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De klacht is bekend: de buitenlanders in de
rand integreren zich zelden en stillen hun
culturele honger in Brussel.Tochliikt er een
verschuiving bezig te ziin. De buitenlanders
beginnen hartie Brussel te ontdekken en
gaan ook steeds dichter bii het centrum
wonen. Deze evolutie tekent zich af in een
studie van de Leuvense sociale geograaf
Christian Kesteloot. Ze dient met de meeste
aandacht te worden gevolgd en moet ongetwijfeld worden vervolledigd, temeer omdat
ze een nieuw licht kan werPen op de woonsituatie in de rand.

is
characterof Brussels
that the multicultural
The hypothesis
now
been
givingthe city an identityvery muchits own has
supportedby scientificresearch.
A studyconductedby ProfessorKesteloot(a socialSeogra
are abanpherat the KU Leuven)revealsthat the Europeans
note
andmovingto Brussels.'We
doningFlemishBr:abant
in the outskirtsandother
of Europeans
that the increase
andthat they are
is slowing,
of Flemish-Brabant
communities
saysProfessorKesteloot.
capital',
alsosettlingin the Brussels
the
that,beforethe 1990's
Kestelootindicates
ln hisanalysis
British,GerSroupsof foreignershe studiedso far (French,
in the easthemselves
manandDutch)preferredto establish
tern outskirts of Brussels.
Proximity to their own national
schoolswas the decisivefactor
in this choice.'Since1991,
howeven the Europeanshave
been fanningout, partly to
other communitiesin the outskirts or elsewherein FlemishBrabant.However, a large maiority are moving to Brussels',
Kesteloot found.The study indicatesthat between 199| and
1996it was aboveall the Frenchgroup whose Presence
increasedspectacularlyin Brussels,with a strong preference
for the Canal zone and the real heart of the city.The Presen'
while
ce of Dutch in the centre of Brusselsis also increasing,
their numbers are also increasingin the more outlying comBritish and Germanstoo are
munities in Flemish-Brabant.The
being increasinglydrawn by Brussels'inner city.Professor
Kesteloot'sstudy (which had been commissionedby the
newspaper'De Sandaard')should undoubtedlybe pursued
and extended,especiallybecauseof the new light it might
cast on the housingsituation.

Europeans
trading in the
outskirts for
Brussels

Toen ze r>nlangsals'Figurar-rDt'aan bod ks'am in dit blad,
vroeg Els baronesWitte, de rector van de Vnle UrlivcrsitciL
B r u s s e l ,z i c h a f o f 'B r u s s e l n o g u 'e l e e n F r a n s t a l i g esta d i s.
'Mi jns inziens is de Brtrsselsetaalsituatiehet laatstedecennrum veel complexer ger.vorden.De rneertaligheidis trr
onrvangri;ker dan ooit ett het is volger.rsrr.rijbelangrijk onr
aan te tonen dat Brusseleen heel cigen idcr-rtiteitaarl het
r valt van de
verwerven is die nict lauger onder de noer-ne
klassiekcopdeling ir.rFranstaligenen Nederlandstaligen',
n'ezen op het
aldus rector Witte. Ook andere Figurar-rDten
groeiend mltlticttltureel karakter vatr Brrlssel,dat nog
lr,ordt versterktdoor de geu'oonte bij dc blritenlandersuit
de rand otn hun culturele en attdereontspantling in de
l-roofdstadzoeken.
Deze belangrijke vaststellingen hebber]nu een \\'etelts t l r a p p tl i j k c o t t d e r b o u r r

\. ,1

g e k r e g r r rr t ) r t c e n r e c c n t
onderzoek van profbssor
Christian Kestelootvan de

K a t l r , , l i c k eU r r i r e r s i t e i t
,
I e t t v e t t .K t . l e l , , o t . z e l f e t 't t
Brusselaar,r'olgt als sociale a
(
8 ( r ) g r a a ld i H ) l l t \ \ i k k e l i n - Z
l
gen al lang op dc r,,tt. Hii
Kesteloot
Professor
verdiende ecrder zrjn sporen als auteur van de
van Vlaanderenen Brussel.Anders dat-r
Arr-noede-atlassen
d e k l a s s i e k eb, e s c h r i j v e n d ea a r d r i j k s k u n d ez o e k t d e
progressievegeografietraar verbanden ttlssende ccottott.liscl-re,socialeen politieke er'olrttievar) een nlaatsclrappiltn
d e r u i m t e l i i k e o r d e n i n g o f 'o r n g e k e er d . K e s t e l o o tl r o o r t
'p r o g r e s s tcr c
o n m i s k e n b a a rt h u i s r n d e k r i n g v a n d i e
geografen'.

Afnemende druk
Nu heeft Kestelooteen niettn'e trend vastgesteld.'Europeen trekken naar Brussel De
anen verlatenVlaarns-Brabant
vakterm uit de socialegeografieom dat fenorneenaan te
We merken dat de toename van
duiden, is'gentryficatron'.
Fransen.Britten. Duitsersen Nederlandersin de rand en
andere genleentenvan Vlaams-Brabantvermindert en dat
deze groepen zrch ook itr de Brusselsebinnenstadvesti
gen', aldus profbssorKesteloot.Gentrification is zo'n klassiek duur rvoord uit een vakgebied.Het is afgeleid vatr
'gentr)" of landadel,berniddelde klasse.Gentrificction
slaat
dus op de verbetering van een lvijk door de komst vatt
uit een beter milieu. Zo staathet in contrast tnet
ber,r,'oners
'verpaupering'.
die
In zijn anall'sestipt Kestelootaan dat de burtenlar.rders
liij nu bestudeerde(Fransen,Britten, Duitsersen Nederlanders) zich tot het begin van de iaren negentig hii voorKraai
keur in de oostelijke rand van Brusselvestigder-r:
Dc r-rabilnem, Tervuren,Overiise en Wezembeek-Opper-n.
heid van eigen scholen gaf daarbii de doorslag.'Sinds
l99l neen-rtde druk op die gelncetrtenaf en z\vermen
uit, deels naar atldere Semeenterlin de
die Europear-ren
rand of elders in Vlaams-Brabant.Een grote n-reerderherd
Bnrsselstad,
Scl-raarbeek,
trekt echter naar Brussel:Elser-re,
Sint-Gillis of Etterbeek',aldus Kesteloot.
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Europeanenruilen rand
Yoor Brussel 2
Uit een studie van de LeuvenseprofessorChristian Kestelootblijkt
dat steedsmeer buitenlandershet centrum van Brusselverkiezenboven een
woning in de rand.

'We möeten blijven
knokken Yoor elke

arbeidsplaats' 8
* Geraardsbergen* U weet wel, de muur van * Dan
denk je dus automatischaan koersenen afzien * Helemaal in de lijn van die uaditie heeft de plaatselijke SPafdeling beslotenom een tandje bij te steken* De leden
krijgen voortaan I frank korting per liter benzine dc En
wie via het partijsecretariaatvan SP-volksvertegenwoordiger DirkVan der Maelen 3000 liter stookolie bestelt,doet
zo maar eventiesvoor ruim 1000 frank profijt {c De SP
Iaat u niet in de kou staan * Met onze SuperPluskomt u
verder rlc Denk aan het milieu, tank'SansPlomb' de Als
Paul Marchal met ziin Partij voor PolitiekeVernieuwing
(PNP) slim is, installeert hii her en der wat wiue pompen
tF PNP,Pomp Nog Profijteliiker * De slag om de pomp
in Geraardsbergen
doet de temperatuur bii de anderepartijen oplopen * Volgendjaar zijn er immers verkiezingen
en dan is het pompen of verzuipen
rS De voorzitter uit Leuven rS
Sommigen noemen die stad Louisville {c Ziet er evenwel geen graten in dat men zich verenigt om
kortingen te kriigen * Maar als de
leden alleen komen voor aßlag aan de pomp zal Louis
zich'moeien' rlc Ter verdediging van het pompstation in
Geraardsbergen
merkte hij overigensop dat anderepartiien ook voordelen geven {c Zo verwent de CVP haar leden
met een korting op de Internet-aansluiting rli Dat was
stookolie op het heilig vuur in de Tweekerkenstraatrlc Verbolgen over zoveelonwetendheid bij ziin colleganuanceerdeCVP-voorzitterMarcVan Peeldat die Interne*orting geen materieelvoordeel is, bedoeld om leden te lokken {c De korting dient gewoon om'beter en sneller met
de leden te kunnen communiceren' rle Toch maar een
dubieuze uideg van de voorzitter:le Preciesalsofalle
CVP-leden ineens hun plek aan de toog van cafe Onder
den Toren zouden hebben geruild voor een surfplank op
de elektronischesnelweg* Overigensis comnunicatie
via Internet niet van gwaar ontbloot * In Zottegem hebben ze er alvasthun buik van vol rlc Onder dezelfde naam
als die van dezegemeente,opende een Nederlandsepornoboer een website r& Met ietwat andere bezienswaardigheden dan het plaatselijkgemeentehuis:lc Louis maakt
veiligheidshalve geen gebruik van Internet om de SPte
hervo:men totYP rF VerleideliikstePartrrerrte InWemmel
riep hij zijn lokale mandatarissenpersoonlijk op om op
zoek te gaan naar jong vrouwelijk schoon voor de
gemeenteraadsverkiezingenvan 2000 * Paul Marchal
zoekt daar ook naar * Onze Monica's Lewinsky kunnen
dus kiezen welke tijger ze in hun tank stoppen {c

GEVONDEN
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FiguranDtenl0
SabineAppelmanswoont sinds 2,5 jaar
in Asse,maar verblijft vaker in het buitenland dan thuis.'Mijn man en ik zijn
geborenVlamingen, maar eigenlijk sta
ik daar niet zo erg bij stil.'

Een intieme plek in
Wemmel waar de patiönt
herleeft 12
Hoeilaart en zijn
kunstenaars | 6
fongeren krijgen de
smaak Yan schakente
pakken 23
Voor visueel gehandicaptenis de Randkrantbeschikbaarop
cassette.Geinteresseerden
kunnen contactepnemen met het
Atelier Helen Keller, tel. 02/ 466 94 40 of met de redactie.
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Trendbreuk
Uit de studieblilkt dat in de periode
1991-1996vooral de groepvan de
stitgt in Brussel.
Fransenspectaculair
jaar
na 1981 groeithet aanIn de tien
tal Fransenin Brusselvan 25.759 tot
2 6 .7 + Z

tish'. Bii de Duitsers tekent zich een
vergeliikbaar patroon af. Tussen 1991
en 1996 vestigen de Duitsers zich
opvallend meer in Brussel met een
duideliike voorkeur voor Elsene.
Ukkel en Schaarbeek ziin eveneens in
trek. Van de kleine drieduizend Duitsers die er in deze periode bii kwamen, trokken er twee op drie naar de

'Doorde ftek noor Brussel inwoners.

ersde ff::il'
EU-burg
zullende
vondegemeenteuitslcgen
äH:1.

Brusselsebinnenstad.
Net als de Britten trekken de Duitsers
evenmin de Kanaalzone over. Professor Kesteloot en ziin Instituut voor

ezingenin de nieuwkoroadsverki

rondmoarminimooläT"o
kunnenbeinvloeden'
*:::;
zeer mati-

l99l en 1996is er
ge stijging.Tussen
evenwelsprakevan een heusetrendbreuk. Het aantalFransenneemt toe
tot 30.837.Dat is eensprongvan
meer dan 4.000 op viif iaar tiid. De
FransenIeggendaarbil een nadrukkeIiike voorkeur aan de dag voor de
Kanaalzoneen het echte hart van de
stad.
De vestiging van de Nederlandersverloopt volgenseen iets ander patroon.
Hoewel hun aanwezigheidin hartie
Brussel(vooral Elsene,Schaarbeeken
Uktel) toeneemt,zwermenze ook
verderuit in verdergelegengemeenten vanVlaams-Brabant.

Sociale en Economische Studies
(ISEG) in Leuven voerden deze studie
uit in opdracht van De Standaard. In
die krant merkt Guido Fonteyn oP:
'Eens te meer komt het kanaal in
Brussel als een echte grens te voorschijn; Niet alleen de grens tussen
oost en west binnen Brussel, maar
zelfs als een grens tussen het oosten
en het westen vanVlaams-Brabant.'

Minimale beinvloeding
Op de vraag of uit deze studie ook
politieke conclusies moeten worden
getrokken, anwoordt Fonteyn voorzichtig bevestigend.
'Dat geloof ik wel, al dient nog veel
bijkomend onderzoek te gebeuren. Ik

Kanaal als grens

stel met plezier vast dat de overheid
van het Hoofdstedelijke Gewest interesseheeft voor de studie en dat
minister los Chabert al een ontmoeting heeft gehad met professor Keste-

Ook de Britten en de Duitserslaten
zich meer en meer bekoren door het
centrum van de stad.Elsenekreegde
meesteBritten te verwerken:meer
dan vijfhonderd op amper viif iaar
en
Brussel-stad
tiid. Ook Schaarbeek,
de Woluwe'swerdeniets meer'bri-

loot. Daarbij kreeg Kesteloot de
opdracht de tendens verder te onderzoeken, inclusief of en hoe de Belgen
in dat patroon passen.'
Voor Fonteyn gelden de nieuwe gegevens ook als referentiekader om de
problematiek van de buitenlandse

GuidoFonteyn
druk op Vlaams-Brabantiuist in te
schatten.'Methet oog op de deelname van burgers uit EU-lidstatenaan
in
de gemeenteraadsverkiezingen
2000, betekenendezebewegingendat
van een Europesevloedgolfover
Vlaams-Brabantgeen sprakekan ziln
en dat in de zuidelijke gemeentenvan
GewestBritten,Duitsers,
het Brusselse
maar vooral Fransen,op minimale
wijze de uitslagenkunnen beinvloeden.'
Anderzilds merkt Fonteynwel op dat
de problemen in Brusselzich heel
anderszullen stellenals ook niet EUburgersgemeenteliikstemrechtkriigen.Fonteyn:'Dan wordt het hoog
tiid om te zorgenvoor garantiesvoor
de Vlamingen in Brussel.En wordt het
dan niet eveneenstiid om na te denken over een regelgevingvoor een
Europeesdistrict Brussel?'
lohan Cuppens

Provinciale steun yoor

basisonderrvijsin de rand

Toevloedvan
anderstaligeleerlingen
vereistspecifiekeaanpak
Sommige Nederlandstalige
basisscholenin de rand tellen
tot een derde anderstalige
leerlingen.Om die scholenin
de gelegenheidte stellen om
hun anderstalige leerlingen
op een efficiönte manier
Nederlands te leren, trekt de
provincieVlaams-Brabant 2,5
miljoen uit voor pedagogischdidactischeondersteuning.
Het actieplan voor de Vlaamse rand
van de Vlaamse regering bepaalt
ondermeer dat er steun wordt geboden aan scholen,.begeleidingsdiensren
en PMS-centra ten behoeve van het
aanleren van het Nederlands als tweede taal. DeVlaamse regering doet

opdracht om de situatie in de basisscholen van de faciliteitengemeenten
grondig te verkennen en te zorgen
voor ondersteuning van scholen die
normaal niet onder het onderwijsvoorrangsbeleid vallen', aldus Van
Autgaerden.'Naast die steun en in
overleg met de Vlaamse Onderwijsminister, biedt de provincie het Steunpunt nu de financiöle mogelijkheid
om een'inscholingspakket' uit te werken dat is toegespitst op de specifieke
problemen waarmee het Nederlandstalig onderwijs in de rand wordt
geconfronteerd. Dit pakket moet
scholen in de toekomst in staat stellen
om moeiteloos voor een efficiönt taalonderwijs te zorgen. Uiteraard gaat de
aandacht allereerst naar de faciliteitengemeenten, maar daarnaastzullen
nog I 5 andere scholen in de rand van
deze pedagogische en didactische
ondersteuning kunnen genieten.'

U itsluitend Nederlandstalig
basisonderwijs
Ten persoonliike titel pleit de gedeputeerde er overigens voor om de door
de Vlaamse Gemeenschap gesubsi-

F

daarvoor een beroep op het Steunpunt NT2 (Nederlands rweede taal)
van de KU Leuven, onder leiding van
professor Koen laspaert.
Tegen die achtergrond kan het enigszins bevreemdend lijken dat de provincie op haar beurt een contract
sloot met het Steunpunt NT2.
Herman Van Autgaerden die als gedeputeerde bevoegd is voor het Vlaams
karakter van Vlaams-Brabant, verduidelijkt dat de bijkomende miljoenen
van de provincie bedoeld zijn als een

dieerde Franstalige basisscholenin de
rand op relatief korte termijn te sluiten.'Van deze scholen werd bij de totstandkoming van de taalwetten in het
begin van de jaren zestig verwacht dat
ze zouden bildragen tot een versnelde
integratie van Franstaligen, maar de
praktilk heeft ondertussen geleerd dat
daar weinig van terecht gekomen is',
aldus Van Autgaerden: 'Wie nu in de
rand het Franstalig basisonderwijs
volgt, stapt naderhand automatisch

noodzakelijke aanvulling bij de reeds
bestaandeondersteuning.
'ln uiwoering van het actieplan van
de Vlaamse regering voor de Vlaamse

over naar het Franstalig secundair
onderwijs buiten de provincie. Als
men het Nederlandstalig basisonderwijs volgt, zal men dat wellicht ook
in het secundair doen en is de integratie in de Vlaamse Gemeenschap
verzekerd. Zulks veronderstelt natuur-

rand, gaf onderwiisminister Van Den
Bossche aan SteunpuntTN2 de

lijk wel dat de Nederlandstalige scholen in de rand voldoende worden uit-

gerust voor de opvang van deze
Franstaligen.'

Integreren kost geld
De steun aan het Nederlandstalig
basisonderwijs is slechts 66n van de
vele initiatieven waarmee de provincie de integratie van anderstaligen op
haar grondgebied wil bevorderen.
Alles bif elkaar heeft ze daar op jaarbasis in totaal 22,5 miljoen voor over.
Zo werd biivoorbeeld twee miljoen
gespendeerd aan een advertentiecampagne in augustus en september van
vorig jaar om het aanleren van de
Nederlandse taal bij anderstaligen te
promoten. Op de gratis infotelefoon
liepen in het kader daarvan bijna
1.000 aanvragenvoor meer informatie binnen. Gezien de lange wachtlijsten voor laaggeschoolden die een taalcursus willen volgen, moet de Vlaamse regering volgens Van Autgaerden
dringend over de brug komen met
meer middelen voor deze initiatieven.
Het gaat in totaal om 23 open scholen voor sociale promotie, centra voor
basiseducatieen deVDAB-opleidingen. Die kunnen iaarliiks alvast rekenen op 1,5 milloen frank steun van
de provincie voor het maken van promotie voor hun cursussen Nederlands. Daarnaastzal 750.000 frank
worden besteed aan een sensibiliseringscampagne naar bedriiven toe om
in hun contacten met klanten uitsluitend het Nederlands te gebruiken.
Luc Vanheerentals
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Brochuremaakt buitenlanderswegwijs
en Nederlandste leren.
De brochure past in het
Actieplanvan de Vlaamse
regering voor de rand. Ze
werd gerealiseerddoor de
dienstVoorlichting van het
ministerie van de Vlaamse
Gemeenschapin nauw
overlegmet de celVlaamse
rand en de provincie
Vlaams-Brabant.Een gespecialiseerdbureau staatin
voor de distributie naar de
buitenlandsegezinnen.De
brochure zal ook ter inzage
liggen of verkriigbaarziln
in de culturele centra,de
en
gemeenschapscentra
scholenin de randgemeenten. Dit bevatteliiknaslagwerkje verschijnt in het
Nederlands,Frans,Duits,
Engels,Italiaansen Spaans.
GH

De brochure'Welkomin
Vlaanderen'die in zes
talenop 40.000 exemplaren wordt gepubliceerd,
geeft een antwoord op de
vele vragenwaarmeebuio
tenlanderszitten als ze hier ;
komen wonen.
ä
De vlot leesbareen riik
geillustreerdebrochure zet
niet alleen culturele en
toeristischetrekpleisters
vanVlaanderenin de verf.
gas,water en elektriciteit,
Je komt ook meer te weten
huisvuil, kabel en financiöover het land van de fijnproevers,het onderwiissys- le instellingen.De Publicatie benadrukt dat de
teem en de onderwiisnetVlaamserand buitenlandse
ten en o'ier Vlaanderenals
werknemersopen en gastdeelstaatvan het federale
wij wil onthalen.Tegelilk
Belgiö.Daarnaastbevatze
stimuleert ze de anderstalital van tips over kinderoPgen om zich maximaal in
vang, openbaarvervoer,
de lokaleVlaamseleefgepost, politie, ziekenfondmeenschapte integreren
sen,dokters,apothekers,
i

Sportclub

voor

argebijlessen
beseleidt

gehandicaptenil:ä','Jää:;'"#*l
Mensendie werken in een
beschuttewerkplaats,
begeleidwonen of
gewoon wat trager ziin
dan anderen.komen in
gewone sportclubsamper
aan hun trekken.Het Jobhuis van Halle-Vilvoorde,
dat dezedoelgroep ook al

komen.'Ook dezemensen
hebbenrecht op wekeliikse
gezondeontsPanning',zo
stelt proj ectverantwoordeIiike KarinVanZele.Daarom ging in november
I 997 sportclubSportief
van start.E6nmaalPer
week op maandagavond
komen gehandicaptenuit

o

a

de regio samenin de
sportzaalvan de gemeenteschool van Buizingen waar
ze zich onder begeleiding
van een geschooldtrainster
kunnen uitleven in balsporten, aerobic,badminton en anderesporten.'De
reactiesvan de deelnemers
zelf zijn bijzonder positief,
SportclubSportief komt
duidelilk tegemoetaan een
grote behoefte.Een probleem is alleennog de
subsidiöring.Voor gehandicaptenbestaanweliswaar
allerlei vormen van tussenkomsten voor algemene
vorming, maar niet voor
sport.We proberen daar nu
een oplossingvoor te vinden', aldusKarinVanZele.
IDH
Voor meer inlichtingen
over Sportclub Sportief:
JobhuisHalle-Vilvoorde,
tel.02/ 361 04 35.

Telefoonstaat
roodgloeiend
De telefoonpermanentie
die de provincie voor het
derde laar op rii organiseerde,heeft steedsmeer
succes.Beginianuaribelden er bijna 400 inwoners
vanVlaams-Brabantnaar
gouverneur De Witte en
zijn zes gedeputeerden.
Dat is een verdubbeling
van het aantalbellersin
vergeliikingmet'96. De
provincieVlaams-Brabant
is met die actie het enige
openbaarbestuur dat
rechtstreekstelefonisch
contactmet de beleidsverantwoordelijken mogeliik
maakt.De actie werd
vooraf aangekondigdvia
dagbladen,deVRlradio
en de regionale televisiezendersRing-TV en ROB.
Dit jaar interpelleerdende
bezorgdeburgersde'deciover hete hangsionmokers'
ijzers als de bouw van een
afvalverbrandingsovenin
Drogenbosen de taalProblematiek in de brede
rand rond Brussel.Ook
over de toenemende
milieu- en lawaaihinder,
de mobiliteit en de verkeersveiligheidstelt de
zich
Vlaams-Brabander
wel eensvragen.Maar
buiten dezealgemene
opmerkingen of suggesties
bii het provinciale beleid,
beperkenheel wat oProepen zich tot persoonliike

ry

vragen. Of er een lapje
weidegrond toch geen
bouwgrond zou kunnen
worden en dergelijke
meer. Andere blikvangers
waren de vragen over
huisvesting, stedenbouw,
ruimtelijke ordening en

bestuur die met deze telefoonpermanentie geen
loze belofte blijft.

tiatiefnemers richten zich
tot de nieuwe werknemers
omdat die nog voor de
keuze staan om hetzij met
de wagen, dan wel met
het openbaar vervoer naar
het werk te pendelen. In

ws
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v taamse
identiteit

Nieuw personeel van de
nationale luchthaven kan
gratis op de bus springen.
De provincie Vlaams-Brabant en de vervoersmaarschapplj De Li)n startten
met een proiect om het
openbaar vervoer in de
regio te promoten. De ini-

het Ruimte lijk Stru c t uur plan Vlaanderen.Verder
kreeg de provincie van
vele bellers een pluim
voor de openbaarheid van

{l}ig.ollen'

LUTSUS

Gratisop
de bus

een eerste fase wordt een
gratis maandabonnement
aangebodenvoor buslijn
270 / 221 , die Vilvoorde
met Zaventem verbindt.
Het vervoerproject moet
het hoofd bieden aan het
verkeersprobleem in de
regio. De laatste jaren vestigden zich almaar meer
bedrijven in de streek van
Za'r'entemen Machelen,

bij de Uwenberg

kerkplein(hetTeirlinckplein)
rond de kerktorenvan

Diplomaat Marcel Gunst
uit Overijse start vanaf
eind februari met een lessenreeksdie klaarheid wil
brengen in het begrip
'Vlaamse identiteit'. Gunst
verrichte lange tiid onderzoek naar de historische
aspectenervan. De cursus
Ioopt in cultureel Centrum
Den Blank in Overijse en
mikt vooral op niet-Bel-

met het huidige drukke
verkeer tot gevolg. Het initiatief voor de werknemers
van de luchthaven breidt
mogeliik uit naar de andere bedrijven.
Vlaams-Brabanten De Lijn
tonen zich tevredenover
een vergelijkbaar proefproject in de bedrijvenzone
van Haasrode in het arron-

gen.
In een reeks van negen
lessen,met morele steun
van de Vlaamse regering,
behandelt Marcel Gunst de
geschiedkundigeevolutie
van de Vlaamseidentiteit.
De karakteristieken die
deze groep onderscheidt
van andere, worden daar-

dissementLeuven.
Het bedrijßvervoerplan
voor de Iuchthavenheeft
meer voeten in de aarde. Er
werken 18.000 mensen,
terwijl er dat in de zone
van Haasrodemaar 3.000
zijn. Het succesvan het
plan hangt vanzelfsprekend
sterk af van het aantal aanwervingen van nieuwe
werknemers.
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at glijden om het kleinood in het vgorziene gat te

i.rl"ä.".r.t.linck

woondelangsheen
eentypisch

iwegje op de Uwenberg, in een huis dat mecenas
daar voor hem had gebouwd. Hessen ziin echtgeiGkwamen hier dikwiils wandelen om er samenmet
Teirlinck de Zennevallei,dat stukje Breughelslandbewonderen.Op een dag lietTeirlinckzich
|t||t},te
dat hii hier wel zou willen wonen. Hessnam
fonlllen
Jter
harte en bouwde op die plek een huis waarin de
gedurendeziin hele verdereleven,van 1934
Ili"er

{ttfä1liil*;ffi:1I"*',}*;::T":J:'"ä:"
ten over de gevierdeschriiver.Er wordt maandeok een tentoonstelling georganiseerd.

tel.02 / 377 15 57.
'or meerinformatie:
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ben ervan overtuigd dat er
een grote behoefte aan rs.
Een van de problemen is
dat de meesteFranstaligen
vinden dat het niet door
de beugel kan om zich in
te schrijven voor een cursus over Vlaamseidentiteit.

men een koperen schijfmunt over een houten

O G

,f-

cursus wil hij de resultaten
daarvan op een riitje zetten. De deelnameprijsis
niet mis.'Tot nog toe
schreefniemand in', zegt
Gunst,'daarom heb ik de
pri)s van de lessenreeks
verlaagdvan 23.000 naar
I 6.000 frank. Er zit toekomst in dit onderwerp. Ik

:#;:
Dr:l;:lt:ffi:51itL;:,::"Y::t'.'.ä]:.ff
dat al even centraal in het dorp ligt als de kerk zel{, was
van HermanTeirlinck, die daar iedere
samenkwam met Ernest Claes en Gerard
om te'migeollen', een typisch estaminetspel

i-

Gunst verrichtte meer dan
v i j f j a a r o n d e r z o e k .I n zi i n

c
o

Die mentaliteit wil ik
doorprikken, al zal daar
wel wat tijd in kruipen.'
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Meer informatie over de

m

: lessenreeks
op 0477-70
l0 87 of 021216
76 64 (na
19.00
uur)
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LE S VAN RENAUTT- VI TVO O RDE

'We moetenblijvenknokken
voor elkearbeidsplaats'
Ondanks een bijwijlen verhitte sociale strijd werd de
Renault-fabriek in Yilvoorde
definitief gesloten.Nu, een
iaar later,hebben I 600 voormalige Renault-werknemers
een andere baan,maar 1500
onder hen zoeken nog altijd
naar werk.Wij spraken met
twee arbeiders uit de rand
die 25 jaar geleden op
dezelfde dag bij Renault-Vilvoorde.aan de slag gingen.

teel ziln er daarvan107 toegewezen.
Van 1500 resterendewerkzoekenden
zullen er dus nog 293 een job bii
Renaultkrijgen. JeanPasgelooft overigens dat de 400 overblijvende
banen bii Renault-Vilvoordein niet
onbelangrijkemate te danken zijn aan
de tussenkomstvan de Fransepremier Lionel lospin.

Eerste Eurostaking

TervurenaarJeanPaswerkte 74 iaar
aan de lopende band van Renault-Vilvoorde en was ook afgevaardigdevan
de vakbondACV Hii behoort tot de
1600 werknemerswaarvoor al een
oplossingwerd gevonden,want hij
o

kreegeenvan de a00 jobs die bil
Renault-Vilvoordeblijven bestaan.
Dat dankt hij aan ziin leeftijd, 46 jaar,
en zijn jarenlangedienst. Leeftijd en
anciönniteit ziln nl. de twee criteria
die bepalenöf je in aanmerkingkomt
voor een van die 400 banen.Momen-

De dag waarop de sluiting werd aangekondigd, zat JeanPasin de ochtendploeg.'sNamiddagszou hij voor
het eerstin zijn leven naar Parijs
gaan,om daar aan de Europese
ondernemingsraadvan Renaulttekst
en uitleg te wagen over de gewenste
(nog) hogere flexibiliteit van de
ik het nieuws verarbeiders.'Toen
nam, ben ik uiteraard hier gebleven.
De woede was groot en door de
Iompe manier waarop de sluiting
werd aangekondigd,kregen we
meteen veel steun van de publieke
opinie. Dat moedigde ons aan:we
waren ervan overtuigd dat we het
bedrijf open zoudenkunnen houden,
meer zelß, dat we de arbeidsverhoudingen in Belgiö en Europazouden
veranderen.Misschien ging het allemaal wel te snel: de bezetting van
onze fabriek. de solidariteit van de
Belgischeautomobielsector,de vloed
de ruggenvan steunbetuigingen,
steun in de pers.De volgende stap
was RenaultFrankrifk platleggen,
maar misschienwas dat wat te overijld.'Veel ,verderdan een solidariteitsstaking kwamen de Franse(en Spaanse) collega'simmers niet. Is Pasniet
ontgoocheld over de haperendeEuropesesolidariteit?'Wekunnen onze
collega'sniks verwijten. De Franse
syndicatenwilden meedoen,maar ze
slaagdener niet in de basiste overtuigen. Ik begrijp dat ook wel; In Frankrijk werken veel meer interimarbeiders die riskeerdenontslagente worden als ze meestaakten.Bovendien
ziin er in Frankrijk veel minder mensen aangeslotenbij een vakbond.Je
kunt trouwens ook niet zeggendat er

niets is gebeurd,want uiteindeliik
hebben wil toch gezorgdvoor de eerste Eurostaking.In Spanjehebben de
mensenhet werk 1 uur neergelegd
voor iets waar ze uiteindelijk geen
belang bij hadden.'

Machtiger tegenstander
JeanPashoopt dat die Europesesolidariteit zal blijven groeien.Contacten
tussende mensenop de werkvloer
vindt hii daarbilerg belangriik.'Ons
was altijd verteld dat wij beter werkten dan de Fransen,maar toen we de
vestigingenginder bezochten,stelden
we vast dat ook zii erg goed en hard
werkten. Men heeft ons gewoon
tegen elkaaruitgespeeld.'Staathet
stakingswapenvolgenshem niet
machteloostegenovereen Europese
onderneming?'Nietper s6.Je kunt
zo'n automobielgigantook pladeggen
door te stakenin 66n strategischevestiging. Het probleem is uiteindelijk
dat je tegenstandermachtiger is. In
ons systeembeslistde eigenaar.Zo
zitten de zakennu eenmaalin elkaar
en de sluiting van Renaultheeft dat
nog maar eensaangetoond.De arbeiders mogen misschien hun mening
kwijt, maar ze hebben geen echte
beheersmacht.Toen Renaultnog
draaide,hadden sommigen onder ons
ook de neiging om te zeggen:als je
wil werken, kun je werken. Nu kijken
we daar wel anderstegenaan.Hoewel
we de strijd hebbenverloren, blijft
voor mij de les dat we moeten knokAnders
ken voor elke arbeidsplaats.
zullen ze in de toekomst nog gemakkeliiker bedrijven proberen te sluiten.'

Nieuwe vrienden
Voor Pas was het een emotioneel jaar.
'Een deel van je leven zit in dat
bedrilf Veel collega's zijn nog altiid
niet over de sluiting heen. Anderziids
realiseer ik me nu ook dat er mensen
zijn die er nog veel slechter aan toe
ziln dan wij.Wie in een klein bedriffje werkt, wordt doorgaans zondermeer op straat gezet. Pas geeft toe dat
het sociaal plan dat bij de sluiting van

roldcn. In een kapitalistischesamenlev ing lc idt d a t a u t o n r a t i s c ht o t s l u i t e n
en afdanken.Toen de Renaultr,estiging
in Boulog n e - B i l l a n c o r . rirnt l 9 9 l l v e r d
! r ' r lr ' 1s 11g,c h r r r k t r r r z e d r z e l f d e a r g u n) ( l) lelr - g r r n L r i r h r t - i d i r r g s r r r o g e l i j k heden, ou d p e r s o n e e l d i e o o k o p
Vilr'or>rdrtoepasbaarzouden kunnen
ziju. Ik u'as dus op rnijr-rqui-r'rr.e.'
Een en ander betekent niet dat !'an
Hulle v ind t c l a te r b i j g e v o l g o o k n i e t s
aan de s ll r i t i n g t e d o e n u 'a s .I n t e g e n deeL Hij g e l o o f t d a t d e s o c r a l es t r i j d
ler k eer d u 'e r d a a n g e p a k t . 'E ru 'a s a a n v ank eli; kc( 'n e n ( ) r n r cg o l f v a n s o l i d a r it eit . Daa r l a n h a d d e n r v e g e b r u i k
nl( ) c t c n r n a k r n o r t r d e h e l e B e l g i s c h e
aut or . nob r c l s c c t oprl a t t e l e g g e n .D a t
z at c r in, n r a a rd c B e l g i s c h cv a k b o n d s t op hc c lt d a t n i t 't g c r r i l d . D c k e u z e
onr dr Fr a n s eR c n a L r l t - a r b c i d e rt se
R en arrltu crd be do ngen,r eiat iel gor d
v r agen s o l i d a i r t c z i j r r , l c c k n t e d e v e r nerkt. Dt bcdre nd enop ir r r r gpc ns iot ' n k eer dc ne g . D a t k o n n i c t L u k k e n
die vrijrvillig d e arb eider sc o. r c ir t ' nbil
z olang de B e l g i s c h r a u t o c o n s t r u c t e u r s
het zo eken n aa r ucr k , blr jk c n c r ht
blc rc r r ue r k c n . ß o i c n c l i e na a r z e l d e n
gcnloti\e erd te zijn. P. r s . ' \ ' r ot gt , r
de Fr ans cd i r c c t i r s r r i c t o l l r h e t p e r s c r
n' arcn da t o nze clre ls t ' n d. r arhac ider r
neel in te l)cpcrcn d.rt stakenonheru' e e ige nlijk r)ict ./( ) ' n gor it ' r c lat ic
r or pc lijk t o t o n t s l a gz o u l e i d e n . D i e
r'"''5"'5
lr , r uir r r 'l r r d
, I ( , 'r d a t r c r l t n t t t
r.ne e.Nlr lt'rr'n nt'e lk a. r r k r nnr n in
-ll,
dezt'llderrriseric.\\'t ' s pr c k en nr c k aar
s en daar i n t e r i r r r n r r k e n e n o n t d a t b i j
ln('t d e \'()()n raa lll.r an.Zr ' lt ' r er en
dt ' r ak bon d c n i n F r a r r k r i j ks l e c h t s
prachtig u rrk.'
30 pc t . r a n c l t 'a r b t r t l e r sz i j n a a n g e s l r >ten. Wt haclcit'nric actit ecrst in Belgiö

Dit stinkt
\ rlrr ', rr',ltttJJr 5la ll \ ar r HLr llt r r , , , k dt t
27stc le bru ari n rctr c n or r r aadt ( ) ell in
dc roo rnrid cla gu t:r d v r r nor nen dat dt
F ra nsetra nsJro rtdoc lt t er
v an Renar . r lt
r. lp dra ch h
t ad g ekrc gr : nz or eel nr ogeliik vra ch trva ge ns
ltaarVilv r > r > r de
tc

'Eendeelvan Ieven
Je
zit in datbedrljf;veel
collegctzijnnogaltijd
nietoverdesluiting
heen'
\tL it'rn()ll) ('r a llc \\ ' agelt s\ \ ' eg t e
haltn . 'lk \\ ist nrrte elt : dt t s t ink t . ' \ - an
Hu llt r. rrtiei nrilitant r an c lc Par t ij
vau dt'.\rlrticl, cn ir ac lz ijn job bij
Re na rrlta ltrjclal clo or c lt br il v alt de
jd b t'ktkt ' n.' lk n is t c later
klasscn stn
bij Rcn au lt tcr rtl at r [ o' sv an hc t bij
orts gcpro du ccerclet i pe v an de band

z o br ec d r n o g el i ; k n l o c t c l l o p e n t r e k k en. I k z c g n i t 't d a t s t ' R e n a u l t - V i l r oor dr z o h a c l r l t 'rkt r u t n c r tr e d d e n ,

rraar er r""'asu'el meer kans geu.eest.'

Altiid verlies
O r n n i l l e v a n z i i n \ c r 1 e t t e g e n d e vo l gens liem al te brar.evakbondslijn
u'erd Van Hulle uit het ABVV gezet.
Dat heeft tot een diep lvantrourven
tegenoverde vakbondstop geleid.'Ik
geloof in de strijd van de basis.Ook
Europeesrnoeten de geu'one arbeiders
e l k a a rl e r e n k e n n e n , r r a t o v e r i g e n s
n i e r \ \ i l . / e g g e nd a t ä l l c s r r p E u r o p e se
actie nloet u'orden toegespitst.Ik
geloof r-rogaltijd in de kracht van
nationale en lokale acties;Kijk rnaar
naar de Forges.Daar zouden nu geen
8 0 0 r n a n r r e r k r n z o n d e r d e p e r oe r d e
s o c i a l es t r i j d . '
Van Hulle is 52 jaar en kr,vamdus in
a a n r r e r k i n g v o o r b r u g p e n s i o e n .'Ik
krijg nu +0.000 fr. per maand w.aarv a n R e n a u l t e r 1 6 . 0 0 0 b e t a a l t .O md a t
rnijn vrou\\' nog n'erkt rnoet ik echter
ook belastingbetalen,rvaardoor ik
rr-raar38.000 fi. overhor-rd.Dat is alles
b i j e l k a a r l / . 0 0 0 I i . n r r n d e r d a n n .r i j n
vroegere klon in de iabriek. Sociaal
plan of niet, rret een shriting verhesje
a l t i j d k o o p k r a c h t .M i l n a c t i v i t e i tl i i d t
daar overigensniet onder. Met ons
comitö 'RenaLrltvoor uerk' betonen
r r e o v e r a l s o l i d a r i t c i rh i i s l r r i t i r r g e rer r r
we strevenook naar vakbondsvernieun i r r g .I k z r t l r e r r . n i r t : t r l . F r j t r l i j k
betaaltRenault rne nu orrt roor alle
a r b e i d e r st e s t r i i d e n . '
John Vandaele

Ein Jahr nach der Schliessung
des Renault-Werks in Vilvoorde
Es ist bald ein Jahr her,dassLouis Schweitzebekanntgab,
dassdas Renault-Werkin
Vilvoorde teschlossenwürde. Es gab massivenProtest,aber trotz des manchmal
sehr erhitzt geführten Kampfesum die Arbeitsplätzewurde dasWerk in Vilvoorde
geschlossen.
Heute sind ca. 1.600der ehemaligenMitarbeiter anderweitiguntergebracht;1.500Menschensuchenledoch noch nacheiner neuenArbeitsstelle.
Die
RandKrantsprachmit zwei Arbeitern, die 25 langeJahrebei Renaultam Band
standen.JeanPasausTervuren besetzteine der 400 Arbeitsstellen,die in Vilvoorde
bleibenwerden.'Anfangswaren wir davon überzeugt,dasswir dasWerk weiter{ühren könnten.Der Zorn war gross und wir erhielten schliesslichdie Unterstützung
der ÖffentlichkeitAbervielleichtginges dannallesviel zu schnell. . .', sagtJean
Pas.'Auchwenn wir den Kampfverlorenhaben,müssenwir auch in der Zukunft
um jeden einzelnenArbeitsplatzkämpfen,denn ohne Gegenwehrkönnten leicht
noch mehr Betriebegeschlossenwerden.' Darüber hinaus,so sagteuns JeanPas,
wären viele Kollegennoch längstnicht über die Schliessung
hinweggekommen.
StanVan Hulle ausVilvoorde,glaubt dassder Arbeitskampffalschangegangen
wurde.'Anfangsgab es eine enormeWelle der Solidarität.Die hätten wir nutzen
sollen,um die gesamtenbelgischeAutomobilbranchelahmzulegen,
aber der belgische Gewerkschaftsbund
wollte das nicht.'Und doch glaubt StanVan Hulle noch
immer an dieWirkung nationalerund lokalerAktionen.'Seht
euch doch Forgesan,
da hätte man ohne Arbeitskampfkeine 800 Arbeitsplätzegerettet.'

25 iaar jong, hoog op de
wereldranglijst van beste
tennisspeelstersen sinds
kort woonachtig in Asse:
SabineAppelmans.Alsik er
op een grijze winteravond
aanbel doet ze met nat shirt
en dito sokken in de hand de
deur open. Ze is net terug
van haar dagelijksetraining
in Wilrijk en heeft een paar
uur langer gespeelddan
gepland.Haar man Serge
o
heeft het ondertussen gezel- ;
lig gemaakg Overal kaars+
z
licht, de knufieldieren Yan
{
Sabine liggen op de bank in
het salon en de drankjes
staan koel.
Hoebenje e:tCenft
inAsseterecht
gekomen?
SA We wonen hier nu 2,5 jaar en we
hebben dit appartementgekocht
omdat Assecentraalligt voor allebei.
Toen ik nog bii mijn ouders woonde
in Erembodegem,reed ik hier elke
dag voorbii als ik ging trainen. Serge
werkt in Waterloo zodat we allebei
maar een goed halfuur moeten rijden.Vooral die praktischeoverwegingen hebben de keuzeböpaald,want
omwille van het uitgaansleven
hadden we liever in Anrwerpen
gewoond, waar Sergevandaankomt.
Belangrijk is ook dat ik dicht genoeg
bil mijn ouders wilde blijven wonen
omdat we zo vaak een beroep op hen
moeten doen.Als we in het buitenIand zitten komt mijn vader hier bijvoorbeeld de planten water geven.
Dat is een echte luxe.

Tijdgebrek
lGnje Asseeen.beeg'e?
Ofis hetvoorol
eenprekomte wonenen nietomte
leven?
SA Ons sociaalleven speeltzich nauwelilks in Asseaf, Er wonen hier wel
een aantalmensen in de buurt die we
heel goed kennen en die we ook
regelmatig zien, maar voor het overige houden we ons wat op aßtand.
Heeft dot te maken met een gebrek
oan tijd of omdot je worterselders liggen?
SA Het heeft met allebei te maken

aantaljaren kinderen zullen hebben
en dat die dan door de grootouders
zullen worden opgevangen,lijkt me
veel waarschijnlij ker.

Kindenvens
No hetjoor 2000goje ofuouwen?

S abine
Appelmans
'Mijn ouders
hebben ervoor
gezorgddat ik
met mijn beide
benen op de
grono Den
blijven staan'
II

SA la, ik hoop nog drie seizoenen
mee te draaien,en dan haag ik miin
racketsaan de haak.Ik zal dan iets
andersmoeten gaandoen, een of
anderecoördinerendefunctie misschien.Een heleboel meisjesstoppen
met tennissenrond hun 26ste,een
anderegroep rond hun 28ste;Blifkbaar zijn dat rlvee cruciale momenten
in de carriöre van een tennisspeelster.
De kinderwens speeltdaarin ongetwiifeld een belarigrijke rol.
Ik constateerdat meisjesdie geen
relatie hebben, geneigd zijn om door
te gaanmet tennissentot ze 30 of
zelß 32 jaar zijn, maar dan wordt het
puur fysiek wel echt moeiliik vol te
houden. Iemand als een Navratilova
niet te na gesprokennatuurlijk.
Zelf heb ik mijn eersteprofessioneel
toernooi gespeeldop mijn vijftiende,
toen ik nog gewoon school liep. Ik
ben fulltime beginnen spelenop mijn
l8de, dus op miin 28stezal ik er een
carriöre van meer dan l0 jaar op
hebben zitten. en dan vind ik het wel
mooi geweest.

Niet voor het geld
maar vooral met tiidgebrek. Ik heb
het voorbije jaar bijna 35 weken in
het buitenland gespeeld,ik ben dus
meer op reis dan thuis. Daarenboven
hebben we naastonze familie een
uitgebreide wiendenkring zowel in
Erembodegemals in Antwerpen, dus
tijd maken voor het socialeleven hier
in Asseschiet er helemaalbii in.
Dat zal zekerveranderenals ik stop
met tennissen.We zijn van plan om
hier te blilven wonen, want we hebben bouwgrond gekocht in de buurt.
Ik droom er nu wel nog regelmatig
van om in het buitenland te gaan
wonen - in Florida of Australiöbijvoorbeeld, in een streekwaar het
weer het hele iaar door goed is- toch
weet ik dat ik eigenliik t6 gehecht
ben aan miin familie en aan bepaalde
wienden om die stapook echt te zetten. Het scenariodat we over een

Donk zij jou weten nogolwot mensen
in de wereld woor Belgiöligt, vermoed
ik
SA Ik denk het wel, maar toch is het
nog dikwijls moeiliik uit te leggen
aan overzeesecollega's,zeker als je
begint te nuancerenen zegt dat je
eigenlijk uit Vlaanderenkomt, maar
dat je ook nog BrusselenWalloniö
hebt, daar weten die mensenhelemaal geen blijf mee.'Natuurlijk voel
ik me welVlaming, maar ik noem
mezelf Belg.Ik vind het belangrijk dat
Belgiö 66n blijft, al bekiik ik dat niet
economischof politiek, maar puur
gevoelsmatig.In het kader van de FederotionCupbijvoorbeeld, speelje voor
Belgiö, zowel het meisje uitWalloniö
als de drie Vlaamsemeisjes.Ook bij
de Olympische Spelenheb je dat
gevoel:we spelenvoor Belgiö!Alles
heeft natuurlijk ook te maken met het

feit dat ik zoveel in het buitenland
speel;Als ik meer in Belgiö zou spelen zou ik me waarschiinliik veel
minder Belg voelen, de vis en het
water, weet ie wel.
Miin man en ik zijn geborenVlamin-

leven te leiden dan thuis. Als ik
dan na een maand in Australiö
te zijn geweest, weer thurs
kwam en met de 6ets ergens
naar toe wilde, zei miin moeder: 'Ah nee hö, met uw fiets

gen, al sta ik daar eigenlijk niet zo
erg bij stil. Ik vind het belangrijk dat
je de tu'ee landstalenspreekt,iets dat
ik autornatisch van miin vader heb
meegekregen.Dat is een echte'Brusseleer';Hij komt uit'duuzend' Brussel. en heeft altiid tussen de twee taalgemeenschappengewoond. Mijn
vader spreekt echt Brussels,de twee
talen door elkaar en daar hou ik echt
van. Alhoewel ik dus hoegenaamd
niet uit een flamingantisch nest kom,
zie ik me toch nlet in Walloniö gaan
wonen. De hele dag Frans spreken
zou me niet liggen, en bovendien wil
ik mijn familie in de buurt hebben.
Tijdens mijn reizen kom ik vaak op

naar de stad, da's te gevaarliik'.
Tia, dan zat het er wel eens
tegen natuurliik.
Maar mijn ouders hebben er
ook aitijd voor gezorgd dat ik
met mijn beide benen op de

'In het buitenland
weten ze er geenbliif
mee als ie zegt dat ie
uit Vlaanderen komt,

maar dat ie daarnaast
bii ons ook nog
Walloniö en Brussel
hebt'
veel mooiere plekken dan er in Belgiö
te vinden zijn, maar nergens is het
uitgaansleven zo plezant, zijn de terrasjes zo leuk als hier bij ons. Daarom
kom ik altiid graag terug naar huis.
Ondonks je veelvuldig verblijf in het buitenlond heb je nog oltijd een heel sterke bond met je ouders. Eotst jouw
meer mondiole yisie nooit met hun
horizon?
SA Ik kom uit een dorp waar iedereen die trouwt in het huis naast het
ouderlijk huis gaat wonen of twee
huizen verder, of maximaal twee straten verder, dus ik woon nu naar
Erembodegemse normen al erg ver
weg van thuis. Ik herinner me ook
dat er vroeger al wel eens conflicten
waren over mijn manier van doen. Ik
woonde soms r,r'ekenna elkaar in het
buitenland en \,'as gewend om daar
miin zin te doen en een heel ander

grond bleef staan.Zelß als ik
erg goed had gespeeid,wezen
ze me nog op bepaalde foutjes,
zoals miln vader van mijn
9
schoolrapporten niets zei over
;
al die negens maar wel comI
mentaar gaf op die ene zes. Ze i
ziln altiid kritisch geweest, heel kritisch, maar daardoor bleef ik SabineAppelmans. Ook toen ik ais 14, 15
jarige voor het eerst in de krant
kwam, of toen ik op mijn 18de al
sportvrouw van het jaar werd, ineens
bekende Vlaming was, en veel geld
ging verdienen. Door hun toedoen
staat dat nu veliig op mi)n spaarboekie en dat is prettig want ik ben een
stier en ik hou van zekerheid, ook
van materiöle welstand. Toch is mijn
motivatie in het tennis nooit geld
geweest.AIs ik het voor het geld doe,
Iukt het me niet, ik moet me andere
doelen stellen. Maar geld heeft er wel
voor gezorgd dat ik het zolang heb
volgehouden.
Hoeyeel moeten topsporters zich ontzeggen?
SA Als ie succesrvil oogsten, moet je
bepaalde dingen erbij nemen en
andere dingen iaten. Zoals een paar

dagen gaan skiön met vrienden biivoorbeeld, dat zou ik doodgraag willen, maar daar heb ik absoluut geen
ti)d voor. Of wat langer vakantie
nemen op de plek waar ik speel.
Meestal kan ik wel 66n dagje afhniipen van het speel- en trainingsschema, en na 10 iaar heb ik op die
manier toch al heelwat van een aantal
landen gezien, maar ik zou het liever
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anders willen. Gelukkig kan Serge dit
jaar een paar weken mee naar Australiö en Amerika, dat is een prettig
vooruitzicht. Serge is een cröme van
een man die helemaal niet jaloers is.
Dat is enorm belangriik want de helft
van het jaar ben ik op reis met mijn
coach en toevallig ben ik ook nog de
grootste kostwinner. Stel je voor dat
hil afgunstig zou ziln!
KrisVerhaegen

Elle a 25 ans,elle occupe une position prestigieuse au classementmondial des meilleuresjoueusesde tennis.Depuis 2 ans et demie elle et
son 6poux habitentAsse.'Assepr6senteI'avantage d'occuper une position centrale pour tous
les deux,et ie souhaitaisrester suffisamment

prochede mafamille',d6clareAppelmans.'Mes
parentsont du restetouioursveil16ä ce queie Sardelespiedssur terre et ce,mCmelorsqueje suisdevenuela l8e
meilleurejoueusemondiale,
devenant
ainsidu jour au lendemain
une'figureflamandeconnue',et queie me suismiseä gatnerbeaucoup
d'argenC
Saprofession
de joueusede tennisI'amöneä s6journerplussouventä l'6tranger
qu'enBelgique.'Mes
diff6rentsvoyages
m'ont permisde d6couvrirde nombreux
plusbeauxque la Belgique,
endroitsbeaucoup
maisnullepart lespossibilit6s
de
sortie ne sontcomparables
ä cellesdont on b6n6ficieici.'Sabine
Appelmans
a
sansaucundoutelargement
contribu6ä ce gue de nombreuses
personnes
sachentauiourd'huiou se trouvela Belgique.Je
pensequec'estvrai,maisil reste
difficiled'expligueraux collögues
6trangersqueie viensde Flandre,
maisque la
Belgique
est compos6e,
outre la Flandre,
de laWallonieet de Bruxelles!

E

Een intieme plek waar
de patiönt herleeft
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Eind vorig jaar werd in
Wemmel het eerste palliatief dagcentrum in Belgiö
geopend.Het krram er op
initiatief van het Academisch
Ziekenhuisvan deVUB,
gesteunddoor het Oncologisch Centrum Yan hetAZ
en huisartsen en thuisverpleegkundigenuit de regio.
Het mooi gelegen gebouw
biedt niet alleen onderdak
aan het nieuwe dagcentrum
maar ook aan een aantal
professioneleorganisatiesals
de Federatie PalliatieveZorg
Vlaanderen,de palliatieve
thuiszorg Omega en het
Netwerk Palliatievezorg
Brussel-Halle-Vilvoorde.

In november vorig iaar opende het
Dagcentrum in Wemmel ziin deuren,
even later gevolgd door de opening
van het Coda-dagverblilf in Wuustwezel. Een heuse doorbraak, want alhoewel er veel gepraat wordt over de uitbouw van de palliatieve zorg, is Belgiö niet meteen een koploper in dit
domein en wordt er als het erop aan
komt weinig geinvesteerd.
'Het is de bedoeling om met het dagcentrum een aanvulling te bieden op
de bestaandethuiszorg en te voorkomen dat mensen worden opgenomen

in het ziekenhuis als het eigenlijk niet
noodzakelijk is', zegt klinisch psychologe Sabien Bauwens. In dat verband
wijst ze erop dat maar ließt 70o/ovan
de bevolking er de voorkeur aan
blijkt te geven thuis verzorgd te worden, tot het einde toe.'Het is mogelijk om iemand thuis te verzorgen
maar het is wel zwaar. Niet alleen de
patiönt heeft het moeilijk maar ook
de familie of de omgeving heeft af en
toe een rustpauze nodig. De patiönten
kunnen hier overdag verbli)ven of
verzorgd worden terwijl ze's avonds
terug gaan naar hun eigen, vertrouwde milieu. Dat kan thuis zijn, maar
biivoorbeeld ook een rusthuis. Intussen kan de partner even tot rust
komen of dingen doen waar hij
anders niet aan toe komt, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen. Als
die partner liever meekomt kan dat
ook, en is hii of zij meer dan welkom.'

Engels model
Een grote troefvan het dagcentrum
in Wemmel is dat ook de professioneie verenigingen er een stek hebben.
Een patiönt of iemand uit ziln omgeving kan bij hen terecht voor meer
informatie of voor een antwoord op
hun vragen. Zowel voor patiönten als
voor de naasten verzorgt de Palliatieve
Thuisequipe Omega een permanentie
van 24 uur op 24. Principieel is de

Bouwens
Sqbien
enklinischpsychologe
DokterWimDistelmons

opvang gratis, de patiönt betaalt
alleen een bi)drage voor de kosten.
Voor mensen die dit niet kunnen
betalen zoekt men een oplossing.
Naar analogie van het Engelse'The
is er zelß een gezellondenlighthouse',
Iige ontmoetingsruimte annex cafetaria waar patiönten, familie, zorgverleners, vrijwilligers en buren elkaar
informeel kunnen ontmoeten. Het
hele concept van het dagcentrum
komt trouwens overgewaaid vanuit
Engelandwaar er meer dan 200 dergelijke centra zijn.

Wat is palliatief?
VolgensVanDale is'palliatief' afgeleid
van het middeleeuws Latijnse'palliativus' (met een deken erover) en is
het een'verzachtendgeneesmiddel
dat de verschiinselen der ziekte in
hevigheid doet afnemen, zonder de
ziekte zelf
tot genezing te
brengen'.
'We willen het
dagcentrum nret

'We werkencllemoa
doel:
somenaonQ,Qn
de ziekethuishoude

propageren als een echt palliatief centrurri voor terminale patiönten. We
staan open voor älle mensen die langdurig (ernstig) ziek zijn of in behandeling en die daardoor heehvat missen, zoals socialecontactenbijvoorbeeld. Die kunnen ze hier terugvinden. Naar de patiönten toe leggen we
zo rveinig mogelijk de nadruk op het
palliatieve', verduideliikt Sabien Bauwens. Ook dr. Wim Distelmans denkt
er zo over.'Palliatief wat wil dat zeggen? Iemand die reuma heeft of diabetes wordt ook palliatief behandeld.
Het gaat om mensen die niet meer te
genezen ziin, die aan een levensbedreigende ziekte lijden en die aftakelen. Om hier binnen te komen moet
je niet eerst een etiket'palliatief' krijgen opgeplakt.'
'Palliatief wil niet zeggen dat mensen
hun toestand onder ogen zien en
aanvaarden.De bedoeling van palliatieve zorg is om de persoon naar een
goed einde te begeleiden en in optimale omstandigheden op te vangen,
en dat kan ook in complete ontkenning'voegt Sabien Bauwens eraan
toe. Het is in deze context dan ook
logisch dat het dagcentrum eveneens
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psychologischesteun en begeleiding
biedt.'Zeker in de laatstelevensmaanden hebben de rnensenhet vaak
nroeilijk e n r. h et rir it o r oor depr es -

is ook een kleinere

sie heel groot. Ook op dat r'lak onder\t.,LnL
r rr rr i, d e na trc r t en z r jn om geving . zcg t Sa birn Baur v ens .

groepen, een hobbykamer, een keuken, een
koffiehoek, een badkamer met aangepastbad
en jacuzzi,een behandelkamer,ruimte voor

Z onr L d r klin r:ch pslc l. r ologeals de
,i:t: ..\lrzcit op het belang van humor
.:-.: : , ,!llrike situa ties'.M ens en denk en
'.
je in de buurt van een patlönt
":x iat
:.-ieenrnag fluisteren en dat er vooral
nret gelachenmag worden, maar op
die manier neem ;e juist nog een stuk
levenskwaliteitweg' meent Sabien
Bauwens.'In de klassiekemedrsche
'"vereldwordt humor vaak verrvard
r-neteen gebrek aan beroepsernsttern'ijl beide niets, maar dan ook niets
rnet elkaar te maken hebben', zegt
Wim Disteln-rarrs.

Verzorgen zonder betuttelen
Wim Distelmans:'ln de palliatieve
zorg geeft de patiönt de toon aan en
jij speelt daarop in, zonder te betuttelen. Dat laatsteis in de huidige
gezondheidszorghelaasschering en
inslag.De enige goede manier is om
er \.oor te zorgen dat de patiönt optimaal on-rkaderdwordt. Een patiönt die
hier bijvoorbeeld voor een bloedtransfu sieko mt. zit b ij ons in een
aangenamewoonkamer en niet ln een
overbevolkte,onpersoonlijke ziekenhuisgang.'En inderdaad,het centrum
lijkt ir.rniets op wat wij hier in Belgiö
kennen. Er is een gezelligewoonkamer met rnuzlek, t'"',r'ideo en bibliotheek 6n met zetelsdre goed zitten. Er
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gesprekken,een
gespreksruirntevoor

een kapsalonen ga zc)
maar door.
Dokter Dlstelmansis
niet t6gen ziekenhuizen, maar stelt ger,''oon
vast dat een aantal
behandelingennu in
het ziekenhuis rn".orden

Depotiöntgeeftd€toonoon

uitgevoerd, terwijl dat
helr m aal ni e t h o e t t . 'H r t l i j n n a t u u r
lilk allemaalzaken die je niet op 66n
dag kunt veranderen.orn tot een
nieuwe cultuur in de gezondheids
zorg te komen froetel] er nog heelu'at
barriöresdoorbroken rvorden'.
'Belangrijk orr te \\'eten is dat u.ij niet
de taak van de hursartso\:ernemen.
Wat n'ij wel doen is eer.rbehandeling
uitvoeren die thuis nret kan. Alles
gebeur t in s t r i k t o r e r i c g . c r i s g c e n
c onc ulr enti e . i c d . r c z ,r r g \ e r l e n r r i s
evenwaardigen ne u'erken allernaal
samen aan 6en doel: de zieke thuis
houden. Ook dr. Hr,rllebroeck,secret ar is v an de W( n ) n ) ( l \ ( l t u i s a r t s r n k r ing, pleitt c b i i d r , ) p e ni l r g v a r r h e r
centrurr voor een 'globale interdisciplinaire en pluralistischesamenwerking over alle zuilen en muren heen
er-rdit in het belang van de centrale
sni
l 6orrrrr de
-r__-_ö---_
--

Day centre in Wemmel
encourages home care
At the initiative of the University Hospital of the Vrle Universi.Belgiuml first palliativeday centre was opened in
teit Brussel,
late
last year.Thisrepresentsa genuinebreakthrough
lWemmel
lbecause,althoughone hearsa great deal of talk about palliative
lcare, Belgiumhas hardly been a front-runner in this field and litI tle real money has been invested.Thepurpose of the day centre is to supplementthe already-existinghome care and avoid
havingto admit people into hospitalwhen it is not truly necessary.Thepatientscan stay in the centre during the day and
return to their own environmentin the evening.Thisgivesthe
patient'scare-givingpaftner or family some time off, either to
relax or to do things they otherwise couldnt.
One of the major advantagesof theWemmel day centre is that
the professionalpalliativecare associationshavea contact point
there, where a patient or someonefrom his environmentcan
ask for more information or get answersto their questions.The
whole concept has in fact been borrowed in England,
where
over 200 such day centres alreadyexist.

zieke medemens'.
De huisartsenwerden overigensvan
bij de start bij het
project betrokken
en de samenwerking verloopt urtstekend.

Veel goodwill,
geen geld
De patiönt u'ordt
liever thuis ver,^,-Ä.-.1,,,
komt nog bij dat
thuiszorg minder
duur is dan een
ziekenhuisopna
me. Toch is er
voor dit project

g66n terugbetahngvoorzien vanult
h e t R I Z I V 'D e t h r . r i ser r b l i l i 'e n d e
patiönt rvordt eigenlijk financieel
gestraft'vindt SabienBauwens.
Op dit ogenblik is het centrum twee
dagen per week open. De initiatrefnemers willen de nodige tljd nemen om
te groeien en om zeker geen fouten te
maken.'We hebben moment.eeleen
mooi team, maar we zullen zeker
moeten urtbreiden als we vaker open
zijn' zegt SabienBauwens.De u'erking
van het dagcentrum is op dit ogenblik
maar rnogelijk door het enthousiasn-re
van de vrij."villigers en de goodr,r'ill
van een aantalmensen. Dat is heel
m o o i r n a a rl r e t r s u p z i j n r r r i n s t
bedenkelijk dat het dagcentrum op
g e e n e n k e l e s t r u c l u r e l ef i n a n c i e r i n g
kan rekenen.
Het centrur.nkwam er dankzij het AZ
van de VUB en kreeg een flinke som
geld van gedeputeerdeEeckelaersvan
de provincie Vlaan-rs-Brabant,van
voormalig staatssecretaris
Vic Anciaux
van
Kanker
en
Kom op tegen
en de
Vereniging voor Kankerbestrijding.
Katliy Lindekens en R6gir.raldMoreels
zullen als meter en peter van het initiatief ook aan de kar trekken. Maar
hoe moet het verder op langere termijn?'Hopen dat er geld komt en aan
d e b e l b l i ; v e n t r e k k e n ', z e g t S a b i en
B a u w r n s . ' E n n r t s s c l r i e np e n s e n k cr missen organrseren?',over\\'eegtWrm
Distelmans.
Geneviöve Ostyn
Palliatief dagcentrum AZ-VU B,Vander Vekenstraat | 58, | 780 Wemmel,

tel.02/45682 02,fax:021461
24 41.
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god van de vruchtbaarheid is door de
aristocratische Ioniörs al voor onze
tiidrekening van de Olympos verdreven. Zij propageerden immers een
Spartaanselevenswandel, waarin geen
plaats meer was voor bruisende
drinkpartijen.WA.C.K.O. wil de god,

MUSICAT
Dolly in Overijse
Toneelgroep TROS dankt
zijn naam duidelijk aan de
Druivenstreek. Sinds enkele
iaren pakt dit gezelschapuit
met grootschalige operettes
en musicals. Na 'Het Witte
Paard','The Sound of
Music' en'De Witte' vond
huisregisseur Jaak Petersen
de tijd rijp voor'Hello
Dolly'. Deze Amerikaanse
klassiekerlag al verschillende seizoenen in de Ia, maar moest wijken voor
andere theaterprolecten. Noch de
Broadwayversie,noch de befaamde
film, maar het oorspronkelijke verhaal
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werd als leidraad genomen. De decors
en de setstukken, die afwisselend een
NewYorks stadsbeeld,een restaurant
en een winkel voorstellen, zijn vervaardigd op de afdeling houtbewerking van het GITO. Hiide Crommelinck, directrice van deze onderwijsinstelling, neemt de veeleisende titelrol voor haar rekening.'In de eerste
taferelen belichaam ik een vrouw die
alleen maar op geld uit is', licht ze
bondig toe.'Later halen de romantische gevoelens gelukkig de bovenhand. Tijdens de repetities hebben de
vier koppels uit het stuk grondig
moeten werken aan hun stem. De
zangpartiien ziin niet onoverkomeliik,
maar wel erg moeiliik.'Met welke
musical in 1999 het 2O-jarig jubileum van TROS zal worden gevierd
blijft voorlopig nog een verrassing.
'Hello Dolly', Overijse, CC Den

Blank6,7,8,1
| 5,20,21
3,14,
en 22
maart.Tef:
021687
59 59.

CONCERT
Folk en softiazz
Yan eigen bodem
Hoewel het enigeVlaamse folktildschrift onlangs werd opgedoekt, is er
toch duidelijk sprake van een heropIeving van dit muziekgenre. GespeciaIiseerde festivals als dat van Dranouter. maar ook meer intieme clubconcerten zijn echte publiekstrekkers. De

groep Kadril draait al twee decennia
mee in dit circuit.Tijdens een stage
kwamen de muzikanten in contact
met Lais, een driestemmige meidengroep die Middeleeuwse liederen uit
Vlaanderen, Zweden, Italiö en Bretagne bewerkt en met een hedendaags
sausjeovergiet. Beide ensembles voelen zich nu zo verwant dat zij het
podium met elkaar delen.
Ook de softiazzbeleeft gouden
dagen. KissMy Jozzverenigt muzikanten, die in een vroeger leven deel uitmaakten van dEUs,Moondog
Jr of Evil
In de concertzaalexperiSuperstars.
menteren en improviseren ze er op
Ios. Een confrontatie met /4k0Moon
wordt niet uit de weg gegaan. Ook
het trio rond Fabrizio Cassolvestigde
mede zijn naam met geruchtmakende, want onverwacht dynamische
jamsessies,zoals bijvoorbeeld op het
laatste Middelheimfestival.
Kraainem, Gemeenschapscentrum
De Lijsterbes. Kadril en Lais verzorgen een dubbelconcert op zaterdag
7 maart om 20u. Kiss My Jazzen
Aka Moon zijn te gast op vrildag 20

28 06
maartom 20u.Tel:
021721

TONEEL
De duistere krachten
Yan Dionysos
Omwille van de vroegtijdige dood
van zijn moeder, werd de Griekse
natuurgod Dionysos opgevoed door
vrolijke nimljes. Wellustige saters
kozen hem meteen als hun speelkameraad. Waar Dionysos, eenmaal volwassen. ook verscheen. overal vloeide
rijkeliik het edele druivensap.Wie
hem in zijn handel en wandel dwarsboomde, verloor, volgens de legende,
meteen zijn zinnen. Het absurdistisch
theaterensembleWA.C.K.O. Iaat deze
mythische figuur herleven. Maar dat
gebeurt niet in een handomdraai. De

die onrechtstreeks ook aan de basis
ligt van het klassiekdrama, in ere
herstellen. Niet door hem malse geitenbokjes of hertenkalfies te serveren.
Wel door hem en zijn huidige volgeIingen op visuele grappen en hypnotiserende oerklanken te vergasten.De
acteurs hopen dezelfde climax te
bewerkstelligen als de ongeremde
priesteressenof bacchanten, die zich
indertijd met dierenhuiden omhulden om zich al dansend en in ertatische toestand met hun rondbuikiq
idool te verenigen.

'The Returnof Dionysos':VUB,
AulaQ op 4 maartom 20u30,
CC Strombeek-Bever
op 2l maart
om 20u30,'tVondel
in Halleop 27
maart,Vly'estrand
Dilbeekop I april.

TONEEL
Een bed asperges
Aspergescheutensmaken het best als
ze zacht zijn. Het komt er dus op aan
om ze op het juiste moment te oogsten.Voor de Nederlandse auteur
Frank Houtappels was de aspergeteelt
het uitgangspunt om er een familiedrama rond te weven dat bii onze
Noorderburen druk wordt gespeeld.

E
Een kaal aspergebed
vervult in het stuk een

en geeft, zonder te vervallen in pathetische stroperigheid, gesralteaan haar
immens verdriet; ze verpersoonlijkt
een onschuldig meisje dat door emoties wordt overweldigd. Die psychoIogische inleving is 66n van De Moors
belangrijkste stijlkenmerken:'Zodra

belangrijke symbolische
functie, die we hier niet
meteen verklappen.
Ignace Cornelissen ontdekte het toneelscript
per toeval en kocht
voor zijn Turnhouts
ensembie Het Gevolg
onmiddellijk de opvoeringsrechten. Typisch
Hollandse toestanden
werden weggemoffeld
en vervangen door
Vlaamse. Aan het eindvon

een acteur afstandelijk speelt, ben ik
niet meer in hem of haar geinteresseerd. Het wordt pas interessant als
hij of zij volledig versmeh met ziln
personage.Ik hou niet van een al te
kritische invulling en denk niet in
systemen. Dat lilkt mij te vermoeiend
en alleszins veel te beperkend. Elke
voorstelling groeit uit de chaos ofde

deospergetijd
is op de eerste plaats een authentiek meidenstuk.
Drie actrices vormen een zustertrio
en een vierde speelt moeders mooiste. Op de jongste na, wonen ze in

Middeieeuwsenarren.Dezebuitenmaatseproductiewerd niet onterecht
genomineerdvoor de Signaalprijs.

een klein Limburgs plattelandsdorpje.
In dit besloten milieu lijkt verveling

Duisburg,PachthofStroykens,zondag I maart om l5u.

troef, Tot de uitgeweken zuster terugkeert. Pasdan gaan de poppen aan
het dansen.Als iedereen ziin masker
aflegt, merk je dat niemand nog kan
terugvallen op een duurzame liefdesverbintenis.
Het Gevolg komt op 25 maart naar
Westrand Dilbeek en op 30 april
naar CC Strombeek-Bever.

I JEUGDTHEATER
Gordijnen Yoor koniinen
Krachttermen, bikkelharde sropwoorden en gniffelende gezichten voeren
de boventoon bij TheoterGordijnenvoor
Konijnen.Regisseurs Olivier de Smer en
Walter Janssenshalen ook kniezende
kinderen en behoedzame ouders over
de streep. De recht-voor-de-raapse
taal is zowel gedurfd en brutaal als
ontwapenend. Sommige volwassen
toeschouwers mogen dan al rode
oorties krijgen bij dit schouwspel,
hun wel opgevoede kinderen bliiken
zich van geen kwaad bewust en
proesten het uit. Koen de Ruyck,
Wouter Bruyneel en Tom Vermeir
staan nog maar sinds kort op de planken.Toch kunnen ze hun publiek naar
believen manipuleren. Ze veranderen
in veelsoortige stripfiguren die zich
gedragen als onverbloemde nazaten
van de commedia dell'arte en de

RAND

SOLO

improvisatie. Soms moet een tekst
wekenlang worden geanalyseerd
vooraleer ik precies weet hoe de
toneelruimte op de meest bevredigende manier kan worden bespeeld.
AIs theatermaker ben ik daarbij volledig aangewezen op de bereidwilligheid van mijn acteurs.Met Antje De
Boeck heb ik elk element grondig
overlegd en zo zijn we tot deze doorleefde productie gekomen.'

Schrijnende liefdesgeheimen
Tervuren, CC Papeblok l4 maart
Op 66n van zi)n vele speurtochten
door de buitenlandse literatuur ontdekte Bob De Moor, artistiek leider
van het Brugse gezelschapDeKorre,
de Spaans-Catalaanse
schrijßter Mercö
Rodoreda. Gabriel Garcia Marquez
prees haar als de ontroerendste verhaIenvertelster sinds de burgeroorlog.
Actrice Antie De Boeck leefde zich in
in haar schrijnende liefdesgeheimen

om 20u30.Tel:02/768
03 00

Wat is opera?
Opera mag dan heel populair ziln bij
sommigen, anderen vinden het maar
niets. Misschien omdat onbekend
onbemind maakt? De vzw Culturama
wilt daar wat aan doen en organiseert
in Dilbeek de cursus'Opera: onbe!
5
5
i
I

kend, onbemind en o zo
boeiend'. In zeven bijeenkomsten (telkens op donderdagavond, vanaf 5 maart)
t.ilgt u een inzicht in de
historiek en de techniek van
de opera en aan de hand
van muziekfragmenten komt
u meer te weten over de
verschillende soorten stemmen, de compositie, de
genres, en nog meer. Docent
is VRT-medewerker Johan
Lauwereins.
Voor meer inlichtingen:

Culturama,tel.02156927
74 (tussen
8 en l0 uur)
fax:021569
3144
Ludo Dosogne
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Vruchten van
gramschaP,Passie
en raadselachtige
sereniteit

t6

Het'glazen dorp' van weleer,
Hoeilaart, is van oudsher een
trekpleister Yoor beeldende
kunstenaars.Zeer in tegenstellingtot de niet altijd
beminde tweelingzuster
Overiise heeft het plaatsje
zijn landelijk, stil karakter
behoudenen is het ook zelden het toneel van taalperikelen. Misschienheeft de
weldadige invloed van de
middeleeuwse mysticus
Ruusbroec,die ooit ziin stek
had in het naburige Groenendaal,daar wel iets mee te
maken.
Op een hoogte buiten de dorpskom,
daar waar de weg naarTerhulpenzich
langsde roestigeserresslingert,
woont een kleine kolonie van schilders en beeldhouwersdie met zeer

MorincVan
Äcker

verschillende dingen bezig zijn,maar
die met elkaar gemeen hebben dat ze
allemaal even geboeid zijn door de
onweerstaanbare aantrekkingskracht
van dit landschap.
Het gaat hier nochtans niet om
streekschildersdie voor uw rustiek
interieur een proper geborstelde koein-de-wei op maat konterfeiten, maar
om kunstenaarsdie in het internationale tentoonstellingscircuit zitten en
zowat overal exposeren; Namen zoals
Marcus De Vestele,Bern W6ry, Vincent
Sturbelle en Reinold Poot.

vrouwen met minstens drie borsten
van eenzaatW6ry (schampere commentaar van de concurrentie: 'Hij weet
gewoon
niethoeeenvrouweruitziet'...)meer
vertellen over de maker dan het
model.

Gezamenlijk uitbundig
De onrust die uitgaat van hun werk is
kenmerkend voor de groep en verraadt de nabiiheid lan de grootstad.
Ze leven samen, drinken, stelen
elkaars lief, maken ruzie, leggen het
weer bij.... en vertrekkenop reis. De
vergelilking met het Latem van rveleer dringt zich op, maar in tegenstel-

Vanuit deze uithoek
in Hoeilaart wordt
een vloed van
passionele
boodschappenvol
liefde en haat de
wereld in gestuurd

Minstensdrie borsten
In de Rowiesstraathebben ze een oud
druivenmagazijn verbouwd tot
woonst met atelier en een expositieruimte. Achteraan in de verwilderde
tuin heb je een prachtig uitzicht op
de dorpsvallei, al kruipt de nieuwbouw Iangs de heuvels traag maar
gestadig opwaarts. De obsessievan
beeldhouwer Sturbelle komt ons al
van ver op de Rowiesstraat toegewaaid: in de winterzon pieken schitterende ijsbeslagenkono'snaar de
lucht. die vertrekkensklaar worden
gehouden, alsof de ongewone bewoners elk moment een nieuwe zondvloed verwachten. Sturbelles' atelier is
volgestouwd met grote schroothoopoblecten die op recyclage wachten en misschien ooit Venetiö zullen
zien. Hii is ook decorbouwer, moet
het van grote dingen hebben en
pocht met ziin mannelijkheid, hetgeen een nieuw licht werpt op de
rechtopstaande vaartuigen aan de
voordeur. De steeds kwinkslagen uitdelende De Vestele is wat kalmer en
schildert met grote penseelstreken
barre modderlandschappen, terwijl
de duister-demonische portretten van

ling tot de Leieschilders is Hoeilaart
voor de groep -die zich overigens
niet voor 66n artistiek gat laat vangen- geen levenslangeoase maar eerder een vluchtheuvel. EIke verkoop
van een werk wordt uitbundig en
gezamenlijk gevierd met een kroegentocht, waar in eerste instantie de
plaatselijke horeca beter van wordt,
maar die dan verder uitdijt tot een
dagen- en nachtendurend gelag tot
ver in het Zennegat. Het eindpunt is
steevastde'Serceuil',een sinister Brussels cafe waar de tafels door doodskisten zijn vervangen en wandelende
geraamtesu bedienen.

Permanente
artistieke koorts
levenswandel
en
Doorhun turbulente
hun verknochtheid in het uithangen
van het beest, ziin ze algemeen
bekend als'de Poten' of'de Poten van
het Beest', waarbij nailverige tegenstanders wel eens durven spreken van
zielepoten. Dat brengt ons meteen
bij de geesteliike leider van het uitbundig gezelschap,Reinold Poot.
Deze telg uit de bekende Vlaams-Bra-

bantse kunstenaarsfamilie, uitgewaaierd vanuit bakermat Vilvoorde (met

o
c

;

vader-beeldhouwer Rik Poot en grootoom-componist Marcel Poot als de

z

bekendste), straalt een zekere branie
uit en een evenwichtige maar kordate
zelfzekerheid die ook in zijn doeken
is terug te vinden. Figuratief maar
niet aan zijn onderwerp gebonden,
schildert hij mensachtige naakten,
zonder twiifel allemaal wouwen uit
ziin leven. Alle zelfbeklag of kneuterigheid zijn hem vreemd; Zijn rurig
betoog over schilderkunst wordt
ondersteund met mistgehamer op
tafel. Reinold is steedskwaad en heeft
het vooral gemunt op de'conceptuele'kunst, sterieleideeön die zich
heilig verklaren nog voor de verf
droog is.Voor hem gaat het om energie, emotie, intuitie, vitaliteit. De
anderen knikken instemmend. Vanuit
deze uithoek in Hoeilaart wordt een
vloed van passionele boodschappen
vol Iiefde en haat de wereld ingestuurd, als manifest tegen de rationaliserirlg die ook de kunst in haar
greep heeft gekregen. De quasi-chaotische vitaliteit van de groep blijkt een
draagvlak voor een permanente artistieke koorts waar ze misschien geen
gezegende leeftijd mee zullen halen,
maar die alleszins productief werkt.

Sereen en zonder ambitie
Ze worden echter allemaal opvallend
stil, als het gesprek komt op'die van

ReinoldPootenVincentSturbelle
de overkant'. Ze leeft aan de andere
zijde van het dorp, vlakbii de kapel
vanWelriekende, en heet MarinaVan
Acker. Stilaan wordt het mij duidelijk
dat deze kalme vrouw van een iaar of
veertig al de Poten om haar vinger
draait, hen zelfs mentaal van op
aßtand stuurt. Wie de kolonie van
modernistische wildebrassen wil kennen, moet uiteindeiiik bii de antieke
Marina zijn. Terwijl de potige Gothen
elkaar zouden vermoorden om het
eerst inVenetiö aan te komen, is MarinaVan Acker opgehouden met exposeren en verschijnt ze alleen op verzoek.Ze schildert in een heel aparte,
lyrisch-absracte stijl die bevrijd en
gelouterd aandoet. Heel sporadisch
steekt iemand van de kolonie, altiid
alleen. het dal over
om zich zwijgend te
laven aan de sereniteit van deze kunstenareszonder
ambitie.

liu
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Kühstler.Auchheute noch lebt in dieser noch sehr ländlichen Gemeindeeine kleineKolonievon Malernund Bildhauern,die, wie viele anderevor ihnen,von der unwiderstehlichenAnziehungskraftder faszinierendenLandschaft
gefesseltsind.Es handeltsich bei den Künstlern nicht um
regionaleBekanntheiten,
sondern um Künstler,die auf
dem internationalenAusstellungscircuitihren festen Platz
habenund an vielen Orten ausstellen: MarcusDeVestele,
BernW6ry,Vincent Sturbelleund Reinold Poot. Die Unruhe, die von ihrenWerken ausgeht,ist kennzeichnendfür
diese Künstlerkolonie.Die leben zusammen.ziehen
zusammenlos,streiten sich,vertragensich . . . und ieder
Verkaufserfolgeines Künstlerswird gebührendgefeiert.
Wer die Kolonie der modernenWilden kennenlernenwil,
musszu MarinaVanAcker gehen.Sie malt in ihrem speziellenund aparten lyrisch-abstraktenStil und jeder Ehrgeiz ist ihr fremd. Sporadischlassensich auch die anderen
Bewohner der Kolonie bei ihr sehen,um sich an der
angenehmenHeiterkeit der Künstlerinzu erfreuen.

Raadselachtig
loflied
'Voormii is elk
doek een nieuw
begin, een geboorte', verrehze zachr,
terwiil ze haararelier als een kleine
kapelvoor mil
opent.En: 'Elke
bloem verbergter
duizendandere'.
Slechtsenkelevrouwelijke discipelen
duldt ze permanenr
in haaromgeving,
die overgaarin een

tuin van het leven. Marina en haar
gezellen nemen als model een bloem,
een knoestige tak, een bol knoflook of
wat Mandragorabloesem, en schilderen van daaruit een getemperd loflied
op de natuur en het leven, ondersteund met ingeplakte jute of behangpapier, texturen die als een orgelklank
het gezang zijn zwaartepunt geven
zonder het de lichtheid te ontnemen.
Als het schiiderii is voltooid, is ook de
bloem of het stuk natuur verdwenen,
of beter: omgetoverd tot een spel van
licht en kleur, dat de toeschouwer een
totale vrijheid van beeldvorming
gunt. In dit wonder zlen u en ik wat
wij willen en wensen. Ondoorgrondelijk en raadselachtig wenkt het kunstwerk als een woord van liefde voor
elkeen die het met de ogen aftast.
AIle verfrecepten ziin geheim, ook en
zeker voor de Poten. Bii MarinaVan
Acker is kunst verbonden met
geheim, discretie en verborgenheid.
Ze mag er niet aan denken dat haar
werk zou worden opgenomen in de
grote vaart der voikeren, de kunstmarkt, de komedie van de biönnaies,
triönnales en andere cultuurkermissen.Voor de rest is ze veel met haar
kinderen bezig, de keuken, de was, de
vaat, de tuin, kortom, alles waar
'grote' kunstenaars de neus voor
ophalen.
Het is beginnen stortregenen.Als ik
terugloop over de kolkende IJseen de
heuvel aan de overkant bestijg tot aan
de Rowiesstraat om mijn reportage af
te ronden, blijken ze allemaal vertrokken te zijn. Aan de deur hangt een
laconiek bordje met: 'Gesloten wegens
verkoop'.
fohan Sanctorum
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Ik zet me aan de leestafelin
de krantenhoek, groet de
gepensioneerde pastoor
tegenovör mij, zie de jongeman naast mij werkaanbiedingen navlooien en ben op
mifn gemak. Meer zelß: ik
voel me verwend door de
Vlaamse Gemeenschap,die
bij decreet heeft bepaald dat
elke Vlaamse gemeente een
Nederlandstalige bibliotheek voor haar inwoners
moet inrichten.
Rondom mij ziln ook nietVlaamse inwoners aanwezig
en bezig. Een oma helpt
haar kleindochter aan docu-

M
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E G E N

OPEN
OPENBARE
BIBLIOTHEEK

co-ouder van her bibliotheekdecreet, deed in dat
verband in een Randkrant
al het goede voorstel om in
de openbare bibliotheken
vertalingen van Vlaamse

Na het zondagsontbiit een uitstapje maken
naar de gemeentelijke bibliotheek is voor mij
ontspanning en zinnig tijdverdrijf. Extra krantenvoer slobberen en weekbladen besnufrelen.
Weetjes opzoeken en vondsten kopiören.Vele
boeken inkijken en weinige uiwerkiezen. Ook
wereldwijd dwalen door lnternet kan tegenwoordig in onze bibliotheek van Overijse, die
riant gevestigdis in het cultureel centrum.

school in het Nederlands en ze verstaan elkaar in 6fty-fifty NederlandsFrans.Aan de balie staan een jonge
moeder en haar zoontie. Zij maant het
jongetje tot kalmte in vloeiend Frans
en spreekt behoorlijk Nederlands met
de bibliothecaris. Moeder en zoon
kozen kinderboeken uit met korte
tekstjes in het Nederlands, de taal
waarin het iongetje leert lezen. Zo te
horen speelt deze bibliotheek in een
Vlaamse randgemeente ook haar officieuze communautaire rol: ze bevordert behoud en kennis van het Nederlands in de Vlaamse gordel rond Brussel.
'Er staan hier ook mensen van La
Hulpe ingeschreven', zegt de bibliothecaris, wilzend naar de Waalse
buurgemeente van Overijse. Kinderen
van La Hulpe leren lezen in het Frans
maar worden ook onderwezen in het
Nederlands. En La Hulpe heeft Nederlandstalige inwoners als Overijse
Franstalige.'Boekforensen' heten die
grensoverschrijdende lezers, las ik
zopas in de krant.
Overijse heeft naast zijnVlamingen en
Franstalige inwijkelingen ook Engelsen Duitstalige gasten in huis. Hebben
die wat aan de bibliotheek zoals ze
wat aan het zwembad hebben? Nee.
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tenzij ze voor Time,de Encyclopedio
Brittonicoen Internet binnenkomen. Het

op de plank.

Dat zou verdorie wat
anders zijn dan het ongelukkige en
achterhaalde gedoe in de zes faciliteitengemeenten. Daar moeten de tweetalige bibliotheken zich naar de verdeelsleutel 7 5 / 25 voor respectievelijk
Nederlandstalige en Franstalige boeken schikken 6n naar de kromgegroeide situatie in de gemeente.

mentatie voor de geschiedenisles.De
vrouw is Franstalig, het kind loopt
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auteurs aan te bieden. Claus
in het Engels, Hemmerechts in het Duits: anderstaligen zullen hen eerder
lezen in de rand dan in
hun thuisland. En deVlamingen moeten eindelijk
de boeken van Franstalige
Belgen gaan lezen, enzovoort: leeswerk en -plezier

In Sint-Genesius-Rodeis alles nog van
oudsher ok6, ook al zou de bibliothecaressezo te horen de door mii
gepropageerdeVlaams-en-open-internationale aanpak verkiezen boven haar
7 5 /25-tweetalige eierdans.In Wem-

aanbod van Franse boeken ln een verdomhoekje van de boekenzaal is bijzonder schraal, Iaat staan dat van
Engelse en Duitse. Ik veronderstel dan
ook dat anderstalige inwoners denken
dat de bibliotheek er alleen is voor
autochtone Overiisenaars.

mel heeft de bibliothecaris Franstalige
boeken r-an de rekken moeten gooien
om gesubsidieerdte bli)ven. In
Wezembeek-Oppem was daar geen
beginnen meer aan. In Linkebeek is
het aanbod van Nederlands- en Franstalige boeken fifty-fifty, maar het
Franstalige publiek overweldigend in
de meerderheid. In Drogenbos is het
aanbod ook gelijk en komen ook
meer Franstaligen over de vloer, maar

Dat zint me niet. Ervan uitgaande dat
de bibliotheek voor mil blijft wat ze is
en per decreet moet zijn, vind ik dat
ze ook mag openstaan voor de internationale gemeenschap die in Overij-

de sfeer is er traditioneel tweetaliger
en gemoedelijker. Kraainem heeft nog
geen openbare bibliotheek, wel een
Vlaamse bibliotheek in een parochie-

se huist en ook mijn niet-Vlaamse
dorpsgenoten mag verwennen. Een

zaal en een Franstalige in de Foy'er
Culturel. Zo wordt de situatre van

interessant anderstalig aanbod en een
geinteresseerdinternationaal publiek
zouden de bibliotheek van ons Vlaams
dorp niet alleen allure geven, maar
ook volwassenheid.
Clara Haesaert.Vlaamse dichteres en

Sint-Genesius-Rodetot Kraainem
almaardoor oubolliger en is ze even
onhoudbaar als zo'n faciliteitengemeente zelf,
Brigitte

Raskin

FaciIite itengemeente n
op zoek naar steun in Vlaanderen

l'

De zes faciliteitengemeenten in de rand trekken
momenteel met een sensibiliseringscampagne door het
Vlaamse land. Het organiserende Komitee der Randgemeenten, het Algemeen
Nationaal Zangverbond en
de Vlaamse Cultuur Stichting willen met de actie de
rest van Vlaanderen met de
neus op de taalproblematiek
drukken. Daarmee hopen ze
reacties los te weken en met
druk op de politici de faciliteiten ongedaan te maken.

faciliteitengerneenten.
Met druk vanuit de basisop de politici hoopt hct
Komitee der Rar-rdgemeenten
de bal

n r a n d a t a r i s s c n . 'S i n ddse b e t o n ncr i n g
v a n d e I ä c i l i t c i t c ne n d e r e c h t str e e ksc
v e r k i e z i n gv a n s c h e p e n e ne n O CM W

sneller aan het rollen te krijger.r.Het
grootste obstakeldat moet r.erdu'ij
nen is het laciliteitenstelsel.
'We verzettenons al 35 jaar tegen de

a l g c r 'a a r d i g d e ni n 1 9 8 8 , i s I t c t zo g e
naanrdeConrite der Mandatarissen
e e n s t i l l e d ( ) o d g e s t o r v c n .D e V l a a n tse
v e r k o z e n e nh c b b e n g e e n g e z a n te n l i j ke spreekbuisllecr, net nu de fiancofone burgenrccstcrssteedsvaker
r t 't t r lr ri d t , r d t . s t a r d p r rr r l r r r i t )n ( .r 'r 'lI( .t
r va n
t e g e r -dr e V l a n r i n g e n . 'E l s l a n d eis
o o r d c c l d a t p e r s o o n l i j k ee n p a r ti j b e
langen ran de Vlaarnscntandatansse.r'r

misbruikte faciliteiten', zegt Peter
Elslander,uoord',oerdcr van het
'Hct
Konritee dcr Randgerneenten.

De campagnericht zich rot de Vlaamse verenigingen overal ln het land.

stelselheeft zijn docl ont de anderstaligen te integrcren noort bereikt. De
als c lr a1 6 r r (g'r \ J n I I r ( , c l p r i ( ) r i t a i r / i j n
bij verdere onderhandelingcnover de
staatshervornring.
HoelveI de reactie
laat klvarn, juichen \\c toe dat Vlaan-ts
minister Leo Pretersinspanninger-r
levert om het stelseI a{ te borLu'en.'
Eslar-rder
n'ijst in dat verband ondcr

Centraalstaatde voorstelling \.an een
(te) lange videofilm over het ont,

ulrrrdr)u

staanen de evolutie van de taalpro-

'Het grootste obstakel dat
moet verdwiinen is het
faciliteitenstelsel'
blen.ratiek.
De rnitiatiefnemersboksten de filrn rn elkaar nrer alnareurbeelden, wat ]ret overbrengenvan de
hoo dsch apb ep aa ldniet alt ijd r en
goede kornt. Aan bod komen onder
rneer de marsen op Brussel,het Egrnontpact en de druk op de l.ruurprijzen ten gevolgevan de vele Europese
inwijkelingen in de randgemeenten.
De beelden worden aar-relkaar
gep raa tln t.t (o mnlent aar v an enk ele
r-rotoircVlamingen uit de rand, zoals
de voorzitter van het Davidsfonds
profbssorFernandVan Hemelryck.
Naast de videofilm hebben de organisatorengastsprekers
klaar staandie
aanvullendeuitleg geven over de
situatie in De Zes.De sensibtliseringscarnpagneloopt tot de syrnbcr
lisch gekozenelide juli, de fbestdag
van dc Vlaantsegerneenschap.
Het
pakket kost geintercsscerde
vereni-

f r eer naa r e c n o p r n r c p e i l i n gv a n
\!d ü r

!r r
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deVlaan r s eP o l r t r c rc l es t r e n g e r et o e passingvan de lacilitcrten boven aar.r
het lijstje nret nieu\\ laarsu'ensenhebben staan.\laar r-rrtdiezclfäe opiniepelling blijkt ook dat dcze r.r'ensbij
de bevolking 1r.rsop rlc ellde plaats
k om t .

Meer investeren
De or gan i s a t o r t n\ a n d e s en s i b i l i s e
r ings c an r p a g n t ,D c Z e s , v i n d e n h e t
nc lot t t t l a a t o n t a c t i e t e \ ( ) c r e n e n
'!vataan clt sitLratiein dc randge
lneentell te leranderctt.'We vragen
de lbder a l er r g t r r n g d e j o n g s t e
s t aat s hr r r o r r n i n gc o n s e q u e n tt o e t e
pas \ Lll r r ) d i t t r r t t t t l l . h r l a s t i r t g -t . r r
pos t k an t o r r n ( ) \ r r t e h e v e l e nn a a r
Vlaand(r ( n i r ' 1 r 1 . 1 1r1arr r n a a r B r r r s
s c l' , bc t o o g t E 1 : l a n d e r'A
. an het toe
kcnr-tcrrvan het EU stenrrechtlroetelt
strengeroon,,aardcn r'<>ordc Euro
peanen in dr rancl norden gekop
peld. De \ 'l a a r n s er eg er i n g t r o e t n t e e r
investrren ur dc rand, zcker nu er een
overschot rs op de begroting.Vooral
het pr ole c t V l a b i n v r : s td, a t t o t 1 9 9 9
s lec ht sin / 2 l a a g g e p r i j s d e\ \ '( ) o l t g c
lc gc nhc d e n r 'o o r z i e t ,r n ( ) e tn r e er p e r
s onc eIen a a n d a c l i tk r i j g e n . '

ging en 2.0 00 lran k

Stille dood
Mislukte integratie
Het opzet van de carnpagneis orn de
Vlarningen elders in het land bervusr
te maken van de taalproblentenin de

Opvallend is dat het Kontitee der
Randgerneenteuvoor het eerstopenlijk een r.eru'ijtendevinger durft uitstekenin de richting van deVlaamse

k l a a r b l i j k e l i l kz u a a r d c r z i j n g a an
u'egen dan het algcntccnVlaanrs
belang.'
Veel krf hecfi hct Konritee der Randgenleenterrr'oor <lc provincie VlaarrrsBrabant,dic nret beperkte nriddcler-r
\ c r d i r n \ t ( l i j k ( 'V l l a r r r s ci r r i t i a t i cr t'r r
op p()tcn zette.Die inn'oners van de
rand moeten verdcr urrrdcn gesensi
h i l i r t 'r r d o t 1 d t z a f . tr r n i ( t ( , p l tu r )
f r q '1 , r , |t c l a t e t t . T c r h
r t l r , , t r t 'd a ar r a n
s t o o n l t h e t K o m i t ec d c r R a n d g e
m e e n t e r )e e n I I - t a l i g l t u l l l n e r va l t
het blad Dc Zes klaar clat binnen
af)ienbarc tijcl in alle busseu var-r
d e z e s f ä c i l i t c i t e n g e n r c e n t r nz a l
belandcn.
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Facilitv communities
t,

seeKsuPporr

The six facility communitiesin the outskirts havebeguna campaignto raiseawarenessin the rest of Flandersabout the
languageissuewhich exists in these communities.'We'vebeen strugglingfor 35
years now againstabuseof the facilities',
saysPeter Elslander,
spokespersonfor the
Committee of the Outlying Communities
(Komitee der Randgemeenten).
The campaignis aimedat the Flemish
associationsthroughout the country.
A central element is the presentationof a
(too) long video describingthe origin and
developmentof the languageproblematic.
Along with the video,the organisers
arrangefor guest speakersto further
explainand discussthe situation in The
Six.According
to a recentopinionpoll,
72% of Flemishpoliticiansput'stricter
applicationof facilities'high on their list of
new year! wishes.However,the same survey also revealsthat this concern occupies
only a lowly eleventhplaceon the general
population'slist.

Frankriik kan een puntie zuigen
aan de Wemmelse 'cuisine'

20

Of ik een dag later naar de
afspraak kan komen,'want
we moeten morgen naar de
koning'. Dat vroeg fan Humblet, algemeen directeur Yan
het'Horeca en SportinstituutWemmel'nadat er
voordien al eens een datum
was vastgelegd om eens
poolshoogte te komen
nemen.

De Horeca-afdeling van het instituut
heeft klaarblilkelijk een goede reputatie, want de dag voor ons bezoek verzorgden de leerlingen van het laatste
jaar een receptie voor driehonderd
genodigden in het paleis van Laken.
'Zo'n ontvangst komt neer op ruim
4.000 toastles,waarvan een deel
warm, met daarnaasteen ruime hoeveelheid desserthapjes,plus daarbovenop een assortiment van al of niet
gekoelde dranken. Een goede oefening dus voor onze leerlingen', zegt
directeur lan Humblet, die wat trots
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is op ziin school.
'Onlangs hebben we de vertegenwoordigers van een paar grote Franse
horecascholen op bezoek gehad. Allemaal mensen dus die de scepter
zwaaien in beroemde koksscholen als
die van Straatsburg,Toulon, La
Rochelle, Parijs en Bordeaux. AI bii de
rondleiding merkte ik dat ze enorm
onder de indruk raakten van wat wii
hier realiseren.Tiidens het diner dat

we hun daarna hebben voorgeschoteld en dat was klaargemaakt door
onze leerlingen, wisten ze helemaal
niet meer hoe ze het hadden. Ze
waren verrukt en tegelilk overdonderd door het niveau dat wij hier
halen.' Humblet hoeft geen pakkende
slogan meer te bedenken over de
kwaliteit van ziin hotel- en koksafdeling.'Wii maken wat de Fransen beloven', zegt hij zelfbewust.

dan l 000 studenten, maar door
allerhande herschikkingen in het
onderwijs zijn wij niet langer een
instelling van hoger maar van middelbaar onderwiis', zegt directeur
Humblet.'Dat betekent evenwel niet
dat de school nu te groot geworden
zou ziin. We waren woeger immers
'r'eelte krap behuisd en beschikken
nu over voldoende ruimte om alles
oordeelkundiger te organiseren.'

Vergeeld verleden

Rooskleurige toekomst

In het kantoor van de directeur hangt
een aantal foto's die duidelilk vergrotingen zijn van vergeelde postkaarten
en gewone kiekies van weleer. Op 66n

En hoe zit het met de toekomst van
de leerlingen?Volgens de directeur
hoeven ze zich alvast geen zorgen te
maken dat ze niet aan de bak zouden

ervan is een soort kasteel te zien dat
tot de Expo van 1935 op de Heizel
stond en dienst deed als eerste
onderkomen voor de school die in
1920 werd opgericht. Naastde deur
van Humblets kantoor hangt een
gevelplaat die aan de stichting herinnert en waar merkwaardig genoeg op
staat dat de school ressorteerdeonder
de Minister van Landbouw en niet,
zoals vandaag,onder deze van Onderwijs. Een verwiizing naar het feit dat
elke minister vroeger ook verantwoordelilk was voor het onderwijs in

komen.'Wie bii ons afstudeertals
bakker, is bekrvaam om bijvoorbeeld
een franchisebakkeril van Panos te
runnen. De meesten die uit de horeca-afdeling komen, moeten wel eerst
drie tot vijf laar ervaring opdoen en
starten dan eventueel met een eigen
zaak.'VolgensJan Humblet behoren
de Belgische hotelscholen, dus ook
die van Wemmel, tot de beste ter
wereld, als ze dat al niet zijn, en dat
is voor de leerlingen de beste garantie dat ze na hun opleiding meteen
aan de slag kunnen in de sector van

zitn sector.
Het Horeca- en Sportinstituut Wemmel telt momenteel in totaal 742
Ieerlingen, waarvan de helft in de
horeca-afdeling zit, die overigens ook

hun keuze.

een bakkeriisectie omvat.'Enkele
jaren geleden hadden wi) nog meer

tel.0214560l
l4- | 6, 1780Wemmel,
51 91.
0l en fax:021460
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Praktisch: Horeca- en Sportinstituut
Wemmel, met Middenschool,Zijp
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Een muzikaal mierennest
met meer dan 300 kinderen

l'

'Zingen is de hartenklop van
ieder mens',luidt het motto
van fan Devill6, koordirigent
en bezieler van de JanNiklaasstichting.De gezellige
Mierennesthoeveaan de
voet van de Dworpse Bruineput is het muzikale hart
van deze muziekbeweging.
ledereen is welkom en wie
van muziek houdt, voelt zich
in de hoeveonmiddelliik
thuis. Muzikanten uit binnenen buitenland komen er spelen en gevener hun kennis
door aan de jeugd. Dat
gebeurt in dit muzikale mierennest al 30 jaar.

Vanaf vier jaar
Jan Devill6 valt niet te strikken voor
een gesprek. Hii verdwiint vlug als
we eraan komen en dirigeert geanimeerd het Kantateorkest.Katelilne is
de bezielster van de )eugdmuziekschool: 'Ik spreek niet graag over aantallen, maar er komen nu toch al
meer dan 300 kinderen', zegt ze
trots.'Voor mij telt vooral dat we iets
waardevol aan de kinderen kunnen
meegeven, en dat bereiken we met
onze methode.'
'De kinderen mogen al komen als ze
vier iaar zijn. En ze komen van ver,
want sommlgen \4.onenop een
afstand van 30 ä 40 km. Ze worden
hier ondergedompeld in de Zoltan
Kodaly-methode, die de natuurlijke
evolutie van de klankontwikkeling
volgt. Ze zingen met intervallen
melodieties in verschillende toonhoogtes. We u'erken met kleurtjes en

JanDevill6nam in 1965 de fakkel
van de muziekbewegingover van zijn
muzikale vaderJan Niklaas,die hem
op zijn beurt van zijn evenmuzikale
vaderJan-Baptist
Devill6had gekrehandenspel. Zelfs de kleine kinderen
gen.Die legdein 1874 in Essenbeek/ Ieren onmiddellijk een Orff-instruHalle de fundamenten van
de stichting

'Dekinderenleren

niet alleenmuziek, met de oprich-

moorkrijgenookeen

'f;iä::'il::

ment bespelen.Ze krijgen een eigen
instrument als ze er zelf om vragen.
Het accent r-an de methode ligt op
akoestischevorming, op het muzikale
gehoor. Kinderen leren hier niet
alleen muziek kennen, maar krijgen

ook een fijne, culturele vorming.'

Zonder punten of examens
'De kinderen blijven graag komen'
zegt Katelijne Van Beersel.'Bijna nooit
geven ze het op. Ze werken hard en
daarvoor hebben wij hier geen punten of examens nodig. Telkens als ze
voldoende sterk zijn, evolueren ze
naar een andere muziekleergroep.
Beginnerties kunnen vrij snel meespelen in het Prelude kinderstrijkorkest, grotere kinderen in hetVivace
Jeugdorkest en de volwassenen in het
Kantateorkest.Zo'n uitvoeringen werken erg motiverend. Als ze weer wat
nieuws hebben biigeleerd, organiseert hun leraar voor hen een auditie.
waarop de ouders worden uitgenodigd.We geven zo'n 50 concerten per
jaar, in binnen- 6n buitenland. We
hebben bijvoorbeeld ooit in de Parijse Notre Dame gezongen.Vorig jaar
heeft ons jeugdorkest op het Children's

2l

Culturolond,4rtFativolin Shangai
gespeeld.In het jaar 2.000 willen we
daar trouwens opnieuw bij ziin. Dat
zijn toch prachtige ervaringen voor
kinderen.'
Marleen Teugels

koor.

culturele vormingt 'Inhetvoer-
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spoor van JanNiklaas Devill6
vormde zich een beweging van mensen die musiceren', zegt KatelijneVan
Beersel,samen met Jan Devill€, de
drijvende kracht achter de stichting.
'Jan en Katelijne tonen de weg, zij
zijn de bakens en wij zwemmen',
aldus Konrad Kubiak, altviolist bii het
BRTN-orkest, maar in zijn vrije tijd
graag present in het mierennest.'Het
is hier 66n grote familie. De kinderen
kriigen een schat aan muziek mee
voor het leven. voor de toekomst.
Kinderen zo'n schat doorgeven, is
hen iets geven van jezelf. Je bent ook
blij en gelukkig als een ander muzikant het goed doet. Het gaat hier
altiid om de groep, nooit om de bijzondere prestatiesvan 66n individu.'
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Euforieover Euphorbia
De Euphorbia is in alle opzichten een
plant om verliefd op te worden. Het
is een prachtige bladplant die bovendien ook een mooie bloeiwijze heeft.
Wat op een bloem lijkt is in werke-

II I
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Iiikheid een groepje van minuscule
bloemples, omgeven door een kelkachtig omwindsel van samengegroeide blaadjes.Deze schijnbloemen zijn
verenigd tot grote groepen in een
schermvormige bloeiwijze. Daarnaast
draagt de stengel in de oksels van de
bladen vaak enkele, minder vertakte
bloeiwijzen.

lmmense bloemhoofden
Er bestaan
voor ongeveer
euphorbia's
elkestandplaats,
voor bijnaelk sei-

l,
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zoen en voor bijna alle doeleinden.
De bekendste en alleszins een van de
meest spectaculaire euphorbia's die
geschikt zijn voor de tuin, is E. chorocios,en dan vooral de subspecies
wulfenii.Het is een prachtige plant die
bijna 66n meter hoog kan worden
met opvallend blauwgroen blad dat
ook op dit moment van het jaar zeer
aantrekkelijk bliift. De immense geelgroene bloemhoofden verschijnen in
mei, ongeveer samen met de late tulpen, met wie ze zeer goed te combineren zijn, en blijven schitterend tot
een flink stuk in luli.
Het is een ideale plant voor een kurkdroge en goed doorlaatbare grond
zoals aan de voet van een haag of
tegen een muur, ließt in volle zon.
Hij heeft wel wat ruimte nodig want
een volgroeide plant neemt na enkele
jaren wel een vierkante meter in
beslag.
E. chorocios
heeft de reputatie om niet
helemaal winterhard te zijn. Maar hij

Met meer dan 2.000 soorten is het geslacht
Euphorbio66n van de
grootste uit de plantenwereld. Ze bestaan in alle
mogeliike afmetingen Yan de kleinste woestiinplantjesdie nauwelijks
boven de grond komen
tot bijna-bomen Yan
meer dan 30 m hoog - en
voor de meest uiteenlopende locaties.Ze worden
dan ook overal ter wereld
aangetroffen,met uitzondering van Antarctica.
verdraagttoch wel vorst tot - 150.
Vriest het harderofgedurendeeen
hele periode, dan zullen waarschijnlijk niet alleenuw euphorbiasde
geestgeven,maar wellicht ook vele
anderetuinplanten (al wil ik hier wel
aanstippendat ze bij mij in de tuin
onbeschermdde winter van eind'96begin'97 hebbenoverleefd).En als
het klopt dat we voortaanzachtewinters en hete zomers zullen krijgen, is
er helemaalgeen probleem.

Koesteren of verafschuwen
Naastdezespectaculaireverschijning
bestaaner nog minstens een 50-tal
andereeuphorbiat die meer dan de
moeite waard zijn. Laatme er hier
nog 66n enkelevermelden.E.omygdoloidavar.robbioe.
Dit is een onmisbare
plant voor droge, diepe schaduw
(bijvoorbeeld onder bomen of struiken), al doet die het ook uitstekend
in volle zon. Hij wordt 30 ä 40 cm
hoog en heeft dikke, donkergroene

bladrosettendie in april-mei overdekt
zijn met geelgroenebloempjes.Hij
groeit op plaatsenwaar letterlijk geen
enkeleandereplant wil groeien.Ook
zeer geschiktvoor zware schaduw
(maar dan wel vochtig) is E.omygdoloida'Purpureo'.
Vanwegede paarsrode
kleur van het blad een plant waarmee
men miins inziens voorzichtig moet
omspringen.En zekernooit 66n
enkeleplant zetten,want die loopt
compleet verloren.
Verschillendesoorten wolfsmelk, o.m.
de kruisbladigewolßmelk (8.lothyrus),het kroontjeskruid (8. helioscopio),
de zoete wolfsmelk (E.dulcis)- bij de
'Chameleon'verkweekvormE.dulcis
kleurt het blad in de herfst prachtig
roodbruin - de brede wolßmelk
(E.plotyphyllos),
de stifvewolßmelk (E.
stricto),
de tuinwolfsmelk(E.peplus),
het kroontjeskruid(E.helioscopio),
de
heksenmelk(8.aulo)en de amandelwolfsmelk (E.omygdoloida),
ziin
inheemsin Belgiöen komen nog wij
algemeenin het wild voor. E.peplus,
E.
strictoen E.helioscopio
zijn bvb. veel
voorkomende'onkruiden'in moestuinen en op braakliggendegronden.
Wie houdt van euphorbia'szal deze
'onkruidies'koesteren,wie geen
weemde indfingers verdraagtof
slechtseen minituintie heeft, zal ze
verafschuwenomdat de meestezich
nogal wijelijk uitzaaien.
Paul Geerts

Vaste Plantenkweker Dirk De Swaef
(ffingenstraat74,1750 Lennik,
021532l2 52) heeft een uitgebreide
keuze aan euphorbia's.

Jongerenkrijgen
de smaakvan schaken
te pakken
Het jeugdschakenzit in de
lift, zoveel is zeken Ook in de
rand raken steeds meer jongeren verslingerd aan deze
denksport.We trokken voor
meer informatie naar Hugo
Vansteenwinckel,Vlaams
jeugdschaakleider,die in
Strombeek-Bever de jeugdcunsussencoördineert. Een
pas opgerichte vzw moet de
schaaksport nog aantrekkelijker maken.

j

Belgiö heeft geen schaaktraditie.Op
wereldvlak tellen we niet mee.Toch
zijn er in een wijde straalrond Brussel tal van schaakclubs:Humbeek,
Opwiik, Machelen,Dworp, Ruisbroek,Tervurenen Leuven (twee
clubs).Voor het schakenin de rand
wordt'98 alvasteen feestjaar.
De oudste schaakclubuit de streek.die van
Humbeek, bestaatrwintig jaar.Tien
jaar geledenstartteze met een jeugdwerking. Opwijk viert het vilfiarig
bestaanvan haar ieugdafdelingen
zopaszag een nieuwe ieugdafcleling

het licht, die van Machelen.De clubs
van Opwilk en Humbeek richtten
begin dit jaar sameneen nieuwe vzw
op om het jeugdschakenin de regio
verder te promoten. Door het stiigend

'In de schaahwereldis
men het erover eens
dat plezier beleven
aan het spel
belangriiker is dan
resultaat halen'
succesbij de longe deelnemertiesverhuist Humbeek zijn activiteiten naar
het meer prestigieuzecultureel centrum van Strombeek-Bever.
De tijd
dat opa kleinzoon of -dochter op weg
hielp met de beginselenvan het edele
paard- en loperspelbehoort tot het
verleden.Sindsde komst van de vijfstappen-methode van Rob Brunia en
Cor van Wijgerden, leert men de
jongsten op een professionelere
manier omgaan met de verschillende
schaakstrategieön.
Beideheren
komen immers geregeldnaar
Vlaanderenom onze beste
jeugdspelersverder op te leiden.
Zij gaveneen cursusuit aan de
hand waarvankinderen vrii vlug
op een redelilk niveau leren speIen. In Strombeek-Bever
kan
men bovendienrekenenop de
steun van PaulMotwani, een
Schot die op rwintigiarige leeftijd wereldkampioenbij de
jeugd werd.

Beter
Presteren

o
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Dat het jeugdschakenin de lift
zit, bewijzen niet alleen de veertig deelnemersin Strombeek
maar ook de vijfenrwintig die
dit jaar in Machelenstartten.
Vanwaardie plotse belangstelling? VolgensVlaamsjeugdleider

HugoVansteenwinckelhebben de
mediastuntsrond Kasparoven Deep
Blue, de schaakcomputerdie de
wereldkampioenonlangsversloeg,
daar niet zoveelmee te maken.Hij
constateerdewel een opmerkelijke
toenamevan de interessena een artikel over schakenin het onderwijsvakblad'Klasse'.Daarinwerd gestelddat
schakeneen positieveinvloed heeft
op de schoolresultaten.In sommige
scholenin Nederland is schakenoverigens een vast onderdeelvan het
programma. In de rand heeftVan
Steenwinckelgeen weet van schoolschakers.Hij on*ent niet dat schaken
een gunstige invloed op het denkvermogen kan hebben,maar een doorsneekind komt niet schakenmet de
bedoeling om op school beter te
presteren.In de schaakwereldis men
het er trouwens over eensdat kinderen in de eersteplaatsplezier moeten
belevenaan het spel.Resultaathalen
is daaraanondergeschikt.

Saaie pieten
VolgensVansteenwinckelvergelijk je
schakenhet bestmet muziek.'Schaken is kunst', vindt hij.'Je bouwt iets
op, je creöerteen mooie combinatie.
Kinderen belevenplezier in het vinden van een dubbele aanvalof in het
uitschakelenvan een verdediging.'Hij
wil af van het clich6 dat schakerties
saaierekenwondertjeszijn. Zijn clubkinderen typeert hij als'meestalrustige kinderen die graag individueel
bezig zijn en vaakmuziek beoefenen'. Om dat individualisme te doorbreken vindt hij het belangrijk om in
groep te schakenen is hij ook geen
voorstandervan computerschaken.
Het wordt dan een spelletjeals 66n
van de vele, vindt hii. De vriendjes in
de club zijn zeker zo belangriik en
die heb ie niet als je in je eentje regen
de computer speelt.
E6n schaduwzijde?Schakenblijft, ook
bij kinderen, een mannensport.Bii de
iongsten (zes- tot achtjarigen) vind ie
evenveelmeisjesals jongens.Op latere leeftijd vallen de meisjesvlugger
af Een cruciaal moment bij beide
seksenis de leeftijd waarop men'een
lief heeft'. Maar wie echt de mikrobe
te pakken heeft, komt na{erhand
terug. Schaken:een vorm van verslaving dus!
JoYerhenneman

Ondanks'Ierseroots'
toch van hier
Niall O'Neill is een van de
duizenden leren die in Belgiö
zijn komen wonen sedert
lerland 25 iaar geleden tot
de EU is toegetreden.Voor
hem is Meise zijn thuis
geworden.
In sep temb er 19 80 ben ik v oor het
eerst naar Belgiö gekonien voor een
jaar aan lt et ELr r opa
p ostacad emisc lr
college in Brr.rgge.Ik sprak toen een
mo nd ie Fra n. e n lr ad een elem ent air e
kennis van het Duits. Mijn Fransverb ete rdelre t \fr( , ngen or ndat r k in
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een studentenhuisu,oonde met
hoofdzakelijk Franstaligestudenten.
Mijn Ned erla nd sbleef janr r ner
genoeg beperkt tot 'du',r'en','trekker.r'
e n'twe e p intje s , als t ublief t ' .
He t ia ar in Brug ge ner d gev olgd
door stagesen tiidelijke contractenin
Brusselen Lrtxemburg.In 1984 ben
ik bij e cn co nsult anc lhur eaut oor
EU-aangelegenheden
ir.rBrusselgaan
werken en in 1991 heb ik de overstap
gemaakt naar het Europeesparlenre nt. In de loo p der jar en is m ijn

Nederlandssterk verbeterd,u.at vooral te danker"ris aan mijn vrouw
Gerda, een Nederlandsevertaalster,
die ik i n 1 9 8 2 i n L u x e m b u r g h e h
leren kennen.

doen om zich zonodig in een andere
taal, in dit geval Engels,verstaanbaar
te maken. Het enige wat ik zou willen is dat voor sommige ingervikkelde plaatselijkevoorschriften, en dan
bedoel ik met name het sorterenvan
huisvuil, informatie in andere talen
besclrikbaar zou zijn want het is een
hele klus om aan log6s die wat langer

Gemoedelijke omgang
Na de geboorte \ran onze dochter
Rc r i: ir ri n 1 9 8 8 b e g o n n e n r v i i t c d e n ken aan een huis in een kindvriendelijk c r r r N e d e r l a n d s t a l i g eo m g e v i r r g .
Dus gin g c n n i j o p h u i z e n i a c l t ti r r d e
Brusselserand en zo ontdekten u'ij ir-r

'Mensendiezich
in eenkringeopsluiten
tje vonbuitenlonders
niethoeveel
ze
beseffen
.t

mßs€n
Meise een aantalhuizen in aanbouu'
in een doodlopende straatmet veel
jonge gezinnen.Onze keuze was
gauu' gen-raakt:er waren r,r'inkels,

scholen, eer-rbibliotheek, een zwemhad r r r d c N a t i o n a l eP l a n t e n t u i no p
loopafstand, en dat op
nog geen 30 minuten rii
qui sont
den van ons rverk vanNiallO'Neillest I'undesmilliersd'lrlandais
daan.We hebben nog
depuisque I'lrlandeest
en Belgique
venuss'installer

son 6poudevenuemembre,voici
25 ans,de I'UE.Avec

altijd geen spijt gekregen
van onze verhuizing.
Ririsin en inmiddels ook
orlze zoon Cilhan, gaan rn
Meise naar school en zijn
er helemaal thuis. Hoeu.el
zrj er niet zo bij stilstaan,

blijr.en en het Nederlandsniet machtig zijn, duideliik te maken welk afval
rn u'elke vuilniszak moet en wat bijl o o r b e e l d 'G F T ' o f 'P M D ' i s .

Gemeentelijk stemrecht
\\-rj krjken er al naar uit om aan de
vol gt ncle genreenteraadsverkiezinger-r
rts rr\,,or'r)
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h t i e k e l e c t l r u rd r e u e i n o n z e b r i e venbu: r'rnden. n'ord! soms gesuggereerd dat rvij, niet-BelgischeEU-burg e r s - r n e r g e r n o g , d e 'E u r o cr a te n '-
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een bedreiging zouden vormen voor
de plaatselijkedemocratie.Wij hopen

Meise

dat recht te kunnen zetten.Net als de
m e e q r r E U - a m b t e n a r e nz r j n w i j vo o r
lange tijd in Belgiö.Sommigen verkiezen rveliswaar om zich op te sluiten in een kringetje van buitenlanders, maar die mensen beseffen vaak

on situ6edansun cadreagr6able
pour lesenfunts.
Lorsqu'ilsont
d6couvertMeise,ils n'ont pash6sit6

longtemps.'Ony trouve, ä proximit6 imm6diatede
des 6coles,une bibliothöque,
chez nous,des magasins,
une piscineet le JardinBotaniqueNational de Belgique,et nous sommesä moins de 30 minutesde notre
lieu de travail.Aujourd'huiencore,nous continuonsä
nous f6liciter d'€tre venusnous installerici', d6clare
Niall O'Neill, qui attend avecimpatiencede pouvoir
participer aux prochaines6lectionscommunales.'Certaines personnessuggörent,dans certainsmilieux,que
nous autres,citoyensnon belgesmais ressortissants
de I'UE,repr6senterionsune menacepour la d6mocratie locale.Nous esp6ronspouvoir rectifier cette
perception.Toutcomme la plupart des fonctionnaires
de I'UE,nous sommesen Belgiquepour une p€riode
prolong6e.Certains choisissent,il est vrai, de s'isoler
dans des cerclesferm6s r6serv6saux 6trangers,mais
ces personnes,le plus souvent,ne se rendent pas
compte de ce qu'ils manquent.'
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Vlaarnsdan Iers of Nederlands, en het liefst spreken
ze Nederlands.
Hoewel n'ij hier steeds
Nederlandsspreken,valt
L^,
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anderstaligenin Meise
terecht kunnen. Als mijn
ouders bij ons op bezoek
zijn, gaan die dan ook
met veel plezier naar de
bakker,de markt, enz.
omdat de mensen in alle
gemoedelijkheid rnoeite

niet hoeveel ze missen. Ik ben onder
de indruk van het vele dat de randgemeenten te bieden hebben, zolvel
cultureel als op het vlak van de sportieve vrij eti]dsbesteding.
I n h e t l e r s b e s t a a th e t g e z e g de 'n i l
aon tintean do mar thint6an fein' (er
i s g e e n b e t e r eh a a r d d a n i e e i g e n
haard). Als tegen het einde van dit
jaar ons nieuwe hurs in Meise klaar
is, zal dat zeker ook voor ons opgaan,
N i a l l O 'N e i l l

