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Bedreiging
of rijkdom?
"Een nieuwe lente en een ni€uw geluid", zo luidt de alom
bekende eerste regel van het monumentale gedicht Mei
vän Herman Gofter Na d|e eersr€ retel volgen er overi-
8ens nog vi€rdui2enddriehonderdtw€eönzeventiS andere,
maar wie kent die no8?
Dat dit eerste nummer van Randkrant uitgerekend ver-
schiint bii het begin van de lente is louter toeval.
Het idee om soecifiek voor d€ bewoners van devlaamse
rand rond Brussel een informatiemagazine te maken,
date€rt äl van vroeSer. Het werd ondermeer als concr€t€
äanbev€ling op$nomen in h€t rapport De yloomse rond
mrd &ussel; Bouwstenen voof een sr.otegtsch pJon, dat
het studi€bureau Mens en Ruimte na een uitvoerig ond€r-
zo€k in | 995 opsteld€ in opdrachr van Vlaams min ister-
pr€sid€nt LucVan den Brand€.

8lDdlrdt, waru u hier her eente Dummer in hando heeft,
vNhijnt vanaf nu maDdelijk. Het blad wordr gedJulr in een
oplaSe ve 134.000 exmpldd en grads huis aan huis ver

spEid in 33 Semeoren en/ofdeelge'
meeDten van deVlaamse nnd.
Zoals u ziet worden o op deze en de
volgend€ paSinai 8eo ongevraagde pio'
duttd en toestanden aanSeprezen.voor
vels onder u za1 da! ongerwijfe.Ld een
ve.ademing zijn, rcor ons rrouwens ook
wüt het biedt ons de mogelijlheid om
uit te paken met eo vormgeving die nu

es det rcrdl gedombeerd door auromobielfabrikdrd en

B:ldhdt wo.dr volledig gefinancierd uir ovdheiüsübsidies,
te $€td 13 miljoo B! hn devlause regering d 7 miljoen
BF tu de p.ovincie Vlams'Brabant. Her magazine Mrdt nit-
geSdd d@. de plu.alisrische en parrijpoliriel onafhanke]il]e
rz tnfonatie Vlaese R-rnd. ln de iaad vü bestuu vu deze
lz zetelq geen politici. maa! wel ed adtal seiaal-ohureel
d lrEt$happelijk geöngageerde inwonds uit de cgio. Stalu
un E bepaald dat Rddlrant een krirische benaderirg en con
ftrEiEle onderkrpd niet uit de weg zal gae. De rees dar
u EnrJ heden ongdraagd eo pntijblad of een resionaal am
ltug*1@ het Staatsblad in uw brievenhs zult @treffen is
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What's this
in my letterbox?

tribured free door-to-door in 33 communities along the FI€-
mish border with Brussels. Randknnt is d€signed to suppon
the Flemish charäcter ofthe border area-W€ do so not from
a hedgehog position -aft€r all,wh), sho'rld we?- but with wide
open windows. For €xample,while the journal does vrish to
rnise the possibly n€Eative consequences for th€ Fl€mish bor-
der of incr€äsing internationalisation, it doesnt want to lose
sight ofthe benefits which this trend also brings. Naturally,
openness to fo.eign cultur€s indisputably conüibutes to the
funier development of one! own.Thls attitude is based on
the historical fact that Flanders has for centuries been a vital
point of intersection between the Lätin and Germanrc cultu-
r€s, ä posicion from which r( has drawn itJ sren$h.weal*l
and brilliance. Therefor e, R ndkran( welcomes its reäd€rs
with open arms - inclt ding thote who sp€ak other lansüa8€+
which is wty we provide the most important ärticl€t with:
short tr3nslation.In the following pa8es, Randkrant wishes to
inform you (in what we hope is an inviting manner) aboütthe
many thin8s going on along the bordei h€lp int€rpret thc
unavoidabl€ social problems,and point out the range of cul-
tural possibiliües whr(h are otrered in Lhe immediate vicini+
all with th€ goal of achieving gr€ater solidarity and mutL'äl
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OPENBAAR VERVOER

Vindt iemond
zonder wogen of
(motor)fiets die
von de ene rond-
gemeente noor de
ondere wil een
Üom, een bus of
een trein? En waor-
om gost die don
rneestol eerst noor
Brussel? Een intenser, min-
der centrclistisch openboor
vervoer is dringend nodig in
de rond. Het moet ongeveer
vijf voor twaolf zijn, nu het
Structuu rplon v oo r Vloo nd e-
ren wordt ingevuld.

De hoofdstad lelr maar liefst drie
betonnen ringen, overal doormid-
den gesneden door nog meer
betonnen hoofd- en zijwegen. Met
de auto krlll je Brussel bijgevolg
:ltijd mijden als je je in de rand wil
verplaatsen. Het siert de hoofdstad,
zo'n spinneweb van wegen, maar

Alle wegen
leiden eerst
naar Brussel

met de randbewoners en hun
mobilitensproblemen wordt al te
weinig rekenin8 gebuden. veelal
kunnen inwoners van de ene rand
gemeente de andere randgemeenle
slechts beieilen als ze via Brussel
sporen of traJnmen. Dat betekent
djdverlies en ergernis, maar ook
vanuit economisch en verkeers
technisch standpunt is de oml'!'e8
via Brussel niet ver:ntwoord. De
hoofdstad is al overbelast Senoeg,
zonder dat ze nog eens het rand
verkeer' moet verwerken.

Onrendabel
Mobiliteit in de r:nd is vooral een
aangelegenheid van het Brussels
cewest. Blijkt dat daar gedacht
{-ordt aan de verbelering van. de
transversale mobiliteit door de
rand. Dwars door de rand dus,
zonder nieuse inftastrucruur,
maar met een beieik van 30 km.
Het treinnet zou worden her
vormd tot e€n exprcssnet, bussen
zouden intenser worden ingezet.
Deze Yoorstellen klinken veelbe
lovend, maar zijn nier nieuw en
wachten al jaren op concrete invul
ling Misschien omdät een Fransta
lige minister van het Brussels
Gewest bevoegd is voor deze
Vlaamse aangelegenheid?
Al jaren groeit het besef dat het
openbaar vervoer misschien niet
rcndabel is (ofmoet zijn) maar dat
het heel wat voordelen biedt
tegenover het wegverkeer. Er wordt
een massa belastinggeld geinves
teerd in auto- en secundaire we

gen, verlichting en lerkeenveilig
heid relwill het \leg\erkeer veel

en !ee' 
'neer 

onge
valen veroorzaakt dan het open
baar velvoer. Het is dus geen slech
t€ zaak dat er jaarlijks om en bij de
30 miljard belastinggeld naar de
NMBS gaat, zoda( u en jk het trein
kaartje no8 kunnen belalen. Een
Europese Richtlijn rerplicht de
spoorwegmaarschappijen overi
gens een aantal basisdiensten aan
te bieden, \a'aarblj de larieven niet
volgens het Nrnstb€ginsel mogen
worden vastg€legd

Bus contra trein
op het geplande €xpressnet, dat de
lijn vilvoorde'Huizinsen (lijn 26)
en de lijn naar Aalst via Jeue
omvat, zullen er in de toekomst
meer treinen riiden. Nu vÄlt het
trcinverkeer op lijn 26 na acht uur
's avonds stil en ook op de liln
Aalsr lette ziln €r ra 22 uur geen
treinen meer; een dienstregeling
die de forens{:n van de het Brussels
cewest op het lijf geschreven leek.
Dit expressnet kan iD de toekomst
pas een oplossing bieden voor de
rand als ook dc bus\€rbhdingen
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Hoe auto-mobiel?
Hoes€l\4aanderen net zijn wagenpark vm 2.s22.990 personenaulo: -
dar zijn 4I peßonenwagetrs per I 00 Vlmingen- mee aan de rop staat ir
de turo|€{ Lni" .  b l . jk ,  d.r  . r  rog ne" l  war remer ar.ngewe^n / i jn op
neL opcnoad, \P^otr
OnB,aepr 38\ 000 geu nnen DvLaanderen r i lo0r lcbbcn geer äuro.
hier\2n zljn ei ongeveer 240.000 eerpersoonsg€zimen (gepensioneer,
den, jonge nensen die alleen ronm). De gezinsgroolre is waarschijnlijk
slechts e€n heperkte, ofmischio zelß geen oozakelijke facror in het
aurobezit. financiöle dnagka.ht lijkt rceleer doorslaggevend te zijn,
waDr het blijk dat er mad weinlg gezinnen zijn mft een netto gezißin-
komen onder 40.000 Bl die ove een aulo beschil*en.
Door de st€rke toenme w het aa al personenwagens in vlaandeen
.libbFn ovF $egFr 'rng/.ä'n rnaÄr /els di( hr 'lu b ,or8r d,F .o.,gesue
nler echt rcor een intenser gebruit van het op€nbaar vervoer In i 99 5
verroerde De Lijn 218.7 miijoer reizigds orei 116.9 nlljoen kilorrlerer.
ln ldgelijtmg me! de periode 1990-199s toen er sprake wd lan een
loortdüende stijging van het reizigeBantal. is er in 1995 voor he! eersr
sprate vD een daling. Het aetal door De Lijn afgelegde lilotleters dalr
al sDds 1992. Hct openbaar verroernet wn de maarlcheppii strelt zich
u, .v€r l l6oa kn. H4 A \propetd nve, 178 bu.Liren. l l  r 'd l i j len
en I trolleybushjD die sarnen meer datr 30.000 Ylaamse sbpplaatsen

Biide NMBS blljft het aülal yervoerde reizige.s slnds I9E6 min ofmRr
snbiel rneazo'n 83 mitloen lreinritten in Vlaanderen.

B.0n:vladnre legiondl .  lndi .dt0. in I996

.,  r ref  verbeterd.  Lr jn 2. i  b i j roor

- .la. b€dient \iihoorde. Haren,
i r r i i fgen, Beerscl ,  M{)ensberg eD
r:::: Iob. rnaar allc gcnreenterl tr!
..:: Jaren en Sirt ]ol) \'allen emir
. .  : , i  geüs ß er dc l iJr i  naar Ni i l .e l
. :  . fkele stopücnrcr die l inke

.. i  bedienen. \änun Huizingen
:. : l r  l )e I i j r  rhäns dr ie busl i jnen

::.: iie lerder dc rand rnt.elrken
:: .k \anuu Mocnsberg (t\!ee lij
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ir het stnrn)o \,Ieise. (!ijf
..:: r 1\ordt dc ränd per bus 

'er
. . : : r  Bl i j f t  l ret  hclc sruk ran de
:: :  :  r . r  noorden lan Brtrssel  \ar

ir: .\gaiha Berchcn lcgt De
: : i lee hlssen in naar de rand,
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maar l ic1sL neger

: r.:i ri.prak€n tulscn de NN1BS
: :i. i,jn ,itn noodz:lclijk r{r.
.: :r.rf elenredig \,crdcelde hus

want alternaoeven
i  : .  .  . . lbulsen rn taxicheques
: :  . r  i .orbpig purc uropie.

Door Brussel
-ri ',::r! .Lilhg lan de rand is !€r
:1. '  r r i l  gebaar net de Noord
It i t i | , . rbrndhg do{)r  Bruss€I.  I r
r :ge.( i i  rng ror dc nreeste mega

hrtulsen hoLrdcn verkeerssociolo
ger oNoldocrde reLenng mcr de
aanhoudcnde enrigratie Ian vooral
Vl int fgen ui t  BrLLsscl  naar de
randgemeent€n, ctn Iactor die
pleit loor een bcrcre exploitade
i?n het opcrlbiar knoer in de
perilerie.Toch blllt nr deTe aange
legenheid iLSrrel<erd de Vlaamsc
orerheid aän d. tanr staan. Zijn IlcL
slechtc cr!arxrgen urt her vcrlcd{rn
dic dc Vliamse o\.€rheid d. boot

roen dr Lrarnrr ln
Brussel  v i lvoorde ( l i jn s l )  aan
herstel lng toe Nas, dirnde de
N{IVB het ltuk bimcn hcr Brussels
GeNest roor haar rckeninS re
nemen en hel \riaanrs ceNesr fer
gedeelte tot ill Vrlloorde Het is
noolt tot een alkoord gekonren en
de ram rijdt nlcL orcer
De be\,olking xr de rand nraakr
deel Lrir van dc YliarrNe cemeen-
schap. Zoals hcL <penbaar rervocr
er thans bij li8r, is die belolking
verpl ichl  a l l to mobielc "
gemeenlchap. I{ct is haasr je rep

ie geblizcn (,nr v<x,r acht uur dc
steden, waar er 'kopsriti([! be laarste rreh oI bus !e halen. Wie
sraan (zoals Antweroln Ccrtrarl). een elencrncrlr n een CuLturecl
heef( de prestigieuzc Noord Zuid Cenrrum van dc fald Nil meepik
lerbhding niet alleen dc bxmen ken ell geen ruro l)eeft, blijfr dus
stao opengerelcn, Irlaar sLaat 7e thurs.
ook de ont{.ikieling lan hct oper Mar. ranse
baar !€rl'oer rondorn Bruskl iD
de weg

Tous les chemins mönent.,-
d'abord ä Bruxelles
Souvent,les habitants d'une commune p6riphöriqü€ sont obligös de rransiter
par Bruxelles pour Sagner en train ou en tram un€ aurr€ commune du'rand'.
Outre la perte de t€mps et I'irritation qui en r6sukent, ce'd€tour'par
Bruxelles constitu€ 6galement une abermtion en t€rm€s äcooomiques et de
te€hniques de transporr La cäpitale n'est d6iä qu€ trop satur6e, sans qu'il y
ait besoin de lui confier de surcroit I'exploiration du träfic p6riph6rique.
Difi€rents proiets sont €n oeuvre en vue de r6form€r le r6seau ferroviaire
pour en faire un r6seau express, et le .enforcement du r6seau d'autobus est
ögalem€nt ä l'ordre du jour Ces propositions. pour prometteuses qu'elles
paraissent, ne sont pas nouvelles,er leur concr6tisätion se fait attendr€
depuis des annöes d6jt. En tout 6tat de cause, il est indispensable d'am6liorer
la collabontion entre la SNCB et De Lijn affn de r6parrir de maniöre plus
äqurhbräe les 3ervices de rmin er d äurobu:.
Dans l'örat actuel des transports,la populadon de la p6riph6rie n'a d':utre
choix que l'automobile. Qui.onque souhaite ässister ä une manifestation
dans un Cemre Culturel d€ la päriph6rie €t ne possäde pas d€ voiture est
contmint de rester chez soi,
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120 iobs behoud€n. compn

noesr hoSe hluiSeldeD beta-

'er 
voor een vee, rc grcor

Iäbriets|and Eer deel vm dc

loodse. ial ru woiden inge

nomen dooi lryert Compo-

nents, dat nauw netvolks{a

De oplossiJrs weid uitgedot

terd door burSeneesler HuSo

Casaer, schepen Hugo Panous

en dc ministers Herman en

Elicva Aompny. 'nen mooie

zaak voor de zemoallei ,
zegt rad.L De Vos rE de
(aner r@ Koophandel ro

Halle vilvoorde. vlMmsS.a-

Dd! scoo( goed oP econo-

mnch vlak Mad dat is Diet zo

rcor de Zen.evallei Er is orc

riSos een groot tekort arn

ndusFiegronden in de hele

rard. Misschien lost het nieu

we structuuplan ieß op. Maar

dr vdondeßtelt dd *eer

ecn bdds.ijLe motalireits

wijziging

t lT

Sinds Ray Crock, de Anerj

taan net de lnalpoi8e

naam, in 19ss zijr ee$te

hamburSeftdt opende.

ltanpte M.Doralds zowat

ovedl ei seeld nieuse

hstloodrslaurants uit de
gdd. De keto telt vandaaS

neer dan 20 000 rsigingen

In '/8 sLrijkt de frsrfoodgi
gant voor net eeßt rn ons

hnd .eer, tesenover de Beuß
va. Bru$el. sindsdien zijn er

aln,aü meer tempels bijgeto

ften *aar de Big Mac en de

Big Ba.on äls goden word€D

aDbedeD oI, eer mer sla er

auguLen \€rsierd bedie. De

Rald wordt pas tu l99l

bedj{d en die smakelijte

lrineü is voor overiFe liDd
'95 zer McDonalds een heus

Blia offensief in en overon

pelt in €o jar rijd Halle,

Kampoholt en Ase. zellit

en Meisc boden weerstdd en

momertcl doet Dilbeek ve.

woede I,ogLnSm om oc

orseweD$e indrnSd am de

8em€€Drc8renzcn rcgen re

londen. of h€t Lm bl,lrcr

opbolFr Egen hct cnlnaire

imteriälime vm de hm-

burgeigigant, vart no8 af E

iva.hten De eivding leert dat

be^raanchriften er rcgaticrc

adviezer vaäk $rini8 uithalo

iegen Big Mac. De Arner

laanse hmburgerk tcn zct

zij! ofmrs *€llicht ongc

stooid verdei Stercncn m

rie! al te nadrutlelijl af op

een 8ro€ne rmd met een ran

Steeds welkom

Uw suggesties, opmerkingen of
commentäar ziin welkom bii:

Randkrant - redactie
Kaasmarkt 75
B- | 780Wemmel

Hogere wedde
en /of taalpremie

cerommel rond de taalpremie

dreigt rcer in het ete. te
gooien van ministei reo Pee

ds die de tweetaliSlleidspre

mie! van de ambtenareD in De

Zes globaal {il regelen.

Drcgenbos was d€ esste läci

liteitengmeote die nietsrer

moedod het euwe anbte

ndenstatuut toePßte. De ver

büng bij het p.ßoreel was

g.oot toen d. ontvanser de

halpremie niet meo uitbe

tMlde. Hil lolgdc nochtans de

letter rd hct new! statull.

Dädin start dat ambtenaren

rooitad cen hos{e wedde

krijSen. nad ?lle toelagen

vdL,ezen dre n,ct bij ret of

rl ziin geregeld nn d€ 25

)ad oüde taalprcmie is er zo

66n Uit trores srrgerden de

d*ri8 I,dsoneelsleden de faLi

heiren nog lmger toc te p6

sen Niet uit cormunautaire,

maar ui! hnäDci€le mimSin

ge., sant zonder pr€mie
qeegt lun loonzalF :l Saurv



eeD lraar duizend hdk lLch

ler Mnister tcctcn toonde

be8riP rco. d. sitlatie in

Drogobos cn garandeerde

een ecddolzübor8 Het
gemccntepersoreeL kar nn
Lr.zcn tu$er he! oude naNr
mct behoud ran d€ lremic of
.en hogere wedde nud dD

'onlol.loerde , rcnd de

Semeenteraad er zc besliste

oh de taabr€mie toch $eer

ut tc b€ülen En dio(ht dir
aolgeDs de nieu*e CAO
oDirc(is1iln, dan stapt d.
genEenre naar de .ednca
At$achten drs wclkc oplos
si.8 er voor Drogcnbos uit de

bus komt. Dr zal nnmers

bepalerd zitD Ioor het ambre
ndd{atunt il alle laclli

ws

Wäterprijzen stijgen niet
Klanten van de Intercommunal€ voorWiterbed€lins
inVlaams-Brabant (IWVB) ho€ven nier langer
bevreesd te zijn voor p€perdure waterrekenin8en Het
w:rcrbud8et van de Semiddelde verbruiker blitft sra-
biel. Door ook d€ bedrijven wäter voor huishoudeliik
gebruik to€ t€ kennen. komt de Semiddelde waterpriis
op 88,5 BF per kubiek€ meteiAlleen wie kwistig met
water omsprin€t, krijSt in de to€komst een hogere
rekening in de bus. Her ni€uwe tarief kreeg op 24
tubruari groen licht van d€ IWVB, maar moet wel nog
ter Soedkeurins naar de prijz€ncommissie van Econo-
mische Zaken. D€ mogeliike stijgiflg van de wat€rprii-
zen was het g€volg van een meätregel vdn devlaamse
overheid, die de intercommunales verplichtt€ de e€r,
ste | 5 kubieke meter per g€zinslid gratis äan t€ b,e-
den. Omdät d€ wateöedeling voor d€ IWVA wel even
duu. bliift, zag de i$tercommiinal€ zich verplicht haar
al relatief dure waterpriis no8 te v€rhogen.
f,1T

:l.t Go.dclsecretüiaar bevindt
zirh h dc Dorpssraat \an

Rnde Tc nnNie voorloprg

E:nd 1996 tiep de liuuror€r

:. g.mccnteiard besliste om
::e n'ct tc rcrleDgen Te {ei
:'s rpbrcrg{eD . tlonk hr
r:r d. Ir$blige nreerder

:.id 'Nict erg spönief ,
i:rdt devhmse minder

ic:c. srnt BLOSO Na!

:!:.:d oDr ..n hoSere hulr
::r i t. bct:leD" Dat vooNcl
,1::n ooor Dugdre*rer

--i.r.roi\ Rohr echte. laco
.:.1 \ü d. hrnd Sewezen.
i.l Cordclseaetüiaat {€r}t

:-;rannaLLg.r rl hnger op
:- zrnu{.n , \€rtelt sc}rtPen
r-:r Sobne. Ze tikken her
.:.: Qt nct boegbeeld van de
',.::aie aervezigbeid hi€.

l]rl in de dorpskern hgt."
Het zenuwLertnm mn de

Srooßre Ianiliale sportmmi
testar e h de rdrd moet dus

BrOSO is nu op zocl üd
een rnd€r orderkomen nr
R.de dorp. Of hct }open of
hrren $ordt, valt rog E
hekijren, maar ün ü6{ijlen
Der een ardere gcmccnte

derll }er alvast er Hct
gemeentebestunr hc.ft d€
hxnrorereerkomi ntuser
ilel verlengd tot cmd april
zolang kan BLOSO nog in de
Do.fsnrart bliircn Maar dan
is het ollrra$en gcblücn,

sant de lenreentclijlc facili
citar" ,ai Rode bhjkor ro
Disch 8e.oeg met noor

WS

nens€geL1 Zelfs de bus

chtrnflcrüs m D€ Lijn klagen

erc\cr, fznt zij moeren alier

n{r€ve rout.s rorSer om r0.

De prcblemcn zijD Dog nier

var de brü, {d d€ relara

tiekoien worden oP 70 mil
joen BI scrhrt. Hei sadsbe
(uur envilvoorde \indt ole

.ig€ns dat de Vlamse minis

ter \an Opcnba.€ weiter

oeze som moer olnosren

NS

EEryT

Zenuwcentrum
werKt op zenuwen

IIIEEIiE-

der zuchten
ver een brief aan de n! zee
lanaal bond de viLro.rdse

burgemeestcr \!iUI Cortois de
kat de bel aan: Het here
g ingsme.hdrisme r.d de
kanaalbrug is drnrgeDd aar
rervanging toc. De hiüg
vo.nt het sLlitsuf, ra een
7ee. dn ! bendcn gerv$relij
Le {e! net 31.000 bercSirl

len op eukdager." Defecren

aan de bru! Icrcrden in de
diaand tmrdi e.tele chaoti
s.rre verkeeßsituaties o|
''wanne{ d. brug gehlol
leerd i\, zoelr ied€reer ee!
vl!.hrüeg lin de verllande
Bn,g ol de Bndabng". ze8

8en n'isnoegdc ambulanciers
''we verliezen daddoor tos!

collegas ran dc biandste.
Als de brlg gcblotkeeid is,
duurt het nrü voor her dtut

ke nerteer n de bimennad
uer nomüL verlootl "

Ook dc inror€rs van de

anderc RingSernee.ten

ondc.\Dden .ve.last Ze
Imp€D met druU(er krkecr
op d€ Bilssehe Rnlg, omdat
dc artomobilnten niet ldgc.
gebruik maken lan de bin
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ACTIEPLI\ ' { \ l  00R DE RAND

veel kamers
Huis met

I r  juni  1996 keurde devlaamse
regering het,,lctietlon vo0r deylddlns€
rdnd rond Brussei goed. Dit plan moet
het Ned€rlardstalige karakter van
de rand \rij$u€n tegenover de
dreigende verfransing cn de
internationalisering van de regio.
Het Actieplan stcunL op h€t rap
port dat Mcns en Ruimte in
opdrachr van de Vlaanse regedng
opstelde. Het kreeg Dreteen zijn
weerslaS in de regeringsverklartug
van de huidjgeVlaamse reger g
toen die in juni  1995 aanrad.
''De gemeenten in Vlaans Brabanr
met een anderstalig€ milderheid
mal<eD integraal deel uit \?n het
Nederlandse taalgebied en het ter
ritodaliteilsbegnrsel is onaanrast-
baar", zegt het regeerakkoord.
Daarnaasr is er sprake van "een
grote openheid naar de buitenlan
ders toe, welis\laar gesteund op

VVil lkommen,
bienvenue, welcome
Het Actieplan is een huis mer
\€le kamers. Het wil oog heb-
bcn voor de ondersleuninS v:n
het plaatsclijke Nederlandstali
ge cultürelc \\'erk en vereni
gingsleven. Daanoe $'erd de vzw
De Ränd opgericht. Ze is belast
met het beheer van de vijl
bestaande Culturele Centra van de
Ylaamse Gemeenschap (De zand-
loper inwemmel, De Bosuil in
Jezus Eik, De Moelie i. Linkebeek,
De l-ijsterbes i. Kraainem en De
Kam ir wezembeek Oppem). Aan
dit snoer *'ordt dlt jaar nog De
Boesdaelhoeve SinFcenesius-
Rode toegevo€gd, die het zenuw-
centrum van deYlaamse aanwe-
zigheid h de rand moet worden.
om de culrurele centra ltl de faci-
liteitengemeenten meer armslaS te

Gemeenschapscentra.
De belangrijkste
opdracht van deze
Gemeenschapscenrra
blijfr her socio-culrure-

Er won€n 436.900 inensen in d€ tund,
von wie een }lein.40.000 (9,13%)
buitenlond€rs.

en een actief onthaalbeleid. Bij
dat laatste hoort ondermeer een
meefialige brochure vol prakd-
sche informatie, waarbii ondub-
belzinnig hetvlaamse karakter van
de streek wordt onderli)nd. Voor
de inteSratie van üeemdelingen
en anderstaliSen ziel her Acdeplan
ook een sleutelrol \,!€Sgelegd blj
het baslsonderwijs en de volwas
senenvormnS, maar noou ten
koste van deVlaamse idenrileit.
Verder is er actieve aardacht voor
welzijn en gezondh€id, ruimtelij-
ke ordening, huisv€sting en
grondbeleid of werkgelegenheid,

-.^-^-,- -- .  ̂ ,-,-- (.^r
genoe8.. .

Plan d'action

Le gouvernement Ramand a approuv6,€n
juin 1996,le "P,or d'octon pour lo pCiphät,€
flomonde de BrurE es".Ce plan, qui a pour
vocation de hvoriser les realisations cultu-
relles et la vie asso.iative n€erlandophones,
s'articul€ autour de 6 centres communau-
taires de la p6riph6rie. Outre leur adion
culturelle, ils s'emploieront ä encouraSer
une meilleure int6Sratjon des non-n6er-
landophones et des ötranSers. La qualitö de
I'information et I'image proposö€ r€vätird ä
cet 68ard une imponänce cruciale. Un
accent paniculier s€rd mis sur lä vi€ ässo-
ciative et un€ politique d'accueil activ€. Ce
dernier vol€t impliqu€ notamment une bro-
chure en plusieures langues proposant
nombre d informätions pratiqu€s, qui sou-
lign€ront cläirem€nt le caractär€ flamand
de lä rögion. Le plan pr6voit d€ r6s€rver ä
I'integration des 6trangers €t d€s non-nä€r-
landophones un r6le essentjel.

komen nieuwe raken
bij : een informa-

een versterktevlaan-
se identiteit. Yerder
ziet hetActieplan nr
de splirsing van de
provincie Brabanl een extra trocf
Het opent perspectieven voor
meer samen\!'erkm8 mct bcr pro
vinciale niveau om hct Ncdcr
landstalige karaltcr van de streek

tatiefunclie (bij-

beperkte ombuds
dienst; het signale

taalwetgeYmg en
dies meer Erg
belangrijk wordt

de integratie van arderstaligen,
inwijkelingen en vreemdelingen.
cocde informatie (Randkrant is
ccn concrete ent) en beeldvor-
ming spclen daarbij een cruciale
ro1, ncl zoa]s extra stimuli voor
het plaaßclijke verenigingsleven



STRUCTUURPLAI.S VLAANDEREN

Brusselse of blijft het
een Vlaamse rand ?

Wordt het een

Tot 28 februari lo. overal i. vlaandc
ren bezüaar w()rden aangctckcnd
regen het ont\rcrp Ruinlrlijk StNc
!ui.p lan vlaardcrcn (RSv) Her ont
\\ erp heeft lD grore deler lar de raDd
\!or helige beroerlDg gezorgd. oot
ol€rkoepelerdel4aarnse \Erenigmgen
hridder de alarmbel Het Dalrdsionds
merkte bitter op dat we Drer her RSV
' \oor le träs grDd Brurelles sladi
\raaiop de Brllsselse franco{önie relfs
D ha& stoutste erpansied.omcn
nooit had durven hopen." ook U)li'
Leke partijen en de Sociaal !co.omi
iche Raad voorvlaande.en ko/ci in
.f deer belornherd \t.llirg
De wrevel, of lieler b{x\hcnl, 70.icr
(oede, houdt di.ect vf.band rnc( dc
rieling van (grore \tukkcn en) dc
.and bii het g.ootstcd.hjk g.bied
B.u\\el. Dit beltaa! ui! dclcr tan d.

Stdeenlen Bee.scL, DiLbcck, Drcgcn
i j (^ Grnnbergen, Kraaincnr,  Inrkc
'.eel, Machelen, Si.t Gcncsi!\ Ro{lc,
\rnr PieLers-leen$t TcrN.o, Vi Lroor
dr wemnrel, weTembcck Oppcnr cn
larenLern Qh i.\tilritlo.elc rcdcncn
\ah her Brussels Hoofl(cdc ijk
C.\en bui ten h!1bc(ck i ln r t r
rnrn To.h nerkL ner rilih(,rfcrd

blaf zllicr f ilkc docurnrnt
roor n\ op(nbirr o.dcrTo(k op:
''Aangczien .cht.r dc vlaanNe raDd
rond Bru$el een bclaDgrijt deel is
laD drl groolsledelijke gebied, sordl
het als een elzoDderhtke eDlLterr

In$oDers en waarneners hebben zo
huD bedentmgen bij de ma.ier warr
op het leg.ip rfionderlijle .r'itcit"
!$ idt  i iS.vukl  A.d.r f  pr i . r ipfs
sluiir. of nri.dcr vcrTct, mrar docn
dc vatrg iiTm ()fdc jro lici \trak\
ook nf  mocd cn/ol  nc b$ocgdheid
7! l lcr  hfbtrcn ( ,n dc ul tgx,gsp!. tcn
drafnarkcliik !it tc rocf.n Zo han
tc.rt hcr ont\Lcrp RSV hcr nict
alilcnrc nrg\prirrcipc En hct Brussels
Hoofd\tcnc ijk CN(!r op drvlaamse
.an.l rcnd Brlsel ah litgangspunr.
"Dat inden s'ii cen fa.tasdsche zir.
Daar dronr.n wij al jar.n vanl ,

'n.rkr. 
Prer Rosijn op tijdens een

proürcia c roorLi c r ti n gsrcrga.lcring
loorv alms Braba.t dic onlangs ir1
Lc!(n {'erd gchold.n Rosijn is lid
lan hcr Dilbcck\c Conriri SonctLtru
pLan .rar ttgcn rrft onr\lrrP agcqr
Het is.le en'arnig en .le loorbije
jarcn di. hcm pc$imi\risch stcnn.

\! de beTrvaaß.hrilt.n binncr 7ijr,

srarten de prccedures die moctcn lci

den rot een deflnitief Strucmuplan

Vlaanderen. Her llijii nn!$en

alivachle! oi de Vlaan$e olerheLd

bereid zal ziln gerolg re ge\eD aan de

of erkingen die o1€r de rand str

den geftfmlleerd Tegen hel emde

van dit jarr droet die procedüre,iIi

O.gctlvijfcld Tullm d. di!.ussies

orar. lc )gf l i j [c  gcr() ]gen vo(tr  de

rand en dc than\ loor iggc.dc

b alsdNk vrn hcL RSv in de k.den

de {'el<.n cn maandcr ffL ()tlaaien

De l ranstal igc druk op h.(vLrarrst

gebied ron.l Bru\sfL 7ä {laJrhij 
^k'.

.entraa staan Dir \orm( a jrrfr L\:n

helpunr en \ordr noS g.ac(.nnic.rd

door de intenationali\.inrg vandtra.

dat de roep om .cn apart( aantrk cn

bljilende $'aakTaanrhcid src.ds hrid(r

Blijli de lraag ofrtanologi\chf

blaurdNkken d. r.iligstc l.idrxlcr

zjjr loor e.n cohcrc.t bc .ü n, e..

gebied mct ccn orbcnvis lc. igen

Beersel start
met alternatieve straffen
Beerselse buryers die iet! op hun ke.rfstol hebben, zulien dit
jd nog een altematiel€ straf kunnen uitvoeren. In plaaß
rü de kla*;ele sepone.ing of her '"rbri f rn oc Be\dn8-ni..
,ullen ,e zich voor de gemeenschap moeten inzetten.
Her Lan gaan om 'gemeenschapsdiensf, een regeling met
het slachtoffer of het rclgen an een behandeiing of een
opleiding Dir  )"rFm oo l rsr  de ore^ol le g-\sgeru'r  I  e
garandeert de rechten an het slächtolYbr xen zaak zal
imrners niet zo vlug meer \aordo geseponeerd. De maat
,chappij is @dgs gebaat met de !€rhoogde kans op inte
gratie v:n häar €lor@ zonfl en dochrds.
B€ersel gaat er alleszitr h&d tegoam. war het wil &t jaar
nog met altemadse straf{en sta en. Polilie assisrort (oo

wouten hee{t ahast een positleve ervding achter de rug.

''Een jongemd keeg
gemeenschapsdienst opgelegd
in de vakandeperiodes en hij
stal de handen echt ui! de
mourcn. Toen ajn straf dop
zat, scbreefhij ons een brief
om t€ melden dat hil rcl
goed€ moed ulveniteitsstu
dies ging beginno
Burgemeester Hugo Casaü:
''Al 1 8 jaar streven we lier
naar een humane aDpak bij
de politie. Dadom hebben we
Koen Woutds, een sociaal
asistent. aangeworleD Het
Iolps werd in dezelfde richtjng üirgebreid, zodät er n het
team een neDselijke spirit hftßt. De basis is nu gelegd. Mer
. l l  i r . rw prorcr lurn. i  $.  luerop 'üder boJspn. '



Celieverbeke en haär echt-
genoot Jean.Luc Dehaene
wonen al 28 iaar invilvoor-
de."Met onze kinderen heb-
ben we ooit nog gerol-
schaatst op de grote ring
voor die in gebruik w€rd
genomen", vertelt Celie
met het geruis van het

Srootste verkeersknelpunt
van Brussel op de
achtergrond.

"l'loeder kloek', gmpt Celie Dehaene-
Verbeke ove. uichzelt Dat beeld hän-
teen ze ni€t alleen voor haär kinderen
en kleinkinderen maar ook voor de
mensen e'i de p.oblemen die hen nauw
aän het hart ligen.Verke€ßveilitheid,
leefmilieu, de atualproblematiek,. .. Celie
Dehaen€ n€emt die thema! als temeen-
ie@dslid inVilvoorde persoonlijk ter
harte. Haar politieke entr€e berustte
echter niet bepald op een vrije keuze.
CV l'lijn ech€enoot had een vrouw op
de lijst nodit en hijzeir"Dat lijkt me iet5
voor jou.lk heb je nan alvast op de
liist $zet!" Hetw6 tebeurd voor ik
het wistik had teen keuze. Ni€t dat ik
e. spijtvan heb.lk ben nu al de derde
keer op rij verkozen en ik vervul mijn
mandat met hart en ziel.
Hoe behrytijk it het <onta.t net de

Ploatseliike beroltnry voor u?
CV Salonpolitiek li$ me niet zo, moet
ik bekennen.Als je in de semeentepoli
tiek actief bent, moetie meeleven met
wat er in de wijken raande is.ledereen
moet steedr bij je terecht kunnen älr er
i€ts rcheelt. Dat vereist wd datje je
thuis voek in de dosrieE die de mensen
het neest bezGhouden. Darom zetel ik
in de Commissie Onde ils en in diver-
re intercommunales war thema! als
recyclate van het huisvuil en de proble-
nen rcnd ato lwater b€händeld worden.
lk oryanis€er ook wijkveryad€rinten,
Marcp iedereen welkom is met alle
mo&lijke vra€en, ook de lstite...

GroenVilvoorde
H.rlcnt u w srod tn Yilvootd. City',
h.2 lt.dje vdn l(Jlt D. üuyn.?
CV Hii zou zijn tekst dringend eens
moeten äänpa$en.want er b red verän-

Cel ie
Dehaene-
Verbeke

"Er staan
geen

muren
tussen de
gemeen-

schappen"
derd.Vilvoo'de heeft nog weinig mei de
Far West te maken. Het wil zich nu het
imago van groene städ aanmeten en
daarom wordt er hard aan het leefmilieu
gewerkr Ovenl war dat enigtzins
motelijk is, komen grcenbeplantingeni er
is het park aan de Drie Fonteinen en het
Tantebe€kbos. stmten en pleinen wö.
den terenoveerd. En -erg beläng.iik vind
ik- er wordt voo. stadsenimatie teroryd-
Alr de zon schiinrzitten de ternsjei
stämpvol. Darvoor hoefje niet lanter
nar Bruselte üekken. Uite@rd ziaen
we m€t een aantäl erfenirsen uit het
verl€den optescheept.Walmende hbrie-
ken zoals Marly,die äkijd metVilvoorde

werden geäsrocieerd en die ov€rigens
op het rrond$bied En Brusselstonden,
zijn.u &sloten, mar de v€rvuilde
bodem is er not steeds.Wat kan dar

Landeliik
Wdt b.r.&.Dr ri/on.n in Yitoord.

CV lk vind de ländelijke iekjes vän Vil-
voorde heerlijk, voo6l met de troo(Jtld
zo nabij.! llortens is niin md binnen
de twintit minuten in 8ru$el.dut rcor
hem zit er ook een pBktisch v@.deel
an Est Alle€n de lNaihinder En de
luchthaven is onanten@m. h@re| je
daar m€t de tijd ontevoelit y@r rcrdt
Als re 3 zomeß buiten zitten.le$ zo'n
overvliegende BoeinS ons soms het eij-
gen op, maar ook dät rcrd ie tMon.
Mensen klagen vooml over de lawaihin'
der 's nachts.lk word er z€ff niet Mkker
van, mar äls ik eens de sl.+ niet kan
lanen,hoor ik het uire@rd rel- Nu,de
lu.hrhaven was er äl toen wjj hier kwa-
men rcnen.We witten tEr re an toe

Wdr 6.r ni.t.cn i.rc ddntosing
voor u om h.t futi. ad!!! rcor de
BroscJs. End t. ruiLn?
CV We hebben ee6t en tijdje in Koe-
kelberg gewoond en dat 16 ind€rdaad
den wennen. Denig jar Flede. werd
er in de Bruselse winkel3 Mper Neder-
lands gesproken.Ah het in het Neder
lands niet luke.schakelde ik oEr op het
Engels en dan kreeg ik rel stwoordl

Tweetaligh€id
ln .kz. buu't ron Vil!6rd., Koningtlo
.n B.6uvol,won.n not'l wt Ftunta@

CV Dät klop! Die kLgen er soms over
dat er in de grcotwrenhuizen uitslui-
tend in het Nederlands rcrdt tafü-
cheed. Ze moeten be$ijpen datvil-
voorde eenVldmse stad is. Het stuit
vele Nederlandst ligen dan weer teten
de boßt als er Mn de kase FEns
gerprcken wordt, mdr ie zit nu €enmal
in een wijk die in feite twetalit is. Als
handelaa. kun ie tch m@ilijkteSen di€
klant€n zetten: lk E6E ! niet'l
Hoe ztt dat op polu.k Ylold
CV Sommite Faßtäliten hebben inge-
zien dat ze zich En he! Nederlands
moeten bedienen ali z€ ieB willen beko-

t0



men.Velen liS€en echter op a1e vlakk€n
dwaß:de päpieren moeten in het Frans
op8€steld ziin, de stmatnambordies
moeten in de taalvan f,lollöre,ze moe-
ten alies in het Fäns.Toch wonen ze in
eenVlamse Semeeite en dus hoeten
ze zich aanpa$€n. Notal Mt FEnstali-

ten sturen hun kinderen nar de Neder
landstalite kleuteßchool en zelfs de
latere school. Ze beSrijpen dat tweet2-
litheid een noodzaak is als ze hler willen
blijven. Zelfvind ik taalvaadigheid een
sleutel die vele deuren opent.l'1ijn drie-
taligheid is me met bultenlanfte Sasten
al vaak vän pas tekomen.ller mijn zus-
sen sp.eek ik rouwens not altiid Engeh.
De basisschöol heb ik in het Nederlands

t€daan,maar lan mijn oudeß moest ik
de humaniora in een FEnstalige Bru$€l-

Stellen üqttenLndre reSerinSsleideß
en hoogffiadighei<!.bevJe.t.r! die u
t. gast Nrijgt zi<h tom. vrugen bij het
.ommunoutoire Belgiö?
CY Ze vinden het doorSaans toch
maar intewikkeld. Er zijn natuurlijk rege-
rintneideß die ons de BelSische oplor
slnt b€nijden en ze totvoorbeeld uit'
roepen.We leven tenslotte ln vrede met
mekaar Er zijn geen muren tusen de

temeenschappeni er wordt niet Sescho-
tenier is geen bloed Sevloeid.ledereen
eeit op zijn trondSebied, mmr we
bezoeken elkaai ln sommiSe landen kan
men ddr alleen maar nn dromen.

Andere mentaliteit
HeeF YilYoode een h.tercgeDe

CY We hebben Spanjaarden, l',1arokka-
nen,ltaliänen... lk werd onlangs u tSeno'
ditd om te gaan spreken voor Casablan-
ca, een c€.trum voor miSrantenvrou-
wen.lk ben daar fantästisch ontvangen.
Het Nederlands is voor deze vrcuwen
echrer wd een probl€€m. De stad wei-

$n hen in het Fanr te helpen. Daar
zullen we toch iets moeten op vinden.
Net zo met de pasfotol.Vrouwen
moten nietFsluierd op de pädoto,
mar zonder tluier zien ze er helemaa
andeß uit.lk vind her mar normaal dat
de foto op hun identitekskaaft hen
toont zoäls ze zich in het openbare
leve.,op stmat en in de winkelveno-

U ttoot bek n.l voor uw verdrcdg-
,oonhei.l, 

^iet 
dlle.n op to.laol vlog

ook wt d. .ommundutatre Prcble-

CY Dar zorst mijnAmerikaanse
inboßtvoon lk kan ev€nped overueg
metWalen ah metvlamingen. Ze hebben
misschien een andere mentalteit, maar
het zijn mensen zoals u en ik.Je kunt
toch moeilijk tan beweren dät devlä-
mint of de Waal muzikaler is oI meer

Over mwiek getirck n, u bent zelf
een nuziektietheörte. eD niet eem
e.r p.$ieve, wdDt u heöt ri.h ooit

^og 
in <!. koonong bekwoomd.Vo.h

ü zi.h nooit eeß de tw.ede Yiool

CV lk bemoei me iiet met de nätionäle
politiek, howd ik ze op de voet vol8
flijn €chqenoo!al me 's ävonds ook
nooit rpontaan verslat uitbrenten van
wat er a lemal is tebeurd in de 16'of
op Hertotinnedal.lk zai er hem soms
wel naar vnten, maar als ik zie dat het
niet pdt, haak ik zonder problem€n af.
Als hij thuiskomt, mo€t hijälles En zich
af kunnen zetten, vind ik Hij slaagt daar
trcuwens makkelijk in.
Toen hli eeßte minister werd, heeft hii
me Sewaaßchuwd dat ik het drukker
zou kdjgen met otriciöLe onwaigsten en
reizen naar het buitenland.lk ag dat wel
2irten,op vooMaarde echtef dat ik mijn
eigen activiteiten niet stiefmoederlijk
diende te behändelen. En zo werkt het
ook.lk hou tiid vrij voor de kdng
Actueel Denken en Leven, voor de
gemeentePolitiek en het Huis %n de
Toekomst... lk leid mijn leven en Jean-
Luc leidt ziin politieke leven.
Ah er tiid overbliift, trekken we er
samen oP uit, naar het toneel. concerten!
een voetbalmarch.Als je in de politiek
zit, worden dat levensnoodzakellike
beddjvigheden.want je moet er gereSeld

\ /itte mastodont
D. mo<leme woning die u zet ioor
g.red.n l,et optrckke4 krtgt drdeß
w.l baktik. Er komen rcg.lmdiig
drchir..iuuBrüdenteD oP df.n niet
otleen on de befoodde hoetruih von
de predie. te iEpe<terer...
cv (rlimlacht):"De witte
mastodont , wordt het in de
buun genoemd.lk zie het
vooral als een prakisch huis
dat aan onze behoeflen is
aängePst en Plaäts biedr äai 

-
onze k0nskollectie.We heb- ;
ben een par beeldhouw- j
werken van Rik Poot, Hubert t
l'4innebo,Jefcraerhout... i
Kunst is belantrilk.We kopen 3
vooral van artiesten die we :
k€nnen. Bij Feix De Eoeck 

*

€in&n we vroe&r w€l eens op de koffie
en dat doen we not bij Rik Poor Dat is

Denkt u er tont aon on noat Brugge

CV lk denk we dat we hi€r oud zull€n
worden, net zoals zovele andere West-
vlamingen die zich in de buurt hebben
gevestiSd.Wist ie dat deW€swlaamse
inwltkelinSen e kaar opzoeken? In Strom-
beek is er zelts een Bond vanweswla-
mingen.Onder mekMr en biide fämllie
in Brugge spreken w no8 wel Bru8s.
mar met de kinderen hebben we akijd
AlSemeen Nede.lands gesproken. Nee.
ik denk nlet dat we no8 nar Bruge zul-
len teruSkeren.want ook de kinderen
zijn in de streek bliiven wonen.we zijn
hier om zo t€ zegen antespoeld en
hebben wonel Seschoten.
Elian€Van Oen Ende

Celi€ Verb€ke od he. husband,lean-Luc Dehaene,
hde liwd in vilvoorde for 28 years.Whilst her hu!
band is bury leadintthe Federal Governnent, she,
in her.apacity d lYember ofthe |luni.ip.l Council.

looks after th€ wetfare of the people olvilvoord€. ?rmchair politics is not dy thin8.
People need to be able to get ho{d of yo! if there is ä prcbl€m.That is wiry I ortanise
district metirys, to wh'ch everyone is welcome with ary kind of quenion, w€n the diffi-
cuh onesl The ffilingual Prime Minister's wife gwe up h€rAm€rican natiomlit' just a few
yeeß ägo-"Ev€ry time I go back to the S6tes the Aeltian €ommunity owr there mlkes
wafiles and .hipsl'The foreign Sovemment leadeß sh€ receires in B€ldum are not ahraF
rure rbow Selgiumi communiry system. They find ir rather compliated-Some pve..
nmeni lcädeß envy our Belgian tituation of cdßei Belgiäns heve .ctually core to liw
together in peacel'CelieVe6eke is known for hertoleran.e-"Thats ny Am€rien ba<k!-
round. I get on just .s well with either,Walloon or Flemishl' She keeps rell out ol nat on'
äl polltlcr, howEvei"lYy husband do€snt come home and give me the low-doM on whet
has been going on in No 16 Wetstr.arwhen he! home he needs to be äble to witch otr
from alltlat.That's wly we often go out together lf yoo dont do that then the stre$ of
polirlcs s6yr with you the whole tinel'



Gedramatiseerde
faits-divers uit de

. ' t t
panreKmaarscnapprl

Waar haalt Kamagurka
zijn onuitputtelilke,
surrealistische humor van-
daan? Hii geeft alvast ogen
en oren de kost,Vl/at hii
waarneemt, wordt gekruid
met tomeloze fantasieties.

"De zinüigen en het leßrand hanreer
* als zallapp&aten , belenr ruc zee
broek Het roelal bepaalr de selecrie.
Ik zo.g er sel roor da! ideeön bolsen.
IL wii mijn publiek innner! ve.-
sladL De mokeßlagen in de
schoü$burg ziti laal üefzekerder
dD de meppen die hij uirdeelt ii djn
linderliik getekendc ca.toons. Maü
t$etjes als BcrtVandeßlagrnxldeß,
Kamiel Kalta cn Covbot Hcnk $L
den wel gemeengoed danl zij de
runn verspreide ltrips
Her onlang! geslarte Amerikaanse
underg.ourdblad Snarf is rijn jongste
opdrachrgerer; de Z$itlerle uitgeve.
var Le psychopate illusLr€ de merk

$aafdigsre

.  Kla*r lcn aL'
De annugen chartic
, , Hebtl,) cr

en tlet Yerstand punLlL ldrer

nanteer itr ats )iü,!iilij,
zapaPparaten. :;,, ier;.

voor het
thearer mnrsrcn! eyen groot De
ander nedia beziuen dnrder dimer-
sies.Ik ervaar ze ah plaC in allc bete-
Lenissen van hct $oo.d. In hct
theater gebeurt alles op her moment
zelf Acteu.s gcdragcn zich doortas
tendef dan strippc^onages. zelfs met
plankcDkoors ve.oorzaken ze oDna
rolgbare gevaaNordrngen. ceiul*ig
litd ik niet aan podrunrrees, al ben ik
s'el de hele vooistelLing ldg vreselijt

C U LT U U R
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Klanlmagiör en toetsenman tohan de
Sned! neemt nu het geluidsdecor en
de muziek voo. zijn rckening. Heri
Seele fDgeert gsoontegeüouw als
de prettig gesroorde kaalgeschoren
tegenspeler "we zeren her publrek
mer misleidende acries en lrappen
geregeld op he! verkeerde beer Onze
dialogen en hoorspelexperinenten
pullen hun liracht uit bun bondig-
hcid.we hebben een grondige hekel
aan woordinflatie. Uit strateSische
oreNegingen !€rpaklen $r onze
teksro meesral ln een aansprekeDde
rorm. Zo bryorderen $e de herlen
baarheid en werpen een \tal op regen
de verveling. De gesonoriseerde
roneelvloer en de goochelacts met de
nnaolbons zaaieD voldoende resar
ring Ldgzam. mae steeds feller
bourre! $€ \'ia oNoorspelbre srdrd
ups vervreemdngseffecten op. '

Grimmig
Aan de cynische doorlichting vd de
s erkelijkleid ontkornr Dendd. In
deze panieknaaßchappij drmatise
ien we geloelsmaüg nae rrendsnel
de faits diveß. we reilen grimmige
toekom(beelden ad $ie ze onrcij
ferr, wordr bijDa gehlpnouseerd.
lben Kamiel Kalla o.lügs een gas
fonornische naa]ojd n Breda moest
opvrolijteD, keek lxj erg msnoegd
bij het opdienen vD de !@p. ook de
obers hietden zich Lcsr en zelfs de
kols keken verlamd tc. Theater noer
her publiek ,odürg m de bD hou
deD dat niemand de behcfte voelr
aan andere afleidende beagheden.
De acteur besclxkt oyer onbeperkte
mogelijkheden en üuulß om de toe
schouwer voor zich re \iDen "
Wie toch niet z$i.ht !@r Kamagur
ka kan zich nog alriid belercn.
''ceöngageerde hunor sordr dlkwijis
afge$€zen ut onbegrip of behouds
geziDdheid. De absude stDdingen
zijn delicaat ondat ze de gevestigde
wadden en Dornen düren ondd
miinen. Maar alerre reacoes ,ljn altijd

Kamaturka komt op 19 april naär
het Cultureel Cenrrum Westrand
in Dilbeek (tel 02 466 20 30).

Verkeerde been
Mer (dlko ldet$ ls lij nier aan ajn
proei:tuk toe. Voor her centse speel
üearer schreel lij eerder D. bodrdvroun
limdio gd em opo doo... eDTo.k [urhd
rdie werdor door her NTG gepro
gnnnneerd Dat EddlwallI zijn
roegere Dedespeler ln de rele\'lsie
reeks rdo. geen rcl kijgt in zijn hui
dige cabaretshow heelt nier hun uit
eenlopende loßbesreNnnlg re
rnaten Hoewel ve prettig met
eltaar opsclieter, zltr s'e geer zlels
verwaDren. Tocli wllleü we zoreel
mogelijk roehooders !€rmaten. we
d$'Dgor beiden de aandachr all Kijt
toch Daar oDsl , gebieden we het
pubLek. WaIy s nuziek rnd it
hoogst nreressant eD tof vooral s'an
neer danes eD heren in al]e torDaten
sild op ziin rneezingers pogodansen.
De pareiqes in niln plarencollecrie
zijr echter volgezongen door luis
Ma.iano, die ik maar al te graag rnet
ccn kursrnadge kopstenr initeer
Liefst z{)ndei uiß.huiveß]"



DE BRABANTSE scHooL

En toch. Ze$ de nam'Radeis'

u iet5l ln 1978 vond in het

schookje van voornoemde

Brabantse gemeenle de pre'

miare plaats van 'Rädeis
wegens ziekte. Theater 2on-

der veel cin€ma'. H.t kwarrer

Jan De Brune en Jo$e De
Pauw bEcht een burl€sk er

toch inteholden woordeloos

theatei f4ar er Ms onder

tu$€n m€€r Fb€urd dan dar.

Gaasbeek was ook het toneeL

van een historische ontmoe-

tinS russen een aantältheatef-

makeß onde. le id i i t  van

Hugo De Greet Op een vrieg

nacht was daa. ii het s.hool

tie ve.gaderd over de oprich-
dng van de VZW Schäamte,

voör öper van het huidite

Kaaithearei Het jaar revoren

-onderhlnd lwinti8 jaar tele-
den- wu in Bru$el de eeßte

editie van het Kaaitheäterfer

Hlto De Greel Ms deel En

een historische tandem met

Jari Demeulemeestei Samen
wären ze iarenlant de bezle-
leß teweerr En de Be!re-
schouwburt en iYallemunt.

larizou opteren voor devo k-
sere curtuurversPreiding en
uireindeliik bij de Ancienne
Beltgue uitkomen. De Greef
was in de ba. van het bewe-
gintstheäter en door simulta-
ne projecten in de Stares en
Europä tedoemd om een
iit€.iarionalist te worden. Hii
zou t2lenren als rabre en De

Via Gaasbeek naar
de Olympus

De wortels von het hedendcoose theoter
liggen in Gaosbeek, een gehucht von het

Brobontse Lnnik. Weinisen beseffen dot en assimileren
Gocsbeek alleen met de schondpaol op het morktplein

en het gelijknamige kosteei.

Keersmaeker en lan Läuwers
opstoten in de vart der vor
keren.Hij€n zijleden d€ fun-
dam€nten van de Brabantre
school die bevolkt zou wor
den door iontens en meisjes
dle uit een Pajottenlandse
werkmansbroek geschud weF
den oi op zijn minst van sim-
pe e boerenkomaf waren.
Onder hen ondermeer Anne
Teresa de Keeßmaeker, grcF
de done in de internationale

Tor einde 1984 speelt Radeis
met een hannvo producties
meer dan 800 vooßteLlinten
dwaß door Vlaanderen en
Eurcpa tot in het vere Los
Angeres wer ze te gasr zijn
op het Otmpic Arts Festival
in 1984. Radeis verdwljnt en

elk %n de srichrende leden

gäät zijn we& f,lidden d€ jaren

'80 is Dirk Pauwels ondertus-
sen mer zijn t-letäloonflnäre

testarti Pat van Hemelrijck

raai solo (nor a tijd )enJosse
De Pauwmanifesteer. zich als

66n van de meest singuliere

en opvallende talenten van

h€t aftelopen decennium. In

Schaarbeek is jan De Corte

{Het lrcjaanse Paard) in die

iaren de comint mln mer zijn
onderkoerde crelties En Shä-
kespeare, Heiner l'4ülle., lbsen

en Friedrich Hebbel. Onte-
veer ale namen die hier al

teno€md zi)n, werden in pro-

ductie teb€ch! door de qw

Schaamte. Fn da. vergeten we
not willyThomas, FzeJschap-
pen äk Dito Dito, Epitonen-
theater en natuurlijk de

Overitens blijit die hele Bra-

bantse omwenteiint niet

beperkt tot Bru$el . Daarbui-

ten.in L€uven, wordt er zwaar

an de we€ tetimmerd in t

Stuc. Vanuit het studentenini

tiatief ontstaat daar elnd de
jaren 70 een zeer belrnsrijk
p atform met gastproductles

en eigen creati$. Later komt

daar het Kläpst0k uit voort.

Paul Peyskens maakt er even

school en organisatoren als

Th€o En Rompaey, Guido
Linne, l-liche LttterhoeYen,
Toon SM€nepod en Dhk
D4itdie er voor de beziellnS
zorg€n, vinden we nu t€rug n
Bru$el. Cuhurele .enta as
die van Strombeek. Wemmel
en Dibeek zorgen voor een
nog fijnmazi8er cukuußprei'
dint naast de Beußschouw-
bur& deAB en -niet onaardiS-
het Th€ätre 140 van Jo Dek'
mine ot Th€ätre Varia die co-
produ<eren met de Vlamin-

€en. Goed twjntig jdr is die
Brabantse tolf bezig €n er is
ond€rhand veeL veranderd.
Het is heikel om een cukuuF
discipline als het theater an
de weaen van de prcvinciale

pen. t1aa. is het niet rerba-
zend dat er uit diezelfde Bra"
bantse trcnd onweebtaanba-
re talenten ontloken zijn als

lohan Verminnen, Raymond
van het Groenewoud. de
Mens en anderen, die wii hier
ten onrechte verSeteni
Als denkoefeninS kan het
geen kwaad om van een Bm-
bantse school te spreken,
hoe archallch dat ook klinkt,
maar 2onder dat beeqe asa-
rische hinteriand 2ou de Brus
selse scÄne er een $ük arme.

Genit Six
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IN DE RAND
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leven. Zijn roege wdko leunen ad
bij het Bnbmts läuvisme. Later pro
beert hlj al]e mogdijke vormen van
avant garde kuDsl uit, om uireindelijk
een eigen stijl re ontwiklelen die het
midden houdr russen lyrisch realilme
en absftacle kuDsl lelü De Boeck
was letterlijk een zondag$childer,
wdt enkel op zondag hdteerde hij
her peDseel. Mad was hij ook een
zoDdagschilder toul coun, een boer en
tuindd die alleen op ,ondag de roep
vd de muze hoorde op zijn zoldera-

MUSEUM
Zondagsschilder
van 100 milioen
Eind septeüber ün vorig
jaa. \@d iD DrcgeDbos her
Felü De Boeck museum
geopend. De Boecl (1900-
1995) legde zelf nog de
eerste steen van het mu-
seum, waar onSeveer 300
schilderijen een overzicht
bieden van zijn oeuqe.
Autodidact De Boeck subli
meerde zijn peßoonLijke
erväringen in zijn wrl, dat
daadoor een geschilderd
dagboek vomt, een }unsl
aDnige spiegel van zijn

voor de vlaamse cemeenschap blijft
De Boeck in elk geval een groot aftis
tiek talent, want ze maakte 85 mil
joen BF ltij voor de bouw vm her
musem. De gemeote Drogobos
deed da& voor had roeNijke telg
nog eos 1s miljoen bovenop. xen
grore eer voor een schilder mer een

Felix De Boeck-museum,
Kuik€nstraat 6 te 1620 DroSenbos,
.el 02 377 57 22.
Het museum is Seopeod van woens-
da8 tot zondaS ( l4-18 uuri vrijdag
tot 20 uur) €n gesloten op maandäg,
dinsdÄg en wett€lijk€ feestdagen.
Een ka.ärtje kost 150 BF

damse sctrdjvea die in een doopsge
zinde I:mjlie was opgegroeld, tncht
re ook zijn eigen gsetensconflicten
op Ie lossen doouich tor het katholi
cisme te bekeren. Zijn Seestdrift kenr
geen grenzen bij de beschrijling van
het Aards 9aradijr en de typedng van
het €erste m€nsenpaar De Luciferis
ro stelt hij al meteen in een klvaad
dagLichr. In hun wapenrusring \Er
schilen de engelen nauweLijks !ü de

De oorlog heefr een gewelddädrg ver
loop. zowl her leger vD Michaöl als
dat van Lucifer past beproefde miii
taire sEategieön toe. Nadat de vroege
re lichtbrenger' door de bliksem is
getroffen, blijk! hij de hele nensheid
te hebben meegesleurd naar zijn hel-
lerijk.
Dit 17de eeuvse thealerstuk fungeert
niet als een mystedespel maar ah een
polldek hekeldicht, dat de rerolutie
en de sraatszucht misprijsl opdat de
ms tor iDked zoü komen. ComPag-
nie De Koe en het Zuideiijk Toneel
buDdelen hm krachten om deze dui-
velse geschiedenls te acNalise.en.

Lucif€r,W€strand, Dilbeek, | 7 april,
tel 02 466 20 30

TENTOONSTELLING

Lentesalon Portaelskring
Tradiliegetrouw organisee de Por
taelsschool voor Beddende Kunsten
veer het lentesalon, waarcp kmst
serLen van leraars en leerlingen wor
den tentoongesteld. H€t salon is een
N€erspieg€ling 1an eeD jaar
(kunst)werk op de aademie. ook
dit jaar bordt her een bonte meDgel
moes un aquarellen orer beeld
houvrerken tot penrelenlngen.

Lentesalon Portaelskring,
in h€t stadhuis vanVilvoorde,
vän 22 tot en met 27 maart, week-
dagen van | 4 tot | 7 uur, zaterdaS en
zondag van l0 tot i2 uur,

te l  02 251 51 51.
Een kaartie kost 200 BE

TONEEL

DuivelseVondel
Theaterstukken die uitvoerig iDgaan
op de legendarische strijd tussen de
opstandige €n d€ godsgetrouu€
engelen zijn zeldzaan1. In zijn om
stred€n en lroeger zelfs gecensureq
de lu.ifq doorlicht Joost vm do
Yondel zor€1 de aaDvechtbare als de
bsonderenswaedlge keakrclüek
ken @ de magische hmelbewoners.
Theologische kanftekdiDgen en
godsdlostlge lottago verdringd
geregeld de haescherye eD beeldrijke
psychologische diagnoses. De Amster-

MUZIEKTHEATER

Operatweeluik
Met Wst Sid.story rcsrigde deAmeri'
kamse componist leonard Bernstein
zijn naan in de musicah\t.eld Het
bescheldend Troubl! inTohiti is ermee
veNmt. Transparanr \e^ lech! dit
muiekiheateßruk \an de meesterdi
rigent met de mFrerieuze compositle
Mdiun En de ftaliaanse toondichler
cian carlo Menorü Her eerste libret'
to splrsr zich loe op een relatiecon'
fllct in een modaal gezin dar ajn
droom niet kan .ealiseren. De loon is
luchdg en toch d.adatisch Automa
tisch glijden de nusicalpersonages in
de meer bslogen miniaruuropera.
Als in een lntimisrische thriller raad'
plegen ze een helderziende, die een
ioopje neor ner de s€lenschappe-
Lijke püapsychologie. Hoewel de par-
riluur van Menorri e*ele muzikale
spirsvondigheden bsar, die uitnon-
den in een spmngsboog, is zijn
lyrische benadeiDg toegmkelijk.
Naast Wälpügis. lod en Opera Mobi



le behoortTfansparanr ror her Lwa4et
lan de erkende. door Culrüdr gesub
sidiee.d.vlaamse eDseDille\. dic
erpeümenteren meI uleenröpercrc
lormen van nNziekrheare. Om h€t
twtcluil in goede barer tf lcid.n,
debuteel| de Ausrralis.he v(rmgcrr
Douglas Horton hie. als regisseur
OoI huisdiigent ltien.e Sicbens
hoopr dat de rnternalionale casr een
meeNaarde krij$ door dc sanen
vocghg \an onderliig toull reßchil
lendc nar op elkaar nn|.lcndr

Troubl€ inTahiti en f4ed um komen
op 12 april naar het Culturee Cen-
trum van Strcmbeek-B€ver, te 02
263 03 43

TONEEL

Mexicaanse hitsigheid
TrrcnWalter var den B()cck zo\':r
een kwafieeus geleden ophef naakre
dret Crcoro uit Bdld. bel.efdc her
nlernationale lorrningsth(acc. nog
hoogtijdagen. De schrijye.,irsteelde
rechtst.eeks op de sraling bijvieille
Montagne lia kleinburgerlijkc huis
kamerlalirelen In , ndrdd tn de{ridor
noter sordeD de adhangers En de
machocuLüur re grzen geroDen. De
gebeurtcnissen spelen zicl atin
Mexico, waar oDder de schrociende
zon beel rvat heerhoofden lopen dle
uo!*en geen lrijheid guneD Nora
Tillcy belichaamr de retuorpen echr
genore dle op wraak ?inr nänneer ze
hcr echtehjke dak (en bed)
rtoct deLen rner een prostitu€e is her
hck En de dm. Me! lishge vühaal
hjnen onFopr de monoloog zich ror
ecn thriller, qaebij slachtoffer en

wolterydn Don 3roe.k

dader naar eltaar sorden toegczogen
omdar ze zoDder elka& hun bcstaaN
recht hjker re verliezen.

Amanda en de Widowmakei
| 9 april,Wezembeek-Oppem,
De Kam.tel  02 731 43 3l .

LITERAIR CAFE

Brabantse auteurs
Dar een lezing over lireraflur geen
sdjre noch saale bcdocning hoeft re
ziin, be$.ijst devcrcniglng un Bra
barse Auleud (vcrba). lD het achrer
zaalqe van de cafetaria var het culru
ieel cenrrurnwesFard te Dilbeel
houdt Verba iedere twrede woensdag
laD de maaDd een litc.af caf6 .
Ook Meise lanceerde det een conl!
rence lan Loui!vcrbeeck en een hre
raire alond oler'de ecrste ontmoe
tug mer de geliefdc her literair cafä

in de gcmeenre. lireraruur, poözic,
llcinkunst eD cabaret staan e. op de

In een lireiaü caf€ zit de kring roe
hoorders gezellig aan tafel bij een
glaasje, tefwijl de cenüale gasr de
kans krijgt ..r ongedqoDgeD re spre-
ken over zijn $€rk eD pldnen. We
horen dar kuBrenaars en kunsrlief
hebbers zich geisoleerd voclcn en dar
er behoelie n aan conmunicatie. Vaak
zijn ze üet op de hoogte en lier
rljke anßreke adbod invlaams Bia
baDt. Het hterair caft biedr hen een
Iorun. Bol€ndien kun je als deburaDr
djdens die avond makkehjk conracr
leggen me! le7c6, nede aureuß,
jounalisten, rt aies en uirgeven,"
aldus Hugo NeirincL{. voorrrter van
Verba. Het zer meNeD er rrouwen!
ook loe aan on zelf (s€er) in de pcn

Literair cafä in deW€stnnd, Dilbeek
op 9 apr i l ,  14 mei en |  |  j !n i ,
tet 02 466 20 30.
Literair cafe in l1€ise,
tel 02 269 80 20.
Meer info biiVerba, Hugo Neirinckx,
Gudrunstraat 5, Grimbergen,
rel 02 769 54 02
of Frans Van Campenhout,
ret 02 567 94 98.

werkten mee axn ae?e rubrel<:

Nadia Sänty,Wim S€ghers.

H€t oudst€ coff y(n ?üijs, le ?rocot€ w€rd no zijn op€riro in 1 686 al sF€di! I€i
ne€st b€roemde onbno€tingscentnxn roor h€t ftrijse lit€r0ire en filosofische lever.

9.. . ,



"Her ciic!snummer
dat me het nauvst aan
het hart llgr, ls dar nn
de haveloze, zlelige
co{boy die ,ijn paard
is kNi j tgeraakr.  De
cowboy zwerft de
etreld rond met het
zadel op ajn ru& Ik
ben bezeten door de
verhalen over liet
Wilde Wesren en ga
zelf ditwijls paardrij
den. In miin v.ije tijd
bcn it nog counüy
zanger, naar m'jn
eersre paisie bliifr her
circus," bekent tohn-
ny Ronaldo. Her cn-
cus zit hem leuerhjk
in her bloed. 'Miin

betovergrootrader
$'as begin vorige
eeuw al een ctcus
man die doorheen
luropa trot. Hij
üouwde met een
neisje uit eetr Duits
komediegezelschap
eD uit dat huwelljk is
de mengrorm ran

sraan'  Her c l rcus
Ronaldo zer deze rra

hechte farnilieband.
van het achtkoppige
gezelschap beh.ren
zes lede. rot dc fani
he Ronaldo 'Mijn

zoon Danny is de
regßseur eD mi)D oud
ste zoon Darid staat ln
voor het geltrjd en de
rechriek Oue echr
genotcs sta ook op
her podilm bo.!s is
er nog Karcl .li! de rol
speelt lan de rer
schoppelint en Tho
mas dle i! algenu
deerd aan de tunstaca
demie eD u de sreen
goede Cücusschool
van Leurd bij ons

Johny RoDaldo beseli
dat her cücus laal een
negatiel nnago heelt:
"ledcreen houdt lan
een clo\\r. behah€ als
hij ftet je dochrer $'
lrouren Daar lvil hil
mcr rtn orcusnearer
jcts aa. doen. Hi j
krijgt a\ä{ de rolle
stcu \an [er cuitureel
ccnrrun lan strom

Met eer resem ini
datieprograrnna s \riL
ber centruln de drem

pel tot de qereld ran htt circus !€rla
gen. De Circusscho.L fdr Leutn en
her clrcus Ronaldo leren Ln {oilshops
dlrerse circlst.chnieker aan, tereljl
amarelrgezclschaPpe! Ln de rent De
bode {, lon D. Lnhk opYoeren onder
begeleidirg van de er\aren regisseur
en theatcrpedag.og \rnceDt van den
llshoür. Daarnaan lopeD er nog
muziekkomedies. filnn en concerten,
allemaal in het teken lan her clrcxs.

Iohnny R.naldo ß bLj,onder opgcto-

8en over de \ameD\Erkjng met het

"onze tent staai .oor de ingang, echr
op her rcorplar dus.'

Circus Ronaldo, Cultureel centrum
Strombeek- Bever, tel 02 263 03 43.

Circus 'pu{ sa+g'
in Strombeek

Betin mei slaat circus Ronaldo de tenten op
voor het cultureel centrum van Strombeek-Bever.

De antieke wagens vormen dan een uniek decor voor
diverse oroducties in en rond de tent,
Circusdirecteur Jan Van den Broeak,

alias Johnny Ronaldo,trekt voor het interview
ziin riilaarzen aan.

lohD), Rondldo

''we brengen alle
klasieke cücusnum
neß, zoals longleien, evenrdchßoe
fänmgen, wurspuwen en heßaooba
tie, rnad we doen dat op een rheatrale
manier Circus is voor mlj in wtzen

Reykiavik
Iohnny betreür dat die thelteNoh
nier door devlaamse minlsrer en Cul-
tuur vordt erkend. we moeten dxs
spelen en overleren zonder subsidic
hoewel we niet alleen figlurlijk de
vaddeldragers en devlaanse cultuur
zijn. Onze rdtmasten dragen ste$ast
de vlag un on,e rhulshaven Mechelen
en devladse leeu$i'
len onveigetelijk hoogtepmt in de
cncuscarriöre van ]ohnny Ronaldo
was zijn voorslelling op het weejaar
lijhse inrernarionale lunsdesti\rl van
Reykjavik. "Nooir eerder trad dad eer
vlaan( gezelschap op. we speelden zes
dagen voor een afgeladen vole circus

tent De zevende dag op de l)slddse
nationale feestdag loerden we straar
rheater op. De l)slanders saren hele

Als hij in lranlrijk hoort spreken oler
k .ourdu cirque, het zogeDaamde nieu
$e circus $'aarbij üeater eD circus
sanengaan. moer ]ohnny ghmlachen
''voor ons is dat dus helemaal Diet
nieüwwe brengen du ciicus al etielij
ke generaties. Bij ons zijn clonns nog
koning en trijgt de goedkope glirter
geen schijn van tas. Ler $'el, in de
loop der iaren beleefde het clrcus
Ronaldo leel üps eD dosns. xen hele
tijd lang verdNenen se ,elfs var het
toreel, ftaa.lr L97l mm ik de diaad

Circusfamilie
lan Van den Broecl wil de pluinen
zeter niet alieen op zijn hoed steten.
Dit cirer \ordt gtdrager door een



C U LT U U R

Pascal Duquenne

zeven drukke dagen
na Le huitiöme jour

Gewoon weer

Wie Le huitiäme iour
heeft 8ezien, h€rinnert
zich z.ker de aangrir-
pende acteerpr€statie
van Pascäl Duquenne.
De acteur met het syn-
droom ven Down werd
in Cannes gelauwerd

en Yormde even het
centrum yan het cin€-
fiele universum.

En d is lden na Cones De

bdoemde vilv@rdenaü is

niet in een zwd! ga! geväxen.

zichtbad uitSeput trekt hij !i

rvonds zijn pantoflels ü. Nr

zijn drutle beigheden in een

dagcentruh tewalermül Bos

rcorde slgt Pascal düsles. ot

rPttqt met Creham, een

theddSaelilap va, oentaar
gehüdicaplen. weteh jls telt

de oudoe duizodpo.t ook

ner de muzietshool wür hij

zi)r dagwrk ENolmütr. als

hij renninsre rier op het voer

baheld, in het zwnbad ot de

maneSe !e qnden ß, $?nr

sportiel is Pascal Duqueme

ool ceen worder dat hij in

het $eelend üD uitslaps toe

is. op zalerd€arend zet l1ij

graag eo stapje in de weld

en gaar lad het üeater, piLt

eeu n nee ofgür ün de

?oscal D{uenne net Dddd Äut€uii

sen. De 26-iarige vilYoo.de

lad do€i 8ewoon wad hij zjn

in he€fi en het Doin stn

droon aormt daarbij geen

Alleen naar Pariis
zefs net al de mediabelang-

steling rond zijn p{soo!,

8in8 Pascal DuqueDe lier

rast zijn schoenen rope!
''Het leul$e aan her hele

cilemacir.us in cannes vond

hij d. frisse duik in het

zrembad. Mau @k het lelte

re eten natuulijk, d he! fei!

dr bij tor .1 lur ! chtends

heeft $Mn düsen netlrco
!m Dorma€l en Deiel

Auteuil, \€rtelt ziin moeder
''Hjj Sedet m.t YoI€ telgen

vm let los. Met als gdolg

dat hi) wat is amgetomd e,

nog met moeft€ rn rjn sßo

MeEouw Düqude is d€D

ove.tuiSd dar ool linddd

mer her tndrcom vd Down

voldoende ontplooüngsiansen

moeten krijgen te moet ze

de tms gev.n zelfstrndis te

leren levcn Dat Je afe! toe

vm je hd €en steen moet

rulen en ie ongdustheid

'äten 
wen. noort e. gMon

we8 b,). Pasal Sing ornangs

voor her eers zonde. ots naa!

hriF v@i de uideilbg van

de C6saß. Dm moet je als

ouder je agsr opzii tunen

scnurrer en ercp veüolr@

dat hij met laco o Dadel in
ged gezelschap is. Alj hij

lrt€. met zijn lriendin in een

appa.tement ondd toezicht

Nil worcD, dan moet hii nu

lereD ziclzelf te beI€lpe!.'

Merci,Jaco!
lke <tag no8 krijgen de

oüdds van Pascal GleJoontj$

vü mdsen die zich aiaagen

hoe ze het i{laar spelen om

zoorliefed zo norhaal

mogdijl Imn te late leiden
''we hcbbo h.m nooit als

beschonwd'. Yertelt M(Wus'

Duqrenn€. Pasül werd op

dezelfd€ mmier opgevocd als

zijn oudüe broüYves. Hij

bewij$ dat eer levo net let

Dom lndroom best een

gehniS b\rn k zijn. H{

su.ces \an onze acrerelde

z@n draa8t zo bii lot de inte

Sratie vd alle mensen met het

Down s)ndr@fr. Dauom

z.g . altijd: Mdci ]aco!"
\^/im Setheß 

i

Hiroshima mon amour
Beroemde films nestelen zich doorgaans in het geheuSen äls een
onaanostbare beeldenstroom. Hrroshimo mon omou. \an Alain
Resnais en Marguerite Duras behoort ongetwijfeld tot d€ze
klassiek€rs.Toch manipule€rden Regisseur Guy Cissieß en
videokunstenäarWalterV€rdin deze liefdesprent op ingrijpende
wijze.vreemd genoeg wordt het oorspronkelijke werk hierdoor
niet verkracht maar ontrafeld. Dank zii een €omputerprogram-
ma wordt er gestoeid met d€ schimmig€ t€kt. Over de lev€ne
grote, zorSyuldig uitgeko:en filmfngmenten vers€hijnen oP een
dubbelscherm citaten uit het script. Ondertussen eisen d€ twee
acteurs d€ aandacht op, maar g€vaar voor kijkverwärrin8 is €r
niet De afstand€lijk€ dialog€n worden niet overschäduwd door
de vooraf gemonteerde close-ups.
De spelers esten op de hout€n vloer elkaars gevoelens af en
keren het publiek aanvankelijk d€ ru8 toe. Ze prät€n over zich-
zelf in de derde persoon. Zo wordt de obiectiviteit geöerbie-
digd. l'laar de FranCäise, di€ no8 vol heimwee teruSdenkt aan
haar rec€nt€ v€rhouding met een Duitser, bespi€dt häär ton€€l-
partner. De Japänner gedr:agt zich rustiS€r, maar moet zich
evenzeer van zijn oorlogsverl€den bevrijden. Het yerleidings-
ritueel is omslachtig en toch efficiönt. De summiere Sebaren
spr€ken boekdelen. De grlwelijke spookbeelden van de g€bom-
bardeerde Franse städ Nevers liiken ak€li8 op documentaire
opflames van Hiroshirnä.woord en lichaam v€renigen zich tot
€en broze, maar miraculeuze eenh€id. l'4arguerite Dums hoeft
zich ni€t in haar Sraf om te draäien.

Hitosh,'jo non onou is een .oprodudje vdn het
Kunstenf€st vold€sorti en het Holond Festival.
Op 3 o,nt nwe't'ond, Dlbeek tel 02 466 20 30.
OD 17 aDfil in CC Strombeek-Bever,tel 02 263 03 43.



EMoRDoz E E

NEST-
BEVUILING

Het is gCnant om het ondervlamingen te heb-
ben over miin adres in de Brusselse rand.

"Een mooi€ streek!" reageent de e€n,

"de groene gordel!" glundert de ander.
waarop ik hen tegenspr€ek,Waarna ik stel dat
het jammerliik en onherroepelijk te läat is om

de rand mooi en groen te laten ziin.
Waarbij ik beschriif hoe de hoofdstad

niet lang€r omringd is met grcen,dorpen en
platteland, maar met beton, verkaveling€n en

lintbebouwing.Waarbii de e€n en de ander mii
onderbr€ken met het verwiit dat ik aan

nestbevuiling doe.

ta

I} ben eetr k@toeksjong in

dairesr,@jmiSranr i lde

nnd. Mij! mar is er een

autochloon. Hij 8eeä ne
geen ongelijl wamee. iL

ftis!.ijzend spreek ov{ ziin

stre€k, mad beweeit dat er

voorbij het beton, rondom de

v€rLavelng€n. achier de lint

bebouwing no8 moois o

8lcns re Yhden is. Hij noont

me nee over Nralwe8en

zonder heßpaden en door

vdlarelingd zonder buu.t

wirkels tot ad een g.ote

boerddij, wadin wdempel
gebodd \rc.dt in plaaß w

alleen md rijlelijl Bs@nd
voorbi de bdderij Sebiedt
hit me d. ogen te sluiten s

geledt h,j m€ alsof iL eo

blind€ ben over (zo te v@

len, horetr, ruiken) 8eo iii

mad wmdelwgen tot ik

mag blijven stmn en mijr

oSen oPen moSen 8aa. Ilr

beten en erk€n: rondom mii

Solft Semsgroen en urde

bnin lmd en r€tmr zic!

niet 66n huis. zelfs niet 6ön

tdk- ofwatertorm at IL

belen en erlen: dit land-

schap blijft zich een tijdlag

rcndom oß uitstreklen. om

pr€ciez€r ie zijn z€ker €en

lwdtier lang bi] een daaS

wandelride. Mad het moet

gordel wordt Sedebnieerd als
de "beleidsbeslissing rei rijde
van de opüaak en hd
gsestplan Halle vlhoo.de

om in de Vhamse rmd rord

BNsel vd de onb.bourd€

rujmte geen *oonzone te

maken". Drt nre oude beslis

sing de toch meer serd

g€schonden de gehDdhaäfd,

inlecleert naFrurbtl en dosis

cyli$ne ln het SemRr ran

een ra.dwatcher al\ rl En da!

de groene gordel dan roch

eerder als ftn on'enulde

ge gewestplmaLüs dan als

*n echt s$paüd er be*aard

Sroen ldds.hap nct \o.den

gdien, ißpireert een rmdbe

wne! als jl natuuLll tot eer

Toch probeo i! n.t zo ru

blnd tc tjn r@r de soede
bedoelinSen rn het nieure

pld als rcoi d. rhadse

overSebl6en grGre.nmten

in de rdd. Tnh ging it, om

op dc hoogt t geraken vD

di. goed. bdGlingen, het

tapje rm d. ntormatie op,

folder m de bibliotheel, bro

chue op ad\raag onNdp

td inzrSe En on mjn

Eeü8de te uten om die

Socde bedclü8er. veßidd€

ü €en gen.llrrmge maar

*bij 8eregd en ook erkod: deze rnar
lu €€n zicht (mooi en Sroo) is d€ uit

zonderin8 die de regei (beton. verkavehr

8en en ljntbebotrwiDg) bm$igr

om ook min Selijk te }ri)8o, Deem ik

mijn mm mee nadTombeek, es J,lek in

d€ red die. toen hij eo }ind was. een
reputati€ v lddelijL sch@D en heuverig

wijd had. Rond het dorp golver nu vqLa

'€lin8en 
vol ve met ellad vloelende vil

la s. ln hd dorf sraai een 8r@r o mooi,

mad oud en verkommerd fabrielsge
bouw no8 even pakhuis te ziin. zo te
rado wordr het weldra atgebrcken en
nie! tot w@nwereld omSebouwd.
Mad toch. Toch mag, met behoud Yan

een dosis ongeloo( de hoo! op restaw

rie vd e n läbriek in ed doryskdr

weer opfla}}dd. ln haar }aLel€s plm

voor ruintelijk beleid voo.ret de vlaatuse

overheid ie.onreßie rän vuwmloosde

bedrijfsg€borm'. jn dien$ v de
''lokalisarie vd woontunctle , in het

Iäd€r ve "gebiedspecifieke onFl}}€-

Iingslenpeciim voor d€ Vlamse rdd

iond Bruss€1" Dc tral rD de o\eh€id is

de mijre .t, mar bch b.g.ijp iL. mer

b€houd en een dosis wüou{en, dat

d€ vlamse mini$e. Yü Openbuc Wer-

Len. vervod en RmteLikc ordenjng h€t

Soed vooüeeft met de Brus€ls€ imd.

Her Ruimrelij! Stuctunrplarvlamd€rer

loo.ziet ordermeer "dar de besrrude

onbebouwde rümte van de gbere g.r

delniet woidt amgesneden y@r w.ren,

weilcn en infrasouctülr" Ik, die dacht

dat de groene Sordel Dier meer do eeD

toeristisch, connercieel en pseudo

.oftantis.h warbeg p was, lees in de
'begippenlijst'bjj|et plan dat de groene

positim pßsage m.t lrullen en uil]oep

telensr "Corturm hcr priD.rpe ran de

gedeconcdhe{d. budelins lan een

rodde 8.oei va linrer en €en toename

m de venpelde beborsrng niet aan

aüd mrden Als d:t seer feme lii

spraal is, zo ferm d{ ze blijkbaar skhts

een uitl.8 van een den'.lre8ds behoeft.

Zc bescbrijven h{ oid€rre nut tu hel

stopz€tten vd lndmge en rcrspreide

bebonwing, maü drderc! Seen condete

maaüe8eL€r. Dre moeten hooSstwu.

schjjDlijk Do8 oDsoTe. qorden, en

Soedgeleud, enzor@rt. tot zc na dat

rlles tunnen wordo toegepa$. Dat h€t

da! nog meer te hr zäl t'n dD het n! al

re ler is, vergiftiSt mijD blik op d€ rmd

mer een olerdosis onrgoocheling

Adg|tte Räskin



Vrlenden van Vlaanderen/Friends of Flanders

Met gastvrijheid goodwill kweken
De voorbiie iaren werden
er heel wat initiatieven
genomen om hetVlaamse
karakter van de rand rond
Brussel te beklemtonen.
"Vrienden van Vlaanderen
- Friends of Flanders"
is er daar 66n van.
De vereniging wil banden
smeden tussen Vlaanderen
en de internationale
gemeenschap.

Guido Naets, jarenhDr hrotr corres
pndent bij de tsRT\ en hLer nrlär
r)atiedne.rcur bii her Iutupees rarle
.,cnL, kenL ak eünrcnL bcu.ner van
de rard als geer arder de ser.elighe
{icr in de regio, zdrrl },ir Je lokale
bc!olk inS al \  b i l  df  insi jkr : l ingen
Hcr hocft dan ook nicr rc rcNorfc
rc.  dat  h i j  sarnc.  nr(r  Ar i ra\ inharn
m. cn tlcathc. Allcn bcho(rt tot de
,)pi.hi..s r.an d{, nu aan jtrtrr oude
v7s' v.i(nd@ runyldmdt@ Fr@/, 01 Fldn
d{i, r'aarran hij than\ o()k vo(r/ittcr
l !  Dc of lc i i : lc  bcranr i .g i \  n\ fctaLig,
rot N.ocl 70 rict .rgcrni! ra. ccr
crkcLing Dic t \ rcctal igc b!ra. i i rg
Nas lolgcns Anira !a.ha.rmr rchter
broodnof ig ze \ )mb. l i \ccn d.
orwrilthare fierhenl vlafu\ Lr ziid
n,aar o{)l de uitge\token hanrl narr de
' 'ga{cr" ,  dc niq,$koni ! r  i .  df
vLarr \ t  rand l . '  Br!$fL Bi l  de
B.nsscl\\&'clcomc Fai. lrtrari. 7r \roc
gf. acricf$.as, zeg /c al dar nif(rnüLn'
(r f r  v laanderen nier akkr l i tk  do(r

,4dtd Yonhomme

inldatief ter bcvorde' gebeuren. Als vta
ring vm de cornm!' "EI SChOrt wat aan minsen in de Rand

|  ' '  ' '  '  '  . "  
i '  

de communicat ie 
de 

' r" r  
$ lon'r '

Be . , ,
I  F- , .  .  ,ap er \ .crn tussen V laanoelen en q- ,  "r  I  el  br i  -e
deren rier geheel de buitenlanders" iople koflie rvel
kaden m een bredere hon heten, da je
onüaalstiaregie Daar elengoed bruggen.

De sprcckqoordelijle gasrvri jheid w
devlaninger n'ag geen holle slogm
zijn. Ien positief inDgo lan \4adrde
ro is ookvoor het economischelsen
gunstig cn kan de bekendheid vdr
bedrijvcn i, het buirenlmd veigroren.
En blitkt uit geluigenßsen niet dat
ueemdelingcn die hier gasßtij ont
haald vcrden, hij de rerügteei na&
hun tbuisbasi! de besle ambasadeüs
vanvlaan.leren zijn?"

Friends of Flanders
A promotional group known as Friends of
Flanders 2002 wis set up läst Far by
Guido Naets. Heäther Allen and Anitz Van-
hamhe-The purpos€ of this prirat€ initiati-
ve is to give treater publicity to the Fl€-
mish cultu re, länguage and economy
amo|g international 'gu€sts' in Flanders.
This isnt done solely by staging events on
a large scele."f Fleming! choos€ to welco-
me the newcomers ov€r a cup of coffee,
thatl a bridge just the s?me.The renow-
ned Flemish hospitality must not b€ a
mere slogan", saysVanhamme.Activities
are invarjably wolrnd up with a r€.eption
for forei€ners änd FlemishVlPs alike.The
assodation is also promotin8 a series of
welcome leaflets which will 8r€et the new"
com€rs in their own language and which
familiarize th€m with Beltium! institution-
al labyrinth.

süoomt .aar de lele dulzenden bui
renlanders dic ,ch hier voor Lorre of
lange djd koften vestigen. !r schort

Vlamderen eD de buitenhndcrs e.
da& $,ilden Heatlier en ik iets aan

Contacten
D. statuten ran de vzw zijn duldelijll
''vdenden van vlaanderen 2002
FrieDds of Flandeß 2002 is een privä

de toekonßt toe Her opzet bestaat
erin de cultuü, taal en economie
dreer bekeDdheid en draagkracht te
geleD burner de \\'ljde lnternanonale
lrnrg die aans'ezig is lnvlaanderen.
Door zosrl op cuirreel, niaatschap
pelijl als econoDrisch vlak acdvitelten
Le lancereD, hoopr de vz$' de baDd
Lusen de gemeenschappen aan te
halen. Met hopelijk langdurige
vriendschappeD als gevolg , zegt
Aniravanhamme, lranneer ze de acd
vireirenkaleDder en her afgclopeD
werkDgsjaar o\erloopr. Er varen
ondermeer concerten in het lader
van her lesdval \rn Vlaanderen, een
happening net scholer bij de ope
ning van her lesdral en de onverge

zoudeD dtiesren en gezelschappen
aDders tot culrurele ambassadeurs eD
Vlaanderen sorden uitgeroepen?"
Actlvilciten sorden sreelasr aigeroDd
mct ccn onlvangsL loor huirenlddeß
en vlaamse p.omincnten; een doel
treffende €n aangeranc manier orn
vlaanderel blj de jnxjjkelingen

beteDder te naken Het $eTenhjke
doel l.d oDze vzw ls precies dc inte
gratle bevorderer. Dar hoeft niet
alleen rner grooße manllestaties tc



't Stoveke, waar zeevis thuis is
lbk Jan Hostens (50) komt
uit de computerwereld en
heeft nooit een keukenoplei-
ding genoten, maar hii kookt
al sinds ziin veeftiende. Gou-
den handdruk, hobby en de
potpourri van het leven
plaatsten hem voor
't Stoveke, ziin erfstuk.

Op zoel naar een rüstiek aandoend
restaunnt, hieldo we in eo gids
halt bij een zeq eenvoudige adver-
tentie voor 't Stwlke. We rserveerden,
vat achtenl beschouwd een nood-
zaak blijkt, met de 96 grote confec'
tiezalen in de buurt en de absoiüte
beperking tot 35 couvdß, o we.den
wat onz€ker toen re voor de nogal
vlakke en heldq geschildüde gevel
van een rijhuis stoDden.
Als ftrstokte niet rckeß kozen we,
om niet achter een muurje re moe'
ten zitt€n, toch eo roke.stafel. De
afgewassen pastelrinrm vm wanden,
muurlanpjes en ovdsordijnen, een
ziekte vm de jongste jden in de
horeca, hjken nosar banaar, maar pas-
sen bij de war stijve, maar loorts zeer
correcre aaDpak van de nditrde dr $lk,
mmouw Hoslos, en haar rank€
hülpje
Men zoekt tevergeefs naar een menu
of priFliFr am de voorSevel, want

die verrassing krijgt men päs te zien
aar de champagnekleudg gedekte
tafels. Al derrien jaar zijn ve hier
bedriivig en k hebben ons menu
nog nooit aan de gev€l geamcheerd",
zeg! de chef. Trouw€ns, we verken
met aerse zeeProducten en dus zoü
den we onze kaart voortdurend moe
ten wijzigen. Deze weel bijvoor
beeld, was er storm op zee en dus
kunnen {e geen verse Sint-Iacobs
schelpen in onze gerecht€n verwer
ken. He! marktaarbod van de dag is
van belang, want vis wDrdt bij ons
ten laatste de tweede dag na ont
vangst geconsumeerd. w€ slaan ook
geen grote hoeaeelheden in, wat onze
spijskaarr rot fleibilireir dvingr."
Dat geldt zowel voor het Mcnu Sur
mdd (1720 Bl) als he! middagmenu
06 ndütoobod ( 1 190 BI). De laart
was volledig gesteid ir de taal vän
Vondel. Xen pluspunt.
GaJnaakroletjes van 1 Stov?ki, opge
fleud met een lichte kruidensaus
(s60 BI) kunnen absoluut wEdij!€-
ren mer de beste garnaalkroketten
van de vlaamse hoofdstad. Onze Cha
teaubriand van kab€ljauw met truffd
persiltade (790 BI) was eer verruk
Ling en hemels zacht. In de zeedui
!e1, gewld met oesters in papilotte
(980 BI) prceft m€n de veßheid. De
groenten op de schotels zijn meer
dan decoratie en geluRig djkelijker
aanwezig dan gebruikelijk ls in de

Douvelle cüisine.Toch moSen er nog
wat meq groenten bij. lerge2eld van
tijdrovende, mar vers b€Eide

De wijDkarr ebleerr ed lenul+elijk
ebod vm zowel s@rto als prijzen
als halve flessen. zeer g6{ieerd dus,
net als her publiel. op sEldagen
zijn s mlddags 95% o s alonds 70%
lu de tafels voor zel€Dluches gere-
sdveerd; op rljdag eD ätddag is het

Ons veröct: een zeedid dat in en
pu op 't Stoftk. belddt. mg zichzelf
de zmde hemel D prijzo, wmr
het heeft het gelukzalig g8trono-

bometje wdd spoltd bezoryd.
FD

t Stovek€, retsestraat 51
| 853 Strombeek-Bevea
rel 02 267 67 25.
Gesloten op zon-, maan- €n f€estda-
8en €fl in de kerstp€riode.
De keuk€n is op€n \än 12 tot 14
uur en vän 19 tot 2l uur.
's Zomers krn €r in de tuin Seseten
worden en tw€€maäl p€r iaar
(vän | 5 iuli tot | 5 augüstus en vän
l5 november tot kerst) loopt
een speciaal Sastronomisch avond-
äänbod. Reken ongeveer 5000 BF
voor twee couYefts.



Kansloos met Kempo
\,ve stonden €r op €en dag naar
te kiiken in een sport(€ntrum
te Sch€pdaal en vroegen ons af
wat die vrouwen, mann€n en
kinder€n in slankmakend€ zwar-
te gevechtskimono's eigenlijk
uitvoerden.Want het gebeuren
was int€ns, sierliik, tr€ffend, wer-
velend en tegelitk hoekis, sraci-
eus en mooi om naar te kijk€n.

''Dit is Kempo, de oudste Chincsc !er
dedigingsport etr al /.000 jaa.

beproefd",legt zevende dan 01 ,$ar
te gordel Daniöl HaFn ons lir HrirJ,
is voorzitter eD slichrer lan d. BclSi
schc Kempoladerade
Kernpo houdt heel {ar Dreer in dan
alleen !D& pure zellirrdedjgin g
Karakterlonning lonn er zek€. en
va\t bii kiiken Als lechrkusr €n (r

dedigngsporl maakt het ool gebNik
van lechrlilrige en cirkelvornnge
bekSingcn, \raarbii lrachr op de

)ußte praats .n mct iussf.PZe.
$'ordr aange\tnd. Kcnrpo o.tj.crr
zijn sierlijtheid aan de mani.. \qaaro!
de bewegingen in elkad ol€rrloeien
Ien Kernpoka zal nooit sponraan aan
vall€., nuar de regenslander deskrul
dig afse.en Pas dan konn de tegen
aaNal nrcr vi.ger', \uisL , elleboog ,
lnie , rcct c. c!. ktur ran drul
technieken Dat Scbdr{ in een oI
te $Er\rling qn 22 snnr:n in,t
seconden .. , le$ d. mlc\Ler uil.
''rer\rijl een agressor g.nridfcld ,l
secoDdeD DodLg heeft om aan (nkllf

klnpo slag te analFeren "

Kempo is eläciönr, biedt een adcmbc
remeDd schouvspel, geelt sporticlc
voldoenmg €n de onorcrüollcn
nnaak laD de lolnuakre alaa.klng

Inlichtingen: Belgisch€ Kempofedera-
tie, Däniöl Hryen, Sikkelstraat 9 te
1703 Schepdaa, te l .02 569 69 93

semmolen bezoekeD. len oude kant
geldL als toegdgsbewijs. op een
inleractieve mier wordr drt oüd
papier in ä6n dag gerecydeerd rot
een aan0ekkelijke wenskadt ot een
mooi vel schrijfpapier.
EllangVan Den Ende

Herisemmolen. Fabrieksträat 20,
Alsemberg, tel 02 381 07 70.
Open van mäart tot novemb€r elke
weekdag behalve wo€nsdag van
l0-16 uur eo elk eerste en derde
weekend van de maand vän
l0 tot  l8 uur.

Begeestering doet
raderen draaien
"ilonumenten h€bben een so-
ciäal doel",luidt de kordat€
stelling van Myriam Winde-
rick-Joos, de stuwend€ kr.cht
achter d€ Heris€mmolen in
Als€mberg. Acht iäar Seleden
wes d€ molen nog een ruihe.
Nu is dit educatief centrum
Yoor papier, karton en aandriif-
technieken een levend museum.

In het glooiende landschip tussen
Zenne en Zoni€n ligt de bake.ma!
En de ambachtelijke papierindustrie.
ID de l6de, lTde eeuv laSen langs
de Molenbeek 28 motens, waarran
15 papiermolens. De Hedsemmolen
komt al in 1536 13 sprake. De beken
de fämilie winderlck rude de voor
bije treehonddd jad de papienä
briek en ampalende boerdqij. vanaf
19,t0 de Windedck-{ verkozen niet
loor de bezetu te \Ekfl lag de
papierindustrie echter stil. De gebou
$€n verkomerden, ma& de roestel

Brussel te bekampen, vdkreeg de
familie de Hasering van de site en
het onliggende landschap. Zo bleef
een uniek stuk indusüieel patrimo-

voor de {:milie winderickx gaat de
zachre restauratie en voortdurende
bescheming van de 1äbrie} echter
niet ver genoeg we hebben ook een
sociale bekonmqnis. Arbeid is 66n
vd de grondvesten un onze maat'
s.happij. Daarom Eoegen w€ bij het
midsterie van Tserkstelling het sta-
luur van nvoegbedrijf aan. raagge-
schoolden uit de sreek krijgen zo de
lan! om ingeschakeld te vorden in
het arbeidsproces. Mad ook gepen
sioneerde rijwilligds steken hier eo
handje toe. Ze wisselen hm techni
sche en pratdsche t(üis 6n hun
lev€nseraaring met de jongeren ult.
Niet alleen water laar de raderen van
de Herisemnolen venrelo, ooL

Scholen en groepen künen de Heri

men. Om de Yeikave-
lingswoede bezuiden

M),nün winderi*x-Joos



Een stukje Engeland in Pajottenland

ir h*t F::jotten IänC. .j..

34we.!s{ :  :na.r- , rar  c. l

Toen Guido en tinda Broeckaert in
1982 het huis kochten - een boerde-
rijtje uit het begin vin deze eeuv,
met nog een klein beetje grond, de
rest wrd allemaal rcikareld- was er
helemaal geen tuin. Alleen wät gras
en veel onkruid.ln de loop der ja.en
hebbo ze her hele terrein voetje voor
voetle en steo voor steen en dat
laatste moer u zeer ]etterlijk nemen
sanr sroen murm zijn Plominenr
amwezig in deze tuln in cultuur
gebracht. Nu. njftlen jaü later, nadert
de tuin zijn roltooling, voor zover dat
na üLijk mogelijk ls. Een tuln is
nooit if. er bestaan altijd $El nieuve
planno om nog iets te vernderen,
wat bij te planren... Zo dromm
Guido en LiDda nog vu een soort
lovergmg ldgs een naburig pqceel,
waüop hoge bomen sraan saaronder
haast niets wil groeien.
Her Grrein ß ieß groter daD 20 de
en loopl heel sterk naar benedo. Dar
zoü bij een minder lnrelligente am
leg eo groot Dadeel tumen zljn,
mad werd hier omgebogen in een
voordeel. vlat achter het liuis ligt een
groot gazon met aan belde kanrm
een eerder inlärmele beplanriDg met
enkele bomen en süuito, eD reel
bodembedekldde ptanren zoals
geraniums. ED natuurLijk een aantal
oude rozen, de grote hetde en üots
van Linda Broeckaert. "Door die grote
open ruimre is her adgeDam om
naar beneden te wandelen , zegr
Linda. Die helling rrelr je als her
ware mee de tuin in.'
Helemaal onderaan de helling ligl de
p.achtige groenten-siertuin, geinspi
reerd op de beroemde groententuin
van de Britse tuincoryfee Rosemdy
verey bij Bamsiey Houre Groenten

Ll . : rnnin . t t )er is e€:r  t r l

lijd|ir h!ef. v,+ iJ!

.ri,r,r.krn-::. g. i4L',rnC.

i1€rtr h.rt ccirrFa:'f

Ef  o"r<l ia"r i  . j€ !o, , rb i ic  i : i re '

ilar-. !.:v'ä,,'lr!rs.l.

de omringende pcrcclcn .:::: .!rrs
zins aan lier zichr rc oni::.r.:.::
bous't cuido muer m.. ::'_:rai{e
Den die hit oreral opraa.t i:r .ii.
lmd vaar ze komer. br.:a.: z. een
t)?lsche steen mee, dre ca: :r 20 r

Srilaan ontstau op dre E::.: rtane,
helemaal ommuüde m::ri!. .oL .cr
rasingd en remkl.ngi. Z.ai! het
ba*je loor de ingang r:: 1. sroen'
renrun lvaarop 

'rer 
za':F- gtr 8en'e-

ten vm dre groenrenur: 
-:r' 

teSe'
lijt na een rord gar r ,r: ::\r.haa8
ook een zlcht heeft op :i i:.9. lenre'
border met loo4adib...i:. ,,i dt
kleine bloernenn[D n:i: r]..cn maar
geurende kuiden dre ::. rler dnect
kan zlo, mad de! Ii :'i:.r iü rüi
kenr de schadurrborc-: 

-.t 
een hele

collecde hellebor!:: ci .-.r um die
nu misschieD nog ..:r :i!.r ligr.
maar dre voor eer .rr::::tnd elTect
zal zoigen eens de i\i:lragcn die
errond sram. \old.!r* loog rijr
gegroeld;een gele ..r:.. d. re.entste
pasie nn Guido. ni: alLeen drad
gele bloemer, en :IrurlLrk de rozen
tuin met rcoral olc..ozersoonen en
oudem etse 'Er8el:e ('er de pasre

''Ik heb gnag eer nun ner eeD ,ehe
re spidt , zegt lnda lc n.er \oelen
dat alles mer Lietde rs gcmäakt.' DaI
ß hiei zeker her ee'al

De tuin van het €chtpaar Broeckaen
ligt in deVlazend:aktraat 67 te Dil-
beek en kan bezocht worden in het
weekend van 7-8 en 28-29 juni, or
op afsprääk, t€l 02 569 54 25.
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: l lkel? k i !orFeters van h! : t

. . :n! :  um ra.  B. : i t le l  er : r

r..e ,-crr r vrrin6,:Jt 
'i€:',r,:l

i. tlrote ri!;i, n1ää/ cJanri:n

l !  h ia f  n i . ts le mcrkel i .

en bloenen sladr hld broederlijk ol
alterlijk naast elkaar re pronken lD
kleine perceelqes die met buxus ,ljn
afgeboord. De ruD zelf wordt in vie
ren gedeeld door eo breed pad in
doloniet, lrer lmgs de zltkuren een
klassieke InopenruD van buus en
gamaüder die door elkaar gevlochlen
zijn. reiüuit, enkele'Schneewitchen'
rozen op stam, en de heerlijk geüen
de rozelad Madame Alfred Ca.riare
zorgen voor een ve.ticaal accent
wle s nog zou aan twijfelen da! een
groenrotuin naast nuttig ook echt
mool kan zijn, moet hier maa. eens

om de vele tuinhuisjes die o1€ral op



gouden elereD Die wereldtotoonstel
liDg had eeD grore rveeillant. Naast de
ecoDonische aspecten besreedde L\po
1897 aandacht aan emografische blik
rangcr!. Malkers, nagilche riluele
beelden, sccpt$s cn opgeTetc dieren
lokrcn de nieuwsgicrjgc nassa. In he!
Ioor de geLegenheid opgerjchrc (o1o-

d€npaleis kon het grootsle dccl ran
de verzameling ook naderhand qor

den be\\orderd. Er werd zelfs een
comfo abele verbindirgslaan met
Bru$el aargelegd.
Al zijn inspanDlngen ter spijr kon de
vorsr zijn toloniale beleid onnogelijk
volhouden xlf ja& na de Temu$e
wereldteDroonsrelliDg ortnamen
Kamer en Senaat hem zitD Afritaanse
Grrnorium en sremden ioor de am
hechting ran Kongo bij Belgiö Mae
de kiemen looi het in Aii*a gespecla
lheerde nnßeurn saren gelegd. Her
Pdi)se Pedt palais eD dclntect Girault
stoDd model. Nu is her Kodnklijt
Mßeum loor MiddeD Aliika een
beäamd studrecenrrum loor geolo
gen, linguisten, biologen en dtropo
logen. Met de üam nae KoDgo. Ter
i!ren or L{po 1897 zal de komeDde
rwee jaar $Eertlmktrijgen net pubh
cades, colloquia en teDroonstelLingetr.

Met de tram naar Kongo
\ y'ereldtentoonstellingen bie-

den de initiatiefnemers een

buitenkans om stadswiiken

te verfraaien en investeet-

ders aan te trekken. Koning

Leopold ll wendde Expo
1897 aan om Kongo Vrijstaat

op eaonomisch vlak te pro-

moten. Het Koninklijk Mu-
seum voor Midd€n-Afrika

organiseert een eeuw later
grootse herdenkingsmanifes-

taties.

Al ran bij zitD aanrredeD had de \oßr
zrjD e:panslonisdsche planner be
keDdgemaalt. Hlj oDrbood de erlaren
ontdekklrlgsreiziger Stanlel er gaf zljrl
arnbities vaste rorm Mer de goed

teuring lan
de grore mo

Leopold I I  g ""ar"  a ""rerrrerf  hr l
gebruikte Expo In r88i her

uirgesr.el te
I 8 9 7 om Kongo gebie,r aan

de Konso
bij investeerders *.oo,. --qr,

. .  groorgrond
aan te prrlzen. bezirter srak

liij zjch zo
dleP Ln d.

schulden dar hij nieuwe geldrcorra
den moest aanborcn, zowcl bij d. Bcl
gische staat ah bij parriculiere ba.
kieß Aar dc oDdcrncrncrs scrd.r
grote !.insten rcorgespiegeld. Er zou
een nieuwe afzemarkt ontsraan voor
Belgische afge\erkte produkren en
vanuit her z$lrte continent ton de
aaNoer van exotische schatten \!or
den georganiseerd.
Nadat eerdd NaalfAftlkaanse onder
dmeD op de Anüerpse s€reldren
toonstelLiDg ln 18 85 tor hooldartnctie
wareD gebombardeerd, liet leopold ll
loor de editle vd I 89 7 rond hel park
lanlbrluro complete Kongolese dor
pen naboustn 267 zNarren hanen

1oo. de gelegenheid naar Belgiö over
van hen $erd versachr dat ze hun
nor.rale dageLijkse bezigheden de
nronsfeerder'. weer reageerden
onrelbare LijklustigeD enthousiast.
on.lc.tussen $rrden ad de Schelde
o$c duiTenden kilo's olifDtenLan
den lerhan.lcld cn ook de iubberprijs
steeg mer dc dag. li de Briße peß
lekte echtcr nit daL nier langer de v.ii'
liaDdel dc koloniale belrellingen
bepaaldc, maar dat de plaatseliike
be\.olking aan dwanga.beid werd
onderwoTcn. wie niet gehoorzaat!
de, riskc.rde lijfstraffen.

Grootschalig
Maandcnlang domilreerde de Kongo
k$rrtic de Belgische politieke scöne.
Leopokl II lLelde zijn kolonie op lxpo
189/ !:.hter loor als de kip mer de

Mit der Straßenbahn in den Kongo

Noch vor einem Jahrhundert g€hörte d€r Freistaat Kongo dem persönlichen
Besitz von König L€opold ll. an. um Geld für di€ winschaftlicheAusbeutung sei-
nes Besitzes aufzutr€iben, veränstaltete L€opold ll. eine W€ltausstellung; zu die-
sem Zweck ließer rund um den Park inTervur€n komplette KonSo-Dörfer nach-
bauen.ln den zahllosen Pävillons d€s über 60 ha großen Areals wurd€ Künstl€ri-
s(hes und lndustrielles ausgestellr Die neugi€rEen Menschenmassen konnt€n
aber auch ethnologisch€ Elicktingerwi€ Mäsk€n, RitualdarstellunSen, futual-
g€genrtände und ausgestopfte Tiere bewlndem. Die Kolonie war ern Wirtschafts-
motor.lmDon und Exeort blühten,.n den Ufem d€r Schelde wurden die
Sroßähn€ von Elefanten entladen.In der britisrh€ Presse warf man den Kolonia-
listen jedoch vol daß man die Ureinwohner im Kongo der Zwangsarbelt unter-
warf. l'4onatelang dominierte daraulhin die Kongofrage di. b€lgisch€ Politlk, bis
Kammer und Senat für dieAnbinduns d€s Kon8os an BelSien stlmmten.
Der koloniale Traum Leopold ll. war ausSeträumt Ein Jahrhundert später or8äni-
siert nun das Koninklijk Museum voor Midd€n-Afrika Erinn€rungsfei€rlichkeiten
undVeranstaltunsen.
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glaatie wijr konden drinker. Inder
daad een wiendclijke sfeerl

rolerdrie d het v.eedzar. nmenso

d"g,

Und O'Dryd

Liv ing
ln

otricial with lrish

have been livinS
toSether with my
Flemhh husband

year-old son Brandaan, in Kraainem.This community is w€ll-
situated, green and generally peaceful, exc€pt when aeroplx-
nes h€ading for Zaventem descend over our heads and th€
wind is blowing from the north-easr
I miss my tämily and friends in lreland. and abov€ ali th€ sea
air and the view of th€ hills around my home town. Dublin.
But the trees and flowers of Kraainem äre ä consolation.

Wonen in Kraainem
lk ben een Europese ambte-
naar van lerse nationaliteit
die samen met mijn Vlaamse
echtgenoot en onze elfiarige
zoon Brandaan al tien jaar in
Kraainem woont.

Deze gemeeDte is welgelegen, groen
eI meestal rusrlg, behalve als dc vlieg
tuigen mer bestenming Zaventem
boven ons hoofd neerdalen en de
$ind uit noo.doostelijke richrtug
$aair. Dar gebeun gemiddeld l0% var
de rijd.
Il nis nijr fanilir cn idmden in Ier
laDd en vooral de zecllchr en het zicht
op de bergen iond miln geboortesrad
Dublh Maar de boDen eD de bloe-
men lan Kraainem brengeD üoosr.
Bolendien komr, in deze iusrige
omgeving, dc oNerdraaghjke agressi
viteiL van de Bruselse automobiListeD
mnldei aan de opperlakte

ik *as snel orei nijn
oo$pronkelijke ge

ner ouddjdse neüodes orde re bren ge winkels, zelß vlaamse. $rlien de
gen in onze wilde üin, kwam de uitbate.s net nrij geen \ederlmds
vlaamse buu.man van de rechterkanr spreLen omdat ze plots besefi€r dar ü
met zijn ruemburgse vrous ldg! een vreemdeling ben ( Hft duf ü
om ons de laaßte Nederland! ri spre
*.1,olo8L_. le I  r '  l -  L,^r  

- , , " r i^-  
,e, t  \1 oo r

!  r 'F ,n bn rk lFFn \1r" ,  . -  .  r !  :  " r  cF
* g*.'. r* 

"". Kraainem komt de rrusetse "une bar
l r rpr  neD de buur ^--- . - r - - - - r : : r -e r .  o 'et . : .o3{, :
, . '  ' " "  a.  t ' t . '

"  - -  de 
- . -"r I  g. ,-äa' leL tr |  BrUSselse automo_ o./F \u-, ,  1 \ ' , .  I

.n\ aer e< t p DlI lSLen mlncer aan gem.,?a. - -nr. "r
' .e ' .e 4rL " de opperrlakte.

cF' .er  gede,r ,  v |dr '  r ! -  ng
hadden e. betcr blj vaai, en fi,igens nii
hem in de zon eeD berorde.: d,e de

len ninder leuke dvding had lk rijf Bredaan heeft een orlc..:ig roo. de
jaar later tocn $a Daar een süaat rer raalpioblemen. Nu mog.i alle EU-
de.op verhuisdcn en de nleus€ buren burgers niet alleer hu. iEn uirbren-
bij het ec.src contact proresreeiden gen bijde geneenteraadr...L,ezirgen,
tegen de f'o!{. van onze veroda Ze m e ze kunne! z,ch ,tri iandidaat
dienden ook klacht in omdar oue srellen. Dus moer ik tuj ri,lgens hern
wagen op hun parkeerplaats stond, bij de volgende geneen:.raad.re.kie-
dar wll zeggen op stnat, rcor hun zingen tot burgeheeqe. r:rn lerkie'
huis. zen. DD,ullen 3lle probi.ne! opge'
Ook viid ik de taalstdjd erg vermoei losr zijn', zegt hrl
end. Voor de dienstrerlening van de Loo[ our. nßId Mdr'.q] lerind sur niet
postbode, de huisa.ts, de dierenrß. alleen het Xurovi\,e Son![nnal
hebik alleen nraar lol maar in sommi una o'Dwyer

Funh€rmore, in dris resdul €nvi-
ronm€nt ode encounters less of

the intolerabl€ aggr€ssiv€ness typical of B.ussel3 drivers.
| find the whole lanSüage conflict v€ry tir€som€. Our son is
trilingual, but his Fl€mish frieds täke to 6eir heels as soon
as his French-speaking comrades drop by. Most of o0r neiSh-
bours and friends are lik€ us. of mixed oridn.In Kraäinem,
you oft€n fiid this mixture. and I think it helps promote tole-
rance and living tog€ther peacefully.
Brandaan has a solution for these Drobl€ms.All EU citizens
now can not only vote in the town council €lections, but also
b€come candidates.Thus, according to him,I should allow
mys€lf to be elected mayor in the n€xt el€ctions."Then all of
the problems will be solved", he says.
So watch out, Mr. Maricq! lreland doesnt only win the Euro-
vision Sons Contestl

Kr a ainem


