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Uit een grootschaligeveiligheidsenqu€tedie
vorig jaar in opdracht van minister van Bin'
nenlandse Taken fohanVande Lanotte onder
de bevolking werd gehouden, blijkt dat de
doorsnee-Belg zich niet echt veilig voelt. Het
hectische verkeer, de verloedering van de
buurt en de daarmee gepaard gaande crimi'
naliteit dragen bii tot dit gevoel. ln de randgemeenten rond Brussel is het met dat
angstgevoel niet anders gesteld, hoewel toch
bliikt dat het zeer individueel wordt bepaald
en ook wel afhangt van de buurt waarin men
woont.
Dagelijkskomen tal van bervonersvarl de rand irt aatrrahctzii via ()ll8c\rlltll of
king nret de verkeersproblentatiek,
Het dnrkke verkeervarr ert llaar de hoofd
opstoppinger-r.
stad, nrondt diku'ij1s uit in agressiefriigedrag.En daar is
de rand de dupe vatr.Atttourobilistendre het gasltedaalte
diep indrukken, zijn schering en inslag.
'Ik voel mij onveilig op straatorttdat cle alttoltt()bilisten
r.eelte snel rijdert', zegt SttzatttteDe Bondt ltit Vilvoorclc.
'Je rnoet zeer goed uitkijken. Ze zeggettn'el dat de n'agens
moeten stoppen wannecl eel] voetgallScrof eell zcbrallad
oversteekt,maar dat gebcurt zeker nret altijd.'

Who's afraid of
what, exactly?

Evidently,a Belgianis
someonewho generally
feels unsafe,and traffic,
neighbourhooddegradathis feeling.At least,
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Alongsideproblemswith the maior roadwaysand the heavy
traffic to and from the capital,the averageresidentof the
outskirts apparentlyworries most about unsafetraffic in the
immediateenvironment.Neighbourhoodcommittees calling
for measuresto be taken are springingup like mushrooms,
and community administratorsstrive,wherever possible,to
meet such demands.Besidestraffic safety,degradationof the
neighbourhoodand criminalityare also responsiblefor creatinSanxiety.lt is striking,however,that the feelingsof insecurity are not in line with actualcrime figures.Evenmore
remarkableis the fact that'dog dirt' occupiessecondplace
on the list of causesof insecurity.. .
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u e g g e b n r i k c r n a a s te l k a a rl c v e t r ,i s h e t tti tke' cn
k i j k e n g c b l a z c n .B i j n a e l k c r a n d g e m e e n t es <r r d t d o o r krtrist door ccn steen\\'eg,\\'aar auto , fietsverkeerett
\ ( ) r t g a n g e r sz i j n t o e g e l a t e n .
'V o o r r >n si s h e t g r o o t s t ep i j n p L m t i n d e r a r t d d e N r no o fTrrrrctllarts
scstr('n\\eg in Dilbeek', zegt lr-titctrant-kolottel
r o r t r t t e e t t c ch t
r a n I r r t r i j k s r v a c l i t d i s t r i cAt s s e . 'D i e
" r 'e g
p r o b l c c n t .V r r i g j a a r v i e l en c r c t t o r t t t v e c l v e r k e e r s do cl cn .'
Orerclrcvclrsnclhcid is dc btlangrijkste oorzaak vau clc
o n g e l L r k k c nd i , . 's c b e r . t r e nO. r r r d a a r a a uh e t h o o l d t e b i e d c n , r 'o e r d e nd e p o l i t i r d i c r l s t e ne r v a n b c g i n t r o v e n tb e r
t ( ) t c i n ( 1d e c c n i b e r v c >r i gl a a r d a g e l i j k ss r t e l h e i d s c o ntr o l e 's
l u i t .D c r t : s u l t a t e nu e r d c t t r v e k e l i j k su i t g c l t a n g e l t .O o k o p
h e t v l a k v a n d e i n f i a s t r u c t L r u rg e b e l r r d c r tc r a a u p a s si n g e n .
Een gcdecltt'r'an de geu'estuegu'erd voorziett valt eell
n r r d d e r b c r n r , u a a r d o o r h c t a a n t a lo t r g c r a l l e r ta l g e v o cl i g
daalclc.
liikt de doorsttee
Naast cie risrco'sop gr()te verkeersaders,
u'akker te liggen vart cle ver
inur>ner ran de rand r><>k
, i c v ce l a l
k e e r s o n l c r l i g h e i di n z i j n d i r e c t e l e e l b r r r g e r i n g d
r e s r d c n t i el i s . B u u r t c o n . r i tse r i j z e n a l s p a d d e s t o c l c ntr i t d e
grond cn de benoners tiscn aatrgcpastcrerkeerstttaatrege
len. Dc färneuzedrenrpcls,platealts,rotottdesen bloentbakkeu raakterr- terecht of'otrterecht in de trtode.Ztxvat
alle innoners rr'illen er daal rrel een paar latr iu httt-t
straat.Maar uiet roor de eigen deltr, $el te verstaall.
trachten, \\'aarnrt>gelilk,de tisctt vatr
Gcnrccntebestrrren
de rnur>ncrsin te s'illigen. Maar sot.ttsrltoetell deze laat
vaak ouher
sten daar jaren op u'acltteti, zodat cr intr-tssett
r o e p c l i j k e s c h a d eu 'o r d t a a n g e r i c h t .
'D i t r a z en d s n e l l ev e r k e c r i s o u g e h o o r d i t r e e n s t r a a tu a a r
in bijna clk huis gezinnen rtrct kleine kinderen \\'ortert,
jn Kraaiklaagt PhilippcVassartuit de Brttsselsesteeit\\'eg
nenr. De straatis Lritsluitendvoorbeliottden voor plaatsev a t r 50
l i j k r , e r k e e re n e r g c l d t e e n s n e l h e i d s b e p e r k i n g
k j l o r n e t e rp e r u l r r . 'l t 4 a a rs n e l h e d e nt o t 1 2 0 k r - t - r / tzri j n h i e r
er tijgecn uitzondering' zcgt Vassart.'Bovetrdienkctn-ren
dens dc spits gemiddcld I 500 \\'agensvoorbij ()p een uur
tijd, tenvijl rr maar -100 tttertsettitr dc straat\\'o11ell.
Maandelijksrijdt nel ienrattd de zijspiegelvarl een geParkeerde n'agen af. Icts verder op de steeuu'cgkualde
onlangs een \\'agen tegeu een hrtis etr liep ecn kind cert
gebloken been op bil een otrgeval.De huisdieren die nog
overblijren in de straatleiden al hclenraaleen onveilig
bestaan.'
VERVOT.G
OP P,\G.-+

Randbewoners klagen oyer

onveiligheid2
Uit een nationaleveiligheidsenquöteis het verkeerals grote boosdoener naar voren gekomen.
Ook de randbewoners voelen zich in
toenemendemate bedreigd door drieste
-h
snelheidsmaniakken.
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r& Cheers,op 1998 ;le Met'chair' van eigen bodem {e
Ook al dragen sommige meisjesietwat uitheemsenarnen
zoalsJennifer,of Melissaof Cindy,ze vormen wel degelijk
het kakelverseCheer Girls Team van de Zennevallei rlc
Iedereen die wil kan hen huren om gratis ambiance te
komen maken * Alleen in sportzalenof op sporwelden
wel te verstaang Ter compensatievan het kippetje op uw
bord {c Dat r1ade Abone steaken de lamsribbetiesde
jongste telg liikt te worden van de familie Creutzfeldtlakob ttc Om een dodelijk kippenvirus uit te schakelen
werden in Hongkong tussenKerst en Nieuwjaar immers
1.2 miljoen stukspluimvee van kant gemaakt{c Terwijl u
bedrijvig was met het afkluiven van uw kalkoenbou$e {c
Een mens zou van minder kippenvel krijgen :g Opvallend
overigensmet welke eensgezindheidze daar in Hongkong
die kippen hebben aangepaktrlc In
vergelijking toch met de Europese
dolle koeien * Niks geen gekakel
van de minister van Landbouw {c
Of een hanengevechttussenhem
en die vanVolksgezondheidof
Middenstand*- Ginder werd meteen de gaskraanopengedraaid {c Hebben ze in Hongkong geen ministers misschien?* Of anderepolitieke beesrenzonder Creuufeldtlakob? :tc Wij hebben die in ieder geval wel g Al is lang
niet iedereendaarvanop de hoogte rlc Volgenseen recent
onderzoekvan de LeuvenseprofessorJaakBilliet is de
kennis van de gemiddeldeVlaming over zijn overheid
maar een mager beestje* Slechtsviif procent kan.exact
omschrijven wat hetVlaamsparlement is rft Iemand van
de onderwaagdennoemde het'een vloer waar je door
ziet'rF Allicht een voyeur * Ofeen kip zonder kop {c
Ook met de activiteitenvan de parlementsledenweet
menigeen geen raad g 'Ik weet niet wat ze doen, maar ze
zijn er', kakelt iemand rlc Waar'ze' zijn is voor menigeen
ook een groot raadselrß Het BrusselseMartelaarsplein,de
residentievan deVlaamseminister-president,wordt door
nogal wat ondervraagdenergensin de provincie(s) gesitueerd rlc Ondanks zoveel onwetendheid heeft deVlaamse
regering niet beslist om de gaskraanopen te draaien rK
Vanaf 1999 komt er eenVlaamseinfotelefoon rtc Waarop
te horen zalzijn dat Dehaene.in 1997 in Hongkong werd
geslacht {c En waarom de Cheer Girls uit de Zennevallei
niet eens een nrunmertje laten opvoeren? * Op die vloer
waar je door ziet :lc Er is maar 66n probleem rg Bij meerdere aanvragenkiezen de meisjesde wedsniid die de
meesteuitstraling heeft {e Cheerio r|e
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Gemeenschapscentra
informeren
ovör jobs 5
Thuiszorg doet het
goed in de rand 8
FiguranDten | 0
Aster Berkhof heeft tot op heden maar
liefst 86 boeken geschrevenen is
Vlaanderensmeest gelezenauteur.
Alhoewel hij hier niet weg zou willen,
is de wereld zijn thuis.

Felix De Boeck 100jaar a2
Aalmoezenier Herman
Boon, het warme hart
van Zaventem. 2 |
Voor visueelgehandicapten
is de
Randkrantbeschikbaarop cassette.
Geinteresseerden
kunnen conracr
opnemen met het Atelier Helen
Keller,rel.02/466 94 40 of
met de redactie.

Ver"volgv;rrrprgirr;r7.

vaakin kranten dat we al op onze
hoede zifn als er gewoon iemand oP
Sinds 1979 schrevende bewoners
herhaaldelijkbrieven naar de gemeen- ons toestapt.Dat gevoelvan onveiligheid heeft zekerniets met de rand te
te en interpelleerdede oppositie verschillendekeren tiidens de raadszittin- maken, ook als we bijvoorbeeld in
Leuvenzijn, draagje dat met je mee.
gen.Het dossierwerd jaar na iaar
Het leven is ook zo gejaagdgeworvooruit geschoven.Pastoen de bewoden. De mensenverdragenniet meer
ners op een dag met zijn allen de
van elkaaren worden vlug agresveel
straataßloten, ging er een belletie
sief.
Het is een evolutie in de samenrinkelen. Ineenswerd vaart gezetachwaar je als individu niet veel
leving,
ter het dossieren werd er een vergadoen.'
kunt
aan
dering met de inwoners belegd.De
De Proft uit Overiise zegt
Paula
sreenweg Ook
ze
zich
eigenlijk nooit meer echt
dat
wordt nu
nloch
niet als vrouw
veilig
voelt.
bijwiize
vertellen.Ik
zoveel
hoort
alleen.le
van proef
om
op
straataangevooral
bang
ben
drie
worden.'
vallen te
weken
Haar wiendin LucienneVan Reusel
lang door
voelt zich daarentegenhonderd prode
gemeente cent veilig.'Alleen voor de wind ben
afgesloten ik bang', zegtzeovertuigend.
Luitenant-kolonelTorremansvan het
op de grerismetTervuren.
De situatie op de Brusselsesteenweg rijkswachtdistrictAsse:'Hetonveiligin de rand is zeker geen alleenstaand heidsgevoelhoudt niet onmiddelliik
verband met hoge of lage criminaligeval.De gemeentelijkeen de hogere
teitsciifers.In gemeentenmet een
overheid proberen in de mate van het
mogelijke op de problemen in te spe- hoge criminaliteit liggen veel inwolen. Het ministerie van openbarewer- ners daar misschienniet eensmeer
waRer van, maar als in Herne
ken legt bijvoorbeeld honderden miliemand wordt overvallenis dat d€
ioenen op tafel voor structureleaangebeurtenisvan het jaar.Het ogveiligpassingenaan de Vlaams-Brabantse
heidsgevoelis zeer subjectief.'
wegen. Daarmeewil de overheid
In de Landrainstraatin Wezembeekvooral de uitdijende opstoppingen
Oppem zat de schrik er zo in dat de
aanpakken.De komende jaren gaatde
bewonerseen soort burgerwacht in
BrusselseRing onder het mes, waar
het stuk Groot-Bijgaardenen Wemmel het levenriepen.'Onzewacht is geen
spionagecluben we houden ook geen
een vierde riistrook kriigt. De
gezamenlijkepanouilles',luidt het.
Ninooßesteenwegfigureert op de hit'We letten op tekensdie erop wilzen
op de
liist voor aanpassingswerken
secundairewegen.Verderkrij gt het
wegennetvan Asse,Kampenhout,
Perk,Grimbergen,Vilvoorde, Zaventem, Overijse,Opwiik, Pepingen,
Galmaarden,Herne en Lennik hier en
daar een opknapbeurt.

Hitlijst wegenwerken

'Demensen
v€rdrogen
niet meerveelvsn
elkcarenworden

vlugogressief'

Onveiligheidsgevoel
is subiectief
Niet alleen de verkeersonveiligheid
maar ook de criminaliteit in haar verschillendevormen belet de doorsnee
inwoner van de rand om op beide
oren te slapen.
'Vooral's avondsvoelen wii ons minder veilig', bekennenMarie-Louise
Verhoevenen FrancisCnopsuitVilvoorde.'Thuis zijn we bang voor
inbrekersen op straatrrezen we voor
een handtasdießtal.Je leestdat zo

dat iets niet pluis is. Personen die de
sraat gedurende een hele tijd op en
aflopen en de gevels nauwkeurig
bekijken, dat is niet normaal. Als we
iets verdachts opmerken verwittigen
we de politie.' Het gemeentebestuur
plaatste zelß bordjes om dieven te
waarschuwen dat ze zich in een'diefstalpreventiezone' bevinden.

Hondenpoep
De verloederingvan de buurt bliikt
eveneenseen ansgtgevoelin de hand
te werken. In Zaventemreageerdede
gemeetntemeteen na de bekendmaking van de resultatenvan de studie.
De politie kreeg opdracht nauwer toe
te zien op sluikstorters,wildparkeren
en hardrijden.
Eigenaardiggenoegfigureert hondenpoep op de tweedeplaats,na snel verkeer,in de oorzakenliistvoor het
onveiligheidsgevoel.Ook aan dit probleemproberengemeentenal een
tijdie het hoofd te bieden. In lftaainem kwam een gemeenteraadslid
enkelejaren geledenop het idee om
een parkjein te richten voor viervoeters, compleet met grasen lantaarnpalen om de beestjeshun vertrouwde
te blijven bieden,zii het
pleisterplaats
dan op een iets beperktereschaaldan
die van de hele gemeente.Het voorstel werd door de gieberende
gemeenteraadafgevoerd,wat door
menigeendie noodgedwongenziin
schoenzolenaan een schoonmaakbeurt onderwerpt, hevig wordt
betreurd.
AnVan hamme

Gemeenschapscentrai nstalleren Wl S-computers

\äcaturesdichter
bii werkzoekenden
in de rand
In drie van de zes gemeenschapscentra, de vnoegere
culturele centra in de faciliteitengemeenten, kan iedereen die dat wil voortaan het
Werk lnformatie Systeem
(WlS) van deVDAB raadple8en.
De Culturele Centrain de zesfaciliteitengemeentennoemen zich sinds kort
Gemeenschapcentra.
Daarmeewordt
benadrukt dat die centra niet alleen
plaatsenziin waar de bevolking
terecht kan voor een verscheidenheid
aan culturele evenementen,maar dat
daarnaastook een meer algemene
dienstverleningwordt aangeboden.
Tot dat laatstehoort zeker het ter
beschikkingstellenvan praktischeen
bruikbare informatie. Het is in die
optiek dat in drie van dezeGemeenschapscentra- de Kam in WezembeekOppem, de Moelie in Linkebeeken de
Zandloper in Wemmel - vanaf eind
januari zgn.WlS-palen operarioneel
zullen zijn. WIS staatvoor Werk Informatie Systeem;Het werd in 1994
onrwikkeld door de VlaamseDienst
voor Arbeidsbemiddelingen Beroepsopleiding(VDAB) en is eigenlijk een
automaatmet vacatures.Net zoalsje
geld uit de muur kunt halen, kun je
via WIS vacaturesuit de computers
halen. Er zitten constantmeer dan
4000 vacaturesin het systeem.Uiteraard kunnen niet alleenwerkzoekenden het WIS gebruiken, maar ook
werknemersdie van job wensente
veranderen.

Omdat geen enkelevan de zesfaciliteitengemeentenhet initiatief nam
om zo'nWIS-paalte kopen,drong
vzw De Rand erop aan een dergelijke
jobterminal te plaatsenin drie van de
Gemeenschapscentra
in de rand.'Was
het om politieke of budgettairerede-

de niet-Belgendie in de betrokken
gemeentenwonen. Gyselen:'Datwillen we doen door een perfecteservice
te bieden. Ze moeten bij ons onder
meer terecht kunnen voor de eerste
praktischestappendie ze moeten zetten als ze hier komen wonen. Zo willen we tonen dat we de bestezijn en
tevenshet Vlaamskaraktervan de
streekverstevigen.De mensenmoeten
weten dat we over goedelokalen en
nuttige informatie beschikken.Die
nieuwe aanpakmoet ervoor zorgen
dat de centraop 100 pct. van hun
capaciteitdraaien.'
Of dat voorheen dan niet het geval
was?Gyselen:'Toch wel. Tijdens de
dag verhuren we de centra aan priv6
en publieke instellingen die bvb. de
6les die onvermijdeliik gepaardgaan
met vergaderingenin Brussel-stad,
willen ontlopen.'s Avondsstaande
lokalen dan ter beschikkingvan de
verenigingen.'

'Deploatsing
vanWISpolenpostperf.ect
in de
nieuwevisieopde
JohnYandaele
Gemeenschapscentrc'
DeW|S-palen komen in:
nen dat de betrokken gemeentebesturen het initiatief niet namen, ik weet
het niet, maar de plaatsingvan dergelijke WlS-palen leek ons in elk geval
perfect te passenin de nieuwe politiek rond de Gemeenschapscentra.
Wij
willen immers dat die centra bruisen
van het leven, dat mensener informatie over jobs, over woongelegenheid
en over allerlei anderepraktische
zakenkunnen vinden. Ik denk dat we
aanvullendzijn tegenoverde WISpalen irr deVDAB-kantorenomdat de
gemeenschapscentra
dikwijls veel langer open zijn dan deVDAB-kantoren.
Bovendienkan ik me voorstellendat
mensendie niet werkloos zijn, niet zo
maLkelijk bii deVDAB binnenlopen
om ander werk te zoeken.In een
gemeenschapscentrum
is de drempel
veel lager', zo stelt Frank Gyselen,
algemeendirecteur van de vzw De
Rand.

Lage drempel

Perfecte service

Momenteel staaner, verspreidover
heelVlaanderen, 249 WlS-terminals.
Niet alleen alleVDAB-kantoren
beschikkenover zo'nWIS-paal, ook
43 gemeentenkochten al een terminal, die ze dan doorgaansplaatsenin
hun bibliotheek of cultureel centrum.

Frank Gyselenmaakt er geen geheim
van dat de centramet dezeverruimde
dienswerleningeen nieuw publiek
willen aantrekken.Naasthet vertrouwde cliönteelwordt niet alleen
gemikt op de inwijkelingen uit andere Belgischeprovincies,maar ook op

- De Kam, Beekstraat 172 te 1970
Wezembeek-Oppem,tel:02/73 | 43
3 l.Voor meer info:bel Mark Snoeck
Hilde Plessersen Daisy Cleymans.
l4
- De Moelie,Sint-Sebastiaanstraat
te | 630 Linkebeek,tel: 02/380 40 | 0.
Contactpersonen:Mark De Maeyer
en Inge DeWinter.
- De Zandloper, Kaasmarkt 75 te
| 780 Wemmel. tel: 02146073 24.
Contactpersonen:StefaanGunsg
Nadine Poty en Inge Demeestere.
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Meer spitstreinen
In het station van Groenendaalzullen de treinen
vanaf mei op de piekuren
om het half uur in plaats
van om het uur stoppen.
Het gemeentebestuurwil
daarbil voor de eigen
inwoners gratis busvervoer
inleggennaaren van het
station.De verhoogde
stopfrequentiezou ook
wel eensanderependelaars
kunnen aantrekkendie biivoorbeeld vanuit Overiise
of Huldenberg komen of
die in datzelfdeGroenendaal,op een kleine boogscheutvan het station,de
grote ring rond Brussel
verlaten.Pendelaarsdie
een kort en rustig treinreisje
verkiezenboven
een langeen
zenuwslopende
file, kunnen hun
wagen achterlaten op de ruime
parking voor het

station om vandaarnaar
hun Brusselskantoor te
sporen.
Zonder daarvoornaar
Parilste moetenkijken,
zou Hoeilaart bii ons zo
wel eenshet schoolvoorbeeld van voorstedelilk
openbaarvervoer kunnen
worden. Een particulier
heeft alvastbrood gezien
in de nieuwe maatregelen
van de NMBS en van het
Hii wil
gemeentebestuur.
vervan
het
wat
deel
een
vallen station opknappen
om er een tavernern
onder te brengen.

wonmgen
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Stoorzender
Alhoewel de zendmastvan
de BRTN,sinds kortVRT,
nu al bijna drie jaar in
gebruik is, bliift het hoogste bouwwerk van Belgiö
voor beroering zorgen. .
Toen deVRT de zendmast
Iiet bouwen verzuimde ze
een openbaaronderzoek
over de bouwplannen te
houden.Het gemeentebestuur v.ul Sint-PietersLeeuw en enkeleomwonenden die tegen deze
gang van zakenklacht
indienden bij de Raadvan
State,kregenin juni 1996
gelijk. DeVRT zette het
euvel recht door in iuni
van dit jaar het openbaar

Meer
goedkope

onderzoek te organiseren
dat normaal vier iaar eerder had moeten gebeuren.
Omdat er geen gegronde
schriftelijke bezwaren werden ingediend, besliste stedenbouw nu om de bouwvergunning van de zendmast alsnog te legaliseren.
De gemeente Sint-PietersLeeuw sinds jaren tegenstander van de zendmast
op haar grondgebied, is
het daar niet mee eens en
besliste andermaal naar de
Raad van State te stappen
en bij minister Baldewiins
beroep aan te tekenen.
I DH

Om de socialeverdringing
van deVlamingenin de
rand te bestrijden,trok de
Vlaamseregeringin'92
66n miljard frank uit. Maar
Vlabinvest.het Vlaams-Brabantseinvesteringsfonds
om goedkopewoningen te
creörenin de zesfaciliteien de drie
tengemeenten
Hoeidruivengemeenten
Iaart,Overiiseen Tervuren,
realiseerdevoorlopig
slechts I 3 huurappartementenin Sint-GenesiusRode en 7 bouwgronden
inWemmel.
Daarlijkt nu verandering
in te komen. Zo zouden er
dit iaar 31 huurwoningen
en 16 huurappartementen
bilkomen in Overiise,l8
socialewoningen en 36
huurappartementenin Ter-

r.uren, 34 woningen in
Rodeen l0 bouwgronden
in Kraainem.Verderwil
Vlabinvestnog 38 woningen bouwen op het militair domein Meteowingin
Wezenbeek-Oppem,maar
daarvoormoet de onteigeningsprocedurenog worden gestart.
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Natuurgebied
..1

rrJKer
Beerselkrijgt er binnenkort in 66n klap een stuk
natuurgebiedvan I I hectaren bii op het grondgebied van Dworp. Het
gebied,dat bekend staat
als De Weikes,Iigt in het
stroomgebiedvan de
Molenbeek.66nvan de
visriikste beken vanVlaanderenmet o.a.beekpriken
rivierdonderpad.De natte
vegetatievan De Weikes
zorgt voor een Sroteverscheidenheidin plantengroei.De gemeenteBeersel trok voor de aankoop
66n milioen frank uit.
De vzw Natuurreservaten,
die het gebied zal beheren, rekent verder op .
financiölesteun vanuit het
Vlaamsgewest,de Provincie en haar eigen leden.
Eerderkon Natuurreservaten Beerselop dezemanier
al het Kesterbeekmoeras
(3ha) en de Rolroheide
(2ha) verwerven.
IDH
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Engagement

Luchtkastelen

Eindelijk
weer een
jeugdhuis

beloond
z

Op 7 december l.l. mocht
Grimbergenaar Johan Laeremans op het stadhuis van
Kortrijk de Andr6 Demedtsprijs in ontvangst nemen.
Met die onderscheiding
wil de Marnixring Korrrijk-Broel, de serviceclub
die elk iaar een verdiensrelijkeVlaming in de bloemen zet, Laeremanshuldigen voor zijn jarenlange
inzet voor het behoud van
het Nederlandstalige karakter van de Vlaämse rand
rond Brussel. De kersverse
laureaat treedt daarmee rn
de voetsporen van illustere
voorgangers zoals Flor
Grammens, Jozef Deleu,
Het Ijzerbedevaarrcomir6,
Gaston Durnez en Max
Wildiers.
Andr6 Demedts was een
West-Vlaamseschrijver,
dichter en essayistmet een
uitgesproken Vlaams engagement. En ook het leven
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en werk van Laeremans is
doordrongen van een verregaandVlaams idealisme.
Sinds de jaren'60 zet de
Grimbergenaar zich onverdroten in voor het behoud
van de Vlaamse rand. Zo
was hij medeoprichter van
het Comit6 der Randgemeenten, actief in het
Vlaams Actiecomit6 Brussel
en Taalgrensen mede-initiatiefnemer van de mars
op Br us s elin ' 6 I en '6 2 .
Eind iaren'70 zette hii
mee de actie 'WaarVlamingen thuis zijn'op poten en
in'89 stichne hi, her riidschrift'De Zes' dat vooral
verspreid wordt in de faciliteitengemeentenen waar
hii nog altiid hoofdredacteur van ls.
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eentehuis in kasteel
de Kaasmarktin Wemmel riidt, kan niet naasthet
witte kasteelkijken dat, een eind van de weg, middoor eeuwenoudeesdoorns,olmen en populieren
grasveldligt. Precieszeventigjaar geledenerfde de
Wemmel dit kasteelmet park van gravin Sofa van
op voorwaardedat het restant
verkaveldepark voor het publiek zou woräh1t
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veroordeeldtoieen gedwongenkasteel-

I
lit in de l3de eeuw door de Ridder van Kraaiverster*t slot cnendeaanvankefrga,ror*en
lilk voor militaire doeleinden,maar werd in 1649
Filips Iäye omgebouwd ror een lustlaatstetelg uit het geslacht, Amour-Jozef
in 1791 zonder manneliike nakomekasteel
kwam toen in handen vanVander
llt
Nootln werd in I 8 3 8 aanWillem-Bernard van
Ellll![rg-Stüum verkocht.Er zijn weinig gemeeninVlaanderendie zo riant gehuisvest
dat vanWemmel.

De BAIC bestaattien jaar
en dat wordt onder meer
gevierd met een tekenwedstri)d voor kinderen. Sinds
15 januari prijken de 200
winnende tekeningen
( 100 per taalgemeenschap) in de Promenade
van de luchthaven. De
BrusselsAirport Terminal
Company die het luchthavengebouw uitbaat, koos
als thema'Luchthaven,
vakantiedroom'. Een tot de
jonge verbeelding sprekende opgave, want er kwamen meer dan 23.000
tekeningen binnen van
leerlingen van het vijfde
en zesdeleeriaaruit 935
scholen. Cartoonist
Philippe Geluck en BATC
huisschilder Jaak De
Koninck selecteerdende
200 winnende tekeningen.
De bekroonde werkjes
hangen nog tot 31 maart
op de Promenade van het
luchthavengebouw. Misschien een vliegende start
voor enkele jonge kunstenaars die alvast beloond
werden met een weekendje EuroDisney,een moun-

Na bijna 15 jaar doelloos
ronddwalen in Rode, heeft
de plaatselifkejeugd binnenkort weer een vaste
stek in de gemeente.
Jeugdhuis Animaro opent
begin februari de deuren
aan de Eigenbrakelse
steenweg70. Omdat het
Franstalig gemeentebestuur
vertikt een jeugdbeleid te
voeren, nam de ieugdwerkgroep het heft in
eigen handen. Enkele jongeren bundelden hun
enthousiasme in de vzw
Animaro, wat staat voor
animatie Rode, en huuroen
zelfeen pand.
Die vaste kern wil de draad
weer oppakken waar
leugdhuis De Bezem die
begin jaren'80 heeft laten
Iiggen.Toen sloot het
jeugdhuis in de Dorpsstraat bii gebrek aan
belangstelling noodgedwongen de deuren.
Animaro wil de Vlaamse
jeugd die toch nog een

tainbike of een etent)e in
het panoramisch restaurant
van de luchthaven.

1500 man sterk is, weer
wat gaan bieden. Die jeugd
heeft trouwens zelf een
vinger in de pap, want
binnenkort krijgt jong

ws

Rode een enquöteformuIier in de bus
over wat van de
vernieuwde
jeugdwerking
zoal verwacht
wordt.

ws
Inlichtingen
bij
Van
Liex
Johan
tel.02/38026
19,en bij KarstenVanLil,tel.
02t 38040 94.
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SAMENWERKIN

GS I I\TITI ATI EVEN TH U ISZORG

Ool<zonderfamilieen buren
in goedehanden
Een moderne mens is als
een eenzame koning.Tot
hij ernstig ziek wordt en
van zijn hoge troon valt.
Gelukkig zijn er dan de
Samenwerki ngsinitiatieven Thuiszorg (SlT), die
ervoor zorgen dat hii in
zijn eigen woning van een
goede medische verzor'
ging kan genieten.
'Het h ee fr g e\\'o on t e t t t ak ent t t et s olidariteit', vindt dokter Guillaume Vandenplas,die ruim 15 iaar geleden
sarnen met de dynamische OCMWsecretarisFrank Bundervoet en de
hulp van de Koning Boudeu'iinstichla
ting in Sint-Genesius-Rode'avant
lettre 'ee n SIT van dc gr ond heef t
gekregen.Vandaag zorgen in
bijna heel de
Vlaamse rand
Samenrverkingsinitiatieven Thuiszorg
ervoor dat u'ie
n.redischehulp,
zolg en opvang
behoeft, die in
de eigen vertroulvde
_ woning kan
i kri)gen.Vroeger
; gebeurdedat in
i de schoot van
: de familie en
! stake.t de buren
I een hand)e toe
: als het moest.

is bij de Het familieverChontolBoogmons
voor band van vroeveronhvoordelijk
Provincie
randeSIT's ger is echter
decoördinotie
in derond. grotendeels
weggevallen en
buren kennen elkaar soms zelfs nauwelijks.
Wie tegenlvoordig hulp en verzorging nodig heeft, blijft niet zelden in
d e kou sta an .D c SI T' sn' illen daar aan
verhelpen door het bieden van kwaliteltsopvang.

Thuis is het beter
'Mensen rvorden liefit thuis verzorgd
en daar kan een SIT bij helpen', zegt
dok t er V a n d c r r p l a s . 'H eSt I T h r e n g t d e
nodige structuur in het totale pakket
zodat de zorg
van zorgverlenir-rg,
optimaal kan gebeuren.Het is bijvoorbeeld belangrijk dat niet alle
zorgverleners- de kinesrtherapeut,
dokter, soctaalassistenten de poetsvrou\\. - op hetzelfdernonrent langskomen. Als ze gespreidover de dag
de patiönt bezoeken,is tegehik de
nood aa n s o c i a a lt o n t a t t t r r g e v u l d . '
h-reen SIT staatde patiönt centraal,
hij heeft inspraak.De zorgverleners,
familieleden en vrijrvilligers trachten
volledig in te spelen op de noden,
r net r esp e c (r o o r d e p r i v a r 1 r a n l t e t
rvordt
gezin. In Sint-Genesius-Rode
voor elke patiönt een zorgenPlan
opgesteld,een soort van dagboek,
m et all e n u t t i g e i n f o r n t a t i c : \ \ 'a n n e e r

l.relemaalalleen n'as, op het OCMW
stond, erg ziek u'as en daarvoor
m a a r r d el i j k s v o o r 1 3 . 0 0 0 f r . m e d i ci j nen slikte, en die bover-rdienaan de
drank r,r'asgeraakt.'We hebben voor
die patiöntc een zorgenplan opge5 t e l d .S i n d \ d i e n i s d e \ r o u \ \ ' l ) i e t
nreer alleen,haar gezondheid gaat
erop vooruit, ze slikt rnaandeliiksnog
, l r t l r t s r , , , r r J . 0 0 0 f r . m e d i c i j n e l re n
ze is van de drank af. Dit is natuurliik
een extreme situatie,maar lvel illustratief.Met <>nzeSIT doen rve g6en
grootse dingen, rraar \\'e proberen
.,r'elelke patiör.rtde besteomkadering
te biedcn en een cocon van veiligheid
te creören.'
S t a a nS I T '. o o k o p e n r o o r a n d e r e
noden?Wät nret de oudere dame die
lntensief eerrhoogbejaardeschoonrnoeder verzorgde,er graageens even
alle6n tussenuitu'ilde en voor hulp in
de huishouding tiidens die periode

komen de zorgverstrekkers langs, 'nvat
is de globale aanpak (bvb. stirnuleren zelf te lopen),
wie dient \\:anneer
r,,-elken.redicatie
t oe?, . . .H e t z o r g e n plan blijft ten
huize van de
patiönt, zodat
ledereennau\\igezet de evolutie kan
opvolgen. E6n keer
per trrmester
w.ordt het plan
samen met de
patiönt geövalueerd.

Cocon van
veiligheid
Dokter Vandenplas
gelooft rotsvast in
de opzet 6n de
resultatenvan
SIT's.Ter illustratie
haalt hil het voorbeeld aan van een
oudere dame die

met eenftsieke
ln Hallely'ilvoordeis er voor volwassenen
in nursinghomes.Marcel
noodaanoPYang
handicap
heefteen dochter met een fsieke handiTengrootenhuyse
capen wil dezelacuneheelgraagopvullen'
voert
Onlangprichtte hii daartoede rrzwSiriusop.Vandaag
hoeveel
waaruitmoet bliiken
hij een behoeftenonderzoek,
gehandicapten
voor het proiect in aanmerkingkomen'Aan
neemthetvlaamsFondsvoor
de handvandezegegevens
SocialeIntegratievan Personenmet een Handicapeen
subsidiöring.
over de eyentuele
beslissing
wonennu noodgegehandicaPten
'sommigevoh/vassen
dwongenin rustoorden,zekunnentewoon nerSensanders
toe.'Als oudersvan
terecht',licht MarcelTengrootenhuyse
kind een dagieouder worden,stellenzii
eengehandicapt
zich bovendienvragenover de toekomstvan dat kind als
iikheden
opvangmogel
hen iets zou overkomen.Voldoende
werken,maärdie zijn er vandaag
kunnenhier geruststellend
nog niet.Wezoudendaaromvoor 30 fysiekgehandicapten
ziin ook
maaranderstaligen
uitVlaams-Brabant
- Vlamingen,
willenbouwenin Rode.'
welkom- eenopvanttehuis
en/of mensenuit hun omtevingdie
Fysiekgehandicapten
hebbenvoor het proiect kunnencontact
belangstelling
aan26'
uyse,Toeristenl
opnemenmet Marc;lTengrootenh
02/358l6 79.
1640Sint-Genesius-Rode,
voert tegeliikeen enquötenaarde nood bii
KVG-Beersel
Diesbeek'
in Vlaams'Brabanc
de mentaalgehandicapten
0?380.05.66.
straat41, | 654 Huizingen,

'We moeten dringend werk maken
van die gemeenten. Het probleem is
dat het om erg kleine gebieden gaat,
maar dat valt vermoedeliik eenvoudig
op te lossen, door samenwerkingsakkoorden te sluiten.'
De SIT's van Halle-Vilvoorde hebben
zopas een uniform zorgenplan ontwikkeld. Momenteel zijn ze bezig met
de voorbereiding van een studiedag
rond de kwaliteit van de zorgbemiddeling.
Chantal Boogmans en collega's stellen
zich op het moment van het interview wel vragen over de toekomst van
hun koepel. Hun afdeling bij Haviland
wordt vanaf het begin van dit jaar
overgenomen door de dienst'Welzijn
en Gezondheid'van de Provincie
Vlaams-Brabant die ook instaat voor
de SIT's uit het Leuvense.Chantal
Dokter GuilloumeVondennlos Boogmans hoopt dat men er rekening
mee zal houden dat Halle,/Vilvoorde
aanklopte bii het OCMW waar ze
een speciaal gewest is en ver van Leuevenwel werd afgescheept.'De kans
ven afligt.
op een dergelijk onbegrip is vandaag
kleiner', reageertVandenplas.'Dat
Meer geld
heeft alles te maken met de mentaliDe witte sector schreeuwt al jaren om
teitswiiziging die aan de gang is. In
onze SIT kan die beiaarde dame bijvoorbeeld korte tijd met vakantie en
wordt haar schoonmoeder gedurende
die periode opgenomen in een
rustoord.'

geld, ook de thuiszorg. Een hoopvol
signaalis dat minister Wivina
Demeester SIT's op een andere wijze
zou willen betoelagen: niet langer
volgens het aantal zorgenplannen,
maar afhankelijk van het aantal inwoners van de regio waarin ze werken.

Faciliteitengemeenten
zonder SIT
In biinaheeldeVlaamse
randzijn

Daarnaastis er het probleem van de
relatief goedkopere dagprijs in het
ziekenhuis, tegenover de hoge kosten
die de patiönt thuis uit eigen zak

intussen SITs opgericht, telkens actief
binnen een gebied van minstens

moet betalen.'Maar ook hier is er

'Wed,oen
grootse
Been
dingen,
we proberen
rondelke
gewoon
paÜenteencoconvan

veiligheid
tescheppen'
25.000 inwoners. Opvallende blinde
vlekken op de kaart zijn de faciliteitengemeenten.'Van Linkebeek,
Drogenbos, Wezembeek en Kraainem
kregen we nog altiid geen vraag om
een SIT op te richten', zegt Chantal
Boogmans, van het SociaalVormingswerk Haviland, dat de SIT's van HalleVilvoorde binnen een koepel verenigt.

beterschap in zicht', zegt dokter Dirk
Wiinant van het SIT van Asse.'Het
RIZIV betaaltbiivoorbeeld nu al de
sondevoeding terug. Maar als de overheid de thuiszorg echt interessantwil
maken, moet ze toch met meer geld
over de brug komen.'
MarleenTeugels

Solidarit6 dans les SIT
ll y a unequinzaine
d'ann6es,
la premiöreSITvoyaitle jour ä RhodesSaint-Genöse.
SITest I'acronymede Samenwerkingsinitiatief
in de
Thuiszorg(initiativede coop6rationdanslessoinsä domicile).
Entretemps,desSlT,activessur un territoire de 25.000habitantsau moins,
ont 6t6 cr66esdans.presque
toute la p6riph6rie.Le patientest au
centred'uneSITet lessoignants,
lesmembresdeshmilleset les
b6n6voless'efrorcentde r6pondreaux besoinsdu patientdansle
respectde savie priv6e.Lespatiens sont de pr6f6rencesoign6sä
domicileet c'estlä qu'uneSITpeut€tre uneaidepr6cieuse
parce
qu'elleapporte,via un plande soins,la structureet la coordination
n6cessaires
au niveaudessoins,de I'assistance
m6dicale,
du traitement,de la kin6sith6rapie,
du servicede nettoyageet de I'aidesociale.
Une fois par trimestre,le plande soinsest 6valu€de concertavecle
patientMömelorsqu'aucun
procheparentn' habitelesenvirons,
un
contröle qualit6nestedonc possible,ce qui est trös rassurant
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Er zullen niet veel mensen
ziin die hem kennen onder
zijn eigen familienaam Louis
Van den Bergh, maar als de
auteurAster Berkhof is hij
voor menigeen een begrip.
De nu 78-iarigeAster Berkhof heeft maar liefst 86 boeken geschreven. Ziin laatste
boek'Hoog spel' verscheen
eind'97 en is actueler dan
ooit. Bankiers,fortuinzoekers,hun kennissenop de
kabinetten Yan onze ministers 6n onderzoeksrechters
zijn de hoofdpersonages.
Robert Maxwell, Bernard
Tapie,DamienWigny en fan
De Clerck zijn nooit Yer weg.
'Wat gesioemel,wat omkoperij, zelfs witwasoperaties,
het is inherent aan de menselijke natuur', zegt Berkhof
vergoelijkend,maar de grens
tussen goed en kwaad wordt
wel erg smal voor mensen in
die topfuncties en precies
dat gegevenfascineert me.'
yerte, eens iets over het wordingsproces
von uw boeken?
AB Dat gebeurt doorgaans in de
zomer, dan broed ik op onderwerpen. Veel oudere mensen trekken
vooral in de winter naar de zon. Ik
niet, ik lig veel liever in de zomer
lekker te bakken in de Provengaalse
zon. ik wandel uren door de heuvels
en ga twee keer per dag zwemmen.
Eind augustus zit ik dan vol energie,
vol vitaliteit en dan kom ik naar hier.
naar Asse,om in de nevels van de
herßt miin boek te schrijven. Ik
schriif niet echt 6lke winter een boek.
Ik zit momenteel met twee verhalen
in mijn hoofd die ik allebei heel
graag wil schrijven. Alleen weet ik
niet waaraan eerst beginnen; de verhalen zijn een gevecht aan het voeren
in miin hoofd. E6n van beiden moet
de overwinning behalen en het andere moet wegdeemsteren. Ik ben
benieuwd wie het zal halen.
De centrole locotie in Hoog spel'rs 8elgiö,moor er wordt weer flink wot ofgereisd. U kunt het blijkboor niet loten!
AB Ik heb altiid al graag gereisd, ik

muur Chinezen woonden en Brazilianen en dat ik die wilde leren kennen.
Toen de kostschoolperiode achter de
rug was werd het oorlog en mocht
en kon je de grens niet over. Pas na
de oorlog ben ik aan mijn grote uittocht begonnen, om'mijn' vrienden
en verre buren te Ieren kennen. Maar
miin wortels zitten hier en hier is het
goed. Ik heb ook geen behoefte om
te emigreren.Vanuit mijn vaste stek
reis ik wereld af,
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U woont nu ol 25 joor in Asse,moor
uw hort goot uit noor Brussel?
AB Ten behoeve van mijn studie
ben ik als jongeman in Brussel gaan

A s te r
Berkhof
'Het verschil
tussen rassenen

culturen boeit
me enorm
wilde de wereld zien, gaan kilken hoe
de mensen leven, wat hen blii en
ongelukkig maakt. Ik ben geen
monumentenkiiker, ik hou ook wel
van landschappen, maar het zijn
vooral mensen die me boeien. De
beelden van die reizen sla ik op in
miin geheugen en gebruik ik in mijn
verhalen. Dikwiils zijn de personages
in mijn verhalen de dragers van de
ideeön en de gevoelens die ik zelf

wonen, dichtbii de Albertinabibliotheek. Na de oorlog heb ik als lournalist een tijdje in Brussel gewerkt en
daarna ben ik naar Antwerpen verhuisd omdat ik lesgaf aan het Atheneum. Maar mijn vrouw, Nora
Steyaert,werkte als omroepster bii de
BRTN en dus zijn we op het Flageyplein in Elsene gaan wonen. Daarna
hebben we gebouwd in Dilbeek en
weer een paar jaar later hier, in Asse.
Maar ik had sowieso voor Brussel
gekozen, ook zonder de job van miln
vrouw. Net zoals ik de wereld wilde
zien, wist ik op miin plekje in de
verre Kempense kostschool dat ik in
een grootstad wilde wonen, om in
contact te blilven met wat er in de
wereld gebeurt. Ik heb nu geen huis
meer in het centrum van de stad
omdat ik te oud geworden ben om
tegen het lawaai te kunnen. Maar ik
heb Brussel nog steedsnodig, ik ga er
ook dikwiils naartoe, al heb ik vooral
's avonds behoefte aan rust en stilte.

heb. Miin romans ziin geen theoretische verhandelingen. Het gaat altijd
over mensen die bepaalde dingen
beleven, op zo'n manier dat de lezer
opgaat in hun verhaal.

Brussel heeft altijd al mijn voorkeur
gehad omwille van zijn kosmopolitische karakter. Antwerpen is de stad
van de Antwerpenaren en Gent van
de Gentenaren. Maar Brusselaarsziin
er bijna niet, Brussel is een stad die

Achter de muur
Bentu eenkosmopoliet?

bewoond wordt door verschillende
rassen en culturen en dat trekt mii
enorm aan.

AB Ik bewoon de wereld, dat gevoel
heb ik al heel lang, van toen ik nog
op kostschool zat, op het Klein Seminarie in Hoogstraten. De school was
hoog ommuurd en we mochten maar
66n keer in de zes weken naar huis. Ik
was me er toen al heel duidelijk van
bewust dat er ergens ver achter die

Maitresse
Het Erusselvon uw jeugdis het huidtie
Brusselniet meer.Heeft dot uw liefde
voor de stod niet wot bekoeld?
AB Direct na de oorlog is men op
grote schaalbeginnen afbrekenom

ruimte te maken voor buildings. De
Noordwijk vind ik een schrijnend
voorbeeld. Wat doen die kolossen van
torens in godsnaam in het hartje van
de stad? Het hart van de stad zou ons

aßtand houden waardoor ze
voelen dat ze hier niet echt

aller hart moeten ziin, waar we naartoe zouden moeten kunnen om dingen te zien en te horen en mee te
maken die je op het platteland niet

toch naar hen toe gaat. Ik vermoed dat dat op termijn wel zal
verbeteren. Wat de zaken erg
bemoeilijkt is die vervloekte

kunt beleven. Ik denk aan thearerries,
cafes, galeries en kunsthandelaars,
alles wat je niet in het klein kunt
hebben in onze dorpen. In Belgiö is
daar maar 66n plek voor: Brussel. Een
Manhattan kun je overal neerpoten,

werkloosheid, waarvoor de
schuld klakkeloos aan de
migranten wordt gegeven.

dat is niet moeililk, maar zo'n buurr
l66ft niet. Aan de financiöntoren kun
je worden vermoord zonder dat
iemand daar weet van heeft. Voor het
gebouw van de Vlaamse gemeenschap
staan arduinen banken, maar daar zie
ik nooit iemand op zitten. De duizenden ambtenaren hebben geen af6ni-

'Brusselis nog altiid
*iir maitresse,maar
ik lig er vaal(mee
overhoop'
teit met de omgevingwaarin ze werken. le kunt ze dat moeilijk kwaliik
nemen.Wie voelt er zich nu thuis in
een woestijn van glas en beton en
voortrazendverkeer?Brusselis nog
altijd miln maitressemaar ik lig vaak
met haar overhoop.
Voeltu zich ook nogthuis in Molenbeek of in Schoorbeek?
AB la, daar dwaal ik ook regelmatig
door de straten.Veelbewonersuit die
buurten voelenzich daarduideliik
een beetjeongemakkelifkbil. Je ziet
op hun gezicht dat ze zich afwagen
wat ik daar loop te doen. Er heerst
een zekereachterdocht,zeker als ik
tegenkinderenbegin te praten.Maar
toch loop ik er graagrond. Ik zit ook
dikwijls bii deTurken, aan het Zuidstation,en bij de Spanjaarden,
ofin
de Afrikaansewijk aan de Naamse
poorr. Een klein stukieAfrika in Brussel,dat vind ik heel plezierig.
Desolnietteminbeschouwendie mensen u ols een vreemdeling?
AB la, dat komt omdat veel Belgen
mensenvan vreemdeorigine op een

welkom zijn. Dat veroorzaakt
een zekere triestheid die kan
omslaan in wantrouwen als je

Bent u niet te optirnistisch over
die integrotie, ols je klkt noor de
recente rellen met jonge migron-
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ten in Anderlecht?
AB Veranderingen kunnen
niet zonder botsingen en pijn.
Veranderingen brengen altij d
moeiliikheden en problemen met
zich mee. maar dat is een'randver-

Iands. Hoe zou le zelf zijn als je de
keuze had tussen een grote en een
kleine taal en bovendien komen de
meeste mensen uit Franssprekende
landen. Daarnaastkom je afen toe

schijnsel'en niet echt de kern van de
zaak. De kern van de zaak is dat er in
Brussel ruim 280.000 vreemde mensen wonen en dat er afen roe eens
ergens een rel uitbarst. De overgrote
meerderheid van de bevolking in de
stad heeft echter nooit met rellen te
maken. Ik ben een fervent voorstander van multiculturalisme en gekant

nog wel Franstalige Brusselaarstegen
die een Vlaming met d6dain menen

Ir

te moeten behandelen. Ik til daar niet
zo zwaar aan, want ondertussen zie ik
iets anders gebeuren. De 66ntalige
franskiljon, om hem zo nog maar
eens te noemen, wordt een pittoresk
verschiinsel. Ik heb al verschillende
keren tolk moeten spelen voor eentaIige Franssprekenden die zich niet
konden redden in een andere taal.
Die mensen worden sukkelaars, ter-

tegen een hokjesmentaliteit, omdat ik
ervan overtuigd ben dat hoe vreemder je voor elkaar bent, hoe minder je
van elkaar gaat houden. Door hun
nabijheid leer je andere mensen kennen en vertrouwen en dat leidt
onvermijdelijk tot meer vriendschap.

Eentalige sukkelaars
Sommrgemensenbeklagenzich erover
dot je door de toevloedvon buitenlonders in Brusselnouwelijksnog in je
eigentool terecht kunL
AB Ia, dat weet ik wel, de verhouding Nederlandstaligen-anderstaligen
wordt kleiner, ook omdat inwijkelingen eerder Fransleren dan Neder-

wijl deVlaming meer en meer munt
slaat uit ziin meertaligheid. De Vlaming stelt het beter dan zijn taal, zou
je kunnen zeggen, en daarom vind ik
het niet zo erg dat er in Brussel intussen minder Nederlands wordt
gesproken.
In een kosmopolitische stad hoor je
nu eenmaal meer grote talen dan
kleine.
KrisVerhaegen

Norv in his TSth,AsterBerkhof- author of no
fewer than 86 books!-is the most widely-read
writer in Flanders.
He haslivedfor 25 yearsin
Asse,but is alsovery fondof Brussels.'While
Antwerp is a city of Antwerpenarenand Gent
one of Gentenaren,Brusselsis a truly cosmopolitancity where different racesand
cultures live, and that appealsto me. I am a fervent advocate of the multicultural
socieq/,and I am opposed to all forms of parochialism',saysBerkhof.'l know that
such a multiculturalsociety isnt alwaysone big happyparadise.Thedifterences
are there, and will remain.But I believein beinggood neighbours,includingwith
regard to Belgium.For me, the trend towards two separate states has already
gone far enough,becausein my heart I'm Belgian- and why make Belgium even
smallerthan it alreadyis . . . I

Fransmaakt plaats
voor moedertaal
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Vloeiend Nederlands en
Frans spreken is een onmiskenbaarvoordeel in ons
tweetalig land. Maar vanaf
welke leeftiid moeten we
kinderen een tweede taal
aanleren?Zo vroeg mogelijk
of moet in eerste instantie
zoveel mogelijk aandacht
worden geschonkenaan het
creatief beheersenvan de
moedertaal?Wat is de plaats
van de lagere school in dit
leerproces?Allemaal vragen
waar veel pedagogischelectuur over verschijnt, maar
die is nlet altijd even eenduidig of duidelijk voor de
ondenvijzer in de praktijk.
Ook in de basisschoolvan
Machelen werd hierover
nagedacht en verplaatste
men dientengevolgede extra
lessenFrans van het eerste
naar het derde leerjaar.
De nabijheid van Brusselnoopt heel
wat scholenin de rand tot extra
inspanningenwat betreft het aanleren
van de Fransetaal.In de vriie basisschool van Machelengaf men vroeger een volledig extra lesuur na de
gewonelesuren.Om half vier kregen
de kinderen tien minuten speeltijd en
dan, hop, terug het klaslokaalin voor

de kinderen te veel energie voor wat
het opleverde. Bovendien stelden we
vast dat ze diezelfde dingen zoveel
gemakkeliiker leren als ze wat ouder
zijn', zegt KathieVan den Bosch die
les geeft aan het eerste leerjaar.Voor
haar ligt de klemtoon in de eerste

nog een uurtje Frans. Het vijfde en
zesde leerjaar kregen daar bovenop
ook Franse les tijdens de gewone
uren. net zoals in de meesteVlaamse
scholen: Hoewel de kinderen niet
protesteerden, bleek het late lesuur
niet echt motiverend te werken. Leerkrachten en directie stelden zich vragen bij het systeem en wijzigden
vier jaar geleden het rooster: het extra

'In het eersteleerlaor
komt er teveelop de
kinderencf'
twee schooljaren vooral op het leren
Iezen. Dat vergt creativiteit, variatie
en thuis vaak nog extra oefenen.

uur werd herleid tot 25 minuten en
verschoofnaar de middag zodat de
middagspeeltijd een half uur korter
duurde.

Van nul herbeginnen
Hoewel de Franse lessen een speels
karakter hadden, woegen ze toch heel
wat concentratie van de kinderen.
Omdat de kinderen nog niet goed
genoeg kunnen lezen, moet alles via
het auditief geheugen en voor velen

Tijd voor plezierige dingen
Vorig jaar opperden de leerkrachten
van het eerste en het tweede leeriaar
opnieuw bedenkingen en werd het
systeem andermaal aangepast.Deze
keer werden de Franse lessen in twee
eerste klasjes afgeschaft.De vijfen-

was dat te veel. vooral het herhalen
thuis. Ook de ouders lieten weten dat
de kinderen's avonds t€ moe waren.
Toen het initiatief werd afgeschaft
kwam er dan ook bijna geen enkele

twintig minuten tijdens de middagpauze bleven, maar worden nu
gebruikt voor de moedertaal. De leerkrachten maken er dankbaar gebruik
van om plezierige dingen te doen: ze
vertellen een verhaaltie, lezen voor, of
ze doen taalspelletjes, allemaal activiteiten waarvoor in het klassieke lesrooster niet zo veel tiid is.'In het eerste leerjaar komt er zoveel op de kinderen af: Iezen, schrijven, rekenen,
het is allemaal zo nieuw. Het aanleren
van enkele woordjes Frans vergde van

negatieve reactie. Uit een evaluatie
bleek dat de leerkracht'van het derde
leerjaar alvast geen verschil voelde,
'ze was toch genoodzaakt om vanaf
nul opnieuw met Frans te beginnen',
zegt Kathie Van den Bosch.
Dit wil niet zeggen dat het Frans
taboe is in de eerste klas. In de zangles wordt al eens een Frans liedje
gezongen en sommige kinderen
brengen die soms mee op een casset. te, vooral kinderen van wie 66n of
3 beide ouders Franstalig zijn. Dat
!
I
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I
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brengt ons bij de problematiek van
kinderen die thuis een andere taal
spreken dan op school. Ook in
Machelen kent men het fenomeen
van Franstalige ouders die hun kinderen naar Nederlandstalige scholen
sturen.Van den Bosch merkt dat die
kinderen een taalachterstand hebben,
ook al komen ze vanaf de kleuterklas
naar school. En die achterstand laat
zich nog jaren voelen. Anderziids
geeft ze toe dat wanneer kinderen de
beide talen bliiven onderhouden, ze
op latere leeftijd onmiskenbaar een
voorsprong hebben.
JoVerhenneman

YA N B R ASSERIE TOT T O O NAANG EVEND M UZTEKH U I S

De hedendaagsemissie
Yan de Ancienne Belgique
Eind vorig jaar sloot de
Belgique duikt pas in de jaren dertig
Ancienne Belgiquezijn eerop. In de jaren veertig en vijftig en
ste seizoenaf sindsde ingrij- ook daarna passerental van toonaanpende verbouwingdie tot
gevende internationale sterren zoals
1996duurde.DeVlaamse
Edith Piaf en CharlesTrener de revue.
cultuurtempel in hartje Brus- maar toch moeren in 1971 de boeken
sel heeft er met 160.000ver- worden neergeiegd.
kochte tickets op | 2 maanden een bruisendjaar op zit- Wendbaar
ten. Directeur Jari Demeule- Acht iaar na het faillissement verwerft
meester wil de AB verder
de Vlaamse regering het centraal geleprofileren als het mekka van
gen pand. Ophefmakende avant-garde
de eigentijdsepopulaire
theatervoorstellingen, festivals en bals
muziek.
zorgen voor een hernieuwde uitstraDe veinieuwde AB heeft een lange
muzikale voorgeschiedenis.Voor de
eerste wereldoorlog was hier de brasserie Alt Düsseldorf gevestigd, waar
twee orkesten afwisselendTirolermuziek en vrolijke danswijsjes speelden

'DeAB wil de

gongmok
er ziinvoor
de eigenrijdse,
populcire
muziek'

op een
simpel
verhoogje. Het
ontspanningslokaal

beschikte
toen al
over 1500
zitplaatsen. Een aantal jaren later krijgt het
gebouw een facelift en wordt herdoopt in'Bruxelles-Kermesse'.Aanvankelijk stonden er vooral rijk gevarieerde music hall-voorstellingen op
het programma zoals in de FoliesBergöre,maar het etablissementevolueerde uiteindeliik tot een druk
bezochte dancing. De naam Ancienne

ling. In 1982 wordt de technische
infrastructuur uitgebreid zodat met

Jari Demeulemeester

het podium en de publieksruimte kan
worden ingespeeldop de meest urteenlopende activiteiten. De veranderingen ziin echter ontoereikend en in
het begin van de iaren negentig gaat
de tent opnieuw dicht.
Na de grootschaligeverbouwingen
profileert de AB zich sinds de heropening in I 996 als een toonaangevend
muziekhuis, dat zich roespitstop
hedendaagsegenres.Jari Demeulemeester is enthousiast over het eerste

De grote zaal is bestemd voor meer
bekende namen.'

selzoen.
'Er werden de voorbiie twaalf maanden I 60.000 ticketsverkochr, zonder
dat er sprake is van overlapping met
de andere Brusselsezalen. Kaai, Luna,
Beursschouwburg en KVS bewandelen
andere paden.Wij hebben een eigen
artistieke missie, vooral op het vlak
van de eigentijdse muziek, maar we
blijven heel wendbaar door rekening
te houden met de respons van het
publiek. Kwaliteit en vernieuwing zijn
onze belangrifkste troeven. Enkele

t
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Pie künstlerischeMissionder AB
I

pie Ancienne Belgique(AB),der flämische'Kulturtempel'im
lerzen von Brüssel,hat eine lange,musikalischeVorgeschichte.
profiliert sich die
[.Jachden umfassendenUmbaumassnahmen
seit ihrerWiederöffnung 1996als tonangebendesHaus,das
[B
Genresverlegt.Und dies mit
fich besondersauf zeitgenössische
Erfolg: Mit 160.000verkauftenKarten in l2 Monaten kann die
iB auf ein hervorragendesJahr zurückblicken.Anmanchen
Iagen hat man z.B.drei Konzerte zur Auswahl I Die AB will der
Wegbereiterfür zeitgenössische
populäreMusik sein.,Wir
leben eine eigenekünstlerischeMission,vor allem auf dem
Gebietder zeitgenössischen
Musik,aber wir bleibentrotzdem
lexibel,denn wir berücksichtigenauch die Publikumsresonanz.
Qualitätund Erneuerungsind denn auch unserengrössten
Irümpfe',so Direktor Jari Demeulemeester.

productiehuizen
huren de zaal nog
steedsvoor grote
commerciöle concerten, maar wijzelf halen eerder
alternatieve, baanbrekende muziekgroepen of solisten voor het voetIicht, die voldoende melomanen
kunnen bekoren.
In de clubruimte
komen vooral
Vlaamse ontdekkingen aan bod.

Gangmaker
Demeulemeester droornt van een
artistieke driehoek, sarrrenlnet de culturele centra van Strombeek-Beveren
D i l b e e k . 'Wi j h a l e n n i e t l a n g e r d e
gespecialiseerdetoneelgezelschappen
n a a r B r u s s e l ,d i e a l i n d e r a n d z i j n
geprogrammeerd. Anderzijds proberen rve voor onze concerten wel toeschouwers uit de omliggende
gemeenten naar de hoofdstad te lokken.'
In l.retprogramma van Brussel Culturele hoo{ästad in 2000 zou hii graag
een belangrijke ro1 zien weggelegd
voor de eigentijdse,populaire
muziek: 'De AB wil op dit specifiek
domein de gangmaker zijn. Met'Travers' zijn we trouwens al volop bezig
om aile Brusselsemuzikanten, ensembles en producers te inventariseren.
We willen Brussel in het buitenland
prolrloten als een bloeiende muziekstadl We hebben ook grootse plannen
voor het Keizer Karel-jaar.'
'Drum'n bass'is voor de freaksmeeslependerdan 'grunge' of 'hardcore' .
'Trash' en 'jungle' zijn even boeiend
ais 'symfonischerock' en 'trance'.
Aileen in de AB rvorden die genres
allemaal naast elkaar geprogramrneerd. Op sommige dagen kun je
kiezen uit wel drie concerten. In het
vierjarenplan u'orden maar ließt meer
dan honderd muziekgenres verrneld
die deze cultuurtempei ook in de toekomst onder de aandachtwil blijven
brengen.
Ludo Dosogne
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Moliöre en de mooipraters

De Russischecomponist
Modest Moessorgski was al
zwaar aan de drank toen hij
ziin opera'Boris Godoenov'
voltooide. Maar daarom

|ean-BaptistePoquelin, beter bekend
als Moliöre, rvas een ware podiumfanaat.Vaak testte hij met zijn satirische
toneelstukken uit hoe scherp hij het
gedrag van zijn medeburgerskon
bekritiseren. Met mooipraters en
charlatans had hil het geregeld aan de
stok. Heel wat stukken werden al

ua s zijn par t it uur op het
libretto varr Poesjkinniet
n'rinder imponerend. Boris
Go do enov ( 1551- 1605)
was een gunsteling van de
l6e eeuwse tirannieke tsaar
Ivan IV de verschrikkelijke.
Hoewel hij talloze rivaien
had onder de adel en de
ge est elijk heid,wer d hil in
I 59 8 t ot t s aargek oz en,in
weerwil van een beschuldiging van moord op kroor.rprins Dirnitri. Godoenov

was een bekwaam regeerder en groot
bewonderaar van de Westeuropese
cultuur. Na een langdurige hongersnood trad in 1604 een valseDimitri
op de voorgrond die door de bevolking als een
echte tsaar
werd ingel.raald.Boris
Godoenov
zou op het
roppunr van
de verwarring
door vergiftigrng een
einde aan zi)n
leven l.rebben

meteen na de premiöre afgevoerd of
dienden volgens de richtlijnen van de
overheid te worden herschreven om
voor meerdereopvoeringen in aanmerking te komen. In'Le Misanthrope' of 'De Mensenhater'dingen de
personagesnaar de gunsten van de
bloedmooie Celine. De schone weduwe laat zich evenwel niet zomaar
strikken. De aanbidders zljn teveel
met zichzelf begaan en proberen
vooral te ontsnappen uit hun eenzaamheid. Ze schelden erop los of
schrijven potsierlifke verzen die uitrnunten door oneerlijkl.reid.Regisseur
Marc De Corte onderstreept vooral de
hurnoristische dimensie van deze
morele parabel. Laurens Spoor tekende voor een snedige vertaiing. De zes
acteursvan het gezelschap'LeMal Du
Siöcle' komen energiek uit de hoek.
Kraainem, Gemeenschapscentrum
De Lijsterbes,23 lanuari.

Res.:02/72| 28 06.

TENTOONSTELLING

tragedieuitvergroten.
Eerderrealiseerde hi)
reeds drama-

tischeproductiesvoor de Nederlandse omroep.
Overijse,CC Den Blank,
30 januari.
Tel:02168759 59.

aan uithoudingswedstrijden. Dat is
onder meer het geval in het Koninklijk Circus en in de'Femina' aan de
Naamse Poort. Theaters, hotels en

Het restcuront
vonhetpoviljoen
Cosmopolite
Royclopde
I4lereldtentoorutelling
vonBrussel,1958.
bioskopen herscheppen hun kelders
of een aanleunende ruimte tijdens
het interbellum in frivole nachtclubs.
De eerste jazzfreakswijken vanaf
1920 uit naar de Alhambra.Al die
vluchtige Brusselseontmoetingsplekken en de meer duurzame amusementslokalen komen dank zii zorgvuldig geselecteerdedocumenten en
representatievefoto's opnieuw tot
leven op de tentoonstelling'Plezieroorden'. De indrukwekkendste beeldopnames komen uit de omvangrijke
en onschatbare nalatenschapvan
GeorgesThiry, die na een verblilf in
Belgisch Congo gedurende vier
decennia de diverse cabaretsfrequenteerde. Zijn lievelingscafäwas het
'Goudblommeke van Papier', waar de

Bruisendeplekjes

surrealisten en andere grensverleggende artiesten van weleer zich tot in
het holst van de nacht vermaakten.

In het begin van de 19de eeuw
waren openbare ontspanningsgele-

Stichting voor Architectuur,
Kluisstraat 55. Elsene.Tot I maart.

genheden nog erg schaars.Pasrond
1870 maken caflesen brasseries
opgang in de hoofdstad, vooral langs
de nieuwe boulevards. In 1907 telt
Brusselal 331 I drankhuizen.De

Tefefoon:
021649
02 59.

bodega's en de intimistische kroegen
kri)gen de gefortuneerde cliönten
over de vloer. De gedempte sfeer en
het zitcomfort verschillen van de hel
verlichte volkse bierhuizen. Al heel
snel doen ook zogenaamde'automatische bars' hun intrede. Op de golven
van het succesvan de one-step, de
foxtrot en de tango worden ophefma-

Kwaadaardige vroomheid

-^---l-.
tErrrddÄr.

Frank Groothof zal het
dramatisch
karakter van
deze politieke

kende danstempels gebouwd, die met
aanzienliike geldprijzen de liefhebbers warm maken om deel te nemen

TONEET
De Turnhoutse theatermaker Ignace
Cornelissenonderbreekt zijn experimentele activiteiten bi1 Het Gevolg
om bij de KVS Moliöres kwaadaardige
Tärtuffefiguur onder handen te
nemen. Dit onbetrouwbaar personage
verschuilt zich achter zijn gei'einsde

I
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en Chopin konden vertolken. Op dit
moment weegt hun concertbagage
meer dan een ton. Eigentijdse meesters als de Japanner Minoru Miki en
de ScandinaviörPer Norgard vonden
de prestatiesvan het duo zo indrukwekkend dat ze specifieke partituren
voor deze buitenissigevirtuozen

vaggio en vooral Francis Bacon. De
voorstelling benadert l.retlichaam
vanuit een klassieke,een barokke en

schreven.Radio Drie wiidde al enkele
uitzendingen aan het Safri Duo. Nog
voor ze als eregastenworden verwelkomd op de volgende happening van
het Festival vanVlaanderen, verzorgen
," t*"" concerten in de rand. Oo het

Strombeek-Bever,Cultureel Centrum. 28 februari.

een hedendaagseinvalshoek. Het
bewegingsalfabetverduidelilkt hoe
we reageren als we naar de slachtbank
worden geleid.

"?
: programma onder meer de prelude

E
vroomheid. Ook hier ontrafelt Moliöre de menselijke ondeugden en de
maatschappelijkekwalen die daaruit
voortvloeien. De naieve Oregon
wordt door de sluwe Tärtuffe in de
val gelokt. Hij verliest tijdelijk zijn
hele bezit, met inbegrip van zijn
geliefde dochter. Slechtsals de ware
aard van de opportunistische bedrieger wordt ontmaskerd, verwerft het
slachtoffer voldoende inzicht om
weer redelijk te handelen. PeterVerstegen eerbiedigt in de vertaling het
oorspronkelilk rijm. Zijn tekst is echter actueler en doorzichtiger omdat
archaische zinswendingen worden
omzeild. De uitbundige Bert Andr6
belichaamt Oregon. Hubert Damen
kruipt in de huid vanTärtuffe.
Vanuit de rand worden op 6 februari
gratis theaterbussennaar de KVS in
Brussel ingelegd. Het stuk bliift in de
KVS nog tot 15 februari op de af6che.

fel02l2l7 69 37.
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uit de tweede Engelse suite van Bach
en het scherzo uit de Midzomernachtsdroom van Mendelssohn.
Bovendien spelen ze'Goldrush' van
Veldhuis en'Fireplay' van Fuzzy.De
compositie'Savanna' van Siegel gaat
bij ons zelfs in wereldpremiöre.
Dilbeek,Westrand, 30 januari
Strombeek-Bever, CC, 3 februari

DANS

CONCERT

Pijn

Buitenissigduo

Franciscusnoemde het menselijk
lichaam voorzichtig Broeder Ezel.
Onze organen en ledematenzijn
immers vaak koppig en brutaal en

T*'ee Deense slagwerkers, Uffe Savery
en Morten Friis, leerden elkaar tien
jaar geleden kennen aan het Conservatorium van Kopenhagen. Omdat het
meteen klikte vormden ze een muzikaal duo. Al tijdens hun studies planden ze een wereldtoernee. Zeverzamelden de meest uiteenlopende instrumenten uit de verschillende continenten en ze onderzochten hoe ze
bijvoorbeeld op marimba en xylofoon klassiekecomponisten als Bach

laten onvermijdelijk hun ongenoegen
bliiken bii een onaangepastelevensstijl. Choreograaf Thierry Smits
belicht in zijn nieuwste productie
'Corps'de puur lichamelijke pijn die
iedereen al wel eens aan den lijve zal
hebben gevoeld. De dansers baseren
zich op het erotisch fotografisch werk
van Robert Mapplethorpe en de veelbetekenende schilderiien van Carra-

CONCERT
Klassiekering
Voor het eerst organiseert de vzw De
Rand een'Klassiekering rond' met
het superbekamerorkest'Chapellede
Lorraine'. Eerderdeze maand was het
orkest al te gast in GC De Kam in
Wezernbeek-Oppem en op 30 januari
kunt u het orkest aan het werk zien
in De Bosuil in Overijse en op 3l
januari in De Boesdaelhoevein SintGenesius-Rode.
Op het programma
staat onder meer werk van PieterVan
Maldere, Cabus, Mozart, Mendelssohn
en Bartok. De muzikale leiding is in
handen van Johan Duyck, overigens
een leerling van de hedendaagse
Vlaamse componist Peter Cabus.
Overijse, De Bosuil,

tel.0216573l 79
Sint-Genesius-Rode,
,
De Boesdaelhoeve,
tel .02/38| l 4 5 |
Ludo Dosogne

VERFRISSEND
MUSEUMBELEID
IN TERVUREN

Van oubollig paleis
naar spirituele tem pel n:n*l:ü:J"TTi'.T
artefacten uit Afrika, daarmee alleen
realiseer)e echter niet meteen een
attractief muser.rmbeleid.

Het Museumvoor Midden-

Hethuidige
museum
*",a i,Jrsro

ilä'*';,:ii:::f.Ilil"r:'J:"'rä

Afrika van Tervuren mag
naar buiten uit dan al ietwat
oubollig ogen, toch wordt er
in het vroegere paleis van
onze eigenlonn'"koning
Leo-

ingehuldigddoor koningAlbertI,
nadatLeopoldII zijn paleisin 1908
onderdruk had afgestaan
aande Belgischestaat.Her museumherbergt's
wereldsrljksteverzamelir.rg
aanetno-

dat ze afhangenvan de nationale
overheid.Op zich lioeft dat natuurlijk

pold ll onverdroten gewerkt

grafische
enkunsthistorische
voor-

aan een attractief, hedendaags museumbeleid. En die
inspanningen beginnen

werpen uit Midden-Afrika.Deze
voorlverpenwerdenverzameld
tijdensde railozewerenschanneliike

vruchtenär te wärpen.faarliikskomener zo'n 2oo:ooo
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ZiCh niet
ZOUden

prooren' zou er van
expedities
diein het;;;i.äil;.
deze
Belgische
kolonie
rverden
geor- een attfaCtief beleid

zijn
läi:'#"??f+jff,i#?::'ä::Ti".',:"',::::lTJ;'"'::'il[
seensprake
de drukst bezochte musea
van Belgiö.

16 Koning
Leoporcr
rr hierd
erzozijn
eigen ideeön op na wat betreft architectuur en mimtelijke ordening. Het
Museuttr voor Midden-Afrika vanTervuren is daar een voorbeeld van. Het
paleis waarin het rnuseum is gehuisvest, straaltde grandeur uit die ker.rmerkend is voor de periode rond de
vorige eertrvrvisseling.Leopold II en
zijn gevolg brachten hier doorgaans
de u'eekends door en in het gebouw
rverden talrijke adellijke diners en
bals gehouden. In 1897 rverd hier
ook de eerstetentoonstellinggehouden over Kongo-Vrijstaat,ooit het
persoonlijk eigendom van Leopold II.

sionarissen
en gedeponeerd
rn
Tervuren.

geenprobleemte zijn, maarom de

Frisseaanpak
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Het succesvan'Tervuren' is zeker niet
alleen toe te schrijven aan de ri)ke,
]ristorische collectie, maar ook aan de
rnanier waarop sinds een aantal jaren
u'ordt ingespeeld op de inreressevan
het grote publiek. Het is alleszinsde
verdienste van directeurThys van den

administratieen zonder visie beknibbelen op de doorgaans toch al krappe
financiöle werkingsmiddelen.

Audenaerde dat hi1 rnet het opzetten
van goed gekozen tijdelijke thematentoonsteliingen veel mensen opnieuw
de rn'egnaar het museum wees. De
Toearegtentoonstelling,gevolgd door
de tentoonstelling'De verborgen
schat van het Museum van Tervuren'
in 1995 en de Ethiopiö tentoonstel-

un mus6edynamique
Les salleset les cavesdu Mus6ede I'Afrique centralede
TervurenrecÖlentdes milliersde tr6sors que nous
envientles mus6es6trangers.A'lorigine,le mus6efut
cr6e par L6opold ll et dans les ann6es60, I'accenta surtout 6t6 mis sur la recherchescientifique.Au
d6but des
ann6es80, le directeur,Thysvan den Audenaerde,voulait
insufflerune vie nouvelleau mus6e.Le directeurdirige
son mus6ecomme un managermoderne,maisavecles
denierspublicset les m6thodesd' hier.Les subsidesf6d6raux sont insuffisants,
ce qui expliquepourquoi,par exemple,le Palaisdes Coloniesest lou6 pour des manifestations priv6es.Le directeur r6ussit malgr6tout dansson
entreprise:le mus6ejouit d'une excellenter6putationet
attire un publictrös nombreux(plusde 200.000visiteurs
par an).De grandesexpositionsy sont organis6es
qui,par
la suite,deviennentitin6rantes,
et des expositionsd'autres
mus6ess'y tiennent6galement.

Afpakken
De subsidiesvoorTervuren waren en
zijn nog steedsvooral bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek en conserveringsopdrachren.
Van een actief
en fris overheidsbeleid, toegesneden
op de wervingskracht van een eigentijds n.ruseum,was en is er nauwelijks
sprake.Als er dan toch, zoals inTervuren, gesleuteldwordt aan vernieuwing, dan gaat dat uit van de directie

i':fili::i-:i'.",:ä
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vernieuwendebeleid
loopt momenteel- en
dit tot 30 april - een
grote overzichrsrentoonstellingoverZimbabwe,het land waar
ook de BRTN-televisieserie'Kongo'werd
opgenomen.
De directeurrnagdan al
op ziin kiompenaanvoelendat het grote
publiekmomenteeliets
anderswil dan alleen
maarkeuriggeötaleerde

neel en materiaaldat bijvoorbeeld
nodig is om de attracrieve
rhema-tentoonstellingen
re organiseren,
rnoer
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worden gefnancierd uit inkomstgelden, de cafetaria-omzeten de verkoop
van eigen publicatiesen ambachtelijke
producten uit Midden-Afrika.
Zulke inventiviteit wordt evenwel niet
gehonoreerddoor de subsidiörende
overheid, integendeel.Vorig jaar bijvoorbeeld werd door de federale
regering beslistom het budget voor
'Tervuren'met 5% te verminderen
omdat het museum toch eigen
inkomsten heeft!
Intussenmoet de persoon die werd
gerekruteerdom de broodnodige
sponsoring van het museum te verzorgen, er in eersteinstantie voor zorgen dat ze haar eigen wedde terugverdient, want het museum beschikt
niet over de nodige middelen om
daarvoor geld op tafel te leggen.

Knip van de beurs
DirecteurThysvan den Audenaerde
beseftdat hij met de beperktemiddelen die hem ter beschikkingsraanniet

Bij het Museum vanTervuren hoort ook het Koloniönpaleis.Het gebouw
werd tussen1956-1984
grondig gerestaureerden
fungeert sindsdienals
PrestiSieuscentrum voor
uiteenlopendeactiviteiten,
gaandevan internationale
wetenschappelij
ke colloquia, tot evenementenvan
ondermeer de gemeente
Tervuren6n de commerciöle exploitatie voor het houden van priv6-feesten.
Met name over het verhuren van het Koloniönpaleis
aan priv6-personenbestaan
nogal wat misverstanden,
en dat tot op het hoogste
niveau.Zo heeft ondermeer
het Rekenhofhieromtrent
in het verledenkritische
bedenkingengemaakt.
DirecteurThysvan den
Audenaerdevindt die kritiek volkomen onterecht.
Het verhuren van het Koloniönpaleisis, bij gebrekaan
toereikendeoverheidssubsidies, absoluutnoodzakeliik
om het museum de noodzakelijkewerkingsmiddelen
te verschaffen..Dedirecteur
stelt het heel formeel en
zakelijk:'Als de regering

elk jaar een grote
tentoonstellingkan
opzetten,hoe graag
hij dat ook zou wilIen. Het alternatiefis,
om de drie iaar uitpakkenmet een eigen
prestigieuzeexpositie
en die daarnate laten
rondreizen, terwiil in
Tervuren dan tentoonstellingen van
anderemusealopen.
Die aanpakblijkt
ThysrrundenÄudsroerde
wuchten af te werpen. Het museum dat in de wetenvan het Koninklilk Museum vanTerschappeliikewereld altijd al een intervuren, dan zou dat alleszinseen nog
nationalefaam heeft gehad,krijgt
grotere internationaleuitstraling oplemomenteel jaarlijks zo'n 200.000
veren dan vandaaghet gevalis. Een
bezoekersover de vloer en daarvan
doordenker voor de boekhoudersdie
zTjnzo'n l5 ä 20% buitenlanders.Als
zo angstvalligde knip op de beurs
er voldoende financiölemiddelen ter
houden!
beschikkingzouden worden gesteld
voor een doordachtestrategieen een
Jan Lorent
professioneleaanpakvan de promotie
Erna Bogaerts

Eenfeestiebouwen in
het Koloniönpaleis
mij het bedraggeeft dat ik
krijg door het verhuren van
die zaal,dan stop ik er
meteen mee, maar op dit
ogenblik kan ik niet werken
zonder die inkomsten.'

Prioriteiten
Men kan zich natuurlijk
vragen stellenbii het feit
dat een gebouw dat ressorteert onder het openbaar
pauimonium, ook wordt
gebruikt voor commerciöle
doeleinden en of daardoor
de prioritaire culturele activiteiten - waarvoor de
feestzaaleigenlijk hoort te
dienen- niet in het gedrang
komen?
Om betwistingen te voorkomen werden ten behoeve
van het gebruik van het
Koloniönpaleisdoor de
museumdirectieeen aantal
prioriteiten vastgelegd.Zo
geldt er een eersteabsolute
prioriteit voor de wetenschappelijkeen andereactiviteiten van het museum
zelf, In tlveedeinstantie
wordt voorrang gegeven

het priv6-gebruik van de
feestzaal.Dat gebeurt in de
praktilk niet meer voor een
receptieof een huwelijksfeest,maar voor alle andere
gelegenheden
wel. Zo zijn
balsuitgeslotenen mogen
ook geen politieke activiteiten plaatsvinden.Directeur
Thys van den Audenaerde
bevestigtdesgevraagd
dat
traiteurValistazich stipt aan
de gemaakteafspraken
houdt en dat de samenwerking met het bedrijf in een
opperbestesfeerverloopt.
Dat de culturele activiteiten
zouden moeten wilken
voor dezecommerciöleuitbating noemt hij een bewering die volledig uit de
lucht is gegrepen.

aan wetenschappelijkeactiviteiten waarbij het museum niet rechtstreeks
betrokken is en aan culturele activiteiten die uitgaan
van de gemeenteTervuren
of andereinstantieszoals
bijvoorbeeld het Festival
van Vlaanderen.

Samenspraak
Pasals het Koloniönpaleis
niet wordt gebruikt voor
wetenschappelijkeof culturele activiteiten,kan het
ook worden verhuurd ean
priv6-personen.Aanvankelilk stond het museum zelf
in voor die verhuringen,
maar dat bracht zulke
rompslomp met zich mee,
dat beslistwerd om de
exploitatie van de zaalvoor
een bepaaldeperiode toe te
vertrouwen aan het
Mechelsetraiteurbedrijf
Valista.Overigensgebeurt
die exploitatie in nauwe
samenspraakmet de museumdirectie. In principe
moet de traiteur telkensde
toestemmingwagen voor
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Om mij te begeleidenop de
omdat ik goddank niet
uitstappendie ik voortaan
helemääl ziende blind ben.
op zon- en feestdagenwil
Ik kan dan ook veel gaan
maken,heb ik al de Gids
verkennen, volgens de
voorVlaanderen(van de
Nieuw jaar, nieuwe verwachtingen,nieuwe planselectiein de MonumenVTB, de aloudeVlaamse
nen. Een van miin goede voornemens voor 1998 tengids het meesr in GrimToeristenbond)in huis.
is komaf te maken met miin slechte gelvoonte
bergen, vier adressen,het
Daaraankan ik nu de splinom ziende blind te zijn in eigen land, eigen
Museum voor de Oudere
ternieuwe tweede,verbeterrand. lk ben nog nooit De dulle Griet van Pieter
Technieken of MoT, de Frede druk van de MonumenBruegel de Oude in Antwerpen gaan bewondemonstratenzerabdij, de
tengids (van de SVE,de
ren, ik ken het kasteel van Beersel alleen van de
Lier- en Tommenmolen.
piepjonge StichtingVlaams
tekeningen in De schat van Beersetvan Suske
Erfgoed) toevoegen.Ik wil
enWiske. Buiten Belgiö kiik ik vol belangstelling Maar ik ben dichtbij huis,
mijn ronde van beziensnaar het kunstschoon,binnen Belgiö maak ik
in Hoeilaart,.begonnen. Dat
waardighedenin eigen land
geen tijd voor kunstbezoek.
is ocharme die 6ne randgeimmers chauvinistischin
meente waarvan de kerk
Vlaanderenbeginnen en
niet. iets anders wel het
opzettelifk in de Brusselse
vernoemen waard wordt
rand. Die is rondomrond eenVlaamse
geacht.De kerk wordt volgensmij
halsbandvoor de Belgischehoofdstad
overigensterecht verzwegen,want ik
blijf schrikken wanneer dat plompe
schitteren.
gevaartemet ziin lompe toren voor
Eersten vooral de bezienswaardigheme opdoemt.(De SVE-gidsverzwijgt
den in eigen rand gaanbezien is posihet ongebouwgenadig,deVTB-gids
tieveVlaamseactie, meedoenaan de
pakt het eufemistischaan,zo van'het
culturele gordel. Naar Sint-Genesiusbedehuisomvat een zware wesrertoRode gaan,in het gehucht Zevenborren').
ren op de gronden van de voormalige
De bezienswaardigheidvan Hoeilaart
priorij van Gilles van Breedyckstaan, ;
is dus niet de Sint-Clemenskerk.wel
er de kloosterhoeveen het kasteel
het
station van Groenendaal.Ooit ver?
bezoekenen ook de watermolen aan
maard
als idyllisch negenriendea
de Termeulenbeeken tussendoorhet
eeuws
af- en opstapjein het Zoniön;
zich daar aßpelendeMijnheer J.B.Ser- I
woud. Nu vervallentot sukkelig
janszoonvan Herman Teirlinck lezen:
gebouwtje dat verloren aan een te
het zal mijnVlaams gevoeldeugd
grote parking tussenre brute opslagdoen.Al houd ik bij voorbaatmiln
wiizerrichting,te beginnenin mijn
plaatsenen te moderne etablissemenhart vast bij de gedachteaan wat er in
woondorp Overiise) Linkebeek,
ten staaten een te betonnen tunneltje
de hopelijk minstenstweetaligetoeDrogenbos,Sint-Pieters-Leeuw,
Asse,
onder zijn perrons en rails heeft
ristische folder over Zevenborrenzal
Machelen,Wezembeek-Oppemwordt
gekregen.De Monumentengidsverstaan.Wanneerde oorspronkelijk
alleen de kerk of een meervoud van
plaatstdan ook meteen de aandacht
Vlaamseplaatsnaamzonder boe of ba
kerken genoemd.Vande andererandvan het stationsgebouwnaar het
verbasterdwordt tot Septsourcesof
gemeentenwordt, op 66n na, ook de
wachthuisjeaan de overkant:'Het luizo, zal ik me genoopr zien om mijn
kerk of een meervoud van kerken
feldakrust op gebogen,ijzerenschopositieveactie in negatievereactieom
genoemd en worden daarnaastin
ren. De schuilplaatsmet Polonceaute zeuen.Het blijft op eieren lopen in
totaal achttien bezienswaardigheden spantenis uitgewerktals een oranjede Brusselserand.
voorgesteld.Daarvanzijn er mij tot
rie.' Binnen kan de bezoekerhet te
mijn schaamteen schandeslechtsvier vloekendekantoorgebouwachter het
Ik zal andersmoeten doorstappen.
bekend:'Den Bonten Os' in Overijse
stationnetiede rug toekeren,om uitWant wat blijkt uit de Monumentenomdat ik er regelmatigom gemeente- zicht te kriigen op de te plastieken
gids?Er valt in de rand meerVlaams
lijke documentenga, het Hoeilaartse
Iamellen die in de toegangsopening
Erfgoed te bezichtigen dan ik verstation van Groenendaalomdat ik er
tot de oranierie hangen.
wachtte, ook al maakt het boek een
dikwijls voorbijkom, her Kasteelvan
Misschienwordt mijn culturele ronde
weloverwogenselectieen vermeldt
Beerselomdat ik lang geledenSuske
van de rand een calvarie.
het helemaalgeen bezienswaardighe- en Wiske las, het Koninklilk Museum
den in Sint-Genesius-Rode.
Van (in
voor Midden-Afrika in Tervuren
Brigitte Raskin
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Hoogmis yoor schilderyan na de hoogmis
Felix De Boech de bekende
kuns6childer uit Drogenbos,
zou dit jaar 100 geworden
zijn. Reden genoeg voor zijn
vrienden om rond Felix een
speciaal feestjaar te organiseren met een waaier aan
tentoonstellingen, Yoordrachten en de postume uitgave Y.rn een dichtbundel.
Felix De Boeckdie in 1996 stierf,
maakte tijdens zijn leven om en bij
de 4.500 schilderijen,waarvaner
zo'n 700 in het bezit zijn van het
naar hem genoemdemuseum in
Drogenbos.'Felixbewaardeheel veel
dingen, vandaardat we ondermeer
beschikkenover zijn volledige briefwisselingvan 1915 tot aanzijn
dood', vertelt de conservatorvan het
museum Jan De Kelver.'Tijdensziin

'Als hii was uitgeweken
naar het buitenland, was
hii atticht wereldberoemd
geworden'
,

leven kwam ik bijna dagelijksbij
hem over de vloer. Ik was gefascineerd door zijn werk en vooral door
ziin persoon.Urenlang konden we
praten over kunst en over alledaagse
dingen, we waren als vader en zoon.
Als ik nu mensenlangs zijn schilde-.
rijen leidt, is het net alsof ik hem
opnieuw hoor praten en beleefik
alle kunsstromingen waarmee hij in
ziin leven werd geconfronteerd.

Grote belangstelling
Eerstwas er de viering van 100 jaar
Delvaux en binnenkort komt er 100
jaar Magritte. Met Felix De Boeck
erbij vormt dat een mooi drieluik
waarbij de kunstenaaruit Drogenbos
zeker niet uit de toon valt.'Felix was
de eersteabstractekunstschilderin
dit land. Als hii, zoalsveel andere
tijdgenoten, in de iaren rwintig of
dertig naar het buitenland was uitgeweken, dan was hij nu ook wereldberoemd en wellicht tijdens zijn leven
steenriik geworden.Maar hij gaf de
voorkeur aan ziin boerderij in

Drogenbos waar hij in alle rust maar
heel gedrevenzolrrat iedere zondag
aan een nieuw doek begon'vertelt
Jan De Kelver.
De belangstelling voor het werk van
Felix De Boeckis groot. Op een jaar
tijd werd het Felix De Boeckmuseum
door meer dan 8.000 mensen
bezocht,waaronder 230 groepen en
zowel ouderen als jongeren.Al die
z
mensen worden waarschijnlijk aangetrokken door de universele themat
Ä
in het werk van De Boeck.
F

Tijdgenoten
Dit iaar wil conservatorDe Kelverhet
museum nog meer uitsnaling geven.
Het feestjaarwordt geopendmet een
tentoonstelling van Prosper De
Troyer.DezeMechelsekunstenaar,de
grootvaderoverigensvan journalist
Mark Uytterhoeven, was een groot
bewonderaaren wiend van De
Boeck.In het najaar.volgt een tentoonstelling van de abstractekunstenaar Michel Seuphor,eveneenseen
tijdgenoot en bekendevan De Boeck.
'Het is de bedoeling om voortaan
regelmatig met dergelijke tentoonstellingen uit te pakken,met kunstenaarsdie de heroischejaren twintig
en dertig meemaakten.Er zifn ook
plannen om met het werk van de
gevierdeschilder tentoonstellingenin
het buitenland op te zetten,maar dat
project staatnog in de kinderschoenen', aldus De Kelver.

Felix de dichter
Op 2l maart is de posrumeuitgave
gepland van een dichtbundel van de
schilder.Dit is een minder bekende
kant van Felix De Boeck, maar hil
schreefwel degeliik honderden
gedichten over zijn omgeving, de
naruur, ziin moeder en over mensen
die hem boeiden zoalsGuido Gezelle. Honderd gedichtenwerden geselecteerd en voorzien van illusnades
van De Boeck zelf, Verder wordt in
april een frlm van Bob Geerts over
Felix De Boeckvoorgestelden is er
op 16 oktober een voordracht over
absnactekunst in Belgiö.Daarenboven is het museum in Drogenboshet
hele jaar toegankeliikvoor 100 fr in
plaatsvan 150 fr.

JanDeKelver
Naastde initiatieven van het museum
is in maart de uitgavevoorzien van
een postzegelter ere van de schilder.
De gemeenteDrogenboswil de open
monumentendagin septemberaan
Felix De Boeckwijden en bij die
gelegenheidziin woeger woonhuis
een dag openstellenvoor het publiek.
De grote baan in Drogenbostussen
Felix'hoeve en de Stallesuaatkrijgt
binnenkort de naam Felix De BoeckIaan.
IDH
Felix De Boeckmuseum,Kuikenstraat 6, Drogenbos. Dageliiksopen
van l0 tot 17 uur,geslotenop
maandag.Tef.02l
377 57 22.
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Tafelverzinselsmet een knipoog
'BrasserieBlink' is een knipoog in het restaurantgebeuren van de Rand.Maar het
Engelsewoord'blink' staat,
naast knipoog, ook voor
schijnselen glimp.Wij gingen in op de uitnodigende
naam in en ontdekten aan
de rustige Sint-Amandsstraat 52 in StrombeekBever op een middag midden in de werkweek deze
bijna anderhalfjaar oude
eetgelegenheiddie zich,
voorlopig althans,verkeerdelijk als'brasserie'afficheert.
Hoe dan ook, de liefde voor de keuken, koken, fornuizen en gelagzaal
zijn hier, samen met de goede bedoelingen en veel prille inzet, ronduit en
volop aanwezig.Zeker als we zien
hoe net na openingstiid om half
twaalf brasserie-vrouwe Eva Deroo
(a2 )aar) nog vlug een grote'6criteau' met gerechten volschrijft in
haar schoonste'6criture'.Verseingrediönten wagen nu eenmaal om late
invulling van het bord met dagverse
aanbiedingen.

Stimulerendezoons
De familiale'touch' en de gemoedelijkheid zijn hier nooit ver zoek.
Ben, de benlamin van haar drie telgen, steekt af en toe een hand toe,
evenalsTim. 'Het waren mijn drie
zonen die mij ertoe aanzetten om dit
restaurant te beginnen, zo van geg00t

tochnogeens
ietsonders
doenmetuw leyen...',
zegt de eigenaresse,
die zeven )aar in
een ijssalon stond en gedurende acht
jaar een handel in binnenhuisinrichting runde. Dit laatsteis duldelijk aan
deze zaak te merken. Hier is veel
metaal te zien en te voelen, wat
meteen naar 'Blink' verwijst. 'Want',
zegt Eva,'metaalmoet blinken en dan
is er naastde Engelseverwijzing naar
de knipoog die dit etablissementwil
zijn, ook nog onze actie met ouderwetse blikken blinkdozen. Daarin
geven wij klanten ons visitekaartje
mee, of er zit een bonnetie in voor
een gratis koffie op het einde van uw
maaltijd en waarom niet een tekstje
zoals het verhaal van deze brasserie...'

Exotisch
De zaak is ruim en heeft zelß een
zomerse tuin-koer-uitbreiding, maar
van een echte brasserie.zoals'Brasserie Blink' zich op dö voordeurruit
affcheert, is hier geen sprake.Eerder
is dit een zeer ruime bistrot en
mogelijk een brasseriein wording.
De lange muurbank is er wel, maar
heeft teveel een tuinmeubelaspect. De
groensfeer wordt nog in de hand
gewerkt door de florale inkleding van
de muren met aan nagels opgehangen gedroogde rozenrijen. Een brasserie heeft wat anders nodig: een voldane sfeer met comfortabele zitmeubelen en tafellinnen van damast. Eva
heeft er de natuur niet naar, want ze
is te experimenteel en exotisch aangelegd.In plaatsvan'BrasserieBlink'

zou ze haar eethuis beter'Bistrot
Deroo'noemen.
Vanaf deze maand is daar trouwens
een nieuwe chef werkzaam. die de
gastronomie van het etablissement
nog exotischer en creatievermoet
maken. Nochtans puilden het
geschrevenbord en ook een deel van
het vaste menu zo al uit van allerhande zeer vindingrijke tafelverzinselsen
keuken-exotismen.

Verleidelijkveel
De artistieke aanpak is voor Eva
Deroo van groot belang. Een inval van
de dag zelf kan het menu van morgen
en de komende week wijzigen. De
warme brie met in honing gekarameliseerde appeltjes waren goddelilk,
terwijl de klassiekeossenhaashet wat
liet afweten. Wel hadden wii moeite
met de keuze op de'Ecriteau', want
zoveel gemeende en daadwerkeliike
creativiteit bracht ons echt in verleiding tot overeten en proeven van
alles.Voor een volledig diner van drie
gangen, met water en zonder wijn of
koffie, betaalden wij ruim 1.400 fr.
Dus toch een brasserieprijs.'Blink'
mag heus een knipoog in uw restaurantrepertorium zijn.
F.D.
Brasserie Blink, Sint-Amandsstraat

52, I 853 Strombeek-Bever.
Tel.en fax 021267.37.67
zondag
Geslotenop zaterdagmiddag,
en maandagavond.

A al m oez eni erH erm a n B o o n ,
of het warme hart van Zaventem
Zijn luisterbereidheid en
engagement leveren hem bij
ontheemden koninklijke populariteit op. Een man van
pleidooien, niet van sermoenen. M66r advocaat dan zendeling. De wereld, de samenleving is geen fraai plaatje.
Daar wordt hij bijna dagdagelijks mee geconfronteerd
op de luchthaven van Zaventem. Hij, dat is Herman
Boon, de katholieke aalmoezenier op Zaventem.
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| 998 wordt fan Boon-jaar
in Halle

n ir r r n

Jan Boon werd op driekoningendagin
1898 in Halle geboren.Precies 100 jaar
geledendus. De GeschiedkundigeKring
van Halle heeft een feestprogrammaop stapel staanom de illustere Hallenaarte herdenken.Zo wordt er onder meer gedacht
aan de uitgavevan een publicatie over Jan
Boon, aan een gedenkplaatop zijn geboortehuis en wellicht wordt het meestspectaculaire de onthulling van een standbeeldin
het stadsparkvan Halle. Het standbeeld
wordt gemaaktdoor kunstenaarLucVan
Ruysscheveltuit Sint-Pieters-Leeuwdie ook
al JozefCardijn in brons vereeuwigdein
Halle.In 1999 kriigt JanBoon postuumhet
ereburgerschapin zijn geboortestad.
ID H
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Le coeur chaud
de Zaventem
Herman Boon,aumönier catholiqueä I'a6roport de Zaventem,est quotidiennement
confront6 aux aspectsmoins plaisantsde la
soci6te.'Una6roport est un microcosme
de va-et-vient.Des hommes d'affairespress6s,des vacanciersheureux,mais 6galement des voyaSeursplong6sdansla d6tresse,la douleuret la solitude,dont les
quelque2000 demandeursd'asilequi atterrissent chagueann6eä I'a6roport',d6clare
Herman Boon.homme extrömement
appr6ci6pour sa capacit6d'6coute et son
engagement.
confronte directementet
journellementä la souffrance,I'aumöniera
son opinion sur la politique belgeen
matiöred'immigration.'En
l0 minutesä
peine,des gens,qui ont v6cu de vöritables
drames,sont tax6s.Jene peux rien faire
d'autre gue d6noncer constammentde telles situationsKafka'r'ennes'.
conclut-il.

Verliefdop bomen
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Of hij het niet vreemd vindt dat
iemand die bil uitstek de grootstedelilke cultuur belichaamt,zelf in het
landeliike Pajottenlandwoont om re
genietenvan het tuinleven?'Helemaal
niet, ik voel mij een Brusselaar.
Ik heb
ook jaren in die stad gewoond. Maar
ik had altiid het gevoeldat dat slechts
iets tijdelijks was.Toen we dit huis
kochten,had ik het gevoelalsofik
eindelijk thuis kwam. Het feit alleen
om naarhier te rijden,'s avondsna
de voorstellingen,is al een ontspanning. Als ik het laatsterode licht van
Brusselvoorbij ben, dan kom ik in
een anderewereld. Elke dag opnieuw.'

Ander tijdsbesef
Hugo Degreef was tot eind van vorig
jaar directeur van het Kaaitheater, het
Brusselse mekka voor hedendaags
theater, muziek en dans, en vanaf dit
jaar 66n van de bezielers van Brussel,
Culturele Hoofdstad. Degreef woont
sinds enkele jaren in het Pajottenland,
op enkele kilometers van de Ring
rond Brussel.'Ik kan u alle merkwaardige bomen op de weg van Brussel
tot hier tonen. Wat me vooral fascineert is het feit dat ik ze nooit volwassen zal meemaken. Een boom
planten, dat is een daad die ie stelt
voor de volgende generaties. Bomen,
dat geeft ie gen ander tijdsbese{, dat
helpt om de dingen wat te relativeren. Een boom van 300 jaar, dat is
toch iets anders dan waar wii mee
bezig zijn.'

Hugo Degreef staat yooral bekend als smaakmaker van het Brusselse
theaterleven.Wie hem
beter kent, weet dat tuinieren na het theater zijn
tweede passieis. Hij is
vooral gefascineerddoor
bomen, die door de vaak
hoge ouderdom die ze
bereiken, de dagdagelijkse
beslommeringenhelpen
relativeren.

'Voor het huis willen we nu nog een
linde planten.Dat moet op rermijn
een soort herkenningspuntvoor de
hele straatworden. Ik zou nog wel
meer bomen willen planten, maar
spijtig genoegis de tuin nier zo
groot.' Maar daar heeft hij nu iets op
gevonden:de creatievan een'bomenlandschap'.

Takje voor takie
Bomenlandschap
Hugo Degreef heeft een zwak voor
bomen, zoveel is duideliik. Het hoefr
dan ook niet te verwonderen dat de
hele tuin is opgebouwd rond enkele
bomen: een oude bestaande kerselaar
en een nieuw geplante eik die pal in
de middenas van het huis staat. Die

'Een boom planten

is een daaddie ie
stelt voor de
volgende
generaties'

eik moet op termijn uitgroeien tot
het centrale punt van de tuin. Bii het
terras werd ook nog een notelaar
aangeplant vanwege de aangename
schaduw waarvoor die boom in de
zomer zorgt, en het feit dat hij vliegen en muggen zou afschrikken.

Degreeßoudershaddenwoeger een
grote fruitkwekerij die nu wordr verhuurd aan een fruitkweker. Op de
braakliggendestukkenland is hii,
samenmet zijn broersen zussenen
met de hulp van tuinarchitect Erik
Dhont, begonnen aan een groots
avontuur: de aanlegvan een bomenIandschapmet streekeigen
bomen.
De eerstebomen werdenvorige winter geplant.Het terrein is ruim 7 hectaren groot, plaatsgenoegdus om
nog enkelejaren zijn liefde voor
bomen te kunnen uitleven.'Watme
daarin vooral aantrektis hoe men
met bomen ritme kan gevenaan het
Iandschap',zo vindt Degreef,
'In de tuin werken is de bestemanier
om rustig over mijn werk na te denken, proiecten te bedenken,frisse
ideöen op te doen. Ik vind het
gewoon prettig om buiten bezig te
zijn met de schop,om te snoeien...
Indien ik er de tiid voor zou hebben,
dan zou ik de haagbeukenmet een
snoeischaarknippen, takje voor takje.'
Paul Geerts

VlaamseRiikunst
Academiemaakt school
tot in het buitenland
'lk zit in het derde en laatste
jaar Ylaamse Rijkunst Academie en ben nu aan het uitkijken waar ik volgend jaar
stage kan lopen. Het liefst
zou ik naar de stoeterij van
Lipizanerpaarden in het SloYeenseLipica gaan,hoewel
ook Mexico tot de mogelijkheden behoort':Aan het
woord isTom, een jonge ruiter die me met zijn auto
naar Domein TerWilgen in
Sint-Ulriks-Kapellerijdt.
Daar is deVlaamse Rijkunst
Academie gevestigddie dit
iaar haar twintigste verjaardag viert.
In de bar waar je via een groot raam
uitziet op de manöge, ontmoeten we
de pijprokende Hildegarde Gekiere,
de centrumverantwoordelijke. Ze
geeft instructies en appreciaties aan
ruiters en worteltjes aan paarden. Hildegarde is niet alleen stichtster en
vooral bezielster van de Vlaamse'Rijkunst Academie, maar ook nog secretaris-generaal van de Internationale
Lipizanervereniging. Mevrouw Gekiere is niet zomaar de'madame pijp'
van dienst, maar zorgde ervoor dat
deze paardrijschool een internationale reputatie verwierf,

Accent op rijkunst
In de paardensportwereld
spreken
namen als die van de NederlanderJef
Janssenen de Europeseen wereldkampioeneAnkyVanGrunsvenboekdelen.'Zii kregenhun opleidingbil
ons', zegtde centrumverantwoordeliike.'Tochis het in de eersteplaats
onze bedoeling om het niveau van de
rijkunst inVlaanderenop te trekken
en niet om een nationaleruiterploeg
te vormen die her en der prijzen in
de wacht zou slepen.Onze opleiding
is vooral toegespitstop het afleveren
van zeergoedeafrichters.
Ten behoevedaarvankrijgen de in

Domein Ter Wilgen studerende paardenafrichters onder meer een
behoorliike dosis dieren- en vooral
paardenpsychologie ingelepeld, terwijl er ook heel wat aandacht wordt
geschonken aan gedragsleer.'Eris
enorm veel vraag naar goede africhters',.zegt Hildegarde Gekiere.'Tot op
heden hebben al onze afgestudeerden
moeiteloos werk gevonden in de sector en sommigen hebben zelfs de leiding van een ploeg. E6n van onze
afgestudeerdenwerkt bijvoorbeeld als
ploegleidster in de stoeterijen van
Lipica.'

Romantiek uit den boze
Het programma van deVlaamse Rijkunst Academie is geen lachtertje en
in vergelijking met sommige andere
opleidingen zelß eerder aan de zware
kant. De studenten, maximum l8 per
jaar, leven in internaatsverband. Dat is
niet verplicht maar wel praktisch,
omdat iedereen van bij het ochtendgloren aanwezig dient te ziin. De dag
begint al om 6.30 u met het verzorgen en voederen van de paarden en
het schoonmaken van de stallen. Later
op de ochtend
volgen drie uren

niet alleen uit zijn op wat romantisch
ronddraven bii mooi weer', verduidelijkt Hildegarde Gekiere. Er ziin
meestal dubbel zoveel gegadigden als
er plaatsen beschikbaar zijn.

Geen privilege
voor begoeden
Eenopleiding aandeVlaamseRijkunstAcademieis geenprivilegevoor
de meer begoeden.Het schoolgeld
bedraagt16.500fr. per maand.In die
inbegrepen,
som is het lessenpakket
alsmedevolledig verblijf en vol pension, plus drie paardenter beschikking, waaronderLipizanersen Kladrubers. De vergelijkingmet de astronomischeprijs van 25.000 fr. voor
66n uur les per dag met Lipizanerpaardengedurende66n week in de
SpaanseRijschool in Wenen spreekt
in dit verbandboekdelen.
HildegardeGekierevindt het heel
belangrijkdat er zo snel mogeliik een
beschermingkomt voor het beroep
van paardenafrichter,'want
momenteel is er geen erkend statuut en kan
de eerstede bestecharlatanzonder
kennis van zakenin deze stiel aan de
slag.'
Johan Reygaerts
RilkunstAcadeInlichtingen:Vlaamse
mie,BLOSO,DomeinTerWilgen,
Kloosterweide6, | 700 Sint-UlriksKapelle.Tel.02145275 47 en
fax:0214523707
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De strenge
selectie van de
kandidaten
begint in januari
en eindigt in
juli.'Op die
manier zien we
ofze ook in de
Iastige winterperiode met de
dieren en het
werk overweg
kunnen en ofze
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Vergroeidmet Vilvoorde
Houssein Boukhriss woont al
30 jaar in Belgiö waarvan 27
inVilvoorde. Hij heeft zijn
hart verpand aan de plek die
door nogal wat Vlamingen
wordt omschreven als'de
stinkende stad aan de
Zenne'. Het enige waaraan
hij vanuit zijn lslamitische
achtergrond niet kan wennen, is het eten van rood
vlees. En hij vindt het ook
overdreven tolerant dat de
doorsnee Vlaming iemand
met een andere huidskleur
met alle geweld in het Frans
te woord wil staan.
Eigenlijk is Vilvoorde de ideale woonplaats voor mensen die elke morgen
met hun wagen naar het werk rijden.
Bij alle files richting Brussel krijgen
wij de wind van achter.Rij ik om
ha lfne ge n's morg ens r ic ht ing Ant werpen, dan staat er aan de overkant
een opstopping van Mechelen-Noord
tot Brussel.Iets gelijkaardigsmaak ik
ook mee richting Gent, Leuven. Maar
er is nog meer, je kuntVilvoorde zelfs
het geografisch centrum van Belgiö
noemen. Op 66n uur tijd ben je met
de wagen in het buitenland: Neder-

Living in
Vilvoorde

land, Frankrijk, Duitsland, of zelß
Groot-Brittanniö als je het vliegtuig
neemt in de buurgemeente Zaventem

Tolerante leeuwen
'Vilvoorde is en blijftVlaams' heeft er
ooit in koeien van letters op grote
borden langs onze wegen gestaan.
Met deze slogan werd je niet aileen
verrn"elkomdin onze stad, maar vooral gewezen op je taaiverplichtingen.
Vilvoorde spaart kosten noch moeite
om dat Vlaams karakter te benadrukken. Wie geen Nederlands spreekt en
door een officiöle instantie bediend

o

o
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'Ik roodelkeallochtoon de mensen die ilveren voor het
- of het nu gaat omVlainVilvoorde
oanom zo Nederlands,
mingen in de rand of om Brusselse
Vlamingen- raken klaarblijkelijk in de
vlugmogelijk
als een gekleurde stadsgenoot
Nederlcnds
te leren' war
h e n i n h u n e i g e n t a a l a a n s p r e e kt.
wenst te worden, neemt maar best
een tolk mee.Vooral FranstaligeBelgen wil men hiermee duideliik
maken dat ze zich zo snel mogeiijk
(in het Nederlands) dienen aan te
passen.
Een raad die ik dan ook aan elke
aliochtoon inVilvoorde geefl is om
zo vlug mogelilk Nederlands te leren.

HousseinBoukhriss
haslived
for over thirty yearsin Belgium,27of them inVilvoorde.
Tenyearsago,he boughta
worker'sapaftmentwhich he

proceeded to renovate extensively.'Youmight say I'm
now doomed to remain here for a while yet!' But he
has never regretted his decision.'Vilvoorde is no lon8er the'stinking city' of yesteryear,and the urban
renewal with many green areas meansthatvilvoorde
is at last a pleasantplace to live in', saysBoukhriss.
'Vilvoorde spares neither expense nor effort to highlight ia Flemish character.One wishes to make it clear:
- above all to French-speakingBelgians- that they
would do well to adapt as soon as possible.lronically
enough,it's the older immigrants who fall victim to
this sparringmatch between FlemingsandWalloons.
A piece of advice I give to all foreigners in Vilvoorde is
to learn Dutch as qulcklyas possible.'Houssein
Boukhriss believesthat such languageknowledge not
only offers better prospects on the iob market"
but is also the key to beingacceptedby the Flemish
m{ority.

Het Nederlands biedt niet
alleen betere vooruitzichten op werk, maar is ook
de sleutel om door de
Vlaamse meerderheid aanvaard te worden.Toch zijn
veel rand-Vlamingen hierin zelf niet erg consequent. Het Nederlandsis
miin dagelijkse leef- en
werktaal, omdat ik enerzijds met veel Vlamingen
te maken heb en anderzilds omdat het de taal is
waarmee ik met mijn zussen, vrienden en dochter
praat. Het gebeurt echter
regelmatig dat Vlamingen
die ik voor het eerst(in
het Nederlands) aanspreek, mij in gebroken
Frans antwoorden. Dezelf-

Daaruit kun je afleiden hoe kwetsbaar,tolerant en bescheidenonze
fiere Vlaamse leeuu'en eigenlijk wel
ziin.

Ademruimte
Vilvoorde wordt door menigeen nog
altijd geassocieerdmet een'stinkende
stad'. Ooit r,r'arenhier meer dan
tweehonderd bedrrjven en
(stink)fabrieken ger-estigd.Ze stelden
niet alleen Vilvoordenaars te werk,
maar ook veel Vlamingen uit alle hoeken van Vlaanderen en vreemdelingen
uit Zuid-Europa en Noord-Afrika. Van
dit industrieel imago blilft weinig
over. De sluiting van Renault is misschien onze bekendste sluiting
geweest,maar eigenlijk was het de
zoveelstein een rij.
Een klein pluspunt bij dit drama is
dat er (letterlilk) weer geademd kan
worden (hier spreekt een astmapatiönt tot u!) en dat het milieu er beter
van wordt.
Aan diegenen die mij zot verklaarden
toen ik miin toekomst aanVilvoorde
verbond, iaat ik hierbij weten dat ik
er geen enkel ogenblik spijt van heb
gehad. Zelß met VTM in mijn buurt.
Houssein Boukhriss

