste poging 
heeft echter weinig opgeleverd; tegenwoor-
dig wordt immers vanuit verschillende 
hoeken aan de mouwen van deze leerlingen 
getrokken, o.a. door de federale politie waar 
ook een groot personeelstekort heerst. We 
zijn vorig jaar ook naar de middelbare school 
in Grimbergen getrokken om laatstejaars er-
toe aan te zetten politieman te worden. Ook 
hier was er weinig of geen animo en daarom 
zijn we er maar mee gestopt’, aldus Muylder-
mans. 

Info
Op zaterdag 18 november 2006 om 8.45 u. 
kan iedereen terecht in de politieschool 
Vlaams-Brabant voor een informatiesessie 
over het selectietraject en opleiding tot 
agent. Meer informatie: 02-456 89 25 of 
www.vlaamsbrabant/pivo.be
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Riku Lätti, een Zuid-Afrikaanse Flip Kowlier
 Chanson  Zuid-Afrikaanse 
traditionals  als  ‘Sarie  Mareis’ 
en  ‘Bobbejaan, beklim die berg’ 
klinken  tegenwoordig  minder 
bekend in de oren dan ‘Awuwa/
Zij  wil  dansen’  van  Johannes 
Kerkorrel.  Nadat  deze  cabare-
tier,  journalist,  politieke  activist 
en  buitenlandreporter  van  het 
Radio  1  programma  ‘Het  einde 
van de wereld’ vier  jaar geleden 
zijn leven beëindigde, heeft Riku 
Lätti  de  fakkel  overgenomen. 
Hij  wordt  wel  eens  omschreven 

als de Zuid-Afrikaanse evenknie 
van  Flip  Kowlier  en  Luc  ‘Gorki’ 
De  Vos,  want  net  als  zijn  voor-
ganger, die met het sarcastische 

‘Eet  kreef!’  vele  heilige  huisjes 
sloopte,  klaagt  ook  deze  singer-
songwriter  de  huidige  wantoe-
standen in zijn geboorteland aan. 
De  apartheid  mag  dan  officieel 
zijn uitgeroeid, er zijn nog steeds 
spanningen  tussen  de  verschil-
lende bevolkingsgroepen. De ver-
zoeningscommissie kan niet alles 
wat vroeger  is misgelopen, glad 

strijken.  Riku  Lätti  beperkt  zich 
in  zijn  theatershow  ‘Opgesom’ 
niet tot politieke uitspraken. Hij 
vertelt ook over zijn talloze reizen 
door  zijn  uitgestrekte  land.  On-
langs deelde hij nog het podium 
met  Stef  Bos,  die  intertijd  met 
Kerkorrel een plaat opnam. 

Vrijdag 1 december, 20.15
Grimbergen, CC Strombeek,  
info 02-263 03 43 Riku Lätti

Creatief met Bach 
 KLassieKe muzieK  Toen Johann Se-
bastian Bach in 1747 zijn zoon Carl Philipp 
Emmanuel  aan  het  hof  van  Frederik  II  in 
Potsdam opzocht, speelde de vorst hem een 
muzikaal thema voor en vroeg hem hierop 
verder te improviseren. In Leipzig, waar hij 
toen woonde, werkte hij de compositie die 
hij  ‘Musikalisches  Opfer’  noemde  verder 
uit. Pianist Thomas Dieltjens, violist Wibert 
aerts, cellist martijn Vink, fluitist Toon Fret 
en  klarinetspeler  Benjamin  Dieltjens,  die 
samen  het  Collectief  vormen,  kleuren  het 
stuk  op  een  hedendaagse  manier  in.  ‘We 
zijn echter geen beeldenstormers’, klinkt het 

Het Collectief 

Mexicaanse lyriek met Jaramar
 zang  De  Mexicaanse  zangeres  Jaramar, 
die  vroeger  deel  uitmaakte  van  het  Ars  Mu-
sica  ensemble,  begeeft  zich  niet  graag  op 
platgetreden paden en onderneemt liever een 
persoonlijke  zoektocht  naar  haar  culturele 
wortels. De Spaanse kolonisatoren brachten 
wondermooie Moorse, joodse en christelijke 
liederen  mee  naar  de  ‘nieuwe  wereld’.  Die 
liederen steekt Jaramar in een nieuw kleedje, 
maar ze voelt zich hoegenaamd niet geroepen 
om deze oude, in de vergetelheid geraakte mu-
ziek op een academische manier te reconstru-

eren, want daardoor zou ze geremd worden in 
haar creativiteit. De meeste liederen zijn even 
melancholisch  als  de  Portugese  fado.  Veel 
kolonisatoren hadden ondanks hun geografi-
sche expansiedrang klaarblijkelijk toch heim-
wee naar hun thuisland. De zangeres wordt 
begeleid door een kwartet met akoestische en 
elektrische instrumenten.

Donderdag 9 november, 20.30
Asse-Zellik, CC Den Horinck, info 02-466 78 21

Jaramar 

bij  het  Brussels  kwintet  dat  inmiddels  acht 
jaar bestaat.  ‘We blijven  trouw aan de oor-
spronkelijke partituur, maar omdat Bach veel 
ruimte schept voor de instrumentatie kunnen 
we  daar  heel  creatief  mee  omspringen.  Ver-
gelijk het met de Marilyn Monroe-portretten 
van Andy Warhol. De filmdiva blijft dezelfde, 
maar  wordt  telkens  weergegeven  in  een  an-
dere tint. Zo wordt de eentonigheid doorbro-
ken.’ Het Collectief spitste zich vroeger toe op 
het repertoire van de tweede Weense School. 
Momenteel ligt het accent op moderne 20ste 
eeuwse ernstige muziek  vermengd met klas-
siek.

zondag 5 november, 11.00
Alsemberg-Beersel, CC de Meent,  
info 02-359 16 00
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Overzichtstentoonstelling vergde tien jaar voorbereiding

De angst en eenzaamheid van Leon Spilliaert

De lezers van Randkrant kunnen op 
vrijdag 17 november om 19 u. de tentoon-
stelling bezoeken aan groepstarief. De 
commissaris van de tentoonstelling, anne 
adriaens-Pannier, zal hen persoonlijk 
ontvangen en een korte inleiding geven. 

u kunt zich inschrijven door  
een e-mail te sturen naar  
reservatie@fine-arts-museum.be  
of te bellen naar 02-508 33 33.

© Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

 TenToonsTeLLing  Zestig jaar na zijn 
dood krijgt de Vlaamse schilder en tekenaar 
Leon spilliaert (1881-1946) een uitvoerig gedo-
cumenteerde retrospectieve in de Koninklijke 
Musea voor Schone Kunsten  te Brussel. Ge-
lijktijdig exposeert de Koninklijke Bibliotheek 
van  België  een  170-tal  opzienbarende  teke-
ningen, gravures en  lithografieën. Op beide 
tentoonstellingen wordt ook ruim aandacht 
geschonken  aan  de  symbolistische  boekillu-
straties van Spilliaert.

In het oeuvre van Leon Spilliaert wemelt het 
van  donkere,  mysterieuze  gedaanten  en  ver-
laten  landschappen.  De  knoestige  boom-
stammen,  de  inktzwarte  personages  en  de 
verlaten woonkamers hebben  iets macabers 
over zich. De kunstenaar zinspeelt in het begin 
van zijn carrière niet alleen op het angstaanja-
gend karakter van de omringende wereld, hij 
portretteert  ook  zichzelf  meermaals  als  een 
spookachtige verschijning. De zwart omrande 
oogkassen  worden  abnormaal  groot  uitge-
beeld en lijken soms helemaal uitgehold. De  Tot 4 februari 2007, van dinsdag tot zondag 

10.00 tot 17.00 u., vrijdag tot 21.00 u.
expo spilliaert
Thematische rondleidingen zijn  
op aanvraag mogelijk
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten, Regentschapsstraat 1
info 02-508 33 33 en  
www.fine-arts-museum.be

Tot 3 februari 2007, van maandag tot zaterdag 
van 10.00 tot 16.50 u.
Léon spilliaert
in de verzamelingen van de Koninklijke 
Bibliotheek van België
Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, 
Keizerslaan 4
Info 02-519 53 11 en www.kbr.be

somberste portretten maakte hij in de herfst 
van 1908, als hij gebukt gaat onder een ingrij-
pende identiteitscrisis.

‘Een klassieke opleiding was niet aan hem 
besteed’,  zegt  tentoonstellingscommissaris 
Anne  Adriaens-Pannier.  ‘Hij  was  een  autodi-
dact, die maar al te graag experimenteerde. In 
zijn jeugdjaren werd hij geleid door zijn intel-
lectuele  aspiraties  en  zijn  kunstgevoeligheid. 
Hij verdiepte zich al heel vroeg in de geschrif-
ten  van  Friedrich  Nietzsche  en  Arthur  Scho-
penhauer. Als aanloop tot de  retrospectieve 
tonen we in een apart zaaltje werk van Alfred 
Kubin, Felicien Rops en James Ensor, met wie 
hij toch wel enige affiniteit vertoonde.’

Vissers en strandgasten
De spiegel uit het ouderlijk huis, die een sleu-
telrol speelt tijdens zijn introspectieve periode, 
hangt ook op de tentoonstelling in de Konink-
lijke Musea: ‘Spiegelbeelden hebben iets raad-
selachtigs. Spilliaert creëert er illusionistische 
ruimtelijke effecten mee, waardoor zijn stille-
vens en zelfportretten een ongewoon perspec-
tief  krijgen.  De  spiegel  wordt  een  doorgang 
naar het ongrijpbare. Aanvankelijk wisten we 
niet waar de oorspronkelijke  spiegel  zich be-
vond. Tot hij opdook bij een familie in Wezem-
beek-Oppem, die zich niet bewust was van de 
artistiek-historische waarde. We hebben hem 
onmiddellijk gekocht en gerestaureerd.’

In Oostende, waar hij het grootste deel van 
zijn  leven doorbracht, observeerde Spilliaert 
de vissers en de strandgasten. Op een schilde-
rij doet een heftige windstoot de lange haren 
en  de  jurk  van  een  meisje,  dat  tegen  een  re-
ling leunt, opwaaien. Op een ander tuurt een 
voorover gebogen baadster naar de arabesken 
in het water. Als de zee te onstuimig wordt kan 
ze altijd nog weg via de trap. 

Op  het  einde  van  de  eerste  wereldoorlog 
verhuist Spilliaert met zijn kersverse echtgeno-
te Rachel Vergison naar Sint-Jans-Molenbeek 
en daarna naar Karreveld. Maar op aandrin-
gen van zijn moeder keert hij al in 1922 terug 
naar Oostende. Dertien  jaar  later  vestigt hij 
zich  opnieuw  in  Brussel  zodat  zijn  dochter 
Madeleine er haar pianostudies zou kunnen 
voortzetten.  Tijdens  zijn  veelvuldige  wande-
lingen in het Zoniënwoud ontwaart hij in de 
bomen een mystieke dimensie. Ze worden tij-
dens zijn laatste levensjaren zijn belangrijkste 
inspiratiebron.

‘Een kwart  van de geselecteerde werken  is 
nooit geëxposeerd’,  zegt Anne Adriaens-Pan-
nier. ‘De tentoonstelling vergde meer dan tien 
jaar voorbereiding. Omdat ik er mijn hele ziel 
in heb gelegd, ben ik natuurlijk blij dat van de 
werken die we  in bruikleen  vroegen er bijna 
geen is geweigerd!’

Ludo Dosogne

   Met Simon Vinkenoog  
      op zoek naar 
allesomvattende liefde

 Poezie  De Amsterdamse dichter simon 
Vinkenoog praat als een orakel. Hij gunt 
zichzelf zelden adempauzes. Met hypnotise-
rende volzinnen, waarin de leestekens ont-
breken, probeert hij zijn publiek aan zich te 
binden. De taal omschreef hij ooit als een 
hoorn  des  overvloeds  waaruit  we  onbe-
perkt kunnen putten. Poëzie kan, volgens 
hem, de agressieve instincten van de mens 
ombuigen zodat de oorzaken van het lijden 
en de ellende overwonnen worden. ‘Goede 
raad  is  vuur!’  benadrukt  het  boegbeeld 
van de Vijftigers. ‘Alleen onze stem kan de 
wereld  in  beweging  brengen.  Gedichten 
komen  pas  tot  leven  als  ze  uitgesproken 
worden.’  Vinkenoog  experimenteerde  on-
der meer met bewustzijnsverruimende mid-
delen, en bracht daar ook verslag over uit 
in het alternatieve tijdschrift Bres. Op dit 
moment is hij echter meer begaan met de 
mystiek en de allesomvattende liefde. Elke 
poëziebijeenkomst  draagt  hij  daarom  op 
aan zijn vrouw Edith.

LD

zaterdag 25 november, 20.30 
Dilbeek, CC Westrand, info 02-466 20 30
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Kwartslag Een greep uit het Kwartslagaanbod
voor deze maand

Met een Kwartslagpas kun je vier voorstellingen kiezen uit het podiumaanbod van cc Strombeek, 
cc Westrand, kvs en Kaaitheater, waarvan één in elk theater. Je vindt het volledige Kwartslagprogramma 
op www.kwartslag.be

Pikante roddels 
van een oude tante

 TheaTeR  Een  van  de  premières  op  het 
Festival van Avignon van de voorbije zomer 
was de Franse versie van ‘Alles is ijdelheid’. 
In dit stuk speelt Viviane De muynck in een 
regie van  Jan Lauwers  een stokoude dame 
die  haar  belevenissen  eerder  verward  dan 
in  chronologische  orde  vertelt.  Soms  laat 
haar geheugen haar in de steek of begint ze 
te fantaseren. De grens tussen fictie en his-
torische waarheid is flinterdun. De Muynck 
belichaamt de Duitse schrijfster Claire Goll 
(1890-1977)  die  onder  meer  bevriend  was 
met James Joyce, Rainer Maria Rilke, André 
Breton, Salvador Dali en Marc Chagall. Om-
dat  ze  zoveel  kwaad  sprak  over  de  kunste-
naars die ze persoonlijk kende, kreeg ze zelf 
een slechte naam. Goll stamde uit een auto-
ritair, joods matriarchaal milieu. Ze keerde 
zich spoedig af van haar moeder en ook met 
andere vrouwen vlotte het niet al te best. Ze 
deed zich vaak harder voor dan ze werkelijk 
was  en  blijft  daardoor  een  raadselachtige 
figuur.  Ze  beoefende  verschillende  literaire 
genres: van de autobiografie tot de journa-
listiek en de poëzie. Haar slechte reputatie 
dankt ze niet alleen aan haar kritiek op de 
het artistieke wereldje, maar ook aan haar 
erotische smaak en haar provocerende taal.

Tijdens de eerste wereldoorlog scheidde 
ze  van  haar  eerste  man,  met  wie  ze  alleen 
maar  was  getrouwd  om  uit  het  familiaal 

milieu  te  ontsnappen.  Ze  verhuisde  eerst 
naar Zürich en vervolgens naar Parijs, waar 
ze  ging  samenwonen  met  de  Franse  dich-
ter  Yvan  Goll.  Samen  gaven  ze  ‘Poèmes 
d’amour’  en  ‘Poèmes  de  jalousie’  uit.  Om 
uit de greep van de nazi’s te blijven, trokken 
ze tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de 
Verenigde Staten. Kort na hun terugkeer in 
de Franse hoofdstad stierf haar echtgenoot. 
De memoires die Claire Goll  in  1976 publi-
ceerde,  veroorzaakten  een  klein  schandaal 
omdat ze daarin op een subjectieve manier 
en  in pikante bewoordingen haar  verleden 
uit de doeken doet en ongenadig het deksel 
licht van een aantal stinkende potjes in het 
kunstenaarsmilieu. 

LD

16, 17 en 18 november, 20.00
Brussel, Kaaitheater, info 02-201 59 59

Alles is ijdelheid

Een waterdruppel 
lijkt mooier dan hij is

 TheaTeR  De  Nederlandse  schilder  Jo-
hannes Vermeer was ontgoocheld  toen hij 
een  waterdruppel  onder  een  microscoop 
van  zijn  vriend,  de  natuurkundige  Anto-
nie van Leeuwenhoek, bekeek. Wat hij zag, 
strookte  immers  niet  met  het  idee  dat  hij 
zich  over  een  waterdruppel  had  gevormd. 
Het water was helemaal niet zo zuiver als hij 
had gedacht, maar veeleer vuil. In ‘Als, dan’ 
onderzoeken dertien KVS-acteurs hoe kunst 
en wetenschap op elkaar kunnen inwerken. 
Bertolt  Brechts  ‘Leven  van  Galileï’  (1938) 
dient  daarbij  als  uitgangspunt.  Deze  Itali-
aanse wetenschapper wordt beschouwd als 
de grondlegger van de proefondervindelijke 
methode.  In navolging van Copernicus ver-

dedigde hij de revolutionaire stelling dat de 
aarde om de zon draait. Zo kwam hij in con-
flict met het gros van de toenmalige theolo-
gen. Pas een kwarteeuw geleden werd Galileï 
door de kerk gerehabiliteerd. In de oerversie 
van zijn stuk heeft Brecht het uitgebreid over 
de verantwoordelijkheid van de wetenschap-
per. Na de Amerikaanse atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki zag hij zich genood-
zaakt om de oorspronkelijke tekst te herzien. 

LD

11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24  
en 25 november, 20.00
19 november, 15.00
Brussel, KVS Bol, info 02-210 11 12

© Maarten Vanden Abeele

 sTuDieDag  Op  18  november  vindt  in 
CC Westrand in Dilbeek een randsymposium 
plaats  waarop  van  gedachten  wordt  gewis-
seld over een aantal specifieke problemen in 
de  Vlaamse  rand  rond  Brussel.  ‘Economie, 
mobiliteit en huisvesting’,  ‘gezondheidszorg’, 

‘onderwijs’, ‘jongerenbeleid en cultuur’ en ‘me-
dia’ zijn de thema’s waarvoor dit symposium 
oplossingen wil aanreiken. De organisatie is in 
handen van de orde van den Prince, een plu-
ralistische  en  apolitieke  vereniging  met  zo’n 
2.000 leden in Vlaanderen die zich inzet voor 
de verdediging van de belangen van de Neder-
landse taal en cultuur en voor de bevordering 
van de uitstraling daarvan. Vzw ‘de Rand’ is 
nauw betrokken bij de organisatie ervan.

zaterdag 18 november, 14.00
Dilbeek, CC Westrand
Info: 0475-42 36 99 (Jan Lamote), pajoprince@
pandora.be, www.ovdp.net

Symposium 
over de rand

 sWing  Duurzamer  dan  de  navelstreng  is 
de band tussen vaders en dochters! Daddy’s 
Darlings hebben echter niet alleen in de pla-
tenkast van hun vaders, maar ook  in de erg 
kwetsbare  78-toerencollectie  van  hun  groot-
ouders gesnuffeld. Loesje maieu had meteen 
haar hart verpand aan de Andrew Sisters. iris 
Berardocco en marlies De munck, die ze leer-
de kennen aan het Antwerps conservatorium, 
wilden samen met haar deze zingende zusjes 
wel een keer imiteren. De boogie woogie wijs-
jes werden een deel van henzelf zodat de groep 
hechter werd. De Big Bang Boys zorgden voor 
instrumentele ondersteuning. Allicht om hun 
vaders  te  plezieren,  brengen  de  meisjes  een 
hele kleerkast mee. Buiten geplisseerde rode 
rokjes,  trekken  ze  een  kaki  soldatenuniform 
en ook nog een klassieke avondjurk aan.

LD

Vrijdag 10 november, 20.00 
Wezembeek-Oppem, GC de Kam,  
info 02-731 43 31

Daddy’s Darlings

Daddy’s Darlings 
grabbelen in de 
oude muziekdoos

NIET TE 
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RANDUIT 

 TheaTeR  Sterjournalist Ruben sleept nog 
maar eens een persprijs in de wacht. Het suc-
ces stijgt hem naar het hoofd – hij wordt arro-
gant en ongenietbaar en verliest daardoor zijn 
vriendin en al wat hem zin geeft in het leven. 
Om hem er weer bovenop te helpen, stelt zijn 
werkgever hem voor om op reis te gaan met de 
populaire muziekgroep K5 en daarvan verslag 
uit te brengen in de krant. De muzikanten, op 
hun beurt, zijn hun inspiratie kwijt en hopen 
die tijdens een wereldreis weer terug te vinden. 
Via de muziek en alle impulsen die ze tegenko-
men op hun reis, vinden ze allemaal weer har-
monie in hun leven. De wereld, enkele reis is 
een Nederlandstalige theatervoorstelling, on-
dersteund door Nederlandstalige muziek, en 
bedoeld  voor  anderstalige  studenten  Neder-
lands. Het is een initiatief van de vzw Klapsa-
lon, vzw ‘de Rand’, het Instituut voor Levende 
Talen en Bureau Internationaal Onthaal van 
de K.U.Leuven. De regie is in handen van ac-
trice sien Diels. Als je minstens 80 lesuren Ne-
derlands hebt gevolgd, zou je de voorstelling 
moeten  kunnen  begrijpen.  ‘We  hebben  er-
voor gezorgd dat mensen met uiteenlopende 
niveaus iets aan het stuk kunnen hebben’, legt 
annemie Decavele van Klapsalon uit. ‘Begin-
ners zullen het verhaal begrijpen en kunnen ge-
nieten van de sfeer die uitgaat van de muziek. 
Meer  gevorderde  sprekers  zullen  bovendien 

alle liedjesteksten begrijpen en op zoek gaan 
naar  dieperliggende  betekenissen.  We  heb-
ben ook gezorgd voor een verhaal met herken-
ningspunten  voor  mensen  uit  verschillende 
culturen.’ De meeste leden van Klapsalon zijn 

zelf docent Nederlands. ‘We merkten in onze 
lessen dat veel mensen Nederlands leren om-
dat ze het moeten, of omdat het nuttig voor ze 
is. Weinig mensen leren de taal puur voor hun 
plezier. Met muziek, poëzie en theater probe-
ren we onze taal aantrekkelijker te maken. Het 
is  opvallend  dat  studenten  na  zo’n  prettige 
avond in het Nederlands opeens veel gemoti-
veerder aan hun lessen deelnemen.’ Er hoort 
ook een lessenpakket bij de voorstelling. Do-
centen Nederlands kunnen die gewoon van de 
website halen. Je kunt er ook enkele liedjes uit 
de voorstelling downloaden (die liedjes heeft 
de groep Fester – alias K5 – trouwens speciaal 
voor Klapsalon geschreven). En vlak voor je de 
zaal binnenstapt, krijg  je een krantje  in han-
den waarin je alle liedjesteksten kunt terugvin-
den. ‘De try-out was alvast een groot succes’, 
vertelt Annemie Decavele. De voorstelling  is 
klaar voor de zalen!

Ines Minten

maandag 13 november, 20.00
Wemmel, GC de Zandloper, info 02-460 73 24
Donderdag 16 november, 20.00
Kraainem, GC de Lijsterbes, info 02-721 28 06
dinsdag 21 november, 20.00
Sint-Genesius-Rode, GC de Boesdaalhoeve, 
info 02-381 14 51

www.klapsalon.be

De wereld, enkele reis

Muzikaal theater voor anderstaligen

De wereld, enkele reis

 TenToonsTeLLing  Stel u een rijkelijk 
gedekte  tafel  met  zilver,  porselein  en  kristal 
voor in een statig historisch interieur. Muziek-
flarden van Offenbach en Rossini, tafelgefluis-

ter, het geruis van zijden avondjurken en de 
geur van vanille, chocolade en citroen vullen 
de ruimte. Een overweldigend en rijkelijk des-
sertbuffet maakt het adellijk feest compleet.

Welkom  op  ‘Van  Pièce  montée  tot  Peche 
Melba’, een tentoonstelling in het Kasteel van 
Gaasbeek over adellijke desserten tussen 1800 
en 1914. De koning van de 19de eeuwse patis-
siers  was  ongetwijfeld  antonin  Carême,  die 
grote architecturale constructies maakte. Zijn 
pièces  montées  waren  eerder  pronkstukken 
waarover  gepraat  moest  worden,  dan  des-
serts om de gaatjes te vullen. Aan het einde 
van de eeuw kwam een nieuwe dessertstijl op. 
auguste escoffier pleitte voor luchtige en in-
dividuele desserten zoals ‘Pêche Melba’, nog 
steeds een klassieker. 

De laatste week van de expo valt samen met 
de Vlaamse week van de Smaak. Dan kunt u in 
het kasteel onder andere terecht voor culinair-
historische lezingen.

PG

Tot 26 november, alle dagen  
behalve maandag, van 10.00 tot 18.00 u.
Gaasbeek, Kasteel van Gaasbeek,  
Kasteelstraat 40
Info over nocturnes, groeps- of 
schoolbezoeken: 02-531 01 30, 
kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be en  
www.kasteelvangaasbeek.be
zaterdag 4 november, 20.00
Lezing van Kurt Van eeghem  
over ‘Etiquette en savoir vivre’
Donderdag 16 tot zaterdag 25 november
Week van de smaak
zondag 19 november, vanaf 14.00
Lezingen van Dries Tys over ‘Status, vis en 
macht in de late middeleeuwen’ (14.00), 
Danielle De Vooght over ‘Desserts aan 
het hof van Leopold II’ (15.00) en steven 
Vandenberghe over ‘Gastronomie van Parijs 
tot Brussel’
Voor scholen is er tijdens de Week van de 
Smaak een specifiek programma.

Expo over adellijke desserten 

Smikkelen en smullen in de 19de eeuw
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agenda
PODIUM
KUNSTEN

ThEATER

Donderdag 9 november, 20.30
Totterdood door  
Theater Malpertuis
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30

Vrijdag 10 november, 20.30
heimwee naar Tirgu mures door 
Villanella/Hanneke Paauwe
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 59 59

Vrijdag 10 november, 20.30
Totterdood door  
Theater Malpertuis
Zaal Papeblok, 
P.Vandersandestraat 15, Tervuren
02-769 20 16

10, 11 en 12 november, 10 en 
11/11 om 20.00, 12/11 om 15.00
het pleintje door Koninklijk 
Toneelgezelschap Weredi
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-360 24 91 (KTG Weredi)

zaterdag 11 november, 20.00
De Koers door ’t Arsenaal
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

15 en 17 november, 20.15
heimwee naar Tirgu mures door 
Villanella/Hanneke Paauwe
Fenikshof, Grimbergen
02-263 03 43 (CC Strombeek)

17, 18 en 19 november, 17 en 
15/11 om 20.00, 19/11 om 15.00
met komplimenten van de sjeik 
door Koninklijke Toneelkring 
Lustig en Vrij
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-305 48 05  
(Marleen Troonbeeckx)

17, 18 en 19 november,  
17/11 om 19.30, 18/11 om 19.00,  
19/11 om 15.00
gamin door Jeugdtoneel Ranonkel
Pachthof Stroykens,  
Merenstraat 19, 3080 Duisburg
02-305 78 60

Donderdag 23 november, 20.30
Plastiekezak door De Sprook
CC Den Horinck,  
Noorderlaan 20, Asse-Zellik
02-466 78 21

Vrijdag 24 november, 20.30
De gesluierde monologen
Zaal Papeblok,  
P. Vandersandestraat 15, Tervuren
02-769 20 16

De Gesluierde Monologen op 
24 november in Tervuren en op 
25 november in Vilvoorde

24, 25 en 26 november,  
24 en 25/11 om 20.00,  
26/11 om 15.00
heuvels van blauw door 
Koninklijke Toneelvereniging  
De Alsembloem
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00 (CC de Meent)

24, 25 en 26 november, 20.00, 
26/11 om 15.00
huwelijk van het jaar door 
Toneelvrienden Linkebeek
GC de Moelie,  
Sint-Sebastiaanstraat 14, 
Linkebeek
02-380 77 51

24, 25 en 26 november,  
20.00, 26/11 om 15.00
Plotseling thuis door Pokus Pats
GC de Zandloper,  
Kaasmarkt 75, Wemmel
02-460 73 24

zaterdag 25 november, 20.15
De internationale door Annelies 
Verbeke en Tom Naegels
CC Strombeek,  
Gemeenteplein, Grimbergen
02-263 03 43

zaterdag 25 november, 20.30
De gesluierde monologen
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

maandag 27 november, 20.30
adolf door Pip Utton Theatre Co
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

Woensdag 29 november, 20.30
merg door De Roovers
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30

Donderdag 30 november, 20.00
namaals door ’t Arsenaal en  
Tuur De Weert
GC de Zandloper,  
Kaasmarkt 75, Wemmel
02-460 73 24

1, 2 en 3 december, 20.00,  
3/12 om 15.00
het Bobolavirus door  
vzw De Speelgezellen
Zaal De Kring,  
Romeinsesteenweg 55, Koningslo
0474-36 00 69 (Johan Sermeus)

zaterdag 2 december, 20.15
De stad der zienden  
door De Queeste
CC Strombeek,  
Gemeenteplein, Grimbergen
02-263 03 43

maandag 4 december, 20.30
De collectie door  
Spelersgroep Ernst/Serieus
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

FAMIlIEvOORSTEllINgEN

Donderdag 2 november, 15.00
goed dat je d’r bent door De Band 
Krijgt Kinderen (vanaf 4 jaar)
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

zondag 5 november, 14.30
Poeslief door Kollektief D&A 
(vanaf 5 jaar)
GC de Zandloper,  
Kaasmarkt 75, Wemmel
02-460 73 24

Poeslief op 5 november in Wemmel

zondag 5 november, 15.00
Beertje Boris door Theater 
Houtekop vzw (vanaf 3 jaar)
GC de Boesdaalhoeve, 
Hoevestraat 67,  
Sint-Genesius-Rode
02-381 14 51

zondag 5 november, 15.00
Panama door De Kopergietery & 
Has Hof Ensemble (vanaf 6 jaar)
CC Strombeek,  
Gemeenteplein, Grimbergen
02-263 03 43

Woensdag 8 november,  
17.00 en 20.00
Jungle Book door Theater Familie 
bv (vanaf 8 jaar)
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30

Woensdag 8 november, 14.00
heks Lilo (interactief verteltheater)
GC de Moelie,  
Sint-Sebastiaanstraat 14, 
Linkebeek
02-380 77 51

zondag 12 november, 15.00
ik wil dat jij een beer wordt  
door NT Gent (vanaf 6 jaar)
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30

zondag 12 november,  
10.00-18.00
Kinderhoogdag: theater 
(fABULEUS, Frank Degruyter,  
Froe Froe), film, straatacts  
(Cirkus in Beweging, 
Schuimcentrale), workshops 
(showdansen, graffiti, fotografie, 
koorzingen,…), literatuur,…  
(vanaf 6 jaar + ouders)
Diverse locaties in  
het centrum van Overijse
02-687 59 59 (CC Den Blank)

Woensdag 15 november, 15.00
De Koerdische Tuin door  
Teatro di Piazza o d’Occasione 
(vanaf 4 jaar)
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30  
(Jeugd & Muziek Brussel)

zaterdag 18 november, 15.00
Bal door De maan (vanaf 4 jaar)
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

zaterdag 18 november, 14.30
P. en ik door Theater De Spiegel & 
Theater Terra (vanaf 5 jaar) 
Met vertaling in gebarentaal!
GC de Zandloper,  
Kaasmarkt 75, Wemmel
02-460 73 24
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zondag 19 november, 15.00
Ffortissimo door Metropoly 
(vanaf 7 jaar)
CC Den Horinck,  
Noorderlaan 20, Asse-Zellik
02-466 78 21

Ffortissimo op 19 november in 
Asse-Zellik

zondag 19 november, 15.00
Perô of de geheimen van de nacht 
door Speeltheater Holland  
(vanaf 6 jaar)
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30

zondag 26 november, 11.00-17.00
Kinderhoogdag: theater 
(fABULEUS, poppentheater 
Wortel, Muziekacademie 
Grimbergen,…), film (De Bal), 
workshops (danscircus, koken, 
boekbabbels, zingen, poëzie, 
knutselen,…), middeleeuws 
kampement, valkenier,…  
(vanaf 6 jaar + ouders)
In en rond CC Strombeek, het 
Guldendal en het museum voor 
oude technieken in Grimbergen
02-263 03 43 (CC Strombeek)

zaterdag 2 december, 15.00
sinterklaasfeest (vanaf 3 jaar)
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30

zaterdag 2 december, 14.00
sinterklaasfeest 
GC de Bosuil,  
Witherendreef 1, Jezus-Eik
02-657 31 79

zondag 3 december,  
14.30 en 16.30
het Kinderuur 
(Sinterklaasvoorstelling)
GC de Boesdaalhoeve, 
Hoevestraat 67,  
Sint-Genesius-Rode
02-381 14 51

DANS

Donderdag 23 november, 20.30
Temtapsi island door  
Hans Hof Ensemble
CC Strombeek,  
Gemeenteplein, Grimbergen
02-263 03 43

hUMOR

Vrijdag 10 november, 20.30
zelfs vrouwen hebben humor  
door Zaza
GC de Bosuil,  
Witherendreef 1, Jezus-Eik
02-657 31 79

Vrijdag 10 november, 20.30
Terrorist door Nigel Williams
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

15 en 16 november, 20.00
helden door De Nieuwe Snaar
GC de Zandloper,  
Kaasmarkt 75, Wemmel
02-460 73 24

Vrijdag 24 november, 20.00
manmanman zkt. Vrouw  
door MaManMan
Felix Sohiecentrum, 
Gemeenteplein, Hoeilaart
02-657 05 05  
(Dienst Cultuur en Toerisme)

Vrijdag 1 december, 20.30
Bij mij zijt ge veilig door  
Wim Helsen
CC Den Horinck,  
Noorderlaan 20, Asse-Zellik
02-466 78 21

lITERAIR

Donderdag 9 november, 20.30
Tom naegels
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

Donderdag 9 november, 20.30
geletterde mensen met Tom 
Lanoye & Antjie Krog
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

zaterdag 25 november, 20.30
simon Vinkenoog  
(zie bespreking pag. 18)
CC Westrand, Kamerijklaan, 
Dilbeek
02-466 20 30

Woensdag 29 november, 20.30
Literaire ontmoeting: Friedl’ 
Lesage in gesprek met Stefan Brijs 
(reserveren is aangewezen)
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 57 18  
(Openbare bibliotheek)

SENIOREN

zondag 5 november, 14.00
Tailleur pour Dames  
door Brussels Volkstejoêter
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30

Woensdag 15 november, 20.00
Film ‘Wings’ (1927) met live 
begeleiding door Grupetto
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

Vrijdag 17 november, 14.30
Terug in de tijd met fantasie! door 
Marc Dex & Gino Frengi
Dienstencentrum De Boomgaard, 
Vergeet-mij-Nietjeslaan 8,  
Sint-Genesius-Rode
02-381 14 51  
(GC de Boesdaalhoeve)

Donderdag 23 november, 14.30
happy Days door Men’s Voices
Zaal Papeblok, 
P.Vandersandestraat 15, Tervuren
02-769 20 16

maandag 4 december, 14.30
De notenkrakers
CC Den Horinck,  
Noorderlaan 20, Asse-Zellik
02-466 78 21

MUZIEK

zaterdag 4 november, 21.00
sourdine
’t Smiske,  
Gemeenteplein 7, Asse
02-306 68 55

zaterdag 4 november, 20.00
zennetoer: Regionaal Vrij Podium 
(andere voorronde: 18 november 
in GC de Boesdaalhoeve (Sint-
Genesius-Rode), finale: 6 januari 
in CC ’t Vondel (Halle))
GC de Moelie,  
Sint-Sebastiaanstraat 14, 
Linkebeek
02-380 77 51

Woensdag 8 november, 20.30
motion Trio (om 19.30 voor de 
liefhebbers ‘wereld op je bord’: 
menu met wereldingrediënten 
– reserveren is nodig!) 
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

Motion Trio op 8 november in 
Vilvoorde en op 12 november in Asse

Donderdag 9 november, 20.30
Jaramar (zie bespreking pag. 13)
CC Den Horinck,  
Noorderlaan 20, Asse-Zellik
02-466 78 21 

Vrijdag 10 november, 20.00
Daddy’s Darlings  
(zie bespreking pag. 15)
GC de Kam, Beekstraat 172, 
Wezembeek-Oppem
02-731 43 31

Vrijdag 10 november, 20.15
absynthe minded met afterparty 
Starski & Tonic (Fenixx)
CC Strombeek,  
Gemeenteplein, Grimbergen
02-263 03 43

Vrijdag 10 november, 20.30
met Volle goesting  
door Bart Peeters
CC Westrand, Kamerijklaan, 
Dilbeek
02-466 20 30

Vrijdag 10 november, 20.30
het leven is nog nooit  
zo mooi geweest door  
Hautekiet & de Leeuw
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

zondag 12 november, 11.00
motion Trio 
Oud Gasthuis,  
Gemeenteplein 26, Asse
02-456 01 60

Vrijdag 17 november, 20.30
Delirium très saX  
door Les DéSAXés
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30
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Vrijdag 17 november, 20.00
Landfill en mint
Eigen Thuis (Centrum  
voor integratie van personen  
met een handicap),  
Schildpadstraat 30, Grimbergen
02-269 60 06

Vrijdag 17 november, 20.00
Rey Cabrera y sus amigos
GC de Kam, Beekstraat 172, 
Wezembeek-Oppem
02-731 43 31

Rey Cabrera op 17 november in 
Wezembeek-Oppem

zaterdag 18 november, 20.00
het leven is nog nooit zo mooi 
geweest door Hautekiet &  
de Leeuw
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

zaterdag 18 november, 20.00
zennetoer: Regionaal Vrij Podium 
(andere voorronde: 4 november in 
GC de Moelie (Linkebeek), finale: 
6 januari in CC ’t Vondel (Halle))
GC de Boesdaalhoeve, 
Hoevestraat 67,  
Sint-Genesius-Rode
02-381 14 51

Donderdag 23 november, 20.00
De zoete smaak der zonde  
door Guido Belcanto
GC de Bosuil,  
Witherendreef 1, Jezus-Eik
02-657 31 79

Vrijdag 24 november, 20.30
5de Bluesfestival met Starbook 
Junction en The Seatsniffers
GC de Lijsterbes, 
Lijsterbessenbomenlaan, 6, 
Kraainem
02-721 28 06

Vrijdag 24 november, 20.30
sweethaRD door Barbara Dex
GC de Boesdaalhoeve, 
Hoevestraat 67,  
Sint-Genesius-Rode
02-381 14 51

Vrijdag 24 november, 20.30
Festina Lente – haast u langzaam 
door Aurélia
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

zaterdag 25 november, 21.00
Dansend Folk-kettingbal
’t Smiske,  
Gemeenteplein 7, Asse
02-306 68 55

25 en 26 november, 25/11 vanaf 
20.00, 26/11 vanaf 17.00
Remembering Derroll –  
hommage Derroll adams
25/11 om 20.00 dubbelconcert 
met Didier Courtmans en Guy 
Stroobant en Youra Marcus en 
Gérarld Ryckeboer
26/11 om 17.00 film ‘i was born 
in Portland Town’ en om 20.00 
hommageconcert met o.a. Tucker 
Zimmerman, Patrick Riguelle, Jan 
Hautekiet,…
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

zondag 26 november, 15.00
greta Vandenplas, Kris Baert & 
zijn muzikale kompanen  
(ten voordele van vzw de Poel)
GC de Boesdaalhoeve, 
Hoevestraat 67,  
Sint-Genesius-Rode
02-381 14 51

zondag 26 november, 20.30
spaak door Kommil Foo
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

Vrijdag 1 december, 20.15
Riku Lätti (zie bespreking pag. 13)
CC Strombeek,  
Gemeenteplein, Grimbergen
02-263 03 43

Vrijdag 1 december, 20.30
eliza Carthy & The Rat Catchers
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

Vrijdag 1 december, 20.30
Willem Vermandere
CC Westrand, Kamerijklaan, 
Dilbeek
02-466 20 30

Vrijdag 1 december, 20.30
Liebeth List intiem
GC de Moelie,  
Sint-Sebastiaanstraat 14, 
Linkebeek
02-380 77 51

zaterdag 2 december, 20.30
Cubaanse avond met AD’EEZE en 
Trio Tristeza del Caribe
Felix Sohiecentrum, 
Gemeenteplein, Hoeilaart
02-657 05 05  
(Dienst Cultuur en Toerisme)

zaterdag 2 december, 20.00
De Wondere Wereld van Waits 
door Camarados
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

JAZZ

Woensdag 29 november, 20.15
Carlo nardozza Quintet
CC Strombeek,  
Gemeenteplein, Grimbergen
02-263 03 43

Donderdag 30 november, 20.30
Philip Catherine Trio  
(cd-voorstelling)
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

KlASSIEK

zaterdag 4 november, 20.00
Vioolconcert met kinderen 
van de muziekacademie, de 
vioolvereniging Suzuki en het 
Belgian Suzuki Chamber Orchestra
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

zondag 5 november, 11.00
het Collectief met Bach  
(zie bespreking pag. 13)
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

Vrijdag 10 november, 20.30
Requiem van mozart door het 
Carmina-koor (Meise), Bryghia 
Cantat (Brugge), Chapelle de 
Lorraine en enkele solisten
Basiliek, Grimbergen
02-269 41 10 (De Cuyper) en  
02-263 03 43 (CC Strombeek)

zaterdag 11 november, 20.30
Requiem van mozart door 
vocaal ensemble Joy in Art, 
strijkersensemble Sebastian Strings 
en enkele solisten
Sint Janskerk, Kerkstraat, Tervuren
02-769 20 16 (GC Tervuren)

18 en 19 november, 18/11 om 
20.00, 19/11 om 15.00
Winterconcert door  
Nero’s Muzikanten
Felix Sohiecentrum, 
Gemeenteplein, Hoeilaart
02-657 05 05  
(Dienst Cultuur en Toerisme)

zondag 19 november, 11.00
Barbara Peynsaert (altviool) en 
mireille gleizes (piano)
De Muze van Meise, 
Brusselsesteenweg 69, Meise
02-268 61 74

Vrijdag 24 november, 20.30
Piazzolla en de Tango door 
Piacevole, Alfredo Marcucci, 
Sergio & Gisèle Molini
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30

Vrijdag 24 november, 20.30
a Filetta
Sint-Gertrudiskerk, Ternat
02-466 20 30 (CC Westrand)

zaterdag 25 november, 20.00
mozart in de Sint-Martinuskerk 
van Asse door het gemengd koor 
van de Academie voor Muziek, 
Woord en Dans ‘August De Boeck’, 
het Oost-Vlaams Kamerorkest en 
enkele solisten
Sint-Martinuskerk, Asse
02-466 78 21 (CC Den Horinck)

Donderdag 30 november, 20.15
hidden soundscapes  
door Aranis & Toon Fret
CC Strombeek, Gemeenteplein, 
Grimbergen
02-263 03 43

zaterdag 2 december, 20.30
Trio horta en gwen Cresens, 
Karla Verlie & Ben Faes
CC Westrand,  
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 20 30
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FIlM

zondag 5 november, 20.00
Tsotsi
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

maandag 6 november, 20.30
miami Vice
CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 
Vilvoorde
02-255 46 90

Dinsdag 7 november, 14.00
Vidange perdu
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 59 59

Woensdag 8 november, 20.30
La tourneuse de pages
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 59 59

Donderdag 9 november, 20.00
The lake house
GC de Kam, Beekstraat 172, 
Wezembeek-Oppem
02-731 43 31

zondag 12 november, 20.00
Pirates of the Carribean:  
Dead men’s Chest
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

Woensdag 15 november, 20.30
Lady in the water
CC Den Blank, Begijnhofplein 11, 
Overijse
02-687 59 59

Vrijdag 17 november, 20.00
The Da Vinci Code
GC de Zandloper,  
Kaasmarkt 75, Wemmel
02-460 73 24

zondag 19 november, 20.00
Lady in the water
CC de Meent, Gemeenveldstraat 
34, Beersel
02-359 16 00

maandag 20 november, 20.30
Lady in the water
CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 
Vilvoorde
02-255 46 90

Woensdag 22 november, 20.30
World Trade Center
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 59 59

zondag 26 november, 20.00
World Trade Center
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

Woensdag 29 november, 20.30
The wind that shakes the barley
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 59 59

zondag 3 december, 20.00
The wind that shakes the barley
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

maandag 4 december, 20.30
World Trade Center
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde
02-255 46 90

TENTOON
STEllINg

Van 1 tot 30 november, 
doorlopend
Kam Kiest voor Kunst: Petra Van 
Leeuwen en Claudine De Vraey
GC de Kam, Beekstraat 172, 
Wezembeek-Oppem
02-731 43 31

Van 3 tot 12 november, 3/11 vanaf 
17.00, 4/11, 5/11, 11/11 14.00-
18.00, 12/11 11.00-18.00
etienne Van Cappellen
CC Den Horinck,  
Noorderlaan 20, Asse-Zellik
02-466 78 21

Van 5 november tot 3 december, 
doorlopend
aimé ntakiyicia
CC de Meent,  
Gemeenveldstraat 34, Beersel
02-359 16 00

Van 10 tot 19 november, 
doorlopend, 10/11 20.30
vernissage
Kunst uit Bacharach
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 59 59

Tot 10 december, van do tot zo 
19.00-24.00
meerkleurig kantwerk, een 
artistieke benadering door 
Françoise D’Haenens-Yernaux
Den Tat, Kalenbergstraat 9, 
Dilbeek
02-569 56 17

‘Meerkleurig kantwerk, een 
artistieke benadering’ in Dilbeek

Tot 23 december, do, vr, za en zo 
10.30-18.30
gaston De mey  
‘Een selectief overzicht’
Museum Felix De Boeck, 
Kuikenstraat 6, Drogenbos
02-377 57 22

Tot 28 december, doorlopend 
tijdens de kantooruren
het Jong 2006 (cartoons  
van jong talent) en cartoons van 
steve michiels
Vormingscentrum Destelheide, 
Destelheidestraat 66, Dworp
02-380 39 15

VOOR-
DRACHTEN & 
CURSUSSEN

vOORDRAchTEN

Dinsdag 7 november, 20.00
gespreksavond in het kader van 
11.11.11 met Dirk Barrez, journalist
GC de Bosuil,  
Witherendreef 1, Jezus-Eik
02-657 31 79

Dinsdag 7 november, 14.00
zorg rond een levenseinde… een 
zorg? door Marijke Vervaeck, 
palliatief verpleegkundige
Kasteel La Motte,  
Lumbeekstraat 20,  
Sint-Ulriks-Kapelle
02-466 20 30 (CC Westrand)

Woensdag 8 november, 20.00
Je stamboom, je 
familiegeschiedenis. stap voor 
stap door J. Roelstraete
Muziekacademie,  
Gemeenteplein, Groot-Bijgaarden
02-466 44 05 (A. Janssens)

Woensdag 8 november, 20.00
Diavoordracht over de maya’s 
door Paul Coessens
Cultuurhoeve Mariadal, 
Kouterweg 2, Zaventem
02-720 23 92 (W. Buelens)

Dinsdag 14 november,  
19.30-22.00
multiculturele steden: boeiende 
uitdagingen of broeinesten van 
sociale ongelijkheid (organisatie 
van Arch’educ i.s.m. pric)
CC Westrand,  
Kamrijklaan, Dilbeek
02-454 54 01

Woensdag 15 november, 20.30
gelijkheid over een verschil 
heen door Luk Van Marcke, uit 
een reeks van 5 lezingen over 
democratie en autoriteit
Den Tat,  
Kalenbergstraat 9, Dilbeek
02-502 38 80 (Masereelfonds)

Woensdag 15 november, 19.30
ik wil een kindje – infoavond rond 
de kinderwens van personen met 
een verstandelijke handicap
Het Mankement,  
Noorderlaan 4, Zellik
03-216 29 90 (Gezin & Handicap)

Dinsdag 21 november, 20.00
Corsica, Land van de sprekende 
stenen door Johan Isselée
CC Den Horinck,  
Noorderlaan 20, Asse-Zellik
02-466 78 21

Dinsdag 21 november, 14.00
Tango, spiegel van mijn 
passie door Pol Van Assche, 
danspedagoog
Kasteel La Motte,  
Lumbeekstraat 20,  
Sint-Ulriks-Kapelle
02-466 20 30 (CC Westrand)

Donderdag 30 november, 14.00
Praatcafé dementie: Omgaan met 
moeilijk hanteerbaar gedrag
Parochiecentrum Sint-Maarten, 
Veldeke 1, Zaventem
02-759 79 44
organisator: Rusthuizen Groot-
Zaventem
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organisaties en verenigingen die hun activiteiten opgenomen willen zien in de volgende agenda die de periode van 4 december 2006 
tot 4 januari 2007 bestrijkt, moeten ons de nodige informatie bezorgen voor 1 november a.s. U kunt uw gegevens faxen naar 02-767 57 86 of 
e-mailen naar randkrant@derand.be. U kunt uw informatie ook per brief sturen naar ons redactieadres:Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik/Overijse, met de vermelding RandUit 
Agenda. Gezien het beperkte aantal beschikbare pagina’s wordt bij de aankondigingen prioriteit verleend aan de activiteiten in de gemeenschapscentra en de culturele centra 
in de rand. Om voor plaatsing in aanmerking te komen worden de andere activiteiten vooral beoordeeld op hun uitstraling naar alle inwoners van de rand. Het cursusaanbod 
wordt mee geselecteerd door Arch’educ, het vroegere Vormingplus Halle-Vilvoorde. Info: www.archeduc.be.

cURSUSSEN

7, 10 en 14 november, 10.00-16.00
Cursussen ‘Textiel: Winterjas met 
persoonlijke toets’ (7 en 14/11) en 
‘Experimenteel vilten’ (10/11)
Athena,  
Humbeeksesteenweg 184, 
Grimbergen
02-460 44 92

8 en 22 november, 19.30-22.00
Rouw en verlies
GC de Boesdaalhoeve, 
Hoevestraat 67,  
Sint-Genesius-Rode
02-381 14 51

Vanaf 13 november, 19.30-22.15
horen, zien en schrijven – voor wie 
wil beginnen schrijven
CC Het Bolwerk,  
Bolwerkstraat 17, Vilvoorde  
(i.s.m. Arch’educ Halle-Vilvoorde)
02-255 46 90

Vanaf 14 november, 14.00-16.00
Rusland tussen oost en west – een 
moeizaam evenwicht door Prof. 
Emmanuel Waegemans
Felix Sohiecentrum, 
Gemeenteplein, Hoeilaart
02-657 35 77 (Christiane Guns) 
en 016-31 06 70  
(Universiteit Vrije Tijd)

Woensdag 15 november, 20.00
De nieuwe verkeersregels voor 
ervaren chauffeurs
Charleroyhoeve,  
Lierbaan 16, Grimbergen
02-270 91 86 en  
www.kwbgrimbergen.be

Vanaf zaterdag 18 november
Relaxatie en meditatie
VOC,  
Vlaanderenstraat 71, Vilvoorde
02-306 57 35 

23, 30 november en 7 december, 
20.30-22.30
Verhalen vertellen
GC de Zandloper,  
Kaasmarkt 75, Wemmel
02-460 73 24

Vanaf maandag 22 januari 2007, 
19.30-21.40
gratis ehBo cursus  
(16 sessies, 2 maal per week, 
eindproef op 26 maart 2007)
Lokalen Rode Kruis,  
Vander Zijpenstraat 48, Wemmel
0495-30 99 37 en 
nicotheunissen@hotmail.com

WANDElINgEN

zondag 5 november, 14.00
Wandelen in de Wolfsputten  
(8 km)
Start aan CC Westrand, 
Kamerijklaan, Dilbeek
02-466 63 28  
(Natuurpunt Dilbeek)

zondag 19 november, 8.00-15.00
Wandeling (4, 8, 12, 16, 20 
of 25 km) georganiseerd door 
Wandelclub Sint-Pieters-Leeuw
Start van 8.00 tot 15.00 in 
Dagkuur Zonnig Leven, Jan 
Vanderstraetenstraat 200, Zuun 
(Sint-Pieters-Leeuw)
02-305 40 75

zondag 19 november, 14.00
Wandelen in het gravebos (8 km)
Start aan de kerk van Merchtem 
(14.00) of de Sint-Rumolduskerk 
in Humbeek (14.30)
052-37 23 92  
(Vakantiegenoegens Merchtem)

zondag 19 november, 14.30
Kapelletjeswandeling in 
Vlezenbeek (8 km)
Start aan de o.l.v. Kerk, 
Vlezenbeek
02-469 17 52  
(Streekgidsen Zuidwest Brabant)

zondag 26 november, 7.00-15.00
zoniënwandeltocht (6, 12, 16, 
20, 25, 30, 36, 42 of 50 km) 
georganiseerd door wandelclub De 
Ijsetrippers Overijse vzw
Start van 7.00 tot 15.00 in de 
Rijksbasisschool Het Groene Dal, 
W. Matstraat, Hoeilaart
02-687 42 94 (Jacqueline van der 
Horst)

zondag 26 november, 14.00
Paddenstoelenwandeling, met 
deskundige uitleg over het belang 
van zwammen als indicatoren voor 
de kwaliteit van het milieu (5 km)
Start op de parking van 
Arboretum,  
Vlaktedreef in Tervuren
02-769 20 81 (Toerisme Tervuren)

zondag 26 november, 14.00
Zevenbronnenwandeling (7 km)
Start aan La Pineta, 
Zevenbronnenweg,  
Sint-Genesius-Rode
02-380 17 52 (Natuurgidsen 
Zuidwest-Brabant)

VARIA

4 en 5 november, 17.00-23.00
halloween in themapark 
Flavirama met griezelbos, 
levende figuren, poppenkast en 
kabouterbos, verhalenverteller, 
tentoonstelling griezelstrips en 
halloweenspecialiteiten
5/11 om 20.00 optreden van 
noizette
Hof van Tetrinië,  
Jezus Eiklaan 74b, Tervuren

Donderdag 9 november,  
20.00-22.00
opening documentatiecentrum 
Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde, afdeling Dilbeek
Muziekacademie,  
Gemeenteplein, Groot-Bijgaarden
02-466 44 05 (A. Janssens)

zondag 12 november, 10.00-17.00
Tweedehandsbeurs voor  
platen en cd’s
Zaal ’t Vijverdal,  
Kerkstraat 14, Merchtem
052-37 33 36  
(Swaiken Van Campenhout)

17 en 18 november, 21.00
Kroegentocht
Diverse café’s in Tervuren
02-769 20 81 (Toerisme Tervuren)

zaterdag 18 november, 14.00
Betaalbaar wonen in Tervuren 
– wandeling met directeur ‘Elk zijn 
huis’ door Tervuren, met bezoek 
aan sociale woningen in aanbouw 
en projecten
Afspraak in Hof van Melijn 
(binnenkoer),  
Brusselse Steenweg 9, Tervuren
02-767 73 55 (O. Pintelon)

zondag 18 november, 10.30-17.30
Creatieve hobbymarkt met o.a. 
workshop voor kinderen,…
Jeugdcentrum Koldam, 
Koldamstraat 11, Hoeliaart
0486-68 28 76 (Romania-
Hoeilaart)

zondag 18 november
Dag van de natuur
Heel Vlaanderen
www.natuurpunt.be

Vrijdag 24 november, 19.30
astroclub met Frank Deboosere: 
Weerweetjes
Volkssterrenwacht MIRA, 
Abdijstraat 22, Grimbergen
02-269 12 80

Van 25 november tot 1 december, 
van ma tot vrij 9.00-12.00 en 
13.00-17.00, za 9.00-18.00,  
zo 13.00-18.00
artotheek: uitleendienst  
voor kunstwerken
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 59 59

zondag 26 november, 14.00
schatten in overijse: laat de 
waarde van je antieke spullen 
schatten (reservatie verplicht!)
CC Den Blank,  
Begijnhofplein 11, Overijse
02-687 59 59

10 en 11 november, 17.00-17.00
zwemmarathon ten voordele van 
Kom Op Appels
Zwembad Wauterbos, 
Doornlarenhoofdstraat 3,  
Sint-Genesius-Rode
02-380 07 75 en  
info@wauterbossport.be
organisator: vzw Wauterbos Sport 
en GC de Boesdaalhoeve 
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Onze winkel in de faciliteitengemeen-
te Linkebeek ligt bijvoorbeeld pal 
op de grens met Brussel én dichtbij 

Wallonië’, verduidelijkt René Van Rossum. 
‘Adverteren alleen al schept dientengevolge 
problemen. Moeten we eentalig Franstalige 
folders bussen in Waterloo en tweetalige in 
Brussel? Meerdere taalversies van folders op 
kleine oplagen drukken, kost handenvol geld. 
Dus bussen we geen folders meer. We voeren 
reclame via radio en televisie, maar dat is een 
dure zaak als we op die manier beide kanten 
van de taalgrens willen bereiken.

Er wordt terecht veel in cultuur geïnves-
teerd in de rand, en de pers besteedt daar uit-
gebreid aandacht aan, maar over de lokale eco-
nomie wordt in alle talen gezwegen. Niemand 
heeft het over de specifieke economische 
problemen waarmee kmo’s in de rand wor-
den geconfronteerd. Nochtans zijn die kleine 
ondernemingen nog altijd de motor van onze 
samenleving. Als de economie slecht draait, is 
er immers ook geen geld voor cultuur!’

De klant is koning
Het begon allemaal toen René Van Rossum en 
Magda Colphijn, beiden Vlamingen in hart 
en nieren, begin jaren ’80 het idee opvatten 
om in hartje Brussel een beddenspeciaalzaak 
te openen. ‘Mijn vrouw en ik zijn uit Alsem-
berg en Dworp afkomstig’, aldus Van Rossum. 

‘Ik ben tussen de meubels opgegroeid, want 
mijn vader had een meubelzaak aan de Brus-
selse Lemmonierlaan. In 1982 hebben we onze 
eigen winkel geopend aan de Elsenesteenweg 
in de buurt van de Naamse Poort. We doop-
ten die ‘A l’Univers du Sommeil’ omdat ne-
gentig procent van de klanten Franstalig zijn 
of internationale roots hebben. De winkel ligt 
vlakbij de Europese wijk.

In 1994 kochten we het pand aan de Alsem-
bergsesteenweg in Linkebeek en in 2000 heb-
ben we onze winkel in Ternat geopend. Als 
Nederlandstalige benaming voor die vesti-
gingen kozen we voor ‘De Slaapadviseur’. De 
winkel in Linkebeek is perfect tweetalig inge-
richt; er hangen bijvoorbeeld zowel vlaggen 
met de Nederlandse als de Franstalige naam. 
Dat laatste is er voor sommigen teveel aan, 
maar we krijgen enorm veel Franstalige klan-
ten uit het Brusselse over de vloer en dat gege-
ven kun je als handelaar onmogelijk negeren.

Wat meer begrip voor de situatie van kmo’s 
in de rand zou ons dan ook plezier doen. 
Waarom moeten firmanamen bijvoorbeeld 
persé vertaald worden? Als je in de super-
markt een pak Côte-d’or chocolade koopt, 
vraag je toch ook niet dat er ‘gouden kust’ op 
staat? In mijn privé-leven beslis ik zelf welke 
taal ik spreek, maar in de winkel is elke klant 
koning. Iedereen wordt hier in zijn eigen taal 
aangesproken.’

René Van Rossum en zijn twee kinderen die 
in de zaak werken, spreken vier talen. Voor de 
contacten met Italië leerde Magda Colphijn 

ook een mondje Italiaans. ‘Alle verkopers zijn 
vlot drietalig’, aldus Colphijn. ‘Een van onze 
mensen spreekt zes talen. Een paar weken ge-
leden hoorde ik hem in het Spaans een slaap-
kamer verkopen.’

Witte raven
‘Meertaligheid is niet alleen nodig omdat de 
Franstalige én Vlaamse klanten veel meer dan 
vroeger op hun strepen staan’, aldus Magda 
Colphijn. ‘Onze medewerkers geven klanten 
advies over slaapcomfort en hiervoor moe-
ten ze de mensen heel wat vragen stellen die 
vaak erg persoonlijk zijn. Dat veronderstelt 
een actieve taalkennis, plus een grote dosis in-
levingsvermogen om subtiele dingen aan te 
voelen. Het is daarom niet zo gemakkelijk om 
goede meertalige verkopers te vinden.

Datzelfde geldt trouwens ook voor meerta-
lige arbeiders: het zijn witte raven! We kregen 
onlangs een jonge, Vlaamse arbeider over de 
vloer die geen woord Frans sprak. Hij zal het 
moeten leren! Als hij met collega’s bij de klan-
ten thuis meubels levert, moet hij die mensen 
kunnen begrijpen.’ 

Grote zorgen voor 
kleine ondernemers

‘Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de rand hebben 

het niet onder de markt’, vindt zaakvoerder René Van Rossum van 

winkelketen ‘De Slaapadviseur’. ‘Het is hier veel duurder werken dan 

elders in Vlaanderen en goede meertalige verkopers lopen niet dik 

gezaaid.’

TEKST Marleen Teugels | FOTO Kris Mouchaers

René Van Rossum

Soucis importants pour les petits chefs d’entreprise

Les petites et moyennes entreprises (pme) de la périphérie sont confrontées à des problèmes 
économiques spécifiques. Placer des annonces est une opération coûteuse : imprimer des 
dépliants en plusieurs langues coûte en effet fort cher. ‘C’est beaucoup plus cher de travailler 
ici que partout ailleurs en Flandre’, confirme René Van Rossum de la chaîne commerciale ‘De 
Slaapadviseur’. ‘En outre, il est difficile de trouver des vendeurs et des ouvriers compétents 
et multilingues’. Les sensibilités linguistiques jouent aussi de sales tours aux commerçants. 

‘Notre magasin de Linkebeek est parfaitement aménagé dans les deux langues; il y a, par 
exemple, des drapeaux rédigés aussi bien en néerlandais qu’en français. Certains trouvent 
que le français est superflu, mais nous avons énormément de clients francophones de la ré-
gion bruxelloise et c’est un élément qu’un commerçant ne peut pas se permettre d’ignorer’.
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Een geleid bezoek voor  
Di Rupo en Maingain

Is de territoriale uitbreiding van Brussel een natuurwet? Waarom 

beginnen zij – niet wij – daar altijd weer over? Wat bezielt die Di 

Rupo om de uitdrukking ‘corridor’ opnieuw in het Wetstraatjargon 

te introduceren, en waarom kan die Maingain (fdf) er maar niet over 

zwijgen? Moeten wij dan weer de straat op? Waren de marsen op 

Brussel niet duidelijk genoeg?

TEKST Guido Fonteyn | FOTO Patrick De Spiegelaere

Op al deze vragen past slechts één 
antwoord. Neen, wij moeten niet 
opnieuw de straat op. En het ant-

woord op die grootheidswaanzin hangt in 
een Brussels museum: het Wiertzmuseum, 
Vautierstraat, 1040 Brussel. Laat ons voor 
de Di Rupo’s en de Maingains gewoon een 
geleid bezoek organiseren naar deze unieke 
plek, die als een oase midden in de Europese 
wijk ligt. Wiertz kende immers al het ant-
woord op de expansiedrang van Brussel zoals 
hierna zal blijken.

Elke rechtgeaarde vader, en indien die in 
gebreke bleef, elke rechtgeaarde opa, heeft 
zijn kinderen (of kleinkinderen) ooit de igu-
anodons laten zien, in het Museum voor Na-
tuurwetenschappen te Brussel. Men zegt mij 
dat de wijze waarop ze nu worden tentoon-
gesteld, werd gemoderniseerd. Ik bewaar 
evenwel liever hun beeld achter de bestofte 
ruiten en de vale zandhoop van vroeger. Die 
massa was indrukwekkend genoeg en kon 
door geen licht- of klankspel worden ver-
beterd. Inzicht in oneindigheid begon daar. 
Maar slechts enkele vaders of opa’s brengen 
met hun kroost bij dezelfde gelegenheid een 
bezoek aan het museum daar schuin tegen-
over, in diezelfde straat: het Wiertzmuseum.

Antoine-Joseph Wiertz (Dinant 1806 - 
Brussel 1865) wordt voorgesteld als een mo-
numentale schilder en je kunt inderdaad 
moeilijk naast zijn imposant werk kijken. 
Dat verhaal is genoegzaam bekend. Het 
jonge België wilde uitpakken met opvallende 
artiesten die België ‘op de kaart zouden zet-
ten’. Wiertz was een van hen, Hendrik Con-
science ook, want die mocht omwille van zijn 
boeken – waarop later eerder de geschiedenis 
van België dan die van Vlaanderen zou wor-
den geconcipieerd – van de koning van België 

conservator worden van het Wiertzmuseum. 
Een eentalig Nederlandse plaat herinnert aan 
zijn verblijf.

Maar Wiertz was veel meer dan een schil-
der van zeer grote schilderijen in monu-
mentale kaders. Ik weet niet of het iets met 
Dinant te maken heeft, met de schittering 
van de aangename Maasvallei daar, maar 
net als zijn stadsgenoot Félicien Rops bezat 
Wiertz een gezonde dosis ironie. In zijn mu-
seum hangt een schets, min of meer twee 
meter lang op één meter hoog, geheel in 
potlood volgeschreven met nauw aan elkaar 
aansluitende zinnen, slechts hier en daar ge-
illustreerd met een wild varken of een land-
kaart. De tekst is helemaal gewijd aan de uit-
breiding van Brussel. Wiertz betoogt daarin 
dat Brussel niet alleen over de kwaliteiten 
beschikt om hoofdstad van Europa te zijn, 
maar dat Brussel geroepen is om hoofdstad 
van de hele wereld te worden. En hoe wordt 
het dat? Door de bouw van huizen, eerst 
langs de assen naar Mechelen, Aalst, Gent, 
Antwerpen, maar later ook naar Parijs, en 
verder. Men bouwt één huis, en plots staan 
er twee, en van twee komen er vier. Wiertz 
is van mening dat huizen samen paren om 
nieuwe huizen te verwekken, en ‘de industrie’ 
zorgt voor de rest, de ‘industrie’ is een nijver 
wezen dat lege plekken opvult: ‘l’horreur du 
vide’. En zo pakt Brussel niet alleen Meche-
len, Aalst, Antwerpen en Gent in, maar ook 
Parijs, dat een voorstad van Brussel wordt, 
terwijl Brussel – huizen bouwend – verder de 
wereld verovert. ‘Bruxelles Capitale – Paris 
provence’, zo schampert Wiertz. De schilder-
politicoloog deelt terloops mee dat Brussel, 
met zijn 300.000 inwoners (in die tijd), dank 
zij de vier miljoen inwoners van de voorstad 
Parijs ook inzake bevolking tot de categorie 

van grote wereldsteden kan toetreden in af-
wachting van de ultieme consecratie tot we-
reldhoofdstad.

Ik ben er niet in geslaagd om de motivatie 
van Antoine-Joseph Wiertz te achterhalen, 
maar deze Dinantees, die in Brussel woonde 
en werkte, werd tijdens zijn leven geconfron-
teerd met de eerste eisen inzake de uitbrei-
ding van Brussel, en ik vermoed dat dit the-
ma in de Brusselse, Waalse en Vlaamse pers 
– voorzover die in die jaren bestond – voor 
de nodige beroering heeft gezorgd. Bij de eer-
ste uitbreiding van Brussel werd een gedeelte 
van Sint-Joost (1851) en van de Leopoldswijk 
(1853) ingepalmd. Later kwamen daar de 
Louisalaan (1864) en het Ter Kamerenbos en 
gedeelten van het Zoniënwoud bij (1877), en 
nog later – Wiertz was toen al dood – de aan-
hechting van delen van Laken en Molenbeek 
(1891) ten behoeve van de uitbreiding van 
Brussel-Zeehaven, en zo ging het nog een tijd 
verder.

Tot Parijs dus, in afwachting van die 
functie als wereldhoofdstad, zo leren we bij 
Wiertz. Ik zie nu nog maar één gevaar: bij 
ons geleid bezoek aan dit museum zullen 
Di Rupo – maar vooral Maingain – de hu-
mor van Wiertz niet meteen snappen. Het 
is dus aan ons om voor de nodige uitleg te 
 zorgen! 

 zonder
omwegen
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Museum Felix De Boeck
doet méér dan mooie dingen tonen

Kunst moet er zijn voor mensen met 
de meest uiteenlopende goestingen en 
gedachten – voor iedereen, kortom. 

Ook daarvan is de museumploeg overtuigd. 
Een museum moet bruisen van het leven. Het 
moet meer doen dan mooie dingen tonen. 
De museumsite, met het moderne gebouw 
en de authentieke hoeve die erbij ligt zoals 
Felix De Boeck haar heeft achtergelaten, in-
clusief de tuin, de boomgaard en de bakoven, 
leent zich daar perfect toe. ‘In de boomgaard 
kunnen ludieke activiteiten plaatsvinden, 
maar ook grote beeldhouwwerken kunnen 
er terecht’, aldus Sergio Servellon. ‘We heb-
ben ideeën voor workshops en creatieve en 
educatieve projecten. We geven ruimte aan 
jonge kunstenaars en figuren in de marge 
van de kunst. Bij dat alles verliezen we Felix 
De Boeck als mens en als kunstenaar geen se-
conde uit het oog.’

Twee toegangsdeuren
‘We willen met het museum twee sporen be-
wandelen’, legt Sergio Servellon uit. ‘Ener-
zijds besteden we aandacht aan erfgoed – het 
meer toeristische aspect van het museum. 
Anderzijds stellen we het museum zelf cen-
traal, dat vanuit de figuur Felix De Boeck 
bruggen slaat naar andere kunstuitingen.’ 
Na de renovatie van de oude hoeve zal dat 
tweesporenbeleid een letterlijke weerspie-

geling krijgen, met twee toegangsdeuren 
die je van het ene naar het andere gedeelte 
loodsen. Op die manier kan ook elk type 
bezoeker vormen van kunst ontdekken die 
hij voordien niet kende. Per jaar zijn er drie 
tentoonstellingsperioden, die telkens een 
ander aspect van Felix De Boeck belichten. 
De eerste concentreert zich op het klassieke 
modernisme, met tentoonstellingen rond 
avant-gardekunst, fauvisme, impressionis-
me – stromingen waarmee De Boeck in zijn 
beginperiode heeft geëxperimenteerd. Ver-
volgens komt de hedendaagse kunst aan bod, 
die verwijst naar De Boeck als vernieuwer. 

‘We willen hedendaagse kunst op een toegan-
kelijke, menselijke manier presenteren. Een 
goed voorbeeld was de tentoonstelling Amici 
van afgelopen zomer, waarin vijf jonge kun-
stenaars zich lieten inspireren door werk en 
leven van De Boeck.’ Het resultaat was een 
dynamisch project, dat het publiek duidelijk 
boeide en het enthousiasme van de organi-
satoren alleen maar heeft aangewakkerd. ‘Op 
het eind van het jaar schenken we aandacht 
aan kunstenaars die op de een of andere ma-
nier tussen de plooien van het kunstgebeu-
ren zijn gevallen’, zegt Sergio Servellon. ‘Tot 
23 december zetten we Gaston De Mey met 
zijn abstract-geometrisch schilderwerk in de 
kijker. Een tiental jaren geleden was hij nog 
te gast bij Jan Hoet, maar daarna is het een 

beetje stil geworden rond hem. Daar willen 
wij iets aan veranderen.’

Heilzame kunst
In één jaar tijd heeft het museum al opmerke-
lijk veel van zijn geplande koerswijziging in 
de praktijk gebracht. Dat betekent geenszins 
dat de medewerkers nu op hun creatieve lau-
weren rusten. ‘We blijven doorgaan en ver-
nieuwen’, zegt Sergio Servellon. ‘Zo denken 
we aan een project dat CliniArtists zal heten, 
naar CliniClowns. Net zoals bijvoorbeeld de 
schilders Matisse en Toulouse-Lautrec heeft 
Felix De Boeck zijn artistiek talent ontplooid 
tijdens een revalidatieproces. Daarom willen 
we iets doen rond het heilzame effect van de 
kunst en denken we eraan om kunststuden-
ten uit te sturen naar ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinstellingen. Zo komt er nog een 
hele waaier aan projecten. De ideeën zijn er, 
nu moeten we ze een voor een waarmaken. 
Mijn medewerkers en ikzelf geloven er rots-
vast in.’ 

Info
Museum Felix De Boeck, Kuikenstraat 6
1620 Drogenbos, 02-377 57 22
www.mufdb.be
Open op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 10.30 tot 17.00 u.

Sergio Servellon

Een museum staat of valt met enthousiasme. 

Op dat vlak zit het Museum Felix De Boeck in 

Drogenbos alvast meer dan goed. Zo’n jaar geleden 

is het een nieuwe weg ingeslagen, waarmee het 

radicaal voor een moderne aanpak kiest. Kunst 

leeft, evolueert en dialogeert, daar staan directeur 

Sergio Servellon en zijn kleine, maar gedreven ploeg 

medewerkers garant voor.

TEKST Ines Minten | FOTO Patrick De Spiegelaere
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Van 
huizen 

& 
tuinen

Bosgroep Zenne, Zuun & Zoniën

Beter beheer voor sterk versnipperde Vlaamse bossen

Het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos (anb) heeft in samen

werking met het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën en met 

de steun van de provincie VlaamsBrabant een Bosgroep opgericht voor 

de Zennestreek en het Pajottenland.

TEKST Paul Geerts | FOTO Bosgroep Zenne, Zuun en Zoniën

Een bosgroep is een vrijwillig samen-
werkingsverband tussen openbare en 
privé boseigenaars ten behoeve van 

het duurzaam beheer van bossen en de ken-
nis over het bos. Met die bosgroepen wil de 
anb een antwoord bieden op de sterke ver-
snippering van de Vlaamse bossen. Die ver-
snippering is dubbel. Enerzijds zijn de bos-
sen in Vlaanderen vaak heel klein, anderzijds 
zijn er vaak meerdere eigenaars per bos. Die 
versnippering bemoeilijkt een duurzaam en 
rendabel beheer en is ook voor het bos zelf 
niet ideaal. Dat probleem stelt zich vooral bij 
de privé bossen die zowat 70 % van het bos-
areaal in Vlaanderen omvatten. 

2500 privé eigenaars
Het gebied dat door de nieuwe Bosgroep Zen-
ne, Zuun & Zoniën wordt bestreken, kan in 
dat verband als een schoolvoorbeeld gelden. 
Het omvat 17 gemeenten tussen Brussel en de 
grens met Oost-Vlaanderen (Beersel, Bever, 
Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, 
Halle, Herne, Hoeilaart, Lennik, Liedekerke, 
Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, Sint-Gene-
sius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat) 
met zowat 5.000 hectaren bos (ong. 11 % van 
de totale oppervlakte). Behalve de vier grote 
openbare boscomplexen (het Zoniënwoud, 
Ter Rijst, Hallerbos en Liedekerke), is de rest 
grotendeels in handen van zo’n 2.500 privé-

eigenaars. Vaak gaat het om kleine bossen 
(minder dan 1 hectare) of zijn er verschillende 
eigenaars per bos. Voor de eigenaars van deze 
kleine bospercelen is het beheer ervan finan-
cieel onrendabel en vaak beschikken ze ook 

niet over de nodige knowhow. Als het bosbe-
heer door verschillende eigenaars samen kan 
gebeuren, dan kan dit financieel wel haalbaar 
worden voor de eigenaars.

Hulp en advies
Dàt is precies de taak van de bosgroep: de 
boseigenaars samenbrengen en hen helpen 
en adviseren bij het beheer van hun bos. 
De bosgroep kan de eigenaars helpen bij 
het opstellen van beheersplannen en bij het 
aanvragen van subsidies of vergunningen. 
Veel eigenaars weten bijvoorbeeld niet dat 
ze specifieke subsidies kunnen krijgen voor 
het verwijderen van Amerikaanse vogelkers, 
voor het toegankelijk maken van hun bos of 
voor het inrichten van een speelzone. De bos-
groep kan de eigenaars bijstaan in contacten 
met de overheid of met natuurverenigingen, 
bijvoorbeeld bij het maken van afspraken 

rond recreatie en ecologische aspecten van 
het bos. Ze kan ook helpen bij het daadwer-
kelijke beheer, en bijvoorbeeld zelf bepaalde 
beheerswerken uitvoeren of met verschillen-
de boseigenaars afspraken maken over het 

gemeenschappelijk inzetten van arbeiders en 
materiaal. Een andere taak is het organiseren 
van een gezamenlijke aankoop van bosplan-
ten of van een gezamenlijke houtverkoop zo-
dat het bosbeheer rendabeler wordt. 

Niet alleen voor boseigenaars
De bosgroep staat open voor alle boseige-
naars, hoe groot of hoe klein hun bos ook is. 
Maar ook mensen die zelf geen bos bezitten, 
kunnen zich aansluiten bij de bosgroep en 
kunnen dan deelnemen aan de vormingsac-
tiviteiten, de excursies en de demonstraties. 

Info
Bosgroep Zenne, Zuun & Zoniën
Oude Pastorie, Donkerstraat 21,  
1750 Gaasbeek (Lennik)
02-452 60 45, 
bosgroep@rlzzz.be, www.bosgroepen.be

Voor de eigenaars van kleine bospercelen is het beheer 
ervan financieel onrendabel en vaak beschikken ze ook niet 
over de nodige knowhow om hun bos te onderhouden
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NATUURGEBIEDEN IN DE RAND 

De rijkste natuurplekjes
van Sint-Pieters-Leeuw

In aansluiting op de publicatie van het boek ‘Natuurlijk VlaamsBrabant’ dat vorig najaar verscheen en 

waarin een inventaris wordt opgemaakt van alle VlaamsBrabantse natuurgebieden, brengt  RandKrant een 

reeks van acht afleveringen de interessante natuurgebieden in de rand in kaart. Het kan daarbij zowel gaan 

om grote lappen grond als over petieterig kleine gebieden. Steeds staan de lokale natuurwaarden centraal. 

Het valt op dat er nog heel wat, veelal onbekende, pareltjes natuur zijn te vinden op een steenworp afstand 

van de grootstad Brussel. We geven u ook wandeltips om ze met eigen ogen te gaan bekijken.

TEKST Herman Dierickx | FOTO Filip Claessens

V
oor tal van Vlamingen en 
buitenlanders is het park van 
Gaasbeek, dat majestueuze 
domein met zijn imposant 
kasteel en prachtige tuinen 

geen onbekend terrein. Aan de overkant van 
de Kasteel- en Groenstraat ligt het domein 
Groenenberg. Het heeft wat minder uitstra-
ling en krijgt dan ook duidelijk minder be-
zoek dan zijn illustere tweelingbroer. Toch 
loont het de moeite het domein Groenenberg 
eens aan te doen, want de natuurlijke rijk-
dom is er op sommige plaatsen heel groot. 
De beheerder heeft hier een goed evenwicht 
gevonden tussen enerzijds de aanleg van een 
park annex arboretum en anderzijds uitge-
strekte natuurpercelen die schitterende or-
ganismen herbergen. Het eerste beheertype 
ligt verspreid over een vijftiental hectare, de 
natuurelementen krijgen alle kansen in een 
gebied van een dertigtal hectare groot. Vanaf 
de openbare paden heb je een goed zicht op 
deze natuurlijke oase, maar je mag er zelf niet 
in. Dat is geen probleem want de vele door-

kijkjes vanaf de paden bieden meer dan vol-
doende zicht op het terrein daarachter.

Zeldzame vuursalamander
Het hele jaar door zie je hier ijsvogels, boom-
kruipers en -klevers over en weer vliegen, 
terwijl de grote en de kleine bonte specht, 
samen met hun groene familiegenoot, de 
bomen en grasvelden afspeuren op zoek naar 
lekkere insecten en hun larven. Helemaal 
beneden, midden in al dit natuurgeweld, 
ligt de bronvijver. Hij is de oorsprong van 
de Laarbeek die noordwaarts uitwaaiert in 
een waardevolle vallei waar het Agentschap 
voor Natuur en Bos (anb) een tiental hectare 
groot natuurgebied beheert. In de buurt van 
de oevers leven onder meer de gewone pad, 
de bruine en de groene kikker terwijl het te-
vens de leefplaats is van de kleine en de vin-
pootsalamander. In de omringende bossen 
heeft de vuursalamander het naar zijn zin en 
dat is merkwaardig want dit dier komt verder 
naar het noorden zo goed als niet meer voor. 
Het is een amfibie dat meer thuishoort in de 

Vlaamse Ardennen dan in het Pajottenland, 
maar blijkbaar ziet hij het hier wel zitten. 
De kans dat je dit zwart-gele beest op het lijf 
loopt, is echter zo goed als onbestaand want 
het leidt een verborgen en teruggetrokken 
leven.

Roofvogels hebben het hier ook naar hun 
zin: torenvalk, sperwer en buizerd zijn alge-
mene broedvogels die je het hele jaar door 
kunt ontmoeten. Als je meer voelt voor een 
nachtwandeling – die moet je wel buiten het 
domein maken want dat is ’s nachts dicht 
– kun je zowel op de steen-, de bos- als de 
kerkuil botsen. Tenslotte mag ook de zoog-
dierenfauna er zijn, want met vertegenwoor-
digers als rode eekhoorn, haas, konijn, ree, 
wezel, bunzing en vos slaat deze regio geen 
slecht figuur.

Veel bewegwijzerde wandelingen
Het spreekt vanzelf dat hier heel wat beweg-
wijzerde wandelingen lopen, ze allemaal op-
noemen is onbegonnen werk. Bij wijze van 
voorbeeld vermelden we deze die zijn uitge-
stippeld door de Toeristische Dienst van de 
provincie Vlaams-Brabant. Zowel de ‘Kas-
telenwandeling’, als de ‘Vierdorpenwande-
ling’ en de ‘Hogebossenwandeling’ passeren 
door- of langsheen de parken van Gaasbeek 
en/of Groenenberg. De startplaatsen zijn 
respectievelijk het dorpsplein van Gaasbeek 
(zowel voor de Kastelen- als de Vierdorpen-
wandeling) en het gemeenteplein te Vlezen-
beek. De Vierdorpenwandeling herken je aan 
de paaltjes met schuine kop in gele kleur, de 
beide andere trajecten zijn uitgezet met paal-
tjes met schuine kop in rode kleur.

Weidse panorama’s
Terwijl je toch in de buurt bent, kun je tege-
lijk andere natuurparels in de gemeente een 

Die schönsten Naturfleckchen von Sint-Pieters-Leeuw

Vielen Flamen und Ausländern ist der Park von Gaasbeek, die majestätische Domäne mit 
ihrem imposanten Schloss und prächtigen Gärten, nicht unbekannt. Auf der gegenüber-
liegenden Seite in der Kasteel- und Groenstraat liegt die Domäne Groenenberg. Diese hat 
eine etwas geringere Ausstrahlung und hat denn auch viel weniger Besucher als ihre illust-
re Zwillingsschwester. Dennoch lohnt es sich, auch Groenenberg mal zu besuchen, denn 
der natürliche Reichtum ist dort manchmal besonders groß. Der Domänenverwalter hat 
hier ein gutes Gleichgewicht geschaffen zwischen einer Parkanlage mit dazugehörigem Ar-
boretum einerseits und andererseits einer wunderbaren und ausgedehnten Naturgegend, 
die vielen einzigartigen Organismen Unterkunft bietet.

Und wenn Sie einmal in der Nähe sind, können Sie gleichzeitig in derselben Gemeinde 
noch einige andere Perlen der Natur besuchen, so z.B. die schönen Naturgebiete im Zuun-
tal. Auch ein Besuch des weltberühmten Rosengartens von Coloma lohnt sich bestimmt.
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bezoek brengen. Zo biedt de Zuunvallei en-
kele fraaie natuurgebieden die je respectie-
velijk kunt bereiken via de C. Leunenstraat, 
de Karenberg en de Kerkhofstraat. Je kunt 
het rode grindwandelpad vlak naast de wa-
terloop nemen. Hier vind je vochtige wei- en 
hooilanden en oude afgesneden meanders 
die in combinatie met kleinschalige land-
schapselementen de groene ruggengraat vor-
men waarvan de vele bomenrijen, houtkan-
ten en geknotte wilgen de meest zichtbare 
vertegenwoordigers zijn. Er liggen ook nog 
onvervalste plukjes dottergraslanden met 
onder meer de mooie, roze echte koekoeks-
bloem, het dieppaarse kruipend zenegroen, 
de botergele dotterbloem en de vuilwitte 
moesdistel en moerasspirea. 

Het uitgesproken reliëf biedt weidse pa-
norama’s in de winterperiode, terwijl in de 
herfst de vele schijnbaar zieltogende loof-
boomsoorten hun kleurenpracht tonen. 

Ook in dit gedeelte van deze streek heeft de 
Toeristische Dienst van de provincie Vlaams-
Brabant een wandelparkoers uitgestippeld: 
de ‘Bosveldwandeling’. Ze vertrekt aan het 
kasteeldomein Coloma, in de J. Depauw-
straat (pal in het centrum van Sint-Pieters-
Leeuw) en is eveneens te herkennen aan de 
paaltjes met schuine kop in een rode kleur. 
De rode verf was hier blijkbaar goedkoop! 

Het is trouwens meer dan de moeite waard 
de wereldvermaarde rozentuin van Coloma 
eens te bezoeken. Je vindt er een uitzonder-
lijke collectie rozen waarvoor mensen van 
heinde en verre naar hier komen. Deze wan-
deling doet meteen een deel van de Zuunval-
lei aan zodat je de natuurpracht van op de 
valleihelling kunt waarnemen. 

Voor begeleide wandelingen in de Zuun-
vallei kun je terecht bij Natuurpunt via  www.
natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be. Langs 

deze website kun je ook de interessante bro-
chure (+ kaarten) downloaden die afde-
ling Water van Aminal publiceerde in 2002 
(‘Links’ en klikken op ‘Zuunbeek’). Het is een 
modellering van deze belangrijke waterloop 
met daarin onder meer een historiek en een 
inventaris van de belangrijkste natuurwaar-
den, knelpunten als vervuiling, overstroming 
en erosie en een toekomstscenario over hoe 
die een oplossing moeten krijgen.

Snelste vogel ter wereld
De 300 meter hoge vrt-zendmast in Ruk-
kelingen begeleidt je op deze Bosveldwan-
deling en is een immens baken in het land-
schap, maar hij heeft weinig of niets met 
natuurwaarden te maken. Althans, dat zou 
je denken. Maar deze schreeuwlelijke mas-
todont herbergt al vier jaar op rij een koppel 
slechtvalken. In 2003 kwam het de omgeving 
verkennen en vanaf 2004 begonnen de vo-
gels te broeden in de kast die het Fonds voor 
Instandhouding van Roofvogels (fir) hier 
plaatste. Dat jaar zagen twee jongen het le-
venslicht, in het broedseizoen 2005 en 2006 
kwamen telkens vier jongen ter wereld. Met 
wat geluk kun je deze sierlijke dieren het hele 
jaar door zien rondvliegen in de buurt van de 
toren. Let vooral op een vogel ter grootte van 
een kraai, met leigrijze boven- en vuilwit-
met-zwarte lijnen gebandeerde onderkant, 
die enigszins vliegt als een duif maar af en toe 
glijpauzes inlast. Let bovendien op de pun-
tige vleugels en de relatief korte staart. Deze 
snelste vogel ter wereld duikt in volle vlucht 
naar prooien ter grootte van een (hout)duif 
waarbij hij snelheden ontwikkelt van meer 
dan tweehonderd kilometer per uur. Zoals bij 
zovele roofvogelsoorten is ook hier het wijfje 
ongeveer een derde groter dan het manne-
tje. De kans op waarneming is relatief groot 

omdat de dieren zich regelmatig hoog in de 
lucht bevinden. Met een (sterke) verrekijker 
kun je de mast eens afspeuren in de hoop er 
daar eentje rustend aan te treffen. Een toestel 
met een minimale vergroting van 10 zorgt al 
voor duidelijke beelden. Daarmee zie je on-
der meer de gitzwarte baardstreep die vanaf 
het oog in een bocht tot de kin loopt. Als die 
er is, ben je helemaal zeker dat je een slecht-
valk in het vizier hebt en is het je geluksdag 
geweest…

Als je met het openbaar vervoer naar hier 
wil komen, raadpleeg je best www.delijn.be 
of bel je naar 016-31 37 11 (algemeen) of op 
070-220 200 (dienstregelingen). Mailen kan 
ook: vlbrab@delijn.be. 

Info
  Praktische informatie over domein Groe-
nenberg vindt u op www.bruegelproject.be 
en www.kasteelvangaasbeek.be
  Dienst Toerisme provincie Vlaams 
Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, 
tel. 016-26 76 20,  
www.toerisme.vlaamsbrabant.be
  Als u met het openbaar vervoer naar  
Sint-Pieters-Leeuw wil gaan:  
www.delijn.be, tel. 016-31 37 11 (algemeen) 
of 070-220 200 (dienstregelingen).  
Mailen kan ook: vlbrab@delijn.be

Win een boek!
Win een boek! Stuur ons vóór 15 november 
een e-mail (randkrant@derand.be) of kaart-
je (RandKrant, Witherendreef 1, 3090 Jezus-
Eik) en je maakt kans op een exemplaar van 
het boek ‘Natuurlijk Vlaams-Brabant’.  
We geven er opnieuw vijf weg!
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RESTAURANDT

Toegankelijke luxe voor iedereen

Centrum II heeft al veel stof doen op-
waaien in Wemmel, want er zijn zo-
wel voor- als tegenstanders van dit 

compleet nieuwe centrum in het hart van 
de gemeente. Zelf zijn we niet echt onder de 
indruk van de artificiële wijk rond het grote 
plein, maar misschien is het nog te vroeg om 
daarover nu al een definitief oordeel te vellen. 
Centrum II heeft tijd nodig om te groeien. 
Nadat de gebruikelijke woon- en handels-
functies er waren, wilden de projectontwik-
kelaars hier ook een restaurant neerzetten 
dat volledig in het Centrum II–project past. 
Het werd uiteindelijk een brasserie met als 
specialiteit schaaldieren. 

Dure wagens 
Op de avond dat wij ‘Parkcafé’ bezoeken, 
staan er verdacht veel dure wagens voor de 
zaak. Het restaurant oogt dan ook stijlvol 
met zijn blinkende zwarte vloer, mooi gedek-
te houten tafels met comfortabele stoelen en 
een zwarte vleugelpiano waarop Dave Wizzy 
drie avonden per week de gasten in de stem-
ming brengt met muziek die nooit opdringe-
rig wordt. Naast het restaurant bevindt zich 
ook nog de traiteurzaak van het bedrijf die 
eveneens een zekere luxe uitstraalt. Geen 
wonder dus dat de hogere klasse duidelijk 
haar weg naar het restaurant heeft gevonden. 

Maar toch hoed af voor de eigenaar die de 
prijzen van de gerechten zo laat variëren dat 
je hier ook voor een budgetvriendelijke hap 
terecht kan. Wat we wel missen, is intimiteit 
en gezelligheid, want die laat de grote ruimte 
niet toe. Bovendien is de zaak goed gevuld op 
een gewone doordeweekse avond en kunnen 
de twee obers amper volgen. Geduld is soms 
een mooie deugd! 

Elke dag vers
De heel uitgebreide menukaart biedt voor 
elk wat wils, wat dan natuurlijk wel vragen 
oproept over de versheid van de producten. 
Maar we krijgen de verzekering dat de vis 
en de schaaldieren, die een centrale plaats 
innemen op de kaart, elke dag vers worden 
aangevoerd. We hebben best wel zin in de 

‘Noordzeetong Belle Meunière met gestoom-
de aardappeltjes’ (dagprijs), maar kiezen 
uiteindelijk toch voor de topspecialiteit: 

‘Schotel samengesteld door de schaaldieren-
specialist’ (€ 22). Even zijn alle ogen in het 
restaurant op mij gericht als de grote schotel 
eraan komt. Op ijs ligt een uitgebreid assor-
timent aan rijkdommen van de zeebodem: 
langoustines, mosseltjes, karakollen, ver-
schillende soorten schelpjes en maar liefst 
9 oesters. Vooral die laatste zijn voortreffelijk. 
De mosseltjes daarentegen zijn een beetje 

glazig en mochten net iets langer op het vuur 
hebben gestaan. De hoeveelheid schelpjes 
en karakollen is dan weer zo overdadig dat 
ik ze zelfs met de hulp van mijn tafelgenoot 
niet allemaal op krijg. Enig echt negatief 
punt aan het gerecht is het brood; ik krijg 
drie driehoekjes beboterd brood waarvan de 
versheidsdatum duidelijk is overschreden en 
daarenboven gebruik ik gewoonlijk amper 
boter. Geef me dan maar liever verse brood-
jes waarbij je de boter apart krijgt. Maar nu 
muggenzift ik natuurlijk weer. 

Net iets exotischer
Mijn tafelgenoot heeft meer zin in een vlees-
gerecht en laat zich bijna verleiden door de 
steak tartaar op Franse wijze (€ 17,50) die aan 
tafel wordt bereid. Maar uiteindelijk klinkt 
de ‘Eendenfilet in sinaasappelsaus met rösti’s’ 
(€ 18,50) net iets exotischer. Hij heeft geen 
spijt van zijn keuze, want op het gerecht valt 
niets aan te merken. Ook de afsluitende klas-
sieker crème brûlée is top. Mijn tafelgenoot, 
die beroepshalve vaak in Wemmel moet zijn, 
vindt het zeker de moeite waard om hier nog 
eens terug te komen. 
 
Als we later met de brasserie contact opnemen, 
blijkt dat het menu regelmatig wordt aange-
past. Het is daarom goed mogelijk dat de ge-
rechten die in dit artikel vermeld zijn, op het 
moment van uw bezoek niet te verkrijgen zijn.

Info
Parkcafé, Markt 69
1780 Wemmel, 02-454 56 82
www.parkcafe.be 
Alle dagen open

‘Geen centrum zonder restaurant’ vond de firma De Vuyst toen ze in 

Wemmel het prestigieuze bouwproject Centrum II uit de grond stampte. 

Als kers op de taart opende in februari brasserie ‘Parkcafé’ zijn deuren. 

TEKST Veronique Verlinden | FOTO’S Filip Claessens
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Nordmannspar  
is ideale kerstboom
De laatste jaren krijgt de gewone spar als kerstboom meer en meer 

concurrentie van andere coniferen die beter hun naalden behouden en 

meestal ook een mooiere vorm hebben.

TEKST Paul Geerts | FOTO Kris Mouchaers 

De dennenboom die we met kerstmis 
in huis halen, is geen den maar een 
spar, met name een fijnspar of ge-

wone spar (Picea abies). Probleem met deze 
boom, zelfs als je hem goed verzorgt, is dat hij 
na een paar weken onherroepelijk zijn naal-
den begint te verliezen. Vandaar dat er steeds 
meer alternatieven opduiken. 

Rolls Royce
Op de eerste plaats de Nordmannspar of Kau-
kasische zilverspar (Abies nordmanniana), 
die wel eens de Rolls Royce onder de kerstbo-
men wordt genoemd, ook qua prijs. De don-
kergroene naalden hebben een zilveren schijn 
en zijn iets langer dan die van de gewone spar, 
ze prikken niet en blijven veel langer aan de 
boom, zodat men niet om de haverklap af-
gevallen naalden moet opvegen. Meestal is 
ook de kegelvorm mooier en dichter dan die 
van de gewone spar. Een nadeel is wel dat de 
boom tien jaar nodig heeft om anderhalve 
meter hoog te worden. Daardoor kost hij twee 
tot drie keer zoveel als een gewone spar.

Goedkopere alternatieven
Een ander alternatief voor de ‘gewone’ 
kerstboom die ook nauwelijks last heeft van 
naaldverlies, is de Abies koreana. Hij heeft 
een slanke vorm en korte, zachte naalden. 
De glanzend groene naalden hebben een zil-
verwitte onderkant en de knoppen blinken. 
In de kerstperiode hebben deze sparren vaak 
nog prachtige purperblauwe kegels, zelfs op 
jonge bomen. 

De edele zilverspar (Abies procera of A. no-
bilis) heeft zijn naam te danken aan de prach-
tige blauwgroene naalden en de statige vorm. 
De lange, soepele en zacht aanvoelende naal-
den staan met hun onderste gedeelte vast op 
de tak en vormen van daaruit een soort van 
tandenborstel. Het is een mooi type, met de 
typische dennengeur die geen naalden ver-
liest. De takken worden ook vaak gebruikt in 
kerstdecoraties. 

Abies fraseri en Abies balsamea zijn twee 
andere zilversparren die tegenwoordig meer 

en meer worden aangeboden. Ze hebben de 
kwaliteiten van de Nordmann- en edelspar, 
maar ze groeien sneller en zijn dus iets goed-
koper. De Fraserspar heeft donkergroene 
naalden met een zilverachtige glans, de bal-
semspar is iets lichter van kleur en verspreidt 
een sterke dennengeur. 

Glimmende naalden
Niet alleen het type kerstboom, ook de kwa-
liteit van de boom bij aankoop en de verzor-
ging ervan zijn belangrijk om hem lang mooi 
te houden. 

Het best is een boom in container (zwarte 
plastic pot) of met een stevige, compacte 
wortelkluit. Bomen met een afhangende 
wortelkluit in een jutedoek of een plastic zak, 
of met blote wortels, of een afgezaagde spar 
zijn maar een kort leven beschoren en kun-
nen uiteraard na kerstmis ook niet in de tuin 
worden uitgeplant. 

Kies altijd een kerstboom die er fris uitziet. 
De naalden moeten glimmen en stijf aanvoe-
len. Schud eens met de boom: als de naalden 
afvallen, gaat het gegarandeerd om een boom 
die al geruime tijd is gerooid en kies je beter 
een ander exemplaar. 

Laat de kerstboom na aankoop een dag in 
een koele berging of in de garage staan zodat 
hij kan wennen aan de binnentemperatuur. 
Zet de boom niet te dicht bij de verwarming 
en uit de tocht om uitdroging en naaldval te 
voorkomen. Zet de boom van de bodem als je 
vloerverwarming hebt. Hou de grond heel de 
tijd vochtig. Reken op 0,5 tot 1 l water per dag. 

De kerstbomen van de koning
Pierre Demesmaeker van boomkwekerij In-
ter-Arbo in Vlezenbeek is sinds jaar en dag 
hofleverancier van kerstbomen. Sinds enkele 
jaren is ook het Belgisch koningshuis overge-
schakeld op de Nordmannspar. 

Inter-Arbor heeft een lange kerstboomtra-
ditie. ‘Mijn grootvader begon in de jaren ’30 
met het telen van kerstbomen’, vertelt Pierre 
Demesmaeker. ‘Hij was de eerste die in die 
tijd kerstbomen aanbood op de Brusselse 

vroegmarkt. Dat was toen nog niet zo popu-
lair. Eigenlijk is de kerstboom hier binnen-
gebracht door de Duitsers tijdens de eerste 
wereldoorlog. Aanvankelijk kweekte hij zijn 
kerstbomen in Ternat. Maar dat bleek niet 
zo’n succes omdat de grond daar te vrucht-
baar was en de bomen te snel groeiden waar-
door ze bovenaan niet goed gevuld waren. 
Uiteindelijk zijn we onze kerstbomen in de 
Ardennen gaan kweken waar de grond armer 
is en de winters langer en kouder, waardoor 
de kerstbomen minder snel maar veel com-
pacter groeien.’

Een goede tien jaar geleden is Inter-Arbor 
gestart met de productie van Nordmann-
sparren. Die worden niet langer in de Arden-
nen gekweekt, maar in Vlezenbeek, Dilbeek, 
Ternat en Gaasbeek. ‘In de Ardennen hadden 
we enorme problemen met loslopend wild 
dat op één nacht een hele plantage kon ver-
nietigen. Daarom zijn we ze hier beginnen 
kweken. Dat was zeker niet evident, maar 
we zijn er toch in geslaagd. Bovendien is de 
grond hier ook veel duurder.’ Intussen zijn 
die Nordmannsparren goed voor zowat 90 % 
van hun kerstboomverkoop. 

Pierre Demesmaeker is er bijzonder fier 
op dat Inter-Arbo al jaren hofleverancier is. 
‘De grote bomen voor buiten zijn gewone 
fijnsparren, voor binnen is de koninklijke fa-
milie sinds een paar jaar overgeschakeld op 
de Nordmannspar. Uiteraard besteden we 
speciale aandacht aan de bomen voor het pa-
leis. Ze worden bijvoorbeeld elk jaar speciaal 
geselecteerd op het veld, omdat de koningin 
wil dat de bomen zo veel mogelijk op elkaar 
lijken. Van elke boom selecteren we daarom 
ook een ‘dubbelganger’ om een boom die 
bijvoorbeeld tijdens het vervoer beschadigd 
wordt, onmiddellijk te kunnen vervangen.’ 

Info
Inter-Arbo, 
Lenniksebaan 1358, 1602 Vlezenbeek,
02-569 28 90, 
http://users.skynet.be/cassy/interarbo/

Pierre Demesmaeker
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gemengde gevoelens

Jong in Hoeilaart, 
oud in Zuid-Afrika
Elizma Myburgh groeide op in ZuidAfrika, op de struisvogelboerderij 

van haar vader. Die ligt op 120 km van Kaapstad en 21 km van het 

dichtstbijzijnde dorp. ‘Zo groot en open als daar is het in Europa 

nergens. Ik mis de zon, de zee, de sterren en de bergen van mijn 

thuisland enorm. Europa heeft dan weer een unieke, oude cultuur die 

ik graag van nabij wilde leren kennen.’

TEKST Ines Minten | FOTO Filip Claessens

Na haar studies aan de universiteit 
van Stellenbosch en de Kaapse Wijn-
academie werkte Elizma Myburgh 

een tijd voor een plaatselijk wijnbedrijf. 
‘Maar ik heb ook twee jaar in Londen ge-
woond en in die periode ben ik met de rug-
zak door Europa getrokken. De cultuur en 
de mogelijkheden om te reizen spraken me 
hier erg aan. Daarom heb ik vier jaar geleden 
niet geaarzeld toen ik de kans kreeg om in 
België te komen werken.’ Na twee jaar richtte 
Elizma zelfs samen met enkele vrienden een 
bedrijfje op dat Zuid-Afrikaanse wijnen im-
porteert. Ze organiseert ook proeverijen en 
geeft wijncursussen. ‘Ik kan uren over wijn 
praten’, vertelt ze enthousiast. ‘Het groot-
ste deel van je leven gaat op aan je werk. Het 
moet verschrikkelijk zijn om al die tijd iets 
tegen je zin te doen.’ Ook de liefde voor haar 
thuisland steekt Elizma niet onder stoelen of 
banken. ‘Het is iets wat alle Zuid-Afrikanen 
gemeen hebben, wat hun achtergrond ook is 
– we houden allemaal evenveel van ons land. 
Natuurlijk hoor je veel gruwelverhalen over 
criminaliteit en onveiligheid en ik ontken 
niet dat die waar zijn. Maar de mooie dingen 
die je er vindt, overtreffen veruit de lelijke.’

Te mooi om op te eten
Na vier jaar voelt Elizma Myburgh zich prima 
thuis in België. ‘In het begin heb ik het even 
moeilijk gehad. Ik kende hier niets of nie-
mand. Gelukkig leg ik vrij gemakkelijk con-
tact, zodat ik snel nieuwe vrienden vond. Het 
prettige aan Brussel is dat je er mensen uit 
alle hoeken van de wereld tegenkomt. Ik heb 
nu een heel diverse vriendenkring. Brussel is 
in dat opzicht helemaal tegengesteld aan het 
oude apartheidsregime waarin ik ben opge-

groeid.’ Toch koos Elizma Hoeilaart als plek 
om te wonen. ‘Hoeilaart is fantastisch. Het 
is hier ontzettend mooi. Ik hoef maar twee 
passen te zetten en ik sta midden in het bos. 
Ik woon ook dicht bij een boerderij, wat me 
aan thuis doet denken’, lacht ze. ‘Bovendien 
zijn de mensen hier ongelooflijk vriendelijk. 
Iedereen zegt goeiedag, is geïnteresseerd in 
waar je vandaan komt en na een tijdje word 
je in de bank, de apotheek en in winkels zelfs 
met je naam aangesproken – heerlijk!’ On-
danks dat betwijfelt Elizma sterk of ze voor-
goed in ons land zal blijven. ‘Ik heb het naar 
mijn zin in België, maar ik wil hier niet oud 
worden. Daarvoor is het weer veel te slecht, 
zeker in vergelijking met Zuid-Afrika waar 
een heerlijk klimaat heerst.’

Als wijnkenner kon ze niet beter terecht-
komen dan in het hartje van de Vlaamse 
druivenstreek. ‘Toen ik dat voor het eerst 
hoorde, was ik echt verrast, want ik had nog 
geen enkele wijngaard gezien. Tot ik besefte 
dat de druiven hier allemaal in serres groei-

en. Op een dag kreeg ik van iemand een tros 
cadeau. Het waren de meest perfecte druiven 
die ik ooit heb gezien. Ze waren bijna te mooi 
om op te eten.’

Accenten en dialecten
Op haar eerste dag in België ontmoette Eliz-
ma Myburgh een Antwerpenaar. ‘Ik dacht 
dat hij Frans sprak, maar het bleek Aant-
waarps te zijn’, gniffelt ze. ‘Ik had verwacht 
dat Nederlands helemaal niet zo moeilijk zou 
zijn voor iemand met Afrikaans als moeder-
taal, maar ik begreep niets van al die accenten 
en dialecten. Gelukkig ken ik nu het verschil 
tussen Vlaams en Noord-Nederlands, kan 
ik vrij vlot uitmaken of iemand van West-
Vlaanderen, Limburg of Antwerpen komt 
en begrijp ik zo ongeveer iedereen. Hopelijk 
is dat omgekeerd ook zo, want zelf spreek ik 
een soort Afri-Vlaams, een mengelmoes van 
Afrikaans en Nederlands, met een Vlaamse 
tongval.’ Wij begrepen Elizma’s verhaal alvast 
perfect. 

Young in Hoeilaart, old in South Africa
Elizma Myburgh grew up in South Africa on her father’s ostrich farm. The farm was 120 km 
from Cape Town and 21 km from the nearest village. After her studies at the University of 
Stellenbosch and the Cape Wine Academy, she worked for a local wine company. ‘However, 
I also lived in London for two years and during that time went backpacking through Eu-
rope. The culture and the possibilities of travelling were extremely attractive to me. For 
this reason, I did not hesitate four years ago when I got the chance to come and work in 
Belgium.’ After two years, Elizma set up a small company importing South African wines 
together with some friends. ‘The openness and wide-open spaces that you find in South 
Africa cannot be found anywhere in Europe. I really miss the sun, the sea, the stars and the 
mountains of my home country. On the other hand, Europe has a unique, old culture that I 
really wanted to get to know.’ 

Elizma Myburgh
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