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drul.  op Vlaams-Brabant

Europeanen
ruilen rand
voor Brussel
De klacht is bekend: de buitenlanders in de
rand integreren zich zelden en stil len hun
culturele honger in Brussel.Toch l i ikt  er een
verschuiving bezig te zi in.  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 onge-
twijfeld worden vervolledigd, temeer omdat

7 ze een nieuw licht kan werPen op de woonsi-
tuatie in de rand.

The hypothesis that the multicultural character of Brussels is
giving the city an identity very much its own has now been
supported by scientific research.
A study conducted by Professor Kesteloot (a social Seogra
pher at the KU Leuven) reveals that the Europeans are aban-
doning Flemish Br:abant and moving to Brussels.'We note
that the increase of Europeans in the outskirts and other
communities of Flemish-Brabant is slowing, and that they are
also settling in the Brussels capital', says Professor Kesteloot.
ln his analysis Kesteloot indicates that, before the 1990's the

Sroups of foreigners he studied so far (French, British, Ger-
man and Dutch) preferred to establish themselves in the eas-

Europeans
trading in the
outskirts for
Brussels

tern outskirts of Brussels.
Proximity to their own national
schools was the decisive factor
in this choice.'Since 199 1,
howeven the Europeans have
been fanning out, partly to
other communities in the out-
skirts or elsewhere in Flemish-
Brabant. However, a large maio-
rity are moving to Brussels',

Kesteloot found.The study indicates that between 199 | and

1996 it was above all the French group whose Presence
increased spectacularly in Brussels, with a strong preference

for the Canal zone and the real heart of the city.The Presen'
ce of Dutch in the centre of Brussels is also increasing, while

their numbers are also increasing in the more outlying com-

munities in Flemish-Brabant.The British and Germans too are

being increasingly drawn by Brussels' inner city. Professor

Kesteloot's study (which had been commissioned by the

newspaper'De Sandaard') should undoubtedly be pursued

and extended, especially because of the new light it might

cast on the housing situation.
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vroeg Els barones Witte, de rector van de Vnle Url ivcrsitciL

Brussel ,  z ich afof 'Brussel  nog u'el  een Franstal ige stad is.
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progressieve geografie traar verbanden tt lssen de ccottott . l i -

scl-re, sociale en pol i t ieke er 'olrt t ie var) een nlaatsclrappi l  tn

de ruimtel i ike ordening of 'orngekee rd.  Kesteloot l roort

onmiskenbaar thuis rn de kr ing van die 'progresstcrc
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Afnemende druk
Nu heeft Kesteloot een niettn'e trend vastgesteld. 'Europe-

anen verlaten Vlaarns-Brabant en trekken naar Brussel De

vakterm uit  de sociale geografie om dat fenorneen aan te

duiden, is 'gentryf icatron'.  We merken dat de toename van

Fransen. Bri t ten. Duitsers en Nederlanders in de rand en

andere genleenten van Vlaams-Brabant vermindert en dat

deze groepen zrch ook i tr  de Brusselse binnenstad vesti

gen',  aldus profbssor Kesteloot. Gentr i f icat ion is zo'n klas-

siek duur rvoord uit  een vakgebied. Het is afgeleid vatr

'gentr)" of landadel, berniddelde klasse. Gentr i f icct ion slaat

dus op de verbetering van een lvi jk door de komst vatt

ber,r, 'oners uit  een beter mil ieu. Zo staat het in contrast tnet

'verpaupering'.

In zi jn anal l 'se st ipt Kesteloot aan dat de burtenlar.rders die

l i i j  nu bestudeerde (Fransen, Bri t ten, Duitsers en Neder-

landers) zich tot het begin van de iaren negentig hi i  voor-

keur in de oostel i jke rand van Brussel vestigder-r:  Kraai

nem, Tervuren, Overi ise en Wezembeek-Opper-n. Dc r-rabi l-

heid van eigen scholen gaf daarbi i  de doorslag. 'Sinds

l99l neen-rt de druk op die gelncetrten af en z\vermen

die Europear-ren uit ,  deels naar at ldere Semeenterl  in de

rand of elders in Vlaams-Brabant. Een grote n-reerderherd

trekt echter naar Brussel: Elser-re, Scl-raarbeek, Bnrssel stad,

Sint-Gil l is of Etterbeek',  aldus Kesteloot.
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Professor Kesteloot
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GEVONDEN

VOORWERPEN

* Geraardsbergen * U weet wel, de muur van * Dan
denk je dus automatisch aan koersen en afzien * Hele-
maal in de lijn van die uaditie heeft de plaatselijke SP-
afdeling besloten om een tandje bij te steken * De leden
krijgen voortaan I frank korting per liter benzine dc En
wie via het partijsecretariaat van SP-volksvertegenwoordi-
ger DirkVan der Maelen 3000 liter stookolie bestelt, doet
zo maar eventies voor ruim 1000 frank profijt {c De SP
Iaat u niet in de kou staan * Met onze SuperPlus komt u
verder rlc Denk aan het milieu, tank'Sans Plomb' 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 andere par-
tijen oplopen * Volgend jaar zijn er immers verkiezingen

en dan is het pompen of verzuipen
rS De voorzitter uit Leuven rS
Sommigen noemen die stad Louis-
ville {c Ziet er evenwel geen gra-
ten in dat men zich verenigt om
kortingen te kriigen * Maar als de

Europeanen ruilen rand
Yoor Brussel 2
Uit een studie van de Leuvense professor Christian Kesteloot blijkt
dat steeds meer buitenlanders het cen-
trum van Brussel verkiezen boven een
woning in de rand.

'We möeten blijven
knokken Yoor elke
arbeidsplaats' 8

FiguranDten l0
Sabine Appelmans woont sinds 2,5 jaar
in Asse, maar verblijft vaker in het bui-
tenland dan thuis.'Mijn man en ik zijn
geboren Vlamingen, 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 schaken te
pakken 23

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op
cassette. Geinteresseerden kunnen contact epnemen met het
Atelier Helen Keller, tel. 02/ 466 94 40 of met de redactie.

leden alleen komen voor aßlag aan de pomp zal Louis
zich'moeien' rlc Ter verdediging van het pompstation in
Geraardsbergen merkte hij overigens op dat andere partii-
en 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 Tweekerkenstraat rlc Ver-
bolgen over zoveel onwetendheid bij ziin collega nuan-
ceerde CVP-voorzitter MarcVan Peel dat die Interne*or-
ting geen materieel voordeel is, bedoeld om leden te lok-
ken {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 Precies alsofalle
CVP-leden ineens hun plek aan de toog van cafe Onder
den Toren zouden hebben geruild voor een surfplank op
de elektronische snelweg * Overigens is comnunicatie
via Internet niet van gwaar ontbloot * In Zottegem heb-
ben ze er alvast hun buik van vol rlc Onder dezelfde naam
als die van deze gemeente, opende een Nederlandse por-
noboer een website r& Met ietwat andere bezienswaardig-
heden dan het plaatselijk gemeentehuis :lc Louis maakt
veiligheidshalve geen gebruik van Internet om de SP te
hervo:men totYP rF Verleideliikste Partrrer rte InWemmel
riep hij zijn lokale mandatarissen persoonlijk op om op
zoek te gaan naar jong vrouwelijk schoon voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2000 * Paul Marchal
zoekt daar ook naar * Onze Monica's Lewinsky kunnen
dus kiezen welke tijger ze in hun tank stoppen {c
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Trendbreuk
Uit de studie blilkt dat in de periode
1991-1996 vooral de groep van de

Fransen spectaculair stitgt in Brussel.
In de tien jaar na 1981 groeit het aan-
tal Fransen in Brussel van 25.759 tot

26.7+Z
'Door de ftek noor Brussel inwoners.

zullende EU-burg ers de ff::il'
uitslcgen von de gemeente- äH:1.

roadsverki ezingen in de nieuwko-

rond moar minimool äT"o
kunnenbeinvloeden' *:::;

zeer mati-

ge sti jging.Tussen l99l en 1996 is er

evenwel sprake van een heuse trend-
breuk. Het aantal Fransen neemt toe

tot 30.837. Dat is een sprong van

meer dan 4.000 op viif iaar tiid. De

Fransen Ieggen daarbil een nadrukke-
Iiike voorkeur aan de dag voor de
Kanaalzone en het echte hart van de
stad.
De vestiging van de Nederlanders ver-

loopt volgens een iets ander patroon.
Hoewel hun aanwezigheid in hartie
Brussel (vooral Elsene, Schaarbeek en
Uktel) toeneemt, zwermen ze ook
verder uit in verder gelegen gemeen-
ten van Vlaams-Brabant.

Kanaal als grens
Ook de Britten en de Duitsers laten

zich meer en meer bekoren door het

centrum van de stad. Elsene kreeg de

meeste Britten te verwerken: meer
dan vijfhonderd op amper viif iaar
tiid. Ook Schaarbeek, Brussel-stad en
de Woluwe's werden iets meer'bri-

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 Duit-

sers die er in deze periode bii kwa-

men, trokken er twee op drie naar de

Brusselse binnenstad.

Net als de Britten trekken de Duitsers

evenmin de Kanaalzone over. Profes-

sor Kesteloot en ziin Instituut voor

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 voor-

schijn; 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 voor-

zichtig bevestigend.
'Dat geloof ik wel, al dient nog veel

bijkomend onderzoek te gebeuren. Ik

stel met plezier vast dat de overheid

van het Hoofdstedelijke Gewest inte-

resse heeft voor de studie en dat

minister los Chabert al een ontmoe-

ting heeft gehad met professor Keste-

loot. Daarbij kreeg Kesteloot de

opdracht de tendens verder te onder-

zoeken, inclusief of en hoe de Belgen

in dat patroon passen.'

Voor Fonteyn gelden de nieuwe gege-

vens ook als referentiekader om de

problematiek van de buitenlandse

Guido Fonteyn

druk op Vlaams-Brabant iuist in te
schatten.'Met het oog op de deelna-
me van burgers uit EU-lidstaten aan
de gemeenteraadsverkiezingen in

2000, betekenen deze bewegingen dat
van een Europese vloedgolfover
Vlaams-Brabant geen sprake kan ziln
en dat in de zuidelijke gemeenten van

het Brusselse Gewest Britten, Duitsers,
maar vooral Fransen, op minimale
wijze de uitslagen kunnen beinvloe-
den.'
Anderzilds merkt Fonteyn wel op dat

de problemen in Brussel zich heel
anders zullen stellen als ook niet EU-
burgers gemeenteliik stemrecht krii-
gen. Fonteyn: 'Dan wordt het hoog

tiid om te zorgen voor garanties voor

de Vlamingen in Brussel. En wordt het

dan niet eveneens tiid om na te den-
ken over een regelgeving voor een
Europees district Brussel?'

lohan Cuppens



Provinciale steun yoor
basisonderrvijs in de rand

Toevloed van
anderstalige leerlingen
vereist specifieke aanpak
Sommige Nederlandstalige
basisscholen in de rand tellen
tot een derde anderstalige
leerlingen. Om die scholen in
de gelegenheid te stellen om
hun anderstalige leerlingen
op een efficiönte manier
Nederlands te leren, trekt de
provincie Vlaams-Brabant 2,5
miljoen uit voor pedagogisch-
didactische ondersteuning.

Het actieplan voor de Vlaamse rand
van de Vlaamse regering bepaalt
ondermeer dat er steun wordt gebo-
den aan scholen,. begeleidingsdiensren
en PMS-centra ten behoeve van het
aanleren van het Nederlands als twee-
de taal. DeVlaamse regering doet

daarvoor een beroep op het Steun-
punt NT2 (Nederlands rweede taal)
van de KU Leuven, onder leiding van
professor Koen laspaert.
Tegen die achtergrond kan het enigs-
zins bevreemdend lijken dat de pro-
vincie op haar beurt een contract
sloot met het Steunpunt NT2.
Herman Van Autgaerden die als gede-
puteerde bevoegd is voor het Vlaams
karakter van Vlaams-Brabant, verdui-
delijkt dat de bijkomende miljoenen
van de provincie bedoeld zijn als een
noodzakelijke aanvulling bij de reeds
bestaande ondersteuning.
'ln uiwoering van het actieplan van
de Vlaamse regering voor de Vlaamse
rand, gaf onderwiisminister Van Den
Bossche aan SteunpuntTN2 de

F

opdracht om de situatie in de basis-
scholen van de faciliteitengemeenten

grondig te verkennen en te zorgen
voor ondersteuning van scholen die
normaal niet onder het onderwijs-
voorrangsbeleid vallen', aldus Van
Autgaerden.'Naast die steun en in
overleg met de Vlaamse Onderwijsmi-
nister, biedt de provincie het Steun-
punt nu de financiöle mogelijkheid
om een'inscholingspakket' uit te wer-
ken dat is toegespitst op de specifieke
problemen waarmee het Nederlands-
talig onderwijs in de rand wordt

geconfronteerd. Dit pakket moet
scholen in de toekomst in staat stellen
om moeiteloos voor een efficiönt taal-
onderwijs te zorgen. Uiteraard gaat de
aandacht allereerst naar de faciliteiten-
gemeenten, maar daarnaast zullen
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 gedepu-
teerde er overigens voor om de door
de Vlaamse Gemeenschap gesubsi-
dieerde Franstalige basisscholen in de
rand op relatief korte termijn te slui-
ten.'Van deze scholen werd bij de tot-
standkoming 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

over naar het Franstalig secundair
onderwijs buiten de provincie. Als
men het Nederlandstalig basisonder-
wijs volgt, zal men dat wellicht ook
in het secundair doen en is de inte-
gratie in de Vlaamse Gemeenschap
verzekerd. Zulks veronderstelt natuur-
lijk wel dat de Nederlandstalige scho-
len 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 provin-
cie de integratie van anderstaligen op
haar grondgebied wil bevorderen.
Alles bif elkaar heeft ze daar op jaar-

basis in totaal 22,5 miljoen voor over.
Zo werd biivoorbeeld twee miljoen
gespendeerd aan een advertentiecam-
pagne 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 aanvragen voor meer informa-
tie binnen. Gezien de lange wachtlijs-
ten voor laaggeschoolden die een taal-
cursus willen volgen, moet de Vlaam-
se regering volgens Van Autgaerden
dringend over de brug komen met
meer middelen voor deze initiatieven.
Het gaat in totaal om 23 open scho-
len voor sociale promotie, centra voor
basiseducatie en deVDAB-opleidin-

gen. Die kunnen iaarliiks alvast reke-
nen op 1,5 milloen frank steun van
de provincie voor het maken van pro-
motie voor hun cursussen Neder-
lands. Daarnaast zal 750.000 frank
worden besteed aan een sensibilise-
ringscampagne naar bedriiven toe om
in hun contacten met klanten uitslui-
tend het Nederlands te gebruiken.
Luc Vanheerentals



VAN ASSE TOT ZAVENTEM

Brochure maakt buitenlanders wegwijs
De brochure'Welkom in
Vlaanderen' die in zes
talen op 40.000 exempla-
ren wordt gepubliceerd,
geeft een antwoord op de
vele vragen waarmee bui-
tenlanders zitten als ze hier
komen wonen.
De vlot leesbare en riik
geillustreerde brochure zet

niet alleen culturele en
toeristische trekpleisters
vanVlaanderen in de verf.

Je komt ook meer te weten

over het land van de fijn-
proevers, het onderwiissys-
teem en de onderwiisnet-
ten en o'ier Vlaanderen als
deelstaat van het federale
Belgiö. Daarnaast bevat ze
tal van tips over kinderoP-
vang, openbaar vervoer,
post, politie, ziekenfond-
sen, dokters, apothekers,

en Nederlands te leren.
De brochure past in het
Actieplan van de Vlaamse
regering voor de rand. Ze
werd gerealiseerd door de
dienst Voorlichting van het
ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap in nauw
overleg met de celVlaamse
rand en de provincie
Vlaams-Brabant. Een gespe-
cialiseerd bureau staat in
voor de distributie naar de

buitenlandse gezinnen. De
brochure zal ook ter inzage
liggen of verkriigbaar ziln
in de culturele centra, de
gemeenschapscentra en
scholen in de randgemeen-
ten. Dit bevatteliik naslag-
werkje verschijnt in het
Nederlands, Frans, Duits,
Engels, Italiaans en Spaans.
GH
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Telefoon staat
roodgloeiend
De telefoonpermanentie
die de provincie voor het
derde laar op rii organi-
seerde, heeft steeds meer
succes. Begin ianuari bel-
den er bijna 400 inwoners
van Vlaams-Brabant naar
gouverneur De Witte en
zijn zes gedeputeerden.
Dat is een verdubbeling
van het aantal bellers in
vergeliiking met'96. De

provincie Vlaams-Brabant
is met die actie het enige
openbaar bestuur dat
rechtstreeks telefonisch
contact met de beleidsver-
antwoordelijken mogeliik
maakt. De actie werd
vooraf aangekondigd via
dagbladen, deVRlradio
en de regionale televisie-
zenders Ring-TV en ROB.
Dit jaar interpelleerden de

bezorgde burgers de'deci-
sionmokers' over hete hang-
ijzers als de bouw van een
afvalverbrandin gsoven in
Drogenbos en de taalPro-
blematiek in de brede
rand rond Brussel. Ook
over de toenemende
milieu- en lawaaihinder,
de mobiliteit en de ver-

keersveiligheid stelt de
Vlaams-Brabander zich
wel eens vragen. Maar
buiten deze algemene
opmerkingen of suggesties
bii het provinciale beleid,
beperken heel wat oProe-
pen zich tot persoonliike

gas, water en elektriciteit,
huisvuil, kabel en financiö-
le instellingen. De Publica-
tie benadrukt dat de
Vlaamse rand buitenlandse
werknemers open en gast-
wij wil onthalen. Tegelilk
stimuleert ze de anderstali-
gen om zich maximaal in
de lokale Vlaamse leefge-
meenschap te integreren

o
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Sportclub voor beseleidt bijlessen arge-

g ehandicapten il:ä','Jää:;'"#*l
Mensen die werken in een
beschutte werkplaats,
begeleid wonen of
gewoon wat trager ziin
dan anderen. komen in
gewone sportclubs amper
aan hun trekken. Het Job-
huis van Halle-Vilvoorde,
dat deze doelgroep ook al

komen.'Ook deze mensen
hebben recht op wekeliikse
gezonde ontsPanning', zo

stelt pro j ectverantwoorde-
Iiike KarinVan Zele. Daar-
om ging in november
I 997 sportclub Sportief
van start. E6nmaal Per
week op maandagavond
komen gehandicapten uit

de regio samen in de
sportzaal van de gemeente-
school van Buizingen waar
ze zich onder begeleiding
van een geschoold trainster
kunnen uitleven in bal-
sporten, aerobic, badmin-
ton en andere sporten.'De
reacties van de deelnemers
zelf zijn bijzonder positief,
Sportclub Sportief komt
duidelilk tegemoet aan een
grote behoefte. Een pro-
bleem is alleen nog de
subsidiöring. Voor gehandi-
capten bestaan weliswaar
allerlei vormen van tussen-
komsten voor algemene
vorming, maar niet voor

sport. We proberen daar nu

een oplossing voor te vin-
den', aldus KarinVan Zele.
IDH

Voor meer inlichtingen
over Sportclub Sportief:

Jobhuis Halle-Vilvoorde,
tel.02/ 361 04 35.



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

het Ruimtel i jk  Structuur-

plan Vlaanderen. Verder

kreeg de provincie van

vele bellers een pluim

voor de openbaarheid van

bestuur die met deze tele-

foonpermanentie geen

loze belofte blijft.

ws

Gratis op
de bus
Nieuw personeel van de

nationale luchthaven kan

gratis op de bus springen.

De provincie Vlaams-Bra-

bant en de vervoersmaar-

schapplj De Li)n startten

met een proiect om het

openbaar vervoer in de

regio te promoten. De ini-

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

een eerste fase wordt een

gratis maandabonnement

aangeboden voor busl i jn

270 / 221 , die Vilvoorde

met Zaventem verbindt.

{ Het vervoerproject moet

; het hoofd bieden aan het

! verkeersprobleem in de

i regio. De laatste jaren ves-

* t igden zich almaar meer
crI  bedri jven in de streek van

ä Za'r'entem en Machelen,

met het huidige drukke

verkeer tot gevolg. Het ini-

tiatief voor de werknemers

van de luchthaven breidt

mogeli ik uit  naar de ande-

re bedrijven.
Vlaams-Brabant en De Li jn

tonen zich tevreden over

een vergelijkbaar proefpro-
ject in de bedrijvenzone

van Haasrode in het arron-

dissement Leuven.

Het bedrijßvervoerplan

voor de Iuchthaven heeft

meer voeten in de aarde. Er

werken 18.000 mensen,

terwijl er dat in de zone

van Haasrode maar 3.000

zijn. Het succes van het

plan hangt vanzelfsprekend

sterk af van het aantal aan-

wervingen van nieuwe

werknemers.

AVh

ry

LUTSUS
T 7'lv taamse
identiteit

Diplomaat Marcel Gunst

uit Overijse start vanaf

eind februari met een les-

senreeks die klaarheid wil

brengen in het begrip
'Vlaamse identiteit'. Gunst

verrichte lange tiid onder-

zoek naar de historische

aspecten ervan. De cursus

Ioopt in cultureel Centrum

Den Blank in Overijse en

mikt vooral op niet-Bel-

gen.

In een reeks van negen

lessen, met morele steun

van de Vlaamse regering,

behandelt Marcel Gunst de

geschiedkundige evolut ie

van de Vlaamse identi teit .

De karakteristieken die

deze groep onderscheidt

van andere, worden daar-
ki i  i -  , f -  , ,^ . (  

^^-- t

Gunst verrichtte meer dan

vi j f jaar onderzoek. In z i in

cursus wil hij de resultaten

daarvan op een riitje zet-

ten. De deelnamepri js is

niet mis. 'Tot nog toe

schreef niemand in' ,  zegt

Gunst, 'daarom heb ik de

pri)s van de lessenreeks

verlaagd van 23.000 naar

I 6.000 frank. Er zit  toe-

komst in dit onderwerp. Ik

ben ervan overtuigd dat er

een grote behoefte aan rs.

Een van de problemen is

dat de meeste Franstal igen

vinden dat het niet door

de beugel kan om zich in

te schrijven voor een cur-

sus over Vlaamse identi teit .

Die mentaliteit wil ik

doorprikken, al zal daar

wel wat tijd in kruipen.'

AVh

Meer informatie over de

lessenreeks op 0477-70
l0 87 of 021216 76 64 (na
19.00 uur)

{l}ig.ollen' bij de Uwenberg

>., kerkplein (hetTeirlinckplein) rond de kerktoren van

Dr:l;:lt:ffi:51itL;:,::"Y::t'.'.ä]:.ff :#;:

Teirlinck de Zennevallei, dat stukje Breughels land-

|t||t},te bewonderen. Op een dag lietTeirlinck zich

fonlllen dat hii hier wel zou willen wonen. Hess nam
Jter harte en bouwde op die plek een huis waarin de

Ili"er gedurende ziin hele verdere leven, van 1934

{ttf ä1liil*;ffi:1I"*',}*;::T":J:'"ä:"

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

men een koperen schijfmunt over een houten
at glijden om het kleinood in het vgorziene gat te

O G i.rl"ä.".r.t.linck woonde langsheen een typisch
iwegje op de Uwenberg, in een huis dat mecenas
daar voor hem had gebouwd. Hess en ziin echtge-

iGkwamen hier dikwiils wandelen om er samen met

ten over de gevierde schriiver. Er wordt maande-
ok een tentoonstelling georganiseerd.
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'or meer informatie: tel. 02 / 377 15 57.



LES VAN RENAUTT-VITVOORDE

'We moeten blijven knokken
voor elke arbeidsplaats'

Ondanks een bijwijlen verhit-
te sociale strijd werd de
Renault-fabriek in Yilvoorde
definitief gesloten. Nu, een
iaar later,hebben I 600 voor-
malige 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-Vil-
voorde.aan de slag gingen.

Tervurenaar Jean Pas werkte 74 iaar
aan de lopende band van Renault-Vil-
voorde en was ook afgevaardigde van
de vakbond ACV Hii behoort tot de
1600 werknemers waarvoor al een
oplossing werd gevonden, want hij

kreeg een van de a00 jobs die bil
Renault-Vilvoorde blijven bestaan.
Dat dankt hij aan ziin leeftijd, 46 jaar,
en zijn jarenlange dienst. Leeftijd en
anciönniteit ziln nl. de twee criteria
die bepalen öf je in aanmerking komt
voor een van die 400 banen. Momen-

teel ziln er daarvan 107 toegewezen.
Van 1500 resterende werkzoekenden
zullen er dus nog 293 een job bii
Renault krijgen. Jean Pas gelooft ove-
rigens dat de 400 overblijvende
banen bii Renault-Vilvoorde in niet
onbelangrijke mate te danken zijn aan
de tussenkomst van de Franse pre-

mier Lionel lospin.

Eerste Eurostaking
De dag waarop de sluiting werd aan-
gekondigd, zat Jean Pas in de och-
tendploeg.'s Namiddags zou hij voor
het eerst in zijn leven naar Parijs
gaan, om daar aan de Europese
ondernemingsraad van Renault tekst
en uitleg te wagen over de gewenste
(nog) hogere flexibiliteit van de
arbeiders.'Toen ik het nieuws ver-
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 zouden kunnen houden,
meer zelß, dat we de arbeidsverhou-
dingen in Belgiö en Europa zouden
veranderen. Misschien ging het alle-
maal wel te snel: de bezetting van
onze fabriek. de solidariteit van de
Belgische automobielsector, de vloed
van steunbetuigingen, de ruggen-
steun in de pers. De volgende stap
was Renault Frankrifk platleggen,
maar misschien was dat wat te over-
ijld.'Veel ,verder dan een solidariteits-
staking kwamen de Franse (en Spaan-
se) collega's immers niet. Is Pas niet
ontgoocheld over de haperende Euro-
pese solidariteit?'We kunnen onze
collega's niks verwijten. De Franse
syndicaten wilden meedoen, maar ze
slaagden er niet in de basis te overtui-
gen. Ik begrijp dat ook wel; In Frank-
rijk werken veel meer interimarbei-
ders die riskeerden ontslagen te wor-
den als ze meestaakten. Bovendien
ziin er in Frankrijk veel minder men-
sen aangesloten bij een vakbond. Je
kunt trouwens ook niet zeggen dat er

niets is gebeurd, want uiteindeliik
hebben wil toch gezorgd voor de eer-
ste Eurostaking. In Spanje hebben de
mensen het werk 1 uur neergelegd
voor iets waar ze uiteindelijk geen
belang bij hadden.'

Machtiger tegenstander
Jean Pas hoopt dat die Europese soli-
dariteit zal blijven groeien. Contacten
tussen de mensen op de werkvloer
vindt hii daarbil erg belangriik.'Ons
was altijd verteld dat wij beter werk-
ten dan de Fransen, maar toen we de
vestigingen ginder bezochten, stelden
we vast dat ook zii erg goed en hard
werkten. Men heeft ons gewoon
tegen elkaar uitgespeeld.' Staat het
stakingswapen volgens hem niet
machteloos tegenover een Europese
onderneming?'Niet per s6. Je kunt
zo'n automobielgigant ook pladeggen
door te staken in 66n strategische ves-
tiging. Het probleem is uiteindelijk
dat je tegenstander machtiger is. In
ons systeem beslist de eigenaar. Zo
zitten de zaken nu eenmaal in elkaar
en de sluiting van Renault heeft dat
nog maar eens aangetoond. De arbei-
ders mogen misschien hun mening
kwijt, maar ze hebben geen echte
beheersmacht. Toen Renault nog
draaide, hadden sommigen onder ons
ook de neiging om te zeggen: als je
wil werken, kun je werken. Nu kijken
we daar wel anders tegenaan. Hoewel
we de strijd hebben verloren, blijft
voor mij de les dat we moeten knok-
ken voor elke arbeidsplaats. Anders
zullen ze in de toekomst nog gemak-
keliiker 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 bedriff-
je werkt, wordt doorgaans zonder-

meer op straat gezet. Pas geeft toe dat

het sociaal plan dat bij de sluiting van

o



roldcn. In een kapital ist ische samenle-
ving lc idt  dat  autonrat isch tot  s lu i ten

en afdanken. Toen de Renaultr,est iging

in Boulogne-Bi l lancor.rr t  in l99l  lverd

!r ' r l r  '1s11, gchrrrktrrr  ze drzel fde argu-

n)(  l ) le l r  -  grrn Lr i rhr t - id i r rgsrrrogel i jk-

heden, oud personeel  d ie ook op
Vilr 'or>rdr toepasbaar zouden kunnen
zi ju. Ik u'as dus op rni jr-r qui-r ' rr .e. '

Een en ander betekent niet dat ! 'an

Hul le v indt  c lat  er  b i jgevolg ook niets

aan de sl l r i t ing te doen u'as.  Integen-

deeL Hi j  gelooft  dat  de socrale str i jd
lerkeerd u 'erd aangepakt. 'Er u 'as aan-
vankel i ;k c( 'n en()rnrc gol f  van sol ida-

r i te i t .  Daar lan hadden rve gebruik
nl()ctcn rnakrn ortr  de hele Belgische

autor.nobrclscctor plat  te leggen. Dat

zat cr in,  nraar dc Belgischc vakbonds-

top hccl t  dat  n i t ' t  gcrr  i ld.  Dc keuze
onr dr Franse RcnaLr l t -arbciders te
vragen sol idair  tc z i j r r ,  lcck nte de ver-

keerdc neg. Dat kon nict  Lukken

zolang de Belgischr autoconstructeurs

blcr  crr  uerkcn. ßoi  cncl ien aarzelden
de Fransc dircct i rs rr ict  o l l r  het  perscr

neel in te l)cpcrcn d.rt  staken onher-

rorpcl i jk  tot  onts lag zou le iden. Die
r l r ,  ru i r r r '  l r rd 

- l l ,  
,  I  ( , ' rdat  rcr l  tnt t t' " ' '5" '5

sen daar inter i r r r  nrrken en ontdat bi j

dt '  rakbondcn in Frarrkr i jk  s lechts

30 pct .  ran c l t 'arbtr t lers z i jn aangeslr>-

ten. Wt haclcit 'n r ic act i t  ecrst in Belgiö

zo brecd rnoge l i ;k  n loctc l l  opentrek-

ken. Ik zcg ni t ' t  dat  st '  Renaul t -Vi l -
roordr zo haclr l t ' r t  krutncrt  redden,

rraar er r""'as u'el meer kans geu.eest.'
Altiid verlies
Ornn i l le van zi in \cr1et tegen de vol-

gens l iem al te brar.e vakbondsl i jn

u'erd Van Hulle uit  het ABVV gezet.
Dat heeft tot een diep lvantrourven

tegenover de vakbondstop geleid. ' Ik

geloof in de str i jd van de basis. Ook

Europees rnoeten de geu'one arbeiders

elkaar leren kennen, rrat  over igens

nier \ \  i l  . /eggen dat äl lcs rrp Europese

actie nloet u'orden toegespitst.  Ik

geloof r-rog alt i jd in de kracht van

nationale en lokale acties; Ki jk rnaar

naar de Forges. Daar zouden nu geen
800 rnan rrerkrn zonder de peroerde

sociale str i jd. '
Van Hulle is 52 jaar en kr,vam dus in

aanrrerking voor brugpensioen. ' Ik

kri jg nu +0.000 fr.  per maand w.aar-

van Renault  er  16.000 betaal t .  Omdat

rni jn vrou\\ '  nog n'erkt rnoet ik echter

ook belasting betalen, rvaardoor ik

rr-raar 38.000 f i .  overhor-rd. Dat is al les

bi j  e lkaar l / .000 I i .  nrrnder dan n.r i jn
vroegere klon in de iabriek. Sociaal

plan of niet,  rret een shri t ing verhes je

al t i jd koopkracht.  Mi ln act iv i te i t  l i idt

daar overigens niet onder. Met ons

comitö 'RenaLrlt  voor uerk' betonen
rre overal  sol idar i tc i r  h i i  s l r r i t i r rgerr  err
we streven ook naar vakbondsvernieu-

n i r rg.  Ik zr t  l rerr .  n i r t  : t r l .  Fr  j t r  l i jk

betaalt Renault rne nu orrt roor al le

arbeiders te str i iden. '

John Vandaele

Renarr l t  ucrd bedongen, reiat ie l  gord
nerkt .  Dt bcdrenden op i r r r rgpcnsiot 'n
die vr i j rv i l l ig de arbeiders co.rc i r t 'n bi l

het  zoeken naar ucrk,  b l r jkcn crht

gcnlot i \eerd te z i jn.  P.rs. ' \ ' rotgt , r

n 'arcn dat onze clrels t 'n d.rar haciderr
u 'e eigenl i jk  r ) ic t  . / ( ) 'n gor i t '  rc lat ic

r .nee. Nlr  l t ' r r 'n nt 'e lka.rr  krnnrn in

dezt ' l lde rrr iser ic.  \ \ ' t '  sprcken nrckaar

ln( ' t  de \ ' ( ) ( )nraal l l  . ran.  Zr ' l t ' reren

pracht ig u rrk. '

Dit st inkt
\  r l r r  ' ,  r r ' , l t  t tJJr  5 la l l  \arr  HLr l l t  r r , , ,k dt t
27stc lebruar i  nrctrcn orrraad t()el l  in

dc roornr idclag ut : rd vrrnornen dat dt

Franse transJrortdocl t ter  van Renar.r l t
r . lpdracht had gekrcgr:n zoreel  nroge-

l i ik  vrachtrvagens l taar Vi lvr>r>rde tc

'Een deel vanJeIeven

zit in dat bedrljf; veel

collegct zijn nog alti jd

niet over de sluiting

heen'

\ tL i t ' rn () l l )  ( ' r  a l lc  \ \ 'agel ts \ \ 'eg te
hal tn.  ' lk  \ \  is t  nrr teel t :  dt t  st inkt . ' \ -an

Hul l t  r .  r r t ie i  nr i l i tant  ran c lc Part i j
vau dt ' . \ r l r t ic l ,  cn i racl  z i jn job bi j

Renarr l t  a l t r jc l  a l  c loor c l t  br i l  val t  de
klasscnstn jd bt 'ktkt 'n.  ' lk  n ist  c lat  er

bi j  Rcnaul t  tcr  r t l  atr [o 's van hct  b i j
or ts gcproduccercle t i  pe van de band

Ein Jahr nach der Schliessung
des Renault-Werks in Vilvoorde

Es ist bald ein Jahr her, dass Louis Schweitze bekanntgab, dass das Renault-Werk in
Vilvoorde teschlossen würde. Es gab massiven Protest, aber trotz des manchmal
sehr erhitzt geführten Kampfes um die Arbeitsplätze wurde das Werk in Vilvoorde
geschlossen. Heute sind ca. 1.600 der ehemaligen Mitarbeiter anderweitig unterge-
bracht; 1.500 Menschen suchen ledoch noch nach einer neuen Arbeitsstelle. Die
RandKrant sprach mit zwei Arbeitern, die 25 lange Jahre bei Renault am Band
standen. Jean Pas aus Tervuren besetzt eine der 400 Arbeitsstellen, die in Vilvoorde
bleiben werden.'Anfangs waren wir davon überzeugt, dass wir das Werk weiter{üh-
ren könnten. Der Zorn war gross und wir erhielten schliesslich die Unterstützung
der Öffentl ichkeitAber vielleicht ging es dann alles viel zu schnell . . . ' , sagt Jean
Pas.'Auch wenn wir den Kampf verloren haben, müssen wir auch in der Zukunft
um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen, denn ohne Gegenwehr könnten leicht
noch mehr Betriebe geschlossen werden.' Darüber hinaus, so sagte uns Jean Pas,
wären viele Kollegen noch längst nicht über die Schliessung hinweggekommen.
Stan Van Hulle aus Vilvoorde, glaubt dass der Arbeitskampf falsch angegangen
wurde.'Anfangs gab es eine enormeWelle der Solidarität. Die hätten wir nutzen
sollen, um die gesamten belgische Automobilbranche lahmzulegen, aber der belgi-
sche Gewerkschaftsbund wollte das nicht.' Und doch glaubt Stan Van Hulle noch
immer an dieWirkung nationaler und lokalerAktionen.'Seht euch doch Forges an,
da hätte man ohne Arbeitskampf keine 800 Arbeitsplätze gerettet.'



25 iaar jong, hoog op de
wereldranglijst van beste
tennisspeelsters en sinds
kort woonachtig in Asse:
Sabine Appelmans.Als ik 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 dagelijkse training
in Wilrijk en heeft een paar
uur langer gespeeld dan
gepland. Haar man Serge
heeft het ondertussen gezel-
lig gemaakg Overal kaars-
licht, de knufieldieren Yan
Sabine liggen op de bank in
het salon en de drankjes
staan koel.

Hoe ben je e:tCenft in Asse terecht
gekomen?
SA We wonen hier nu 2,5 jaar en we
hebben dit appartement gekocht
omdat Asse centraal ligt 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 rij-
den. Vooral die praktische overwegin-
gen hebben de keuze böpaald, want
omwille van het uitgaansleven
hadden we liever in Anrwerpen
gewoond, waar Serge vandaan komt.
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 buiten-
Iand zitten komt mijn vader hier bij-
voorbeeld de planten water geven.
Dat is een echte luxe.

Tijdgebrek
lGn je Asse een.beeg'e? Of is het voorol
een prek om te wonen en niet om te
leven?
SA Ons sociaal leven speelt zich nau-
welilks in Asse af, Er wonen hier wel
een aantal mensen in de buurt die we
heel goed kennen en die we ook
regelmatig zien, maar voor het overi-
ge houden we ons wat op aßtand.

Heeft dot te maken met een gebrek
oan tijd of omdot je worters elders lig-
gen?
SA Het heeft met allebei te maken

Sabine
Appelmans

'Mijn ouders
hebben ervoor
gezorgd dat ik

met mijn beide
benen op de

I Igrono Den
blijven staan'

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 naast onze familie een
uitgebreide wiendenkring zowel in
Erembodegem als in Antwerpen, dus
tijd maken voor het sociale leven hier
in Asse schiet er helemaal bii in.
Dat zal zeker veranderen als ik stop
met tennissen. We zijn van plan om
hier te blilven wonen, want we heb-
ben bouwgrond gekocht in de buurt.
Ik droom er nu wel nog regelmatig
van om in het buitenland te gaan
wonen - in Florida of Australiö bij-
voorbeeld, in een streek waar 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 stap ook echt te zet-
ten. Het scenario dat we over een

aantal jaren kinderen zullen hebben
en dat die dan door de grootouders
zullen worden opgevangen, lijkt me
veel waarschij nlij ker.

Kindenvens
No het joor 2000 go je ofuouwen?
SA la, ik hoop nog drie seizoenen
mee te draaien, en dan haag ik miin
rackets aan de haak. Ik zal dan iets
anders moeten gaan doen, een of
andere coördinerende functie mis-
schien. Een heleboel meisjes stoppen
met tennissen rond hun 26ste, een
andere groep rond hun 28ste; Blifk-
baar zijn dat rlvee cruciale momenten
in de carriöre van een tennisspeelster.
De kinderwens speelt daarin onge-
twiifeld een belarigrijke rol.
Ik constateer dat meisjes die geen
relatie hebben, geneigd zijn om door
te gaan met tennissen tot 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 gesproken natuurlijk.
Zelf heb ik mijn eerste professioneel
toernooi gespeeld op mijn vijftiende,
toen ik nog gewoon school liep. Ik
ben fulltime beginnen spelen op mijn
l8de, dus op miin 28ste zal ik er een
carriöre van meer dan l0 jaar op
hebben zitten. en dan vind ik het wel
mooi geweest.

Niet voor het geld
Donk zij jou weten nogol wot mensen
in de wereld woor Belgiö ligt, vermoed
ik
SA Ik denk het wel, maar toch is het
nog dikwijls moeiliik uit te leggen
aan overzeese collega's, zeker als je
begint te nuanceren en zegt dat je
eigenlijk uit Vlaanderen komt, maar
dat je ook nog Brussel enWalloniö
hebt, daar weten die mensen hele-
maal 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
economisch of politiek, maar puur
gevoelsmatig. In het kader van de Fede-
rotion Cup bijvoorbeeld, speel je voor
Belgiö, zowel het meisje uitWalloniö
als de drie Vlaamse meisjes. Ook bij
de Olympische Spelen heb je dat
gevoel: we spelen voor Belgiö! Alles
heeft natuurlijk ook te maken met het
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feit dat ik zoveel in het buitenland

speel; Als ik meer in Belgiö zou spe-

len zou ik me waarschiinliik veel

minder Belg voelen, de vis en het

water, weet ie wel.

Miin man en ik zi jn geborenVlamin-

gen, al sta ik daar eigenl i jk niet zo

erg bi j  st i l .  Ik vind het belangri jk dat
je de tu'ee landstalen spreekt, iets dat
ik autornatisch van miin vader heb
meegekregen. Dat is een echte'Brus-

seleer' ;  Hi j  komt uit 'duuzend' Brus-

sel. en heeft altiid tussen de twee taal-

gemeenschappen gewoond. 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

'In het buitenland
weten ze er geen bliif
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 ter-
rasjes zo leuk als hier bij ons. Daarom

kom ik alt i id graag terug naar huis.

Ondonks je veelvuldig verblijf in het bui-
tenlond heb je nog oltijd een heel ster-
ke bond met je ouders. Eotst jouw

meer mondiole yisie nooit met hun

horizon?

SA Ik kom uit een dorp waar ieder-
een die trouwt in het huis naast het

ouderlijk huis gaat wonen of twee
huizen verder, of maximaal twee stra-
ten 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'eken na elkaar in het
buitenland en \,'as gewend om daar
miin zin te doen en een heel ander

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 moe-

der: 'Ah nee hö, met uw fiets

naar de stad, da's te gevaarliik'.

Tia, dan zat het er wel eens

tegen natuurl i ik.

Maar mijn ouders hebben er

ook aitijd voor gezorgd dat ik

met mijn beide benen op de

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 com- I
mentaar gaf op die ene zes. Ze i
ziln altiid kritisch geweest, heel -

kritisch, maar daardoor bleef ik Sabi-

neAppelmans. 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 spaarboek-

ie 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 ont-

zeggen?

SA Als ie succes rvi l  oogsten, moet je

bepaalde dingen erbij nemen en

andere dingen iaten. Zoals een paar

dagen gaan skiön met vrienden bii-
voorbeeld, dat zou ik doodgraag wil-

len, 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 afhnii-

pen van het speel- en trainingssche-

ma, en na 10 iaar heb ik op die

manier toch al heelwat van een aantal
landen gezien, maar ik zou het liever

anders willen. Gelukkig kan Serge dit
jaar een paar weken mee naar Austra-
liö 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

t l

Elle a 25 ans, elle occupe une position prestigi-
euse au classement mondial des meilleures jou-
euses de tennis. Depuis 2 ans et demie elle et
son 6poux habitent Asse.'Asse pr6sente I'avan-
tage d'occuper une position centrale pour tous
les deux, et ie souhaitais rester suffisamment

proche de ma famille', d6clare Appelmans.'Mes parents ont du reste touiours veil-
16 ä ce que ie Sarde les pieds sur terre et ce, mCme lorsque je suis devenue la l8e
meilleure joueuse mondiale, devenant ainsi du jour au lendemain une'figure fla-
mande connue', et que ie me suis mise ä gatner beaucoup d'argenC
Sa profession de joueuse de tennis I'amöne ä s6journer plus souvent ä l'6tranger
qu'en Belgique.'Mes diff6rents voyages m'ont permis de d6couvrir de nombreux
endroits beaucoup plus beaux que la Belgique, mais nulle part les possibilit6s de
sortie ne sont comparables ä celles dont on b6n6ficie ici.' Sabine Appelmans a
sans aucun doute largement contribu6 ä ce gue de nombreuses personnes
sachent auiourd'hui ou se trouve la Belgique.Je pense que c'est vrai, mais il reste
difficile d'expliguer aux collögues 6trangers que ie viens de Flandre, mais que la
Belgique est compos6e, outre la Flandre, de laWallonie et de Bruxelles !
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Een intieme plek waar
de patiönt herleeft
Eind vorig jaar werd in
Wemmel het eerste pallia-
tief dagcentrum in Belgiö
geopend. Het krram er op
initiatief van het Academisch
Ziekenhuis van deVUB,
gesteund door het Oncolo-
gisch Centrum Yan hetAZ
en huisartsen en thuisver-
pleegkundigen uit de regio.
Het mooi gelegen gebouw
biedt niet alleen onderdak
aan het nieuwe dagcentrum
maar ook aan een aantal
professionele organisaties als
de Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen, de palliatieve
thuiszorg Omega en het
Netwerk Palliatieve zorg
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 Wuustwe-

zel. Een heuse doorbraak, want alhoe-

wel er veel gepraat wordt over de uit-

bouw van de palliatieve zorg, is Bel-

giö niet meteen een koploper in dit

domein en wordt er als het erop aan

komt weinig geinvesteerd.
'Het is de bedoeling om met het dag-

centrum een aanvulling te bieden op

de bestaande thuiszorg en te voorko-

men dat mensen worden opgenomen

in het ziekenhuis als het eigenlijk niet

noodzakelijk is', zegt klinisch psycho-

loge Sabien Bauwens. In dat verband

wijst ze erop dat maar ließt 70o/o van

de bevolking er de voorkeur aan

blijkt te geven thuis verzorgd te wor-

den, tot het einde toe. 'Het is moge-

lijk 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, vertrouw-

de mil ieu. Dat kan thuis zi jn, maar

biivoorbeeld ook een rusthuis. Intus-

sen kan de partner even tot rust

komen of dingen doen waar hij

anders niet aan toe komt, zoals bij-

voorbeeld boodschappen doen. Als

die partner liever meekomt kan dat

ook, en is hii of zij meer dan wel-

kom.'

Engels model
Een grote troefvan het dagcentrum

in Wemmel is dat ook de professione-

ie verenigingen er een stek hebben.

Een patiönt of iemand uit  zi ln omge-

ving 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

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

londen lighthouse', is er zelß een gezel-

Iige ontmoetingsruimte annex cafeta-

ria waar patiönten, familie, zorgverle-

ners, vrijwilligers en buren elkaar

informeel kunnen ontmoeten. Het

hele concept van het dagcentrum

komt trouwens overgewaaid vanuit

Engeland waar er meer dan 200 der-

gel i jke centra zi jn.

Wat is palliatief?
VolgensVan Dale is 'pal l iat ief '  afgeleid

van het middeleeuws Latijnse'pallia-

tivus' (met een deken erover) en is

het een'verzachtend geneesmiddel

dat de verschiinselen der ziekte in

hevigheid doet afnemen, zonder de

ziekte zelf

tot gene-

zing te

brengen'.
'We wil-

len het

dagcen-

trum nret

propageren als een echt palliatief cen-

trurri voor terminale patiönten. We

staan open voor älle mensen die lang-

durig (ernstig) ziek zi jn of in behan-

deling en die daardoor heehvat mis-

sen, zoals sociale contacten bi jvoor-

beeld. Die kunnen ze hier terugvin-

den. Naar de patiönten toe leggen we

zo rveinig mogelijk de nadruk op het

palliatieve', verduideliikt Sabien Bau-

wens. Ook dr. Wim Distelmans denkt

er zo over.'Palliatief wat wil dat zeg-

gen? Iemand die reuma heeft of dia-

betes wordt ook palliatief behandeld.

Het gaat om mensen die niet meer te

genezen ziin, die aan een levensbe-

dreigende ziekte lijden en die aftake-

len. Om hier binnen te komen moet

je niet eerst een etiket 'pal l iat ief '  kr i j -

gen opgeplakt.'
'Palliatief wil niet zeggen dat mensen

hun toestand onder ogen zien en

aanvaarden. De bedoeling van pallia-

tieve zorg is om de persoon naar een

goed einde te begeleiden en in opti-

male omstandigheden op te vangen,

en dat kan ook in complete ontken-

ning'voegt Sabien Bauwens eraan

toe. Het is in deze context dan ook

logisch dat het dagcentrum eveneens

'We werken cllemoal
somen aon Q,Qn doel:
de zieke thuis houden'

DokterWim Distelmons en klinisch psychologe Sqbien Bouwens
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psychologische steun en begeleiding

biedt. 'Zeker in de laatste levensmaan-

den hebben de rnensen het vaak

nroei l i jk  en r .  het  r i r i t  o r  oor depres-

sie heel groot. Ook op dat r ' lak onder-
\ t . ,Lr  nLrr  r r  i ,  de natrcr t  en zr jn omge-

ving .  zcgt Sabirn Baurvens.

ZonrL dr k l inr :ch pslc l . ro loge als de

,i : t :  . . \  l rzcit  op het belang van humor

. : - .  : : ,  , ! l l r ike s i tuat ies.  'Mensen denken
'. 

":x iat je in de buurt van een patlönt

:.- ieen rnag f luisteren en dat er vooral

nret gelachen mag worden, maar op

die manier neem ;e juist nog een stuk

levenskwali teit  weg' meent Sabien

Bauwens. ' In de klassieke medrsche

'"vereld wordt humor vaak verrvard

r-net een gebrek aan beroepsernst ter-

n' i j l  beide niets, maar dan ook niets

rnet elkaar te maken hebben', zegt

Wim Disteln-rarrs.

Verzorgen zonder betuttelen
Wim Distelmans: ' ln de pal l iat ieve

zorg geeft de patiönt de toon aan en
j i j  speelt daarop in, zonder te betutte-

len. Dat laatste is in de huidige

gezondheidszorg helaas schering en

inslag. De enige goede manier is om

er \.oor te zorgen dat de patiönt opti-

maal on-rkaderd wordt. Een patiönt die

hier bi jvoorbeeld voor een bloed-

transfusie komt.  z i t  b i j  ons in een

aangename woonkamer en niet ln een

overbevolkte, onpersoonli jke zieken-

huisgang.'  En inderdaad, het centrum

li jkt i r .r  niets op wat wij  hier in Belgiö

kennen. Er is een gezel l ige woonka-

mer met rnuzlek, t'"', r'ideo en biblio-

theek 6n met zetels dre goed zit ten. Er

Day centre in Wemmel

is ook een kleinere
r r r imtp r ,^^r  n. i r 'Ä,

gesprekken, een

gespreksruirnte voor

groepen, een hobby-

kamer, een keuken, een

koffiehoek, een badka-

mer met aangepast bad

en jacuzzi,  een behan-

delkamer, ruimte voor

een kapsalon en ga zc)

maar door.

Dokter Dlstelmans is

niet t6gen ziekenhui-

zen, maar stelt ger,''oon

vast dat een aantal

behandelingen nu in

het ziekenhuis rn".orden

uitgevoerd, terwij l  dat

helrmaal niet  hoett .  'Hrt  l i jn natuur

l i lk al lemaal zaken die je niet op 66n

dag kunt veranderen. orn tot een

nieuwe cultuur in de gezondheids

zorg te komen froetel]  er nog heelu'at

barr iöres doorbroken rvorden'.
'Belangri jk orr te \ \ 'eten is dat u. i j  niet

de taak van de hursarts o\:ernemen.

Wat n' i j  wel doen is eer.r behandeling

uitvoeren die thuis nret kan. Al les

gebeurt  in str ikt  orer icg.  cr  is  gcen

conculrent ie.  icd.rc z,  r rg\er lenrr  is

evenwaardig en ne u'erken al lernaal

samen aan 6en doel: de zieke thuis

houden. Ook dr. Hr,r l lebroeck, secre-

tar is van de W(n)n)( l \ (  l tu isartsrn-

kr ing,  p le i t tc bi i  dr  ,  )pen i l rg varr  her

centrurr voor een 'globale interdisci-

pl inaire en plural ist ische samenwer-

king over al le zui len en muren heen

er-r dit  in het belang van de centrale
sni l6orrrrr  de- r__-_ö---_ --

zieke medemens'.

De huisartsen wer-

den overigens van

bij  de start bi j  het

project betrokken

en de samenwer-

king verloopt urt-

stekend.

Veel goodwill,
geen geld
De patiönt u'ordt

l iever thuis ver-
,^,-Ä.- .1, , ,

komt nog bi j  dat

thuiszorg minder

duur is dan een

ziekenhuisopna

me. Toch is er

voor dit  project

g66n terugbetahng voorzien vanult

het RIZIV'De thr.r isr  erbl i l i 'ende

patiönt rvordt eigenl i jk f inancieel

gestraft '  vindt Sabien Bauwens.

Op dit  ogenblik is het centrum twee

dagen per week open. De init iatrefne-

mers wil len de nodige t l jd nemen om

te groeien en om zeker geen fouten te

maken.'We hebben moment.eel een

mooi team, maar we zul len zeker

moeten urtbreiden als we vaker open

zi jn'  zegt Sabien Bauwens. De u'erking

van het dagcentrum is op dit  ogenblik

maar rnogeli jk door het enthousiasn-re

van de vrij."villigers en de goodr,r'ill

van een aantal mensen. Dat is heel

mooi rnaar l ret  rs up zi jn rrr inst

bedenkeli jk dat het dagcentrum op

geen enkele struclurele f i  nancier ing

kan rekenen.

Het centrur.n kwam er dankzi j  het AZ

van de VUB en kreeg een flinke som

geld van gedeputeerde Eeckelaers van

de provincie Vlaan-rs-Brabant, van

voormalig staatssecretaris Vic Anciaux

en van Kom op tegen Kanker en de

Vereniging voor Kankerbestr i  jding.

Katliy Lindekens en R6gir.rald Moreels

zul len als meter en peter van het ini-

t iat ief ook aan de kar trekken. Maar

hoe moet het verder op langere ter-

mijn?'Hopen dat er geld komt en aan

de bel  b l i ;ven trekken' ,  zegt Sabien

Bauwrns. '  En nrtssclr ien pensenkcr-

missen organrseren?',  over\\ 'eegt Wrm

Distelmans.

Geneviöve Ostyn

Pal liatief dagcentrum AZ-VU B,Van-

der Vekenstraat |  58, |  780 Wemmel,

tel. 02/456 82 02, fax: 021461 24 41.
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encourages home care
At the initiative of the University Hospital of the Vrle Universi.-
teit Brussel, Belgiuml first palliative day centre was opened in

lWemmel late last year.This represents a genuine breakthrough

lbecause, although one hears a great deal of talk about palliative

lcare, Belgium has hardly been a front-runner in this field and lit-

I tle real money has been invested.The purpose of the day cen-
tre is to supplement the already-existing home care and avoid
having to admit people into hospital when it is not truly neces-
sary.The patients can stay in the centre during the day and
return to their own environment in the evening.This gives the
patient's care-giving paftner or family some time off, either to
relax or to do things they otherwise couldnt.
One of the major advantages of theWemmel day centre is that
the professional palliative care associations have a contact point
there, where a patient or someone from his environment can
ask for more information or get answers to their questions.The
whole concept has in fact been borrowed in England, where
over 200 such day centres already exist.

De potiönt geeft d€ toon oon
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MUSICAT

Dolly in Overijse

Toneelgroep TROS dankt

zijn naam duidelijk aan de

Druivenstreek. Sinds enkele

iaren pakt dit  gezelschap uit

met grootschalige operettes

en musicals. Na 'Het Witte

Paard', 'The Sound of

Music'  en'De Witte'  vond

huisregisseur Jaak Petersen

de t i jd r i jp voor'Hello

Dolly'. Deze Amerikaanse

klassieker lag al verschillende seizoe-

nen in de Ia, maar moest wijken voor

andere theaterprolecten. Noch de

Broadwayversie, noch de befaamde

film, maar het oorspronkelijke verhaal

werd als leidraad genomen. De decors

en de setstukken, die afwisselend een

NewYorks stadsbeeld, een restaurant

en een winkel voorstellen, zijn ver-

vaardigd op de afdeling houtbewer-

king van het GITO. Hiide Cromme-

linck, directrice van deze onderwijs-

instelling, neemt de veeleisende titel-

rol 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 romanti-

sche gevoelens gelukkig de boven-

hand. Tijdens de repetities hebben de

vier koppels uit het stuk grondig

moeten werken aan hun stem. De

zangpartiien ziin niet onoverkomeliik,

maar wel erg moeil i ik. 'Met welke

musical in 1999 het 2O-jarig jubi-

leum van TROS zal worden gevierd

blijft voorlopig nog een verrassing.

'Hel lo Dolly ' ,  Overi jse, CC Den

Blank 6,7,8,1 3,14, |  5,20,21 en 22
maart.Tef: 021687 59 59.

CONCERT

Folk en softiazz
Yan eigen bodem

Hoewel het enigeVlaamse folktild-

schrift onlangs werd opgedoekt, is er

toch duidelijk sprake van een herop-

Ieving van dit muziekgenre. Gespecia-

Iiseerde festivals als dat van Dranou-

ter. maar ook meer intieme clubcon-

certen 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 meiden-

groep die Middeleeuwse liederen uit

Vlaanderen, Zweden, Italiö en Breta-

gne bewerkt en met een hedendaags

sausje overgiet. Beide ensembles voe-

len zich nu zo verwant dat zij het

podium met elkaar delen.

Ook de soft iazz beleeft gouden

dagen. Kiss My Jozz verenigt muzikan-

ten, die in een vroeger leven deel uit-

maakten van dEUs, Moondog Jr of Evil

Superstars. In de concertzaal experi-

menteren en improviseren ze er op

Ios. Een confrontatie met /4k0 Moon

wordt niet uit de weg gegaan. Ook

het trio rond Fabrizio Cassol vestigde

mede zi jn naam met geruchtmaken-

de, want onverwacht dynamische
jamsessies, zoals bijvoorbeeld op het

laatste Middelheimfestival.

Kraainem, Gemeenschapscentrum

De Lijsterbes. Kadril en Lais verzor-

gen een dubbelconcert op zaterdag

7 maart om 20u. Kiss My Jazz en

Aka Moon zijn te gast op vrildag 20

maart om 20u.Tel: 021721 28 06

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 speelka-

meraad. Waar Dionysos, eenmaal vol-

wassen. ook verscheen. overal vloeide

rijkeliik het edele druivensap. Wie

hem in zijn handel en wandel dwars-

boomde, verloor, volgens de legende,

meteen zijn zinnen. Het absurdistisch

theaterensemble WA.C.K.O. Iaat deze

mythische figuur herleven. Maar dat

gebeurt niet in een handomdraai. De

god van de vruchtbaarheid is door de

aristocratische Ioniörs al voor onze

tiidrekening van de Olympos verdre-

ven. Zij propageerden immers een

Spartaanse levenswandel, waarin geen

plaats meer was voor bruisende

drinkpart i jen. WA.C.K.O. wil  de god,

die onrechtstreeks ook aan de basis

l igt van het klassiek drama, in ere

herstellen. Niet door hem malse gei-

tenbokjes of hertenkalfies te serveren.

Wel door hem en zijn huidige volge-

Iingen op visuele grappen en hypno-

tiserende oerklanken te vergasten. De

acteurs hopen dezelfde climax te

bewerkstelligen als de ongeremde

priesteressen of bacchanten, die zich

indertijd met dierenhuiden omhul-

den om zich al dansend en in ertat i-

sche toestand met hun rondbuikiq

idool te verenigen.

'The Return of Dionysos':VUB,
Aula Q op 4 maart om 20u30,
CC Strombeek-Bever op 2l maart
om 20u30,'tVondel in Halle op 27
maart,Vly'estrand Dilbeek op I april.

TONEEL

Een bed asperges

Aspergescheuten smaken het best als

ze zacht zijn. Het komt er dus op aan

om ze op het juiste moment te oog-

sten.Voor de Nederlandse auteur

Frank Houtappels was de aspergeteelt

het uitgangspunt om er een familie-

drama rond te weven dat bii onze

Noorderburen druk wordt gespeeld.
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Een kaal aspergebed
vervult in het stuk een
belangrijke symbolische

functie, die we hier niet
meteen verklappen.

Ignace Cornelissen ont-
dekte het toneelscript

per toeval en kocht
voor zijn Turnhouts

ensembie Het Gevolg
onmiddellijk de opvoe-
ringsrechten. Typisch

Hollandse toestanden

werden weggemoffeld

en vervangen door
Vlaamse. Aan het eind von

de ospergetijd is op de eer-
ste plaats een authentiek meidenstuk.
Drie actrices vormen een zustertrio
en een vierde speelt moeders mooi-
ste. Op de jongste na, wonen ze in
een klein Limburgs plattelandsdorpje.
In dit besloten milieu lijkt verveling

troef, Tot de uitgeweken zuster terug-
keert. Pas dan gaan de poppen aan
het dansen. Als iedereen ziin masker
aflegt, merk je dat niemand nog kan
terugvallen op een duurzame liefdes-
verbintenis.

Het Gevolg komt op 25 maart naar
Westrand Dilbeek en op 30 apri l
naar CC Strombeek-Bever.

I JEUGDTHEATER
Gordijnen Yoor koniinen

Krachttermen, bikkelharde sropwoor-
den en gniffelende gezichten voeren
de boventoon bij Theoter Gordijnen voor
Konijnen. Regisseurs Olivier de Smer en
Walter Janssens halen 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 plan-
ken.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

Middeieeuwse narren. Deze buiten-
maatse productie werd niet onterecht
genomineerd voor de Signaalprijs.

Duisburg, Pachthof Stroykens, zon-
dag I maart om l5u.

SOLO

Schrijnende liefdesgeheimen

Op 66n van zi)n vele speurtochten

door de buitenlandse literatuur ont-
dekte Bob De Moor, artistiek leider
van het Brugse gezelschap De Korre,
de Spaans-Catalaanse schrijßter Mercö
Rodoreda. Gabriel Garcia Marquez
prees haar als de ontroerendste verha-
Ienvertelster sinds de burgeroorlog.
Actrice Antie De Boeck leefde zich in
in haar schrijnende liefdesgeheimen

E RAND
en geeft, zonder te vervallen in pathe-
tische stroperigheid, gesralte aan haar
immens verdriet; ze verpersoonlijkt

een onschuldig meisje dat door emo-
ties wordt overweldigd. Die psycho-
Iogische inleving is 66n van De Moors
belangrijkste stijlkenmerken:'Zodra

een acteur afstandelijk speelt, ben ik
niet meer in hem of haar geinteres-
seerd. 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
improvisatie. Soms moet een tekst
wekenlang worden geanalyseerd
vooraleer ik precies weet hoe de
toneelruimte op de meest bevredi-
gende manier kan worden bespeeld.
AIs theatermaker ben ik daarbij volle-
dig aangewezen op de bereidwillig-
heid van mijn acteurs. Met Antje De
Boeck heb ik elk element grondig
overlegd en zo zijn we tot deze door-
leefde productie gekomen.'

Tervuren, CC Papeblok l4 maart
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-

kend, onbemind en o zo

! boeiend'. In zeven bijeen-

5 komsten (telkens op don-

5 derdagavond, vanaf 5 maart)

i t.ilgt u een inzicht in de
I historiek en de techniek van

de opera en aan de hand
van muziekfragmenten komt

u meer te weten over de
verschillende soorten stem-
men, de compositie, de

genres, en nog meer. Docent
is VRT-medewerker Johan
Lauwereins.

Voor meer inl icht ingen:

Cultu rama, tel. 021 569 27
74 (tussen 8 en l0 uur)
fax:021569 31 44

Ludo Dosogne
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Vruchten van

Het'glazen dorp' van weleer,
Hoeilaart, is van oudsher een
trekpleister Yoor beeldende
kunstenaars. Zeer in tegen-
stelling tot de niet altijd
beminde tweelingzuster
Overiise heeft het plaatsje
zijn landelijk, stil karakter
behouden en is het ook zel-
den het toneel van taalperi-
kelen. Misschien heeft de
weldadige invloed van de
middeleeuwse mysticus
Ruusbroec, die ooit ziin stek
had in het naburige Groe-
nendaal, daar wel iets mee te
maken.

Op een hoogte buiten de dorpskom,
daar waar de weg naar Terhulpen zich
langs de roestige serres slingert,
woont een kleine kolonie van schil-
ders en beeldhouwers die met zeer

HOEILAART EN ZIJN KUNSTENAARS

gramschaP, Passie
en raadselachtige
sereniteit

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

streekschilders die voor uw rustiek

interieur een proper geborstelde koe-

in-de-wei op maat konterfeiten, maar

om kunstenaars die in het internatio-

nale tentoonstellingscircuit zitten en

zowat overal exposeren; Namen zoals

Marcus De Vestele, Bern W6ry, Vincent

Sturbelle en Reinold Poot.

Minstens drie borsten
In de Rowiesstraat hebben ze een oud

druivenmagazijn verbouwd tot

woonst met atelier en een expositie-

ruimte. Achteraan in de verwilderde

tuin heb je een prachtig uitzicht op

de dorpsvallei, al kruipt de nieuw-

bouw Iangs de heuvels traag maar

gestadig opwaarts. De obsessie van

beeldhouwer Sturbelle komt ons al

van ver op de Rowiesstraat toege-

waaid: in de winterzon pieken schit-

terende ijsbeslagen kono's naar de

lucht. die vertrekkensklaar worden

gehouden, alsof de ongewone bewo-

ners elk moment een nieuwe zond-

vloed verwachten. Sturbelles' atelier is

volgestouwd met grote schroot-

hoopoblecten die op recyclage wach-

ten en misschien ooit Venetiö zullen

zien. Hii is ook decorbouwer, moet

het van grote dingen hebben en

pocht met ziin mannelijkheid, het-

geen een nieuw licht werpt op de

rechtopstaande vaartuigen aan de

voordeur. De steeds kwinkslagen uit-

delende De Vestele is wat kalmer en

schildert met grote penseelstreken

barre modderlandschappen, terwijl

de duister-demonische portretten van

vrouwen met minstens drie borsten

van eenzaat W6ry (schampere com-

mentaar van de concurrentie: 'Hij weet

gewoon niet hoe een vrouw eruitziet'...) meer

vertellen over de maker dan het

model.

Gezamenlijk uitbundig
De onrust die uitgaat van hun werk is

kenmerkend voor de groep en ver-

raadt de nabiiheid lan de grootstad.

Ze leven samen, drinken, stelen

elkaars lief, maken ruzie, leggen het

weer bi j . . . .  en vertrekken op reis. De

vergelilking met het Latem van rvel-

eer dringt zich op, maar in tegenstel-

Vanuit deze uithoek
in Hoeilaart wordt

een vloed van
passionele

boodschappen vol
liefde en haat de

wereld in gestuurd

ling tot de Leieschilders is Hoeilaart

voor de groep -die zich overigens

niet voor 66n artistiek gat laat van-

gen- geen levenslange oase maar eer-

der een vluchtheuvel. EIke verkoop

van een werk wordt uitbundig en

gezamenlijk gevierd met een kroe-

gentocht, 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

steevast de'Serceuil', een sinister Brus-

sels cafe waar de tafels door doods-

kisten zijn vervangen en wandelende

geraamtes u bedienen.

Permanente
artistieke koorts
Door hun turbulente levenswandel en
hun verknochtheid in het uithangen

van het beest, ziin ze algemeen

bekend als'de Poten' of 'de Poten van

het Beest', waarbij nailverige tegen-

standers wel eens durven spreken van

zielepoten. Dat brengt ons meteen

bij de geesteliike leider van het uit-

bundig gezelschap, Reinold Poot.

Deze telg uit de bekende Vlaams-Bra-

MorincVan Äcker



bantse kunstenaarsfamilie, uitgewaai-

erd vanuit bakermat Vilvoorde (met

vader-beeldhouwer Rik Poot en groot-

oom-componist Marcel Poot als de

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 kneute-

righeid zijn hem vreemd; Zijn rurig

betoog over schilderkunst wordt

ondersteund met mistgehamer op

tafel. Reinold is steeds kwaad en heeft

het vooral gemunt op de'conceptu-

ele'kunst, steriele ideeön die zich

heilig verklaren nog voor de verf

droog is.Voor hem gaat het om ener-

gie, emotie, intuitie, vitaliteit. De

anderen knikken instemmend. Vanuit

deze uithoek in Hoeilaart wordt een
vloed van passionele boodschappen

vol Iiefde en haat de wereld inge-

stuurd, als manifest tegen de rationa-

liserirlg die ook de kunst in haar

greep heeft gekregen. De quasi-chao-

tische vitaliteit van de groep blijkt een

draagvlak voor een permanente artis-

tieke 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

Reinold Poot enVincent Sturbelle

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 ken-

nen, moet uiteindeiiik bii de antieke

Marina zijn. Terwijl de potige Gothen

elkaar zouden vermoorden om het

eerst inVenetiö aan te komen, is Mari-

naVan Acker opgehouden met expo-

seren en verschijnt ze alleen op ver-

zoek.Ze schildert in een heel aparte,

lyrisch-absracte stijl die bevrijd en

gelouterd aandoet. Heel sporadisch

steekt iemand van de kolonie, altiid

tuin van het leven. Marina en haar

gezellen nemen als model een bloem,

een knoestige tak, een bol knoflook of

wat Mandragorabloesem, en schilde-

ren van daaruit een getemperd loflied

op de natuur en het leven, onder-

steund met ingeplakte jute of behang-

papier, 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 vri jheid van beeldvorming

gunt. In dit wonder zlen u en ik wat

wij willen en wensen. Ondoorgronde-

lijk en raadselachtig wenkt het kunst-

werk 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 kunst-

markt, de komedie van de biönnaies,

triönnales en andere cultuurkermis-

sen. 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 IJse en de

heuvel aan de overkant bestijg tot aan

de Rowiesstraat om mijn reportage af

te ronden, blijken ze allemaal vertrok-

ken te zijn. Aan de deur hangt een

laconiek bordje met: 'Gesloten wegens

verkoop'.

fohan Sanctorum
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alleen. het dal over

om zich zwijgend te

laven aan de sereni-

teit van deze kun-

stenares zonder

ambitie.

Raadselachtig
Kühstler.Auch heute noch lebt in dieser noch sehr ländli- loflied
chen Gemeinde eine kleine Kolonie von Malern und Bild- 'Voor mii is elk
hauern, die, wie viele andere vor ihnen, von der unwider- doek een nieuw
stehlichen Anziehungskraft der faszinierenden Landschaft begin, een geboor-
gefesselt sind. Es handelt sich bei den Künstlern nicht um te', verreh ze zachr,
regionale Bekanntheiten, sondern um Künstler, die auf terwiil ze haar are-
dem internationalen Ausstellungscircuit ihren festen Platz lier als een kleine
haben und an vielen Orten ausstellen : Marcus DeVestele, kapel voor mil
Bern W6ry,Vincent Sturbelle und Reinold Poot. Die Unru- opent. En: 'Elke
he, die von ihren Werken ausgeht, ist kennzeichnend für bloem verbergt er
diese Künstlerkolonie. Die leben zusammen. ziehen duizend andere'.
zusammen los, streiten sich, vertragen sich . . . und ieder Slechts enkele vrou-
Verkaufserfolg eines Künstlers wird gebührend gefeiert. welijke discipelen
Wer die Kolonie der modernen Wilden kennenlernen wil, duldt ze permanenr
muss zu MarinaVan Acker gehen. Sie malt in ihrem spe- in haar omgeving,
ziellen und aparten lyrisch-abstrakten Stil und jeder Ehr- die overgaar in een
geiz ist ihr fremd. Sporadisch lassen sich auch die anderen
Bewohner der Kolonie bei ihr sehen, um sich an der
angenehmen Heiterkeit der Künstlerin zu erfreuen.



wMoREDNoz NEGE

Ik zet me aan de leestafel in
de krantenhoek, groet de

gepensioneerde pastoor

tegenovör mij, zie de jonge-

man naast mij werkaanbie-

dingen 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 biblio-

theek voor haar inwoners
moet inrichten.

Rondom mij ziln ook niet-
Vlaamse inwoners aanwezig
en bezig. Een oma helpt

haar kleindochter aan docu-

OPEN
OPENBARE

BIBLIOTHEEK
Na het zondags ontbiit een uitstapje maken

naar de gemeentelijke bibliotheek is voor mij
ontspanning en zinnig tijdverdrijf. Extra kran-
tenvoer slobberen en weekbladen besnufrelen.
Weetjes opzoeken en vondsten kopiören.Vele
boeken inkijken en weinige uiwerkiezen. Ook
wereldwijd dwalen door lnternet kan tegen-
woordig in onze bibliotheek van Overijse, die

riant gevestigd is in het cultureel centrum.

co-ouder van her bibl io-
theekdecreet, deed in dat
verband in een Randkrant

al het goede voorstel om in
de openbare bibliotheken
vertalingen van Vlaamse

auteurs aan te bieden. Claus
in het Engels, Hemme-

rechts in het Duits: anders-
taligen zullen hen eerder
lezen in de rand dan in
hun thuisland. En deVla-
mingen moeten eindelijk
de boeken van Franstalige

Belgen gaan lezen, enzo-
voort: leeswerk en -plezier

op de plank.

Dat zou verdorie wat

t8

mentatie voor de geschiedenisles. De
vrouw is Franstalig, het kind loopt

school in het Nederlands en ze ver-
staan elkaar in 6fty-fifty Nederlands-
Frans. 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 offi-
cieuze communautaire rol: ze bevor-
dert behoud en kennis van het Neder-
lands in de Vlaamse gordel rond Brus-
sel.

'Er staan hier ook mensen van La
Hulpe ingeschreven', zegt de biblio-
thecaris, 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 Neder-
landstalige inwoners als Overijse
Franstalige.'Boekforensen' heten die
grensoverschrijdende lezers, las ik
zopas in de krant.

Overijse heeft naast zijnVlamingen en
Franstalige inwijkelingen ook Engels-
en Duitstalige gasten in huis. Hebben
die wat aan de bibliotheek zoals ze
wat aan het zwembad hebben? Nee.
tenzij ze voor Time, de Encyclopedio Brit-
tonico en Internet binnenkomen. Het

aanbod van Franse boeken ln een ver-
domhoekje van de boekenzaal is bij-
zonder 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.

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 inter-
nationale gemeenschap die in Overij-

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

interessant anderstalig aanbod en een
geinteresseerd internationaal publiek

zouden de bibliotheek van ons Vlaams

dorp niet alleen allure geven, maar
ook volwassenheid.

Clara Haesaert. Vlaamse dichteres en

anders zijn dan het ongelukkige en
achterhaalde gedoe in de zes facilitei-

tengemeenten. Daar moeten de twee-
talige bibliotheken zich naar de ver-
deelsleutel 7 5 / 25 voor respectievelijk

Nederlandstalige en Franstalige boe-
ken schikken 6n naar de kromgegroei-
de situatie in de gemeente.

In Sint-Genesius-Rode is alles nog van
oudsher ok6, ook al zou de bibliothe-

caresse zo te horen de door mii

gepropageerde Vlaams-en-open-inter-

nationale aanpak verkiezen boven haar
7 5 /25-tweetal ige eierdans. In Wem-

mel heeft de bibliothecaris Franstalige
boeken r-an de rekken moeten gooien
om gesubsidieerd te bl i)ven. In
Wezembeek-Oppem was daar geen
beginnen meer aan. In Linkebeek is
het aanbod van Nederlands- en Frans-
talige 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
de sfeer is er traditioneel tweetaliger

en gemoedelijker. Kraainem heeft nog
geen openbare bibliotheek, wel een
Vlaamse bibliotheek in een parochie-
zaal en een Franstalige in de Foy'er

Culturel. Zo wordt de situatre van

Sint-Genesius-Rode tot Kraainem

almaardoor ouboll iger en is ze even
onhoudbaar als zo'n faciliteitenge-

meente zelf,

Brigitte RaskinI
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Faci I ite itenge meente n
op zoek naar steun in Vlaanderen
De zes faciliteitengemeen-
ten in de rand trekken
momenteel met een sensibi-
liseringscampagne door het
Vlaamse land. Het organise-
rende Komitee der Randge-
meenten, het Algemeen
Nationaal Zangverbond en
de Vlaamse Cultuur Stich-
ting 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 pol i t ic i  de faci l i -
teiten ongedaan te maken.

De campagne r icht zich rot de Vlaam-

se verenigingen overal ln het land.

Centraal staat de voorstel l ing \.an een
(te) lange videofi lm over het ont,

staan en de evolut ie van de taalpro-

'Het grootste obstakel dat
moet verdwiinen is het

faciliteitenstelsel'

blen.rat iek. De rnit iat iefnemers bok-

sten de f i l rn rn elkaar nrer alnareur-

beelden, wat ]ret overbrengen van de
hoodschap bepaald niet  a l t i jd ren

goede kornt. Aan bod komen onder
rneer de marsen op Brussel, het Eg-
rnontpact en de druk op de l .ruurpri j-
zen ten gevolge van de vele Europese
inwijkel ingen in de randgemeenten.

De beelden worden aar-r elkaar

gepraat lnt . t  (omnlentaar van enkele
r-rotoirc Vlamingen uit  de rand, zoals
de voorzit ter van het Davidsfonds

profbssor Fernand Van Hemelryck.
Naast de videofi lm hebben de orga-
nisatoren gastsprekers klaar staan die
aanvullende uit leg geven over de

situatie in De Zes. De sensibt l ise-

r ingscarnpagne loopt tot de syrnbcr
l isch gekozen el ide jul i ,  de fbestdag
van dc Vlaantse gerneenschap. Het
pakket kost geintercsscerde vereni-

gingen 2.000 l rank

Mislukte integratie
Het opzet van de carnpagne is orn de
Vlarningen elders in het land bervusr
te maken van de taalproblenten in de

faci l i tei tengerneenten. Met druk van-

uit  de basis op de pol i t ic i  hoopt hct

Komitee der Rar-rdgemeenten de bal

snel ler aan het rol len te kri jger.r.  Het

grootste obstakel dat moet r.erdu' i j

nen is het laci l i tei tenstelsel.
'We verzetten ons al 35 jaar tegen de

misbruikte faci l i tei ten',  zegt Peter

Elslander, uoord',oerdcr van het

Konritee dcr Randgerneenten. 'Hct

stelsel heeft zi jn docl ont de anders-

tal igen te integrcren noort bereikt.  De

alsclra16rrg ( ' r \Jn I I r ( ,c l  pr i ( ) r i ta i r  / i jn

bi j  verdere onderhandelingcn over de

staatshervornring. HoelveI de reactie

laat klvarn, juichen \\c toe dat Vlaan-ts

minister Leo Preters inspanninger-r

levert om het stelse I a{ te borLu'en. '

Eslar-rder n' i jst in dat verband ondcr

freer naar ecn oprnrcpei l ing van
h,, , . r  

^a( /10,r  \äuulrrrdr)u \ !dür ! r r  | l rJ^L u

deVlaanrse Polr t rcr  c le strengere toe-

passing van de laci l i tcrten boven aar.r
het l i jst je nret nieu\\ laarsu'ensen heb-

ben staan. \ laar r-rrt  diezclfäe opinie-

pel l ing bl i jkt ook dat dcze r.r 'ens bi j

de bevolking 1r.rs op r lc el lde plaats

komt.

Meer investeren
De organisatortn \  an de se nsibi l ise

r ingscanrpagnt,  Dc Zes, v inden het

nclot t  t t  laat  ont  act ie te \ ( )cren en

'!vat aan clt  si tLrat ie in dc randge

lneentel l  te leranderctt.  'We vragen

de lbderale rrgtrrng de jongste

staatshrrrorrning consequent toe te

pas\L l l  r  r )  d i t  t r r t t  t t  l l .  hr last i r tg-  t . r r

postkantorrn () \ r r  te hevelen naar
Vlaand( r(  n i r '  1r1.111r rarr  naar Brrrs

scl ' ,  bctoogt E1: lander.  'Aan het toe

kcnr-tcrr van het EU stenrrecht lroetelt

strenge roon,,aardcn r '<>or dc Euro

peanen in dr rancl norden gekop

peld.  De \ ' laarnse re ge r ing t roet nteer

investrren ur dc rand, zcker nu er een
overschot rs op de begroting. Vooral

het prolectVlabinvr:st ,  dat  tot  1999

slechts in /2 laag gepr i jsde \ \ ' ( )o l tgc

lcgcnhcden r 'oorziet ,  rn()et  nree r  per

sonceI en aandacl i t  kr i jgen. '

Sti l le dood
Opvallend is dat het Konti tee der

Randgerneenteu voor het eerst open-

l i jk een r.eru' i j tende vinger durft  uit-
steken in de r icht ing van deVlaamse

nrandatar isscn. 'Sinds de betonncr ing
van de Iäci l i tc i tcn en de rechtstreeksc
verkiezing van schepenen en OCMW

algcr 'aardigden in 1988, is I tct  zoge

naanrde Conrite der Mandatarissen

een st i l le d()od gestorvcn. DeVlaantse
verkozenen hcbben geen gezantenl i j -

ke spreekbuis l lecr, net nu de f ianco-

fone burgenrccstcrs steeds vaker

r t ' t t r l  r r  idt , r  rdt .  star rdprr  r r l r r r  i  t )  n( . r ' r ' l ( . t  I
teger-r  de Vlanr ingen. 'Els lander is van

oordccl  dat  persoonl i jke en part i jbe
langen ran de Vlaarnsc ntandatansse.r 'r

k laarbl i jkel i lk  zu aardcr z i jn gaan
u'egen dan het algcntccn Vlaanrs

belang. '

Veel krf hecfi  hct Konritee der Rand-

genleenterr r 'oor <lc provincie Vlaarrrs-

Brabant, dic nret beperkte nriddcler-r
\  crdirn\ t (  l i jk( '  Vl larrrsc i r r i t iat icr t ' r r

op p()tcn zette. Die inn'oners van de

rand moeten verdcr urrrdcn gesensi

hi l i r t ' r rd ot1 dt  zaf . t  r r  n i (  t  ( ,p l tur)  
ro

frq '1,r , |  tc latet t .Tcrr  ht l r , , t  r t 'daarran

stoonl t  het  Komite c dcr Randge

meenter)  een I  I - ta l ig l tu l l lner val t

het blad Dc Zes klaar clat binnen

af) ienbarc t i jc l  in al le busse u var-r

de zes fäci l i tc i tengenrcentrn zal

belandcn.

AnVan hamme

Facilitv communities
t ,seeK suPporr

The six facility communities in the out-
skirts have begun a campaign to raise awa-
reness in the rest of Flanders about the
language issue which exists in these com-
munities.'We've been struggling for 35
years now against abuse of the facilities',
says Peter Elslander, spokesperson for the
Committee of the Outlying Communities
(Komitee der Randgemeenten).
The campaign is aimed at the Flemish
associations throughout the country.
A central element is the presentation of a
(too) long video describing the origin and
development of the language problematic.
Along with the video, the organisers
arrange for guest speakers to further
explain and discuss the situation in The
Six.According to a recent opinion poll,
72% of Flemish politicians put'stricter
application of facilities' high on their list of
new year! wishes. However, the same sur-
vey also reveals that this concern occupies
only a lowly eleventh place on the general
population's list.
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Frankriik kan een puntie zuigen
aan de Wemmelse 'cuisine'

Of ik een dag later naar de
afspraak kan komen,'want
we moeten morgen naar de
koning'. Dat vroeg fan Hum-
blet, algemeen directeur Yan
het'Horeca en Sportinsti-
tuutWemmel '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 reputa-

tie, want de dag voor ons bezoek ver-

zorgden 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 daarnaast een ruime hoe-

veelheid desserthapjes, plus daarbo-

venop een assortiment van al of niet

gekoelde dranken. Een goede oefe-

ning dus voor onze leerlingen', zegt

directeur lan Humblet, die wat trots

is op ziin school.
'Onlangs hebben we de vertegen-

woordigers van een paar grote Franse

horecascholen op bezoek gehad. Alle-

maal 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 voorgescho-

teld en dat was klaargemaakt door

onze leerlingen, wisten ze helemaal

niet meer hoe ze het hadden. Ze

waren verrukt en tegelilk overdon-

derd door het niveau dat wij hier

halen.' Humblet hoeft geen pakkende

slogan meer te bedenken over de

kwaliteit van ziin hotel- en koksafde-

ling.'Wii maken wat de Fransen belo-

ven',  zegt hi j  zelfbewust.

Vergeeld verleden
In het kantoor van de directeur hangt

een aantal foto's die duidelilk vergro-

tingen zijn van vergeelde postkaarten

en gewone kiekies van weleer. Op 66n

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. Naast de deur

van Humblets kantoor hangt een

gevelplaat die aan de stichting herin-

nert en waar merkwaardig genoeg op

staat dat de school ressorteerde onder

de Minister van Landbouw en niet,

zoals vandaag, onder deze van Onder-

wijs. Een verwiizing naar het feit dat

elke minister vroeger ook verant-

woordelilk was voor het onderwijs in

zitn sector.

Het Horeca- en Sportinstituut Wem-

mel telt momenteel in totaal 742

Ieerlingen, waarvan de helft in de

horeca-afdeling zit, die overigens ook

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

dan l 000 studenten, maar door

allerhande herschikkingen in het

onderwijs zijn wij niet langer een

instelling van hoger maar van mid-

delbaar onderwiis', zegt directeur

Humblet.'Dat betekent evenwel niet

dat de school nu te groot geworden

zou ziin. We waren woeger immers

'r'eel te krap behuisd en beschikken

nu over voldoende ruimte om alles

oordeelkundiger te organiseren.'

Rooskleurige toekomst
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

komen.'Wie bi i  ons afstudeert als

bakker, is bekrvaam om bijvoorbeeld

een franchisebakkeril van Panos te

runnen. De meesten die uit de hore-

ca-afdeling komen, moeten wel eerst

drie tot vijf laar ervaring opdoen en

starten dan eventueel met een eigen

zaak.'Volgens Jan 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 garan-

tie dat ze na hun opleiding meteen

aan de slag kunnen in de sector van

hun keuze.

FD

Praktisch: Horeca- en Sportinstituut

Wemmel, met Middenschool, Zi jp

l4- | 6, 1780 Wemmel, tel. 021 456 0l
0l en fax: 021460 51 91.
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Een muzikaal mierennest
met meer dan 300 kinderen
'Zingen is de hartenklop van
ieder mens',luidt het motto
van fan Devill6, koordirigent
en bezieler van de Jan-
Niklaasstichting. De gezellige
Mierennesthoeve aan de
voet van de Dworpse Brui-
neput is het muzikale hart
van deze muziekbeweging.
ledereen is welkom en wie
van muziek houdt, voelt zich
in de hoeve onmiddelliik
thuis. Muzikanten uit binnen-
en buitenland komen er spe-
len en geven er hun kennis
door aan de jeugd. Dat
gebeurt in dit muzikale mie-
rennest al 30 jaar.

Jan Devill6 nam in 1965 de fakkel
van de muziekbeweging over van zijn
muzikale vader Jan Niklaas, die hem
op zijn beurt van zijn even muzikale
vader Jan-Baptist Devill6 had gekre-
gen. Die legde in 1874 in Essenbeek/

'De kinderenleren

niet alleen muziek,

Halle de fun-

damenten van

de stichting

met de oprich-

moor krijgen ook een 'f;iä::'il::koor.
culturele vormingt 'In het voer-

spoor van Jan-
Niklaas Devill6

vormde zich een beweging van men-

sen 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 muzi-

kant het goed doet. Het gaat hier

altiid om de groep, nooit om de bij-
zondere prestaties van 66n individu.'

Vanaf vier jaar

Jan Devill6 valt niet te strikken voor

een gesprek. Hii verdwiint vlug als
we eraan komen en dirigeert geani-

meerd het Kantateorkest. Katelilne is

de bezielster van de )eugdmuziek-
school: 'Ik spreek niet graag over aan-

tallen, 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.onen op 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 toon-

hoogtes. We u'erken met kleurtjes en

handenspel. Zelfs de kleine kinderen

Ieren onmiddellijk een Orff-instru-

ment bespelen. Ze kri jgen een eigen

instrument als ze er zelf om vragen.

Het accent r-an de methode ligt op

akoestische vorming, 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 pun-

ten of examens nodig. Telkens als ze

voldoende sterk zijn, evolueren ze

naar een andere muziekleergroep.

Beginnerties kunnen vrij snel mee-

spelen in het Prelude kinderstrijkor-

kest, grotere kinderen in hetVivace

Jeugdorkest en de volwassenen in het

Kantateorkest. Zo'n uitvoeringen wer-

ken erg motiverend. Als ze weer wat

nieuws hebben biigeleerd, organi-

seert hun leraar voor hen een auditie.

waarop de ouders worden uitgeno-

digd.We geven zo'n 50 concerten per
jaar, in binnen- 6n buitenland. We

hebben bijvoorbeeld ooit in de Parij-

se Notre Dame gezongen. Vorig jaar

heeft ons jeugdorkest op het Children's

Culturol ond,4rt Fativol in Shangai

gespeeld. In het jaar 2.000 willen we

daar trouwens opnieuw bij ziin. Dat

zi jn toch prachtige ervaringen voor

kinderen.'

Marleen Teugels
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De Euphorbia is in alle opzichten een

plant om verliefd op te worden. Het

is een prachtige bladplant die boven-

dien ook een mooie bloeiwijze heeft.

Wat op een bloem lijkt is in werke-

Iiikheid een groepje van minuscule

bloemples, omgeven door een kelk-

achtig omwindsel van samengegroei-

de 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 euphorbia's voor ongeveer
elke standplaats, voor bijna elk sei-
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. choro-

cios, 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 geel-

groene bloemhoofden verschijnen in

mei, ongeveer samen met de late tul-

pen, met wie ze zeer goed te combi-

neren zijn, en blijven schitterend tot

een flink stuk in luli.
Het is een ideale plant voor een kurk-

droge 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 soor-
ten is het geslacht

Euphorbio 66n van de
grootste uit de planten-

wereld. Ze bestaan in alle
mogeliike afmetingen -

Yan de kleinste woestiin-
plantjes die nauwelijks
boven de grond komen

tot bijna-bomen Yan
meer dan 30 m hoog - en
voor de meest uiteenlo-

pende locaties. Ze worden
dan ook overal ter wereld
aangetroffen, met uitzon-

dering van Antarctica.

verdraagt toch wel vorst tot - 150.
Vriest het harder ofgedurende een
hele periode, dan zullen waarschijn-
lijk niet alleen uw euphorbias de
geest geven, maar wellicht ook vele
andere tuinplanten (al wil ik hier wel
aanstippen dat ze bij mij in de tuin
onbeschermd de winter van eind'96-
begin'97 hebben overleefd). En als
het klopt dat we voortaan zachte win-
ters en hete zomers zullen krijgen, is
er helemaal geen probleem.

Koesteren of verafschuwen
Naast deze spectaculaire verschijning
bestaan er nog minstens een 50-tal
andere euphorbiat die meer dan de
moeite waard zijn. Laat me er hier
nog 66n enkele vermelden. E. omygdo-
loida var. robbioe. Dit is een onmisbare
plant voor droge, diepe schaduw
(bijvoorbeeld onder bomen of strui-
ken), al doet die het ook uitstekend
in volle zon. Hij wordt 30 ä 40 cm
hoog en heeft dikke, donkergroene

bladrosetten die in april-mei overdekt
zijn met geelgroene bloempjes. Hij
groeit op plaatsen waar letterlijk geen
enkele andere plant wil groeien. Ook
zeer geschikt voor zware schaduw
(maar dan wel vochtig) is E. omygdoloi-
da'Purpureo'. Vanwege de paarsrode
kleur van het blad een plant waarmee
men miins inziens voorzichtig moet
omspringen. En zeker nooit 66n
enkele plant zetten, want die loopt
compleet verloren.
Verschillende soorten wolfsmelk, o.m.
de kruisbladige wolßmelk (8.lothy-
rus), het kroontjeskruid (8. helioscopio),
de zoete wolfsmelk (E. dulcis) - bij de
kweekvorm E. dulcis 'Chameleon' ver-
kleurt het blad in de herfst prachtig
roodbruin - de brede wolßmelk
(E.plotyphyllos), de stifve wolßmelk (E.
stricto), de tuinwolfsmelk (E. peplus),
het kroontjeskruid (E. helioscopio), de
heksenmelk (8. aulo) en de amandel-
wolfsmelk (E. omygdoloida), ziin
inheems in Belgiö en komen nog wij
algemeen in het wild voor. E. peplus, E.
stricto en E. helioscopio zijn bvb. veel
voorkomende'onkruiden' in moes-
tuinen en op braakliggende gronden.
Wie houdt van euphorbia's zal deze
'onkruidies' koesteren, wie geen
weemde indfingers verdraagt of
slechts een minituintie heeft, zal ze
verafschuwen omdat de meeste zich
nogal wijelijk uitzaaien.
Paul Geerts

Vaste Plantenkweker Dirk De Swaef
(f fingenstraat 74,1750 Lennik,
021532 l2 52) heeft een uitgebreide
keuze aan euphorbia's.
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de smaak van schaken
te pakken

Jongeren krijgen

Het jeugdschaken zit in de
lift, zoveel is zeken Ook in de
rand raken steeds meer jon-
geren verslingerd aan deze
denksport.We trokken voor
meer informatie naar Hugo
Vansteenwinckel,Vlaams
jeugdschaakleider, die in
Strombeek-Bever de jeugd-
cunsussen coördineert. Een
pas opgerichte vzw moet de
schaaksport nog aantrekke-
lijker maken.

Belgiö heeft geen schaaktraditie. Op
wereldvlak tellen we niet mee.Toch
zijn er in een wijde straal rond Brus-
sel tal van schaakclubs: Humbeek,
Opwiik, Machelen, Dworp, Ruis-
broek,Tervuren en Leuven (twee
clubs).Voor het schaken in de rand
wordt'98 alvast een feestjaar. De oud-
ste schaakclub uit de streek. die van
Humbeek, bestaat rwintig jaar. Tien
jaar geleden startte ze met een jeugd-
werking. Opwijk viert het vilfiarig
bestaan van haar ieugdafdeling en
zopas zag een nieuwe ieugdafcleling

HugoVansteenwinckel hebben de
mediastunts rond Kasparov en Deep
Blue, de schaakcomputer die de
wereldkampioen onlangs versloeg,
daar niet zoveel mee te maken. Hij
constateerde wel een opmerkelijke
toename van de interesse na een arti-
kel over schaken in het onderwijsvak-
blad'Klasse'. Daarin werd gesteld dat
schaken een positieve invloed heeft
op de schoolresultaten. In sommige
scholen in Nederland is schaken ove-
rigens een vast onderdeel van het
programma. In de rand heeftVan
Steenwinckel geen weet van school-
schakers. Hij on*ent niet dat schaken
een gunstige invloed op het denkver-
mogen kan hebben, maar een door-
snee kind komt niet schaken met de
bedoeling om op school beter te
presteren. In de schaakwereld is men
het er trouwens over eens dat kinde-
ren in de eerste plaats plezier moeten
beleven aan het spel. Resultaat halen
is daaraan ondergeschikt.

Saaie pieten
Volgens Vansteenwinckel vergelijk je
schaken het best met muziek.'Scha-
ken is kunst', vindt hij.'Je bouwt iets
op, je creöert een mooie combinatie.
Kinderen beleven plezier in het vin-
den van een dubbele aanval of in het
uitschakelen van een verdediging.' Hij
wil af van het clich6 dat schakerties
saaie rekenwondertjes zijn. Zijn club-
kinderen typeert hij als'meestal rusti-
ge kinderen die graag individueel
bezig zijn en vaak muziek beoefe-
nen'. Om dat individualisme te door-
breken vindt hij het belangrijk om in
groep te schaken en is hij ook geen
voorstander van computerschaken.
Het wordt dan een spelletje als 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? Schaken blijft, ook
bij kinderen, een mannensport. Bii de

iongsten (zes- tot achtjarigen) vind ie
evenveel meisjes als jongens. Op late-
re leeftijd vallen de meisjes vlugger
af Een cruciaal moment bij beide
seksen is de leeftijd waarop men'een
lief heeft'. Maar wie echt de mikrobe
te pakken heeft, komt na{erhand
terug. Schaken: een vorm van versla-
ving dus!

JoYerhenneman

j

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

'In de schaahwereld is
men het erover eens
dat plezier beleven

aan het spel
belangriiker is dan

resultaat halen'

succes bij de longe deelnemerties ver-
huist Humbeek zijn activiteiten naar
het meer prestigieuze cultureel cen-
trum van Strombeek-Bever. De tijd
dat opa kleinzoon of -dochter op weg
hielp met de beginselen van het edele
paard- en loperspel behoort tot het
verleden. Sinds de komst van de vijf-
stappen-methode van Rob Brunia en
Cor van Wijgerden, leert men de
jongsten op een professionelere
manier omgaan met de verschillende

schaakstrategieön. Beide heren
komen immers geregeld naar
Vlaanderen om onze beste
jeugdspelers verder op te leiden.
Zij gaven een cursus uit aan de
hand waarvan kinderen vrii vlug
op een redelilk niveau leren spe-
Ien. In Strombeek-Bever kan
men bovendien rekenen op de
steun van Paul Motwani, een
Schot die op rwintigiarige leef-
tijd wereldkampioen bij de
jeugd werd.

Beter
Presteren
Dat het jeugdschaken in de lift
zit, bewijzen niet alleen de veer-
tig deelnemers in Strombeek
maar ook de vijfenrwintig die
dit jaar in Machelen startten.
Vanwaar die plotse belangstel-
ling? Volgens Vlaams jeugdleider
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Ondanks'Ierse roots'
toch van hier
Nial l  O'Nei l l  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 zi jn thuis
geworden.

In september 1980 ben ik voor het

eerst naar Belgiö gekonien voor een

postacademisclr  jaar aan l tet  ELrropa

college in Brr.rgge. Ik sprak toen een

mondie Fran. en l rad een elementaire

kennis van het Duits. Mijn Frans ver-

beterde l ret  \ f r ( ,ngen orndat rk in

een studentenhuis u,oonde met

hoofdzakel i jk Franstal ige studenten.

Mi jn Neder lands bleef janrrner
74

genoeg beperkt tot 'du',r 'en',  ' t rekker.r '

en' twee pint jes,  a lstubl ief t ' .

Het iaar in Brugge nerd gevolgd

door stages en t i idel i jke contracten in

Brussel en Lrtxemburg. In 1984 ben

ik bi j  ecn consul tanclhureau toor

EU-aangelegenheden ir.r  Brussel gaan

werken en in 1991 heb ik de overstap

gemaakt naar het Europees parle-

nrent.  In de loop der jaren is mi jn

Niall O'Neill est I'un des milliers d'lrlandais qui sont
venus s'installer en Belgique depuis que I'lrlande est
devenue membre,voici 25 ans, de I'UE.Avec son 6pou-

Vivre ä :ilT,:Tt'jJfi5'3:9fl'""**.
Meise on situ6e dans un cadre agr6able

pour les enfunts. Lorsqu'ils ont
d6couvert Meise, ils n'ont pas h6sit6

longtemps.'On y trouve, ä proximit6 imm6diate de
chez nous, des magasins, des 6coles, une bibliothöque,
une piscine et le Jardin Botanique National de Belgi-
que, et nous sommes ä moins de 30 minutes de notre
lieu de travail.Aujourd'hui encore, nous continuons ä
nous f6liciter d'€tre venus nous installer ici', d6clare
Niall O'Neill, qui attend avec impatience de pouvoir
participer aux prochaines 6lections communales.'Cer-
taines personnes suggörent, dans certains milieux, que
nous autres, citoyens non belges mais ressortissants
de I'UE, repr6senterions une menace pour la d6mo-
cratie locale. Nous esp6rons pouvoir rectifier cette
perception.Tout comme la plupart des fonctionnaires
de I'UE, nous sommes en Belgique pour une p€riode
prolong6e. Certains choisissent, il est vrai, de s'isoler
dans des cercles ferm6s r6serv6s aux 6trangers, mais
ces personnes, le plus souvent, ne se rendent pas
compte de ce qu'ils manquent.'

Nederlands sterk verbeterd, u.at voor-

al te danker"r is aan mijn vrouw

Gerda, een Nederlandse vertaalster,

die ik in 1982 in Luxemburg heh

leren kennen.

Gemoedel i jke omgang
Na de geboorte \ran onze dochter

Rcr i : i r r  in 1988 begonnen rv i i  tc den-

ken aan een huis in een kindvriende-

l i jkc rrr  Neder landstal ige omgevirrg.

Dus gingcn ni j  op huizeniacl t t  i r r  de

Brusselse rand en zo ontdekten u' i j  i r-r

'Mensen die zich
opsluiten in een kringe-

tje von buitenlonders
beseffen niet hoeveel ze

. t
mßs€n

Meise een aantal huizen in aanbouu'

in een doodlopende straat met veel

jonge gezinnen. Onze keuze was

gauu' gen-raakt: er waren r,r'inkels,

scholen, eer-r bibl iotheek, een zwem-

had rrr  dc Nat ionale Plantentuin op

loopafstand, en dat op

nog geen 30 minuten r i i

den van ons rverk van-

daan. We hebben nog

alt i jd geen spi j t  gekregen

van onze verhuizing.

Ririsin en inmiddels ook

orlze zoon Cilhan, gaan rn

Meise naar school en zi jn

er helemaal thuis. Hoeu.el

zrj  er niet zo bi j  st i lstaan,
, ,^^1.-  , i i  , i .h 

-^. .

Vlaarns dan Iers of Neder-

lands, en het liefst spreken

ze Nederlands.

Hoewel n'ij hier steeds

Nederlands spreken, valt
L^, ^--  ^-  t - ,  ^^ l -t l t r t  ( r11) uP udL uuÄ

anderstal igen in Meise

terecht kunnen. Als mijn

ouders bi j  ons op bezoek

zi jn, gaan die dan ook

met veel plezier naar de

bakker, de markt, enz.

omdat de mensen in al le

gemoedeli jkheid rnoeite

doen om zich zonodig in een andere

taal, in dit  geval Engels, verstaanbaar

te maken. Het enige wat ik zou wil-

len is dat voor sommige ingervikkel-

de plaatsel i jke voorschrif ten, en dan

bedoel ik met name het sorteren van

huisvui l ,  informatie in andere talen

besclrikbaar zou zijn want het is een

hele klus om aan log6s die wat langer

bl i j r .en en het Nederlands niet mach-

t ig zi jn, duidel i ik te maken welk afval

rn u'elke vui lniszak moet en wat bi j-

loorbeeld 'GFT' of  'PMD' is.

Gemeentelijk stemrecht
\ \-r j  kr jken er al naar uit  om aan de

vol gt ncle genreenteraadsverkiezinger-r
r ts rr \ , ,or ' r )  r ] - ,  1 ' r - r r r -n Trr  de nrr t i in,r-

I  *^"  j r "

ht ieke lect l rur  dre ue in onze br ie-

venbu: r ' rnden. n'ord! soms gesugge-

reerd dat rvi j ,  niet-Belgische EU-bur-

gers -  rn erger nog, de'Eurocraten'  -

een bedreiging zouden vormen voor

de plaatsel i jke democratie. Wij hopen

dat recht te kunnen zetten. Net als de

meeqrr EU-ambtenaren zr jn wi j  voor

lange t i jd in Belgiö. Sommigen ver-

kiezen rveliswaar om zich op te slui-

ten in een kringetje van buitenlan-

ders, maar die mensen beseffen vaak

niet hoeveel ze missen. Ik ben onder

de indruk van het vele dat de randge-

meenten te bieden hebben, zolvel

cultureel als op het vlak van de spor-

tieve vrij eti]dsbesteding.

In het lers bestaat het gezegde'ni l

aon tintean do mar thint6an fein' (er

is geen betere haard dan ie eigen

haard). Als tegen het einde van dit

jaar ons nieuwe hurs in Meise klaar

is, zal dat zeker ook voor ons opgaan,

Nial l  O'Nei l l


