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D E V LA AM S E RAND

Lezers geven
Randl<rant een pluim
De RandKrant heeft burgerrecht verworven
in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel.
Eén jaar na zijn lancering heeft dit maand
blad goede punten gescoord bij de lezers.
Dat blijkt alleszins uit het lezersonderzoek
van het bekende bureau Censydiam.
Ter herinnering: RandKrant is opgezet
met een dubbele doelstelling Het ini
tiatief moet het groepsgevoel van de
Bedreiging
Nederlandstaligen in de randgemeen
of rijkdom?
ten versterken, maar wil tegelijkertijd
ook de integratie van anderstaligen be
~~~~::~?~~
vorderen. Een delicate, duale opdracht
die onvermijd elijk voor spanningen
zorgt; het verhaal van het glas dat half
vol of half leeg is.
In die permanre evenwichtsoefening is
RandKrant behoorlijk geslaagd. Dat is
all eszins één van de conclusies die kan
worden getrokken uit het telefonische lezersonderzoek dat
Censydiam tussen 9 maart en 10 april 1998 hield bij dui
zend respondenten, representatief verspreid over de
33 (deel)gemeenten waar RandKrant wordt verspreid. Dat
betekent dat 7,4% van de totale bevolking werd bevraagd.
In de ondervraging betrok Censydiam zowel Nederlands
taligen als anderstaligen. Bij de anderstaligen vormen de
Franstaligen -uiteraard- de grootste groep.
_._---~
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Hoge bekendheid
Belangrijk om te weten was natuurlijk of RandKrant een
belletj e doet rinkelen bij de ondervraagden . Het resultaat
is verbluffen d; Zes op tien respondenten kent het blad.
'Aangezien RandKrant een relatief Jong maandblad is en
gezien het feit dat RandKrant gratis wordt verspreid, is dit
een goed resultaat ', merkt Censydiam
op. Bij de Nederlandstaligen is de
bekendheid zelfs 'zeer hoog' (83,2 %),
terwijl de bekendheid bij de Franstali
gen lager ligt maar met 38,6% toch
heel fraai kan worden genoemd.
Zes op tien Nederlandstaligen die
RandKrant kennell , lezen hem ook.
Bij de Franstaligen ligt dat percentage
dUidelijk lager (net geen 4 op 10),
maar gezien het Vlaamse karakter van
het blad geldt dit toch als een relatief
hoog percentage Franstalige lezers.

Open houding
De korte samenvartingen vall en globaal in de smaak. 73%
van de Nederlandstalige lezers vindt het een goed of een
zeer goed idee. Zij menen dat de anderstaligen zo geïnfor
meerd worden over wat er leeft binnen de randgemeenten,
terwijl de Nederland staligen tegelijk hun talenkennis kun

nen aanscherpen. Meer dan
driekwart (76,4%) van de
Franstaligen beoordeelt de
resumés eveneens positief en
twee op drie van de Franstaligen
leest die korte samenvattingen.
De Franstaligen appreciëren de
inspanning van RandKrant om
alle inwoners van de rand te
informeren. Ze zien in deze
inspanning een bewijs van een
open houding naar de anders
taligen. Nederlandstaligen vin
den RandKrant in eerste instantie afwisselend en sympa
thiek. Zij beoordelen het blad als professioneel en modern.
Franstaligen vind en het blad afwisselend maar leggen meer
nadruk op de ernst van het blad. Iedereen is het wel in
sterke mate een s met de stelling dat RandKrant een goede
mix van informatie bevat en dat het belangrijk is dat zowel
Nederlandstaligen als anderstaligen RandKrant lezen.

Goed initiatief
Hoeft het een betoog dat op politiek/communautair vlak
dUidelijke verschillen aan bod komen tussen de Neder
lands- en Franstalige lezers) Meer dan de helft (54 , 1%)
van de Franstaligen vindt dat RandKrant te Vlaams is en
eerder politiek gebonden De grote meerderheid (78,8%)
van de Nederlandstaligen vindt RandKrant een goed ini
tiatief om het Neder
landstalig karakter van
de randgemeenten te
benadrukken. Ruim
één derde van de
Nederlandstaligen
(34,9%) meent dat
RandKrant (nog)
meer zou moeten
opkomen voor de
Nederlandstaligen in
de rand rond Brussel.
Moet RandKrant zijn concept veranderen? Best niet, zo
wijst de Censydiam-srudie uiL De kwaliteit van de
artikels, de begrijpelijkheid en de vormgeving van
het blad worden door beide taalgroepen positief
beoordeeld. Ook de meeste vaste rubrieken vallen
bij de lezers erg in de smaak .
Bijna zeventig procent van de Nederlandstalige
lezers kan geen enkel aspect bedenken dat ontbreekt
of dat dient veranderd te worden. Eén op vijf is
zelfs uitdrukkelijk van oordeel dat RandKrant moet
blijven zoals hij is. De lezers die vinden dat er wel
iets kan veranderen, verwijzen naar het meer bena
drukken van het Vlaams karakter (5 , 1%), de be
hoefte aan meer regionaal nieuws of meer sport
en cultuur.
RandKram kan niet anders dan heel tevreden zi jn met dit
Censydiam-onderzoek. Zoveel instemming maakt ons
geenszins eu fori sch, maar het is wel een opsteker van for
maat en een aansporing om op de ingeslagen weg verder
te blijven gaan.

Nagenoeg alle lezers

zijn het erover eens dat
RandKrant een goede mix

van informatie bevat

Johan Cuppens

Zenne blijft zeker 'getemde riool'
tot 2005
4
Al d errig jaar g eled en we rd beloofd
d at d e Zenne geZUI verd zou worden .
H et ziet er naar u it dat daar nu eindelijk
w erk van wordt ge maakt.

Van faciliteiten en
LAT-relaties 8
Drogenbos: taalvrede dankzij Nederland s eenrichtin gsverkee r
Brigitte Grouwels
• Eigenlijk zijn de Vlamingen veel te braaf De Franstali
gen reageren onmiddellijk, telkens als ze maar het minste
vermoed en hebben dat hun belangen zouden worden
geschaad . Vlamingen laten zich honderd keer op hun kop
slaan voor ze iets zeggen . (minister van Brusselse Aangelegenheden
Brigitte Grouwels in Knoek)

Figuran ten 10
Ofsc hoon hij ni e t m eer zo vaak o p
treedt, klinkt d e naam Jef Burm nog
steeds als een klo k . H et' Brussel s ke tj e'
uit Meise werd in juni 75 par en vin d t
dat het leven h em goed gezind is
geweest.

• 'IJ faut Ie dire: nous sommes entrés d e pui s plusieurs
mois dans une phase qu e j'appellerai 'guérilla'. Les néer
lan dophones mèn ent un e véritable guerre d'usure'.
(Brussels minister Hervé Hasquin in La Libre Belgigue)
• Wat zie Je in de rand ? De Franstaligen ko men er wonen
omdat het er goed leven is, maar ze w eigeren zich aan te
passen. En zodra ze een voldoende
grote minderheid vormen, beginn en
ze te eisen dat h e t ge bi ed van hen is.
(filosoof Ludo Abicht in De Standaard)

Rand in het oog van de storm 12
De burgemees ters van de zes fa cili teitengemeenten ze nen alles
o p alles om h et communautair d ossier op de spits te d rijven.

Monumenten van plezier 21

VAN HOREN
ZEGGEN

• Franstaligen scherm en graag m e t slo gans als ' één man ,
één stem'. Ze verg eten dat de Vlami n gen dat principe in
Be lgië al jaren laten varen ten voord ele van de Franstaligen.
We g aven op fed eraal niveau onze m eerd erheid prij s.
(minister van Brusselse Aangelegenheden Brigitte Grouwels in Kna ck)
• De Vlaamse partijen worden afg edreigd door machts
centra die de belangen van Vlaanderen sc haden.
(columnist Manu Ru)'s in Het Nieuwsblad)
• De bekentenis van de heer voorzin er van de Vlaamse
christen-democraten liegt er ni et o m. De Vlamingen in
Brussel, de Vlami n gen in de Vlaamse rand, het zijn pro ble 
m en voor morg en o f liever nog voo r overmorgen .
(journalist en 'vermoeideVlaamse rand bewoner' Marc Plard in De Standaard)
• He t eurostemrecht is een eerste stap naar nog m eer
faciliteiten. H oe kunn e n die mees te mmende ni e t-Belgen
anders begrijpen w at er op hun gem ee nteraad w o rdt
gezegd? (journalist Marc PJateJ in De Standaard)
• Helemaal verkieslijk zou natuurlijk het ontplooi en van
een houding zijn w aarin naar een o pen en eerlijke samen
werking tu ssen d e verschillende g emeenschappen
gestreefd wo rdt. Maar goed , tu ssen droom en daad staan
blijkbaar praktische bezwaren. (socioJoog Dirk Jacobs in De Morgen)

Sportieve gordel evolueert naar
toffe Gordel 23

Samenwerking noodzakelijk voor propere rivieren

Zenne blijft zeker 'getemde riool'
tot 2005
In 1988 eiste de milieuvereni
ging Zenne en Zoniën 'binnen
de tien jaar opnieuw vissen
in de Zenne'. Die doelstelling
is momenteel absoluut niet
gerealiseerd omdat naast
Brussel ook Vlaanderen en
Wallonië nog niet echt ver
gevorderd zijn met de water
zuivering in het Zennebek
ken. De drie gewesten belo
ven dezer dagen dat de
Zen ne-stank tegen 2005 tot
het verleden zal behoren.
Veel te laat, vinden tal van
mensen die bovendien bang
zijn dflt ze andermaal met
loze beloftes worden gelijmd. bvb. aardig in het geval van de Dender.
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Tussen Brussel en de Vlaamse rand ligt
een politieke - sommigen beweren
zelfs een culturele - grens. Toch zijn
er vele draden die de twee m et elkaar
verbinden. Het riviertj e de Zenne is er
één van . Als de gemeenten Vilvoorde
of Zemst een Zenne met een draaglijke
geur willen. zijn ze afhankelijk van
wat Brussel in de Zenne loost. En om
dat Brussel als grootste Belgische sta d
momenteel nog steeds zowat alles in
die relati ef kleine Zenne dumpt . is de
Zenne de meest vervuilde riVIer van
het land . De Zenne dankt deze weinig
benijden swaardige repu tatie minstens
tendele aan de Belgische staatshervor
ming: de last van de zuivering komt
immers voor rekening van h et finan
cieel zwakste gewest. in casu Brussel.

Boosdoener Brussel
Het verbaast sommigen wellicht. maar
de Belgische rivi eren trekken zich niets
aan van politieke grenzen. Ze stromen
bijna allemaal van het Zuiden naar het
Noorden - logisch want alleen zo
kunnen ze hun water in de Noordzee
kw ijt - en dus krUIsen ze de taalgrens
die de gewestgrens tussen Wallonië en
Vlaanderen werd . Als Vlaanderen pro
pere rivieren wil. hangt het af van
Wallonië. De Belgische rivieren d'vvin
gen dus tot samenwerking. Dat lukt

waar zowe l Vlaanderen als Wallonië al
heel wat in spanningen deden .
Omdat de Zellne er in nega tieve zin
zo uil ~ t ee kt. ligt h et voor de hand om
Brussel hi ervoor met de vinger te wiJ
zen . De Zenne is de rivier die Brussel
ontwatert. Metingen van de Vlaamse
lvlili eumaatscbapPÎJ (VMM) bevestigen
bovendi en dat de Zenne in Vilvoorde

] 999 zou de toewijzing van bouwop
drachten gebeuren. Het Brussels gewest
voorziet. al naargelang de instantie. dat
de centrale tege n 2004 respectievelijk
200S af zal zijn. Of dat ook het geval
zal zijn voor de enorme. zeven km lan
ge afva Jwater-collector die vanaf het
Brusselse Saincteletteplein naa r die cen
trale zal lopen . is nog maar de vraag

Achterop hinken

De Brusselse politici
blinken niet ui t
door vooruitziendheid
op milieugebied
veel zwaarder vervuild is dan in Hall e.
En tenslotte weten we dat Brussel nog
nergens staat met zijn waterzuivering.
De waterzuiveringscentrale Brussel
Zuid - met een capaciteit van 360 000
inwoners-equivalenten (IE) - zal pas
halverwege 1999 af zijn. Aan de con
sn-uctie van de centrale Br ussel- Noord
- met een capaciteit van I. j miljoe n
IE. drie maal groter dan de tweede
grootste van het land - m oet nog wor
den begonnen. Er is inmiddels al een
terrein besc hikbaar aan de grens tussen
Brussel en Vilvoorde(Buda ) en eind

Dat Brussel zo laat is. is extra-pijnlijk
omdat het als Europese hoofdstad ZOIl 
digt legen de Europese richtlij nen in
zake wa terzuivering. Waarom Bru ssel
zo laat is) Ongetwijfeld speelt de sp e
cifieke politieke fauna van Brussel
daarin zijn rol. De Brusselse politici
blinken niet uit door vooruitziendheid
op m ilieugebied; Het h oofdstedelijk
gebied hinkt ondermeer ook achterop
in de selectieve ophaling van huishou
delijk afval. Anderzijds moet worden
toegegeven dat de uitdaging op het
vlak van waterzui vering ook nergens
zo groot is al s in Brussel: op geen
enkele andere plaats lozen zoveel
mensen - inwoners en pendelaars 
zovee l afvalwater op kone afstand in
dezelfde rivier. De prijS voor zuivering
van de Brusselse at"vaJwa teren bedraagt
2S miljard fr. Dat is relatief veel op
ee n totaa l budget van 65 m iJ]àrd Fr.
waarover het hoofdstedelijk gewest
jaarlijks kan beschikken .

. Clean rivers compel
co-operation
Brandende Lotbeek
Toch is het onjuist de schuld voor de
vui le Zenne uitsluitend in de schoenen
van Brussel te schuiven. Zelfs voor de
Zenne Brussel bereikt, is ze aJ zwaar
vervuild. Volgens de metingen va n de
VMM is het water in het Zennebekken
vanaf Halle van zeer slechte kwaliteit.
Di[ ondanks het feit dat sommige
beken in het Hallerbos water van zeer
goede kwaliteit bevatten. Romain
Bogaerts, afgevaardigd bestuurder van
Zenne en Zoniën. noemt de Vlaamse
vervuiling van de Zenne een oud zeer:
'Twintig par geleden vloog de lO(
beek. een zijriviE'r van de Zenne die
via Sinr-Pleters- leeuw, Lot en Ruis
broek in de Zenne uitlllondt, in brand.
Drie brandweerkorpsen, inclusief dat
va n Brussel, hadden urenlang hun
handen vol om de zaak te blussen .
En alsof ze OIlS wou laten zien hoe
erg het was. stond de Lotbeek een
week later nog eens in brand.'
Wie opmerkt dat dit 20 jaar geleden
was. en dat Vlaanderen nu toch al een
heel stuk gevorderd is met ziJll water
zuivering , heeft het verkeerd voor.
Ook Vlaanderen sraal nog nergens met
de waterzuivering in het Zennebekken.
Van slechts twee procent van de
300.000 mensen die in Vlaanderen iJl
bet Zennebekken wonen, is het afval
wa ter gezuiverd. De reden is volgens
de VMM dat er lange tijd problemen
waren om zui veringsinstallaties te
kunnen plaatsen in Lot en Zemst
Grimbergen Daar zou nu schot in
komen. Een deel van het Vlaamse
rioolwa ter za l overigens in de twee
Bru sselse zuiveringscentrales worden
gezuiverd: 40.000 illwoners-equiva
lenten(IE) in Brussel-Zuid en 80.000
in Brussel-N oord.

ren . Het gaat over 25 km van
drinkwater naar rioolwater. Tri est:
'Het water van de Woluwebron heb
ik nog gedronken, dat is echt OK.
In Oudergem stroomt de Woluwe
door een aantal vijvers die een
teveel aan organisch materiaal
bevatten. Verder is er enige vervui
ling via de zijrivier de Rode Kloos
terbeek die afsn'oomwater van de
autosnelweg naar Namen bevat. Ver
derop in Brussel krijg je echter een
zelfreinigend effect omdat er bron
water van andere beken bijkomt,
terwijl er nooit rioolwater in de
Woluwe terecht komt.'
In Vlaanderen gaat de kwaliteit va n
her water dan snel achteru it. Een
eerste klap komt er als de Kleine
Maalbeek, afkomstig uit Wezem
beek-Oppem, in Kraainem in de
Wolu we terechtkomt. In Zaventem
koml dan zo'vvel het huishoudelijk
wa ter als het afvalwater van de indus
triezone in de 'vVoluwe lerecht. Daar
verdwijnt de rivier dan in een buis
die na vier km ook weer in de Zenne
uitmondt. De Woluwe brengt dus pre
cies het omgekeerde verhaal dan dat
van Brussel de vervuiler en Vlaande
ren de zuivere. Het afvalwater dat
Vlaanderen nu in de Woluwe loost,
zal tegen 2005 via hel collectornet
naar de nog te bouwen walerzu ive
ringscenrrale Brussel-Noo rd worden
gevoerd. Ondermeer daarom zal
Vlaanderen J 5 pct. van 13 miljard fr.
die Brussel-Noord vermoedelijk gaat
kosten, betaJen.

It probably won't surprise anyone, but Bel
gian rivers have proven wholly indifferent to
politica I borders! They all flow from south
. to north, thus crossing the linguistic border
which became the regional dividing line be
tween Wallonia and Flanders. Managing the
quality of Belgian rivers thus make co-opera
tion necessary. That has succeeded nicely
in the case of the Dender, but not yet with
respectto the Zenne, universally deemed to
b~ the country's most heavily polluted river
(and that's really saying something). Not only
Brussels, but also Flanders and Wallonia have
made little progress with respect to water
purification in the Zenne basin. The three
regions have recently promised that the
Zenne's stench will be a thing of the past 
by the year 2005. Much too late, many
people feel, fearing moreover that they
are being fed a bunch of empty promises.

Met drie in de fout
Ook Wallonië draagt ZiJll steentje bij
tot de vervuiling van de Zenne. De
Waalse adminIstratie stelt zelf vast dat

Vlaanderen vervuilt ook
De rivier de Woluwe illustreert nog
duid elijker dat het niet opgaat alle
schuld voor de vervuiling naar Brus
sel af te schuiven. Professor Ludwig
Triest van de Vrije Universiteit Brusse l
onderzocht het Woluwe-water op 16
verschillende plaatsen. gaande van de
bron in het Zoniënwoud over Ouder
gem en de Woluwes in Brussel tol in
Kraainem en Zaventem. Uit zijn ana
lyse blijkt dat het Wolnwewater als het
Brussel verlaat van goede kwaliteit is
- een VMM-meting bevestigt dat 
maar zeer snel degradeert in Vlaande

~
o

in Quenast minstens twee stoffen - de
pesticide lindaan en nitraat - de toe
gelaten norm overtreffen. Waarbij wel
dient aangestipt dat in Wallonië de
nonnen lager liggen dan in Vlaande
ren. De afleiding van de zilrivieren de
Hain en de Samme van de Zenne naar
het Kanaal Brussel-Charleroi vermin
dert we liswaar het overstromingsge
vaar maar verkleint de verdunning en
de zelfreinigingsmogeli jkheden van
de ri vier. Ook Vlaanderen en Brussel
slaan, om ove rstromingen te vermij
den, op verschillende plaatsen Zenne
water over naar het kanaal en verhogen
op die manier de feitelijke vervuiling
van de ZenDe en ook van hel kanaal.
Het is onderhand wellicht dUidelijk
dat het de drie gewesten samen zijn
die van de Zenne noch min noch meer
een 'getemd e riool' maken. Er opnieuw
een getemde ri vier van maken, zal bij
gevolg ook inspanningen vergen van
de drie gewe;,ten, Die komen eraan,
zo lieten veran twoordelijken uit Vlaan
deren, Wallonië en Brussel weten toen
ze onlangs samen het kanaal Charleroi
Brussel afvoeren op de MilieubooL
In 2005 zal het beteren, was de bood
schap. 'Dat is te laat', vond Marcel Rij
dams, de voorzit ter van de milieuor
ganisatie Grenzeloze Schelde. 'Volgens
de Europese nonnen moeten we bin
nen zes maand al zover zijn.' RiJdams
kondigde blijvende strijd aan. Binnen
kon komt er een Zenn etribUluaL
John Vandaefe
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Naast Voltaire ook Vondel
Op J 7 augustus lanceerde
de provincie Vlaams-Brabant
in Ge De Lij sterbes in
Kraainem een nieu we pro
m o necampagne Neder
lan ds tweede taal. Sinds
half aug ustus verschijnen

('") Lr: neerlandais est

Ut'!

atout. pas une

er n et als vo rig Jaar weer
cartoons in de plaatselijke
editi es va n Ie Soir, la libre
Belgiq ue en la Dernière
Heure. Di e prenten moeten
vooral de Franstalige rand
bewoners duidelijk maken
dat de ke nnis en het ge
bruik van he t Nederlands
een belangri jke troef is
voor ee n babbel met de

buren , het contact met de
overheid of het zoeken
naar werk .
Voor a.l\e informatie over
de taalcursussen Neder
lan ds in de buurt kunnen
geïnteresseerden en 'men
sen van goede
wil' nog tot
eind septem
ber terecht o p
het gratis tele
foonnummer
08 00 / 95 119.
Op eenvoudige
aanvraag is ook
een lijst met
punltlon I
taalcentra in
Vlaams-Bra bant en Brussel
verkri jgbaar. Deze fo lder
m et nuttige adressen ligt
ook in alle bibliotheken , ge
m eente huize n en gemeen
schapsce nt ra van de vzw
De Ran d . Ook de centra
voo r basiseduca ti e, di.e zich
eerd er ri chten to t laagge
schoolden, zijn dit jaar in
dat lij stj e opgenom en. Na

Nederlands voor beginners
en gevorderden
Een van de cen tra waar
anderstaligen Nederlands
kunnen leren , is he t GLSP
(Gemeentelijk e l eergangen
voor Sociale Pro m o tie) in
Tervuren. Vanaf september
kunnen anderstalige n hier
gedurende dri e uur per
week een h eel sc hoolj aar
lang een basiscursus Neder
lands volgen De lessen be
staan ui t spreek -, lees- en
luisleroefenin gen en kun
nen zowel 's m orgen s als ' s
avonds worden gevolgd .
Na twee Jaar zouden de
cursisten een elem entai re
kennis van het Nederlands
moeten hebben . Andersta

ligen die al een m ondj e
Nederlands praten, kunnen
verspreid over drie jaa r
gangen een vervolmakings
cursus Nederlands volgen
gedurende vier uur per
week . Via conve rsati es over
actuele thema 's kunnen ze
hun parate kennis van het
Nederlands verder bi jscha
ven. Het GLSP h eeft ook
een bij afdeling in Hoeilaart,
waar de lessen Nederla nds
alleen 's avonds w orden
gegeven.

ws
Inlichtingen en inschrijvingen:
GLSp, tel. 02/76704 30.

ZAVENTEM

het succes van vorig jaar,
toen er m eer dan 1.000
anderstaligen reageerden
via h et gratis telefoonnum
m er, wij de provincie de
campagne nu elk jaar op
nieuw voeren, in de hoop
nog m eer anderstaligen te
sensi biliseren om naast de
taal van Voltaire ook de taal
van Vondel te leren en te
ge bruiken . De anderstalige
rand bewoners die in Brus
sel werken en liever lessen
Nederlands in de hoofd
stad vo lgen, worden door
verwezen naar de Vlaamse
Gemeensc hapscommissie
in Brussel.
WS
DILBEEK

Kringloop
winkel naast
de deur
Begin september o pent de
Vilvoord se vzw Televil een
tweede ve rkooppunt aan
de Ninoofsesteen weg 219
in Dilbeek. Jn de kring 
loopwinkel worden oude
meubels en elektri sche
toestellen na een o pknap
beurt voor een prikj e op
nieuw te koop aangeboden.
Daar heeft niet alleen h et
milieu baat bij. w ant n aast
de ecologische w ins t, is er
ook w inst op econo misch
en sociaal vlak. In de kri ng 
loopwinkel kunn en immers
enkele laaggeschoo lden en
langdurig werklozen op 
nieuw aan de slag.
De Dilbekenaren kunne n
hun afgedankte maar n og
bruikbare spullen doo r
Televil aan huis laten opha
len . Zelf naar de Vil voordse
krin gloopw inkel trekken
o m er tweedehandstoestel
len of meubels te kopen,

Dansende
Egyptenaren
Half mei plaatste het gym
naestra datea m van Gym
en Da ns Meise-Wolvertem
zich tijden s de nationale
selecties voor de elfde
wereld gy mnaestrada die in
juli ' 99 in het Zweedse
Gö teborg wordt gehouden.
Met hoepels, lin ten en ge
tooid in aangepaste kledij
zetten 30 meisjes en één
achtjarig Jongetje tijdens
een vijfti en m inuten du
rende show het leven va n
de Eg yptenaren o p de mat
en dansten zich zo bij de
14 Belgische groepen die
in juli volgend Jaa r naar
Zweden m ogen . De w e
reldgymnaes trada is een
viefJaarlijkse ni et- competi
tieve happening waar zo 'n
20.000 turners van over
de hele were ld een week

deden de Dilbekenaren
nauwelijks.
Vandaar dat Televil een bij
ko m end verk ooppunt wil
openen voor Dilbeek en
om streken
WS
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tiaties va n gediplomeerde
lang gym- en dansdemon
straties geven. Voor de
zowat 450 leden van de
gym- en dansgroep is de
selectie voor deze werve 
lende show een erkenning
van hun kunnen.
De ploeg uit Meise-Wol
vertem heeft nu nog één
jaar de tijd om zijn gym-

en dansnummer over de
Egyptenaren op peil te
houden en sponsors te
zoeken. Wie ook eens de
stramme spieren wil strek
ken of de ledematen leni
ger wil maken , kan een
kijkje gaan n emen tijdens
de opendeurdag van Gym
en Dans op zaterdag 12
september, Stationsstraat
23, Wolvertem .
WS
Info: tel. 02/269 64 49.

Skateparadi j s
Zondag 27 september
wordt het Park van Tervu
ren omgetoverd tot een
heus skateparadijs ter
gelegenheid van de pro
vincia le finale van de eer
ste In-line Skate Tour. Al
wie zich enigszins in
evenwicht kan houden op
deze wat hippere variant
van de ouwe trouwe rol
schaatsen, kan zich dan
een hele namiddag uitle
ven op tal van streetramps,
een grote half pipe , jump,
spin, dubbel stoop, fun
box en slidebars allerhan
de. Indien u ook geen jota
snapt van het skatejargon
dat de jon geren tegen
woordig uitkramen, moet
u zelf maar eens komen
ki jken welke toestellen en
spectaculaire stunts ermee
bedoeld worden. Aan spek
takel zal het in Tervuren al
vast niet ontbreken, want
een professioneel ska te
stuntteam geeft enkele
free-sty ledemonstraties ten
beste. Voor wie het alle
maal wat te snel gaat, zijn
er nog altijd de skate ini

11" AMBEDDING
Al! FIETSROUTE
o....
De 'boerentram' tussen
o
Overij se en Groenendaal
> •
n
h eefl ooit een belangrijke
:;
rol gespeeld in de ontwik- ~
keIing van de druivenstreek. i)
z
Sedert de voltooiing in
18 94 brachten de druiventelers van Overijse en Hoeilaart via
deze tramlijn en vervolgens vanuit Groenendaal met de trein,
hun edele kasdruiven naar de hoofdstad.
De tram bedding van weleer is nu een fietspad en vormt als zoda
nig een stukje van de Zoniënwoudroute die beschreven staat in
de gids 'Met de fiets door Vlaams-Brabant'.
Het beginpunt van deze route is het historisch stationnetj e van
Groenendaal. Van daaruit stoomde men in 1858 al naar Brussel
en op vakantie naar Aarlen. Voor de liefhebbers van de paarden
sporLwerd in 1892 vanuit Groenendaal zelfs een speciaal gok
lijntje ingelegd naar de paardenrenbaan.
De Gids 'Fietsroutes door Vlaams-Brabant' is verkrijgbaar bij de
Toeristische Federatie van Vlaams-Brabant, Diestsesteenweg 52,
30 I 0 Leuven, tel. 016/26 76 20.

lesgevers om met vallen
en opstaan bet rollen op
vier wieltj es onder de knie
te krijgen.
Deelnemen kost 200 frank
en voor die prijs krijg je
een T-shirt, twee verfris-

8o

sende drankjes, kan je ska
tes en beschermmateriaal
huren en ben je meteen
ook verzekerd.
WS
Infofoon:
Hoeilaart 02/657 54 50,
Overijse 02/686 90 20,
Tervuren 02/769 20 85,
Zaventem 02/759 66 75.

Imkers in
de rand
Wilt u imker worden o f
bent u geboeid door de
bij enwereld, dan moet u
zeker kennis maken me t
de Vlaamse Imkersbond
va n Brussel en Omstreken
die volgend jaar een
imkerscursus organiseert
van februar i. tot juni.
Kandidaat-cursisten en
geïnteresseerden worden
alvast uitgenodigd op de
opendeurdag op 19 sep
tember a.s. vanaf 14 uur
bij Robert De Greef,
Schoolstraat 22 in Sin t
Genesius-Rode, tel.
021 3 58 1677
Voor inschrijvingen
of meer informatie:
Jef Croonenberghs,
Keienveldlaan 2,
1652 Alsemberg,
tel. 02/380 38 47.
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Europees kampioenschap
men de lichten in de zaal,
slotracing
]eugdhuis Merlijn in
Wezembeek-Oppem is op
zaterdag 12 en zondag 13
sep tember bet trefp unt
voor het Europees kam
pioenschap slotracing.
Slotracing is het besturen
van een miniatuurautootje
dat een gleuf volgt op een
houten baan.
Het is de eerste keer dat de
24-uren durende wedstrijd
in het Wezembeekse jeugd
huis wordt georganiseerd .
De slotracers ri jden in
ploegen, maar dezelfde
wagen moet zo lang moge
lij k op de baan blijven.
Om het kwarti er is een
pilotenwissel toegestaan.
Van 22 tot 6 uur wordt de
sfeer op een 'echte' snel
weg nagebootst en dim-

wat zorgt voor een speci
aal effect bij de toeschou
wers. In Wezembeek
Oppem strijden verschil
lende Europese nationali
teiten voor de titel.
De training voor het EK
begint op vrijdag I 1 sep
tem ber om 14 uur en
wordt voortgezet op zater
dag vanaf 9 uur 's ochtends.
Om 15 uur start de wedstrijd die onafgebroken
loopt tot zondag 13 sep
tember om 15 uur. Jeu gdhuis Merlijn ligt in de
Kerkhofstraar 54 in
Wezembeek -Oppem.
Meer informatie bij Raymond Van Campenh ollt,
tel. 02 /73 1 04 35 of
rvancampenhou t@manud
ax. com.
AVh
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Van faciliteiten en LAT-relaties (3)

taalvrede dankzij
Nederlands eenrichtingsverkeer
DROGENBOS:

De snel- en expreswegen in
de onmiddellijke nabijheid
mogen dan al een jachtige
sfeer oproepen, toch is Dro
genbos veeleer een vreed
zame faciliteitengemeente.
Vlamingen en Franstaligen
staan er doorgaans niet met
getrokken messen tegenover
elkaar, maar het ergert de
Nederlandstaligen wel dat
zij altijd de andere taal
moeten spreken.

8

Het eeuw teesljaar van schilder Fe lix
De Boeck , 200 jaar Drogenhos.. het
heeft er de .schiJn van dat de inwoners
van Drogenbos met andere dinge n
bezig zijn dan taalproblem en . Onze
beperkte rondvraag bevestigt dat ; Uit
de meeste monden klinkt da t er in
Drogenbos taalvred e heersl.
De gemeente te h ongeveer el'enveel
Nederlands- als Franstaligen, met aan
het h oofd een burgenFader die al ru im
de rti g jaar de sje rp rond he t middel

heeft. Een burgemeester overig ens die
va n huis uit m eekre eg dat hij 'de taal
van het volk moet spreken' .

Nederlands is er teveel aan
'Je kunt onmogeli jk zegg en dat de
Vlaamse bevolking hier werd verdru kt
door het Franstalig bestuur ', vind t een
Nede rlandsta li ge schepen . De aanwe
zigheid van Franstaligen in Drogenbos
dateert al van de vorige eeuw. Lang e
tijd maakte de gemeente deel uit van
de Brusselse gemeente Ukkel. De
tegens telling tussen Fra ns- en Neder
landsta ligen was in de jaren zeventig
een StLJ k scherp er da n nu het geval is .
Dt, ge meellleraad houdt zich aan de
regels ell de zirtingen verl open in he t
Nederland s. In D rogenbos krijgen ze
daarom hoogst zelden bezoek van
activisten van h et Taal Aktie Kornitee
of van Voorpost. Maar er m ag dan al
taalvrede heersen, nogal wat Neder
land staligen hoor je vaak zeggen dat
er duide lij k sprake is van eenrichtings
verkee r. 'Als Vlaming is bet in deze

Twee eeuwen Drogenbos
Net als buurgem eente Linkebeek, hellOon Droge nbos cot de 'kleint jes' o nd er
de faci liteitengemeen te n. Kl ein, ma ar er staat to ch een groot fees Lop stapel
want dit jaar bes taa t Drogenbos precies 2 00 jaar. Drogenbos o ntstond in 1798
als afzond erlijke gemeente. H et maakte voordien deel ui t va n de Brusselse ge
meen te Ukkel. De gemeent e heeft een langwerpige, grill ige vorm en bes laat
248 hecta re; een smalle strook, gedwarst doo r snelwegen Ten zuiden bevindt
zich de bewoonde kom , in h et Noordoos ten de industrie.
Drogenbos ligt in de Zenn evallei en gren st aan de Vlaamse gemeenten Linke
beek, Beersel, Sint-Pieters-Leeuvv en de Brusselse ge meenten Anderlech t, Vo rst
en Ukkel. Deze zuidelijke fa ciliteitengem eellle is van o ud sher sterk gebonden
aan de in dustri e, De bewoners krege n de spornaam 'kaasdrogers' en 'kaaskrab
bers' mee, wat verwijst naar het recep t van een ambachtelijk ge maakte sterk
ge urende ka as, Tijdens de Open Mon umentendag op 13 september a.s. wordt
een bronzen bee ldj e ontb uld dat 'De Kaaskrabber' vereeuwigt
In tegenste lling lOt de andere faci)nei tengemeenten is e r in Drogenbos geen
sprake gevveest van ee n bevolkin gsex plosie. Op iets minder dan 70 jaar tijd
steeg he t aantal inwoners van 3.3 J 2 in J 93 0 tot 4.7 14 in J 997. Noch het FDF
noch de Volksuni e kwa men er goed van de grond . Sinds j 964 zwaait burge
me es ter Calmeyn er de plak. Zijn tweetali ge Lijst van de Burgemeester lij kt in
Drogenbos stevig verankerd .
AVh
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facilitei tengemeen te eigen li jk niet zo
goed leven', vind t Marc Bru yndo nckx .
' De Fransta ligen doen gewoon geen
moeite o rn Nederlands te spreken Ik
woon hi er n u twee jaar en ben af
komsti g uit Linkebeek. Mijn buren
zij n Fran sta li g en he t stoort mi j nogal
dat zij geen enkele inspanning do en
om mij ook eens aa n te spreken iJl
mijn taal. In Li nkebeek 110 ef je daa r
na tuurlijk helemaal niet o rn te komen ,
want dal is nog sterker ve rfrans t. Toch
blij f ik kiezen voor een faci liteiten ge
meente om in te wonen. Ik he b der
tig par van mi jn leven in Linkebeek
doorgebracht en m ij n famili e woo nt
er. Bovendien zou bet fout zijn o m als
Vlaming dit gebied te verlaten.'
Voor de Fran stali gen is er klaarblijke
lijk geen vui ltje aan d e luch t. 'Mi jn
ervaring en in Drogenbos zi Jl1 goed' ,
zegt de Franstali ge Jean- Yves Claes.
'Ik spreek een beetj e Nederlands en
heb geen enkel probleem. In het
gemeentehuis ka n ik in twee ta len

terecht. De laatste tijd halen de com
munautaire moeilij kheden vaak het
nieuws. Ik heb soms de indruk da t de
politici het niet over dezelfde dingen
hebben als de gewone mensen.
Binnenkort vertrek ik op reis m et
Nederlandstalige vrienden I'

Overschakelen is fout
Volgens een van de Nederlandsta lige
schepenen moeten de Vlamingen er
nadrukkelijker een punt van maken
om altijd de eigen taal te spreken .
' Nederlandstali gen oordelen soms te
gemakkelijk dat de bediening in de
winkel vlugger vooru it za l gaan als ze
overschakelen op het Frans. \Ne zou 
den consequenter aan het gebruik van
onze taal moeten vasthouden. In de
dorpswinkels doen dergeli jke proble
men zich doorgaans niet voor, maar

'We zouden

consequenter aan
het gebruik van onze
eigen taal moeten
vasthouden'
wel in de warenhuizen. Zelfs in een
lokaal Chinees restaurant doet men
pogingen 0111 zich aan te passen aan
de voertaal en worden de bezoekers
desgevallend in het Nederlands be
diend.'
'Toch is er een verandering merkbaar'
vindt de schepen. 'Er wordt de laatste
tijd zo sterk aan de kar getrokken van
uit Vlaanderen, dat de Franstaligen
voelen dat ze wel Nederlands moeten
leren om niet uit de boot te vallen.
Zeker jongeren beseffen dat. Tegen
woordig worden ze allemaal met een
computer en een reiskoffer in de maag
geboren en dat vereist uiteraard m eer
taligheid.'

Geen ambras
'Voor mij is het om het even of men
sen Frans of Nederlands spreken in
een faciliteitengemeente', vindt een
Nederlandstalige inwoons ter die ano
niem wenst te blijven. 'Ik heb Neder
landstalige buren , maar kom in de
gemeente vaak in contact met Frans-

taligen. Het stoon mij hoe
genaamd niet als ik eerst
(of alleen) in het Frans
word aangesproken.'
Ook François Van Den
Abeele zegt niet echt pro
blemen te hebben. 'Ik ben
tweetalig', zegt de man.
'Langs de ene kant van
mijn woning zijn alle
buren Franstalig, aan de
andere kant wonen alleen
Nederla ndstaligen. Beide
taalgroepen leven hier
goed samen, tenminste
als de Vlamingen Frans
spreken. Het stoort me
natuurlijk wel dat veel
Franstaligen geen Ned er
lands willen gebruiken,
maar ik zal daar geen
'am bras' over maken.'

Portrait of a facilities
community : part 111
Th is month it's the turn of Drogenbos in our seri es
on everyday life in t he six facilities com munities,
Like its ne igh bouring co mmune of Lin kebeek,
Drogenbos is one of the 'midgets' among the facili
ties comm unities, w ith a surface area of just 248
hectares, D rogenbos was established as a separate
comm unity in 1798, having earl ie r formed a part of
the Brussels commune of Ukkel. While the motor
ways in its immediate proximity might suggest t hat
it suffers fro m a hectic atmosphere, Drogenbos is
actually quit e a peaceful com mu nity, The commune
has an approximately eq ual number of Dutch-spea
king and French-speaking inhabitants. Both language
groups co-exist easily, mainly because the Dutch
speakers speak French the re , but also because no
one is looking for trou ble. Over the years, t he vi llage
life has become less lively, but t hanks to the many
arterial roads and a very extensive public transport
network, the inhabitants of the D rogenbos are very
mobile and open to the outsi de w orld ,

Minder bruisend
dorpsleven
Gemeentelijke initiatieven om in
Drogenbos wat leven in de brouwerij
te bren gen, zijn altijd tweetalig. Het
doordeweekse sociale leven daarente
gen, is nog sterk Nederlandstalig
gekleurd en is ook zeer traditioneel.
Het sportieve leven valt buiten dit pa 
troon. Dat wordt gedomineerd door
Franstalige clubs die heelwat leden
aantrekken van buiten de gemeente.
Omdat Drogenbos zo klein is, is het
gemakkelijk om contaclen te onder
houden. Toch is er niet meteen sprake
van een bl oeiend verenigingsleven.
'De Scouts en duro zijn zowat de eni
gen die va n zich doen spreken', vind t
Marc Bruyndonckx. 'De Nederlandsta 
lige verenigingen hebben dui delij k
meer steun nodig en die zou geboden
moeten worden door het gemeente
bestuur', oordeelt biJ. Toch vind Je in

Drogenbos behoorlijk bloeiende afde
lingen van het Davidsfonds , de KAV,
een kinderdansgroep, een kinderkoor
en een bond van gepensioneerden.
Het '.<verven van nieuwe leden blijkt nel zoa ls in de andere faciliteitenge
meenten - evenwel ook hier niet van
een leien dakj e te gaan.
Het dorpsleven is door de jaren heen
minder bruisend geworden De mees
te vereni gingen en cafés organiseren
nog wel de traditionele pensenkermis
die veel volk lokt, maar daar h oud t
het zo ongeveer mee op. Een echt cul
tureel centr ulll heeft Drogenbos niet.
Maar dankzij de vele uitvalswegen en
het vrij goed uitgebouwde openbaar
vervoer, zijn de inwoners van Drogen
bos zeer mobiel en bestaat er heelwa t
openheid naar elders toe.
AnVan hamme
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Vorig jaar kon u hem nog op
het scherm zien als Michel
in 'Wittekerke'. Nu geniet hij
vooral van de ruimte en rust
van zijn klein paradijs in
Meise, al vergelijkt Jef Burm
zelf zijn huis liever met een
baancafé: 'Het is plat, heeft
geen dak, is heel groot en
vangt heel veel licht'. Binnen
valt het oog meteen op de
lopende meters schilderijen,
want naast radio, televisie en
conférences is schilderen
altijd Burms passie geweest.
Op 19 juni l.I. werd 'het Brus
sels ketje' 75 jaar. Tijd voor
een terugblik.

Jef Burm

'Een terugblik ', hoe ouder je wordt, hoe
meer die vraag gesteld wordt, neem ik
aan.

'Lachen heeft
me een goed
leven bezorgd'

JB
10

Dar klopt , en al bij al is het ook
prettig om op zo'n rijke carrière als
de m ijne terug te kijken. Dat n eemt
niet weg dat ouder worden ook zijn
m inder prettige kanten heeft . Klaar
blijkelijk word je me r her verstrijken
van de jaren minder au sèrieux gen o
m en. Dat is aanpassen en af en toe
slikken. Maar je zult m e niet horen
zeggen dat ik daardoor ongelukkig
ben , integendeel. Ik heb veel' chance'
gehad in het leven en daar ben ik blij
om. Naarmare je o uder word t, sta je
ook vaker stil bij wat anderen m ee 
maken en te verdu ren krijgen en dar
versterk t het besef dat h et leven mij
goed gezind is ge·weest. De vraag d ie
mi jn dokter altijd stelde : 'Heeft u al
eens gelach en van daag 7' , is m ijn
ric htsnoer gewo rden . Lachen heeft
me een goed leven bezorgd.

Humor is weten

ni euw program ma kon ik nooi t de
slaap vatten voor ik duidelijk in mi jn
hoofd had wa t ik w ilde.
In mijn streven naar p erfectie ben ik
altijd achtervolgd geweest door het
gevoel da t ik een voorstelling nooit
voldoende vooraf in de ha nd had .
Het publiek begint immers te oorde
len op h et m omen t dat het doek
opgaat en dus kan het bi j de eerste
minuut alom zeep zijn . Goede regis
seurs zoals Frans Marijnen of André
Poppe zijn in staat om bij de voor
bereiding de plaats van het publiek
in te nemen en de zwakke p un ten te
signaleren, waardoor een voorsteUing
vanaf het begin goed zit. Zo hoort
het eigen lij k.

JB

Tijden s de oorlogsjaren ben ik
naa r de acad emie in Sint-Niklaas ge
weest. Daar heb ik m et houtskool en
olieverf leren werken. Later heb ik in
Anderlecht leren etsen, tekenen en
boetseren. Maar ku nst is een te groot
woord voor wat u hier ziet; Schilderen
is gewoon mijn hobby. Ik lig nie t be
paald wakker van mijn schilderijen
en dus ben ik op da t gebied geen
'echre' artiest. Dat is trouwens het
gro te verschil met m ijn conférences:
als ik het podium op m oest me t een

U behoort tot een andere generatie
dan bijvoorbeeld Freek De jonghe.
Voelt u zich met zijn humor verwant
of is er een wereld van verschil?

JB

Mijn laatste liedje heet 'Waar heb
ik mijn tanden gelegd '. Mijn liedjes
gaan altijd over mezelf en ik schreef
en schrij f ze nog steeds voor mijn
plezier. Ik ben gelukkig nooit ge
noodzaakt geweest om overeen kom
sten af te sluiten met culturele centra
of andere organisati es omdat ik een

vas t inkom en had bij de BRT. Als een
vraag voor een optreden me niet
beviel , dan kon ik m e de luxe veroor
loven om daa r niet op in te gaan . Ik
treed af en toe nog wel op, maar een
groo t deel van mijn vroegere publi ek
is gestorven en de jong ere m ensen
moeten al diep in hun geheugen gra 
ven om zich mi j nog te herinneren .
Ook het cabaret dat wij -en ik bedoel
nie t alleen mezelf m aa r ook bijvoor
beeld Anton Peeters en Yvonne Lex
brachten bestaa t niet meer. Freek De
Jonghe heeft daar verandering in
gebracht met zijn avondvullende ver
tellingen. Hij ze t ti jdens zo 'n voor
stellin g gewoon een gebouw neer,
waarbij hij begint m et de de ur en al
de rest er rond constru eert. Het is
een andere aanpak, maar uitei ndelijk
is h et ook zijn bedoeli ng om he t
publiek te laten lachen m et zichzelf
Ik heb dat ook altijd gedaan , zij het
iets m inder brutaal. Ironie was mijn
wapen , zond er cynisch te zijn . De
m ensen laten lachen omda t ze besef
fen da t bet uiteindelijk over henzelf
gaat, dat is h et kr uim van alle humor:
humor is weten .

Ne verkeerde
De meeste mensen zullen zich u blijven

herinneren als 'het Brussels ketje'.

JB

Ja, al gebeurt het ook wel dat ik
over de m arkt in Londerzeel loop en
dat de mensen zich om draaien omdat
ze mijn stem herkennen : mijn BRT
stem heefr zoveel Vlam ingen b ijna 40
jaar lang vertro uwd in de oren ge 
klonken. Mensen herinneren zich
beter stemmen dan gezichten , een
stem verandert ook m inder.
'Het ketj e' waarmee ik veelal geïden
tificeerd word, h eeft een taalpolitieke
voorgeschiedenis. In het na -oorlogse
Brussel heerste een vijandig kli maat
tegen al wat Vlaams was, wa nt dat
zweemde verdacht veel naar het Duits.
Eind jaren veertig kwamen er heelwat
Vlamin gen naar Bru ssel afgezakt die
zich n iet meer geru st voelden in hun
geboortestreek. Je h ad er bijvoorbeeld
de Wes t-Vlaamse club me t meer dan
1. 000 beta lende leden. Daar kwam
nog bij dat ik als ac te ur en televisie
maker behoorlijk Nederlands sprak ,
waardoor ik in de og en van sommi 
gen helemaa l een verdacht fi guur

was. De groenteboer noemde me
'nen Hollander'. Ik moest als het ware
voortdurend bewijzen van goed ge
drag en vaderlandsliefde voorleggen
omdat er altijd wel iemand was die
wilde weten of ik tijdens de oorlog
'safe' was geweest. Tot bekend raakte
dat ik op de BRT w e rkte, dat nam uit
eindelijk alle twijfel weg.
Maar de achterdocht bleef wel bestaan
bij het publiek in de zal en waar ik
optrad. De echte Brusselaars hoord en
mij hetzel fde Nederlands spreken als
dat van de uitgeweken West- VlamiJl 
gen en da chten : 'Oei, da's n e verkeer
de'. Elke keer als ik optrad, hin g er
'ne froid' in de zaal. Tot ik de 'Wiche
Wachestroet', een lied dat \ 00 jaar
geleden gecomponeerd was, ontdekte
en in het Brussels begon te zingen .
Toen zeiden de Bru sselaars: 'Dat is er
ene va n ons, dat is onze ket ' l Daarna
kon ik uren in het Nederlands door
gaan, het ij s was gebroken. Later heb
ik dan zelf 'Brussel g'het maain h et
gestolen' plus nog een pa ar andere
nummers geschreven en Jef was hele
maal ket geworden.

Van onder de koeien
Heeft u altijd in Meise gewoond?

J8

Toen ik in 1951 op de toenmali
ge NIR begon, ben ik in Oudergem
gaan won en. Tot in 197\ h eb ik me
daar perfect thuis gevoeld: ik was een
bekende Vlaming en iedereen deed
zijn best om Nederlands tegen me te
spreken. Maar bij de gemeenteraads
verkiezingen in 1970 kregen we
eensklaps een FDF-bestuur in plaats
van het vertrouwde liberale bewind.
Na die verkiezingen heb ik deelgeno
men aan de Vlaamse mars op Brussel,
waarna het meteen was gedaan met
de beleefde babbels in het Nederlands.
Toen klonk het: 'Ha, monsieur Burm,
qu 'est ce qu 'iJ a fait, il est quand même intelli
gent , pourquoi iJ marche ol'ec les fanatiques?'.
Er kwamen plots ook jonge gasten uit
de buurt met hun zware motos bij
ons aan de voordeur vergaderen. Die
knapen lieten hun motor ure n draai
en, puur om ons te pesten. In 1971
zijn we weggevlucht en hier in Meise
komen wonen.

Hoe beoordeelt u als randbewoner de
heibel die er de voorbije maanden is
geweest over de interpretatie van de
faciliteiten voor de Franstaligen?

J8

Dat is altijd al een complexe zaak
geweest en dat zal het ook wel blijven.
Maar ik vind dat we er geweldig op
vooruit gaan; De Franstaligen begin
nen toch stilaan onze capaciteiten en
kwaliteiten te ontdekk en, zi j het via
de omweg va n de Europea nen. Die
weten Vlaanderen al langer naar
waarde te schatten en komen daar
ook rond voor uit, met als gevolg dat
Franstaligen die neerkijke n op Vlaan
deren door al die Europeanen die hier
komen wonen niet meer au sérieux
worden genomen.

'Pas toen ik
de Wiche Wachestroet
begon te zingen, zeiden
de Brusselaars:
dat is onze ket!'
U behoort nog tot de generatie die
voor de geloofwaardigheid van het
Nederlands heeft moeten vechten.

JB

Vroeger beschouwde ik het
Nederlands als een wapen. Toen ik in
d eze regi o kwam wonen , bekeken ze
me vaak alsof ik van onder de koeien
vandaan kwam en du s ging ik als fiere
Vlaming weg uit een winkel als ze
geen Nederlands wilden begrijpen .
Twee dingen hebben van mij een fer
veme voorvec hter van de Vlaamse
zaak gemaakt. Ten eerste is er mijn
werk voor de televisie geweest: televi
sie gaf Vlaanderen een mond en van
bij de start in 1953 w ilde Jan Boon
geen half woord dialect horen omdat
hij besefte hoe groot de invloed van
he t medium toen was. Daarnaast heb
ik door te reizen geleerd dat het
N ederlands in de wereld wordt
beschouwd als een respectabele taal
en niet als één of ander dialect.

Ik heb in de grote buitenlandse musea
ook onze kunstwerken zien hangen:
in het Lou vre, het Prado, de Pinaco
theek van München. Ik had dus het
rech t om trots te zijn op mijn taal en
miJl1 cultuur.
Ondertussen is het Nederlands in
Brussel één van de vele talen gewor
den, net als het Frans trouwens. Het
Engels zal volgens mij in het Europa
van morgen nog overheersender wor
den dan het nu al is en dat kan ook
niet anders als je van de Europese
integratie een succesvolle opera tie wil
maken.
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Voelt u zich Europeaan?

J8

Het Europa in de steigers doet
me een beetje d en ken aan de sfeer net
na de tweede we reldoorl og. Iedereen
vroeg zich af h oe we dat hier konden
heropbouwen, hoe we die machine
weer konden laten draaien en sa men
trokken vve aan dezelfde kar. Dat gevoel
heb ik nu ook weer. Ik voel me trou
wens steeds meer Europeaan worden.
Alleen als ik op reis ben, durf ik me
nog w el eens Belg noemen , maar dat
doet niets af aan mijn Europese over
tuiging.
Kris Verhaegen

Jef Burm a beau être surtout connu pour ses activités
à la radio et la télévision, et aussi pour celles de con
férencier, il n'en reste pas moins qu'il n'a cessé de se
vouer à sa grande passion: la peinture. 'L'art est un
bien grand mot pour mes peintures, c'est vraiment
mon hobby', déclare Jef Burm, 75 ans, qui vit à Meise
depuis 1971. 'j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Plus on vieillit, plus on réfléchit
aux conditions que d'autres peuvent connaÎtre et cela me conforte dans I'idée que la
vie a été c1émente à mon égard. La question que me posait toujours mon médecin:
'Avez-vous déjà ri aujourd'hui?' est devenue ma ligne de conduite. Le rire m'a procuré
une bonne qualité de vie.'
Jef Burm se sent du reste de plus en plus 'Européen'. 'L'Europe qui est en train de se
construire me fait un peu penser à I'atmosphère qui régnait juste après la Seconde
Guerre mondiale. Chacun se demandait comment nous pourrions renaÎtre de nos
cendres et ensèmble, nous nous sommes attelés à la même täche . J'ai de nouveau ce
sentiment aujourd'hui.'

JefBurm:
avez-vous déjà ri
aujourd'hui?

Faciliteitengemeenten drijven communautair dossier op de spits

Rand in het oog van de storlll
Het juridisch gevecht dat
woedt tussen Vlaams minis
ter van Binnenlandse Zaken
Leo Peeters en de gemeen
tebesturen van de zes facili
teitengemeenten in de rand
rond Brussel, escaleert en
overstijgt al lang de loutere
verplichting van de Franstali
ge inwoners om telkens
opnieuw documenten in hun
eigen taal aan te vragen.
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De Raad van Sta te heeft de jongste
maanden in o peenvolg ende en elkaar
bevestigende of versterkende arresten,
de thesis van Vlaarns minister Peeters
-en met hem de hele vlaamse rege
ring- ondersteund. In afwachting van
een uitspraak te gronde moeten de
Franstaligen in de faciliteitengemeen
ten elke, keer opnieuvv hun documen
ten in het Frans vragen. De Franse
Gemeenschap, het \Vaals Gewest en
enkele inwoners van de fa ciliteitenge
m eenten hadden hiertegen beroep
aangetekend bij de Raad van State
en een schorsing gevraagd . Die Raad
van State heeft de aanleggers even wel
wandelen gescuurd.
De arres ten bouden in dat de Franse
Gemeenschap noch het Waals Gewes t
voor Franstaligen in de raud k11l1I1en
opkomen. Klaar gezegd ze hebben
zich niet te bem oeien rnet Vlaamse
zakel1. Voor de Vlamingen de eviden
ti e zelf.

Olie op het vuur
Derg elij ke uitspraken van 's lands
hoogste administratief rechtscollege
zouden elders misschien een pacifica
tie inluiden, maar niet zo in België.
De zes gemeentebesturen waar de
Fran staligen de dienst uitmaken,
vormen blok tegen de rond zend brie
ven van minister Pee ters en schu wen
daa rbij geen dreigende taal, oproepen
tot burgerlijke on gehoorzaamheid
incluis. Ze voelen zich bovendien
gesterkt door uitspraken van Frans
talige toppolitici -partijleiders zelfs
die in maart van dit Jaaf al oli e op het
communautaire vuur gooiden toen ze
zich uitspraken voor ee n uitbreiding
van de faciliteiten tot alle gemeenten
rond Brussel. Kortom er tekend e zich

een Franstalig front af en tot nader
orde houdt dar stan d, zoals de jongste
weken bleek uit de reacties op de
arresten van de Raad van State over
de interpre tatie van Peeters' omzend
bri even.

Tegendraads
Die omzendbrieven hebben een eer
ste toe tsing in de praktij k alvast met
glans doorstaan. Gouverneur Lode De
Viltte van Vlaams-Brabant heeft de
beslissing van het schepencollege van
Wezembeek-Opp em over de inning
van de milieubelastingen imm ers tot
twee maal toe geschorst. Die bes lis
sing heeft veel hvaad bloed geze t
bij de Franstalige vroede vaderen in
Wezembeek-Oppem , die zich in hun
weerspa nnigheid gesterkt voelen door
een bnef van de adJl1l1ct van de gou
verneur van Vlaams-Brabant, Guy
Desolre . Twee Franstali ge Vlamingen
uit de faciliteitengemeenten die de
voorbij e jaren een Franstalig aangifte 
formuli.er kregen voor het kijk- en
luistergeld, hadden zich bij Desolre
beklaagd . Ze kregen van hem gelijk
klacht in te dienen nadat ze dit jaar
een Nederlandstalig formulier ontvin

gen. Desolre
noemt hu n
klacht ontvan
kelijk en
gegrond. Dat
hij daarmee
lijnrecht
ingaat tegen
de interpreta 
tie van gou
verneur De
WJtte zal
Desolre ken
neli jk een
zorg zijn. Desolre, een Franstalige Vla
ming uit Mechelen die nu in linke
beek woont, hangt als adjunct van de
gouverneur niet af van Lode de Witte
maar van de fed erale minister van
Binn enlandse Zaken, in casu Lo uis
Tob back. Sind s de oprichting van de
provincie Vlaams- Brabant heerst er
tro uwens al enige animositeit tussen
Desolre en de Vlaams-Brabantse
deputatie.
De communautaire saga is daarmee
echter geenszins voorbij. De arresten
van de Raad van State zijn slechts
een schakel in een veel langere keten
communautaire conflicten of. milder

Bouwgrond met subsidie
De Vlaamse regering heeft haar inspanningen opgedreven
om het Vlaams karakter van de rand rond Brussel veilig te
stellen . De sociale huisvesting krijgt een flinke duw in de
rug. In de komende twintig jaar zullen meer dan achthon
8 derd autochtone inwoners van de rand aanspraak kunnen
~ maken op subsidies om een bouwgrond te kopen . Om in
~ aanmerking te k0111en, moeten de kopers sociaal-culturele
~ of economische banden hebben met de regio.
~ De subsidie kan oplopen tot 1,2 miljoen frank. Particulieren
die bouwgrond kopen in de rand kunnen een subsidie krij
;;
::: gen gelijk aan het verschil tussen de prijs die ze voor de
grond hebben betaald en de gemiddelde bouwgrondprijs
in Vlaanderen, met een maximum van 1,2 miljoen fr.
Een gezin dat een perceel koopt van 7 are en daar 100.000 fr. per are meer voor
betaa lt dan elders in Vlaanderen, krijgt dus 700.000 fr. Dat bedrag wordt uitbetaald
in maand elijkse schijven, gespreid over 20 jaar. De maximum tussenkomst bedraagt
zo 5.000 fr. per maand. De Vlaamse regering heeft dit jaar al 50 miljoen frank uit
getrokken. Gespreid over 20 jaar kan het project rekenen op 1 miljard fr.
Het doelgebied slaat op 22 gemeenten: de zes faciliteitengemeenten alsook Tervu
ren , Hoeilaart en Overijse plus Beersel, Sint-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Asse, Merch
tem, Mei se , Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Kortenberg, Bertem en
H uldenberg.
De Fransta ligen hebben al luid geprotesteerd tegen deze maatregel die ze een
inbreuk noemen op het gelijkheidsbeginsel.

ê

Je

uitgedrukt, wrijvingen die bet territo
riale kader van de Zes ver overschriJ
den. Binnen de Zes liggen zeker nog
twee andere pijnpunten bloot. Zo
heeft Vlaams minister van Cultuur
Luc Martens gedreigd de erkenning
en de daarbij horende subsidies voor
de gemeentelijke bibliotheek van
(nog eens) Wezembeek-Oppem in te
trekken als de bib zich niet schikt
naar het decreet om 75 procent
Nederlandstalige boeken in haar
fonds te hebben. Anderzijds heeft
Vlaams onderwijsminister Luc Van
den Bossche Wezembeek-Oppem de
wacht aangezegd voor subsidies uit
Franstalige hoek (via de academie van
de Brusselse gemeente Sint-Pieters
Woluwe) aan de plaatselijke muziek
school.

Hete aardappel(en)
De tactiek van de Franstaligen is
doorzichtig: burgemeester François
van Hoobrouck van Wezembeek-

Het communautaire
vuur heeft maar een
kleine windstoot nodig
om fel op te flakkeren
en over te slaan op
alle instellingen
Oppem, die zich daarin gesteund
weet door zijn vijf collega's uit de
faciliteitengemeenten, zet alles op
alles om het dossier op de spits te
drijven en het als een hete aardappel
door te schuiven naar het federale
niveau. Daar hopen de Franstaligen
hun slag thuis te halen, zoals in het
verleden wel vaker gebeurde bij
afwezigheid van een eensgezind
Vlaams front.
Het communautaire vuur dat met
de rondzendbrieven nieuw voedsel
kreeg, is niet uitgedoofd. Het heeft
slechts een kleine windstoot nodig
om fel op te flakkeren en over te slaan
op alle instellingen. Hoe delicaat de
verhoudingen in ons land wel zijn,
werd net voor de vakantie nog eens
duidelijk. Het Europees Hof in
Luxemburg veroordeelde de Belgische

regering omdat ze het gemeentelijk
stemrecht voor EU-burgers nog niet
heeft geregeld. De verplichting
dateert nochtans van het Verdrag van
Maastricht dat
einde j 99 I werd
goedgekeurd,
nu biJIla zeven
jaar geleden. De
dwingende EU
richtlijn daarom
trent kwam er
op j 9 december
1994.

Of en hoe de communautaire geesten
die voor de vakantie werden opgeroe
pen, weer in de fles kunnen worden
geduwd, blijft afwachten. Wel staat

Aanvaringen
Premier Dehaene
wilde vlak voor
de vakantie het
gemeentelijk
stemrecbt voor
EU-burgers nog
door het parle
Wezembeek-Oppem
ment jagen en
had zich daarvoor verzekerd van de
steun van de PRL-FDF combinatie,
maar die vlieger ging niet op. Dat de
meerderheidspartijen zo eenzijdig
gingen leunen op een alliantie die
haar aversie, zo niet haat, voor de Vla
mingen breed etaleert en dat ze tege
liJk blind en doof bleven voor de
Vlaamse wensen, was net iets van het
goede te veel. Tegen het beginsel van
EU-stemrecht is weinig in te brengen,
maar het mag niet ten koste gaan van
gerechtvaardigde Vlaamse eisen, klonk
het her en der in de Vlaamse partijen
die de dienst uitmaken in zowel de
federale als de Vlaamse regering.
De verschillende benadering binnen
de meerderheidspartijen leidt tot on
gemakkelijke situaties, zoals Vlaams
minister voor Brusselse Zaken, Brigit
te Grouwels, mocht ondervinden toen
ze terecht pleitte voor een gewaarborg
de Vlaamse aanwezigheid in Brussel,
maar frontaal in aanvaring kwam met
de CVP-top, met premier Jean-Luc
Dehaene op kop. Toch broeit er iets,
zowel in haar partij als in andere
Vlaamse formaties. Haar pleidooi viel
samen met de ll-Juli oproep van mi
nister-president Luc Van den Brande.
Ook hij is gewonnen voor een ge
waarborgde aanwezigheid van de
Vlamingen in BrusseJ terwijl hij
tevens wil dat de deelstaten zelf het
heft in handen nemen voor de vol
gende ronde in de staatshervorming.

vast dat over pakweg negen maanden
'de moeder VaD alle verkiezingen'
wordt gehouden. Het klimaat om
serene oplossingen te vinden, zal
er niet beter op worden.
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Johan Cuppens

Community saga
far from over
The legal battle still raging between the
Flemish Minister of lnternal Affairs Leo
Peeters and the administrations of the
6 facilities communities located around
Brussels has now escalated far beyond the
simple obligation which would require
Francophones to request documents in
their native language each time. In recent
months, various decrees from the Council
of State have supported the position of
Minister Peeters, and while awaiting a
definitive judgement on the merits, Fran
cophones in the facil ities communities
must specifically ask to have their docu
ments in French each time they need
them. The burgomasters of the six facili
ties communities are now doing every
thing they can to force the issue. lt is clear
that the Community saga is far from over,
and that the decrees of the Council of
State are only one link in a much longer
chain of Community conflicts. After all,
only a slight breeze appears necessary to
cause the Community fires to flare up,
and a better atmosphere for calmly fin
ding solutions has certainly not been
created in the meantime.
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Het Oostenrijks expressio
nisme beperkt zich niet tot
Egon Schiele en Oscar Ko
koschka. In het Museum
van Elsene worden momen
teel nog 28 andere schilders
en tekenaars uit het begin
van deze eeuw voorgesteld
die even heftig rebelleerden
tegen de academische stijlen
en het vluchtig impressio
nisme. Net als hun tijdge
noot Sigmund Freud peu
terden ze in bun onderbe
wustziJn of tuurden onvol
daan in een spiegeL Daar
naast overheerste het besef
dat de Donaumonarchie op haar laat
ste benen liep. De slaat was herleid
tot een waterhoofd en een oorlog
leek onafwendbaar. In dit kwetsbaar
klimaat vvas er nauwelijks plaats voor
sociale bekommernissen. BiJI1a alle
kunstenaars \Naren vooral met zich
zelf begaan. Aan de lopende band
vervaardigden ze dus zelfportretten,
of schetsten ze vrienden en kennis
sen. Schiele (1890-1918) behield
alleen dat wat hem essentieel leek.
Hij penseelde zijn personages in
merkwaardige houdingen, vaak naakt,
doorgaans met opengespreide vingers
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Oskar Kokoschka

en verwarde haren. Sommigen lijden
aan magerzucht, anderen hebben dan
weer last van overgewicht. Meestal
kijken zijn figuren je aan met wijd
opengesperde ogen. Het is overduide
lijk dat Schiele wilde doorstoten naar
het innerlijke. De overdrijvingen en
de misvormingen hebben wel dege
lijk een psychologische meerwaarde.
Om zich af te reageren, schilderde
en tekende hij dag en nacht. Tijdens
zijn korte leven realiseerde hij enkele
duizenden werken. Het precieze aan
tal is niet bekend. Zijn onconventio
neel gedrag viel bij de goegemeente
in slechte aarde. Ten onrechte werd
hij beschuldigd van zedenfeiten en
pornografie.
Nog voor Schiele enige bekendheid
genoot, dank zij zijn ophefmakende
bijdrage aan de Kunstschau-tentoon
stelling in 1908, experimenteerde
Richard Gerstl (1883-1908) met
schreeuwerige kleuren. Hij beeldde
zichzelf uit als een waanzinnige. Zijn
onstuimig leven moest deze expres
sionist avant-Ia-lettre met een vroege
dood bekopen. Oscar Kokoschka
(1886-1980) werd door de critici
zelfs een opperwildenlan genoemd.
Hij toonde op zijn doeken hoe zijn
modellen eruit zouden zien als ze
oud en versleten zouden zijn.
Anton Kolig (1886-1950) testte op
zijn beurt nieuwe perspectieven uit.
Hij vereenzelvigt zich met Narcissus
die als een gekwelde engel boven het
watervlak zweeft.
De eerste wereldoorlog bracht in het
expressionistisch kunstmilieu een
ommekeer teweeg. Veel jonge schil
ders werden gemobiliseerd, maar bleven desalniettemin hun beroep uitoe
fenen. Sommigen kregen zelfs de op
dracht om de vijandelijke legers zo
afschrikwekkend mogelijk weer te
geven. Slechts een enkeling als Albin
Egger-Lenz focuste op het menselijk
leed. Hij schilderde vooral gruwelijke
dodenkampen. RudolfWacker drukte
in haastige potloodlijnen zijn persoon
lijke ontreddering uit tijdens zijn
krijgsgevangenschap.
Toen Wenen in 1918 ziJl1 prestige als
keizerlijke hoofdstad had verloren en
Schiele in datzelfde jaar door de
Spaanse griep werd geveld, zwermden
de belangrijkste artiesten uit naar het
platteland. In Salzburg werd door
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schilder Felix Harta, schrijver Hugo
von Hoffmannstahl en theatermaker
Max Reinhardt het expressionistisch
genootschap 'Der Wassermann' opge
richt, dat het utopische en gevoelvol
le Aquariustijdperk aankondigde.

'Het expressionisme in Oostenrijk',
Museum van Elsene. Nog tot 13
september. Van dinsdag tot vrijdag:
van 13 tot 18.30 uur. Zaterdag en
zondag van 10 tot 17 uur.
Info: 02/51 1 90 84.

TONEEL
Russische liefdesperikelen
Verliefdheid ontaardt maar al te vaak
in onverantwoord gedrag. De Russische
schrijver Alexander PoesJkin (1799
1837) beweerde ooit dat verblinde
minnaars elkaar overstelpen met leu
gens en onwaarachtige gevoelens.
Wie bemint probeert vooral dingen
die hij niet bezit, te schenken aan
iemand die ze niet wil. In 'Jewgeni
Onegin' ( 1883) hengelt de mooie
TatJdna naar het hart van een kerel uit
Sint Petersburg. Maar ze wordt meteen
wandelen gestuurd. Wanneer ze elkaar
later in Moskou opnieuw ontmoeten
zijn de rollen omgekeerd. Zonder
medelijden wijst de rijper geworden
dame haar smekende aanbidder af
De schrijver Eriek Verpale herwerkte
deze literaire klassieker tot een twee
delig theaterstuk. De actrices Antje De
Boeck en Els Olaerts laten zien hoe
passioneel en wreedaardig vrouwen
kunnen reageren. Acteur-regisseur
Bob De Moor is met deze productie
niet aan zijn proefstuk toe om de
breedsprakerige, volkse taal van Ver
pale gestalte te geven. Uitzonderlijk
deelt hij het podium met vijf andere
acteurs, terwijl hij doorgaans de een
zame egotripper verpersoonlijkt.
De Moor beschouwt het psycholo
gisch inlevingsvermogen waarover hij
beschikt als zijn voornaamste troef
Daarmee kan hij telkens weer andere
aspecten van zijn complexe persoon
lijkheid aan bod laten komen.

Tatjana' door De Korre.
CC Strombeek-Bever: 1I oktober
om 20u I5. Res.: 02/263 03 43.
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Dartele vlinders in de buik

De Amerikaanse neoconstru ctivi st
Guy Dill (52) realiseert m onumenral e
beelden in brons en roestvrij staal.
Zijn ruimtelijke vormen bouwt hil op
met geometrische volumes. De zachte
bogen, de kegels, de ringen en de bol
len gaan onderling een minimalistisch
verbond aan. Steeds suggereren deze
elegante sculpturen een verstilde be
weging, die harmonieert met de om
ringende natuur. De beelden stral en
zowel rust als waa rdi gheid uit en zijn
onverholen sensueel. Wie eromheen
w andelt komt steeds voor een ander
waarn emin gsveld te staan . De kunste
naar vergelijkt zijn oeu vre met muzi
kale polyfo nie leder onderdeel van
een sculptuur heeft dezelfèle waarde
als een instrument of een menselijke
stem . Dank zij de holtes en de opge
spaarde ruimte kunnen de werken als
levende organism en ademen. Beelden
van Gu y Dill zijn ni et alleen te vinden
in de New Yo rkse Guggenheimcollec-
ti e en h et Amsterdamse Stedelijk
Museum. Ook diverse Amerikaanse
universiteiten en ziekenhuizen koch
ten stukken van h em, omdat ze een
h eilzam e invloed zouden uitoefenen.
Blikvan gers
op de huidige
tenroon stel
ling zij n ee n
bronze n engel
en een reu s
achti ge, rood
geschilderde
kalebas, di e
schril afste
ken tegen he t
diepe groen.
'Elk beeld
ho uwwerk is
een abstract
stilleven dat de ruimte op zijn mani er
consumeert en daarvoor verantwoo r
ding aflegt', licht de kunstenaar toe.

Dimitri Leue is het 'enfant terrible'
van de nieuwe , beloftevol\e acteurs
generatie, maar dan wel een 'enfam
terrible' dat ook graag luistert naar
h et zachtaardig gefladder van de vlin
ders in zijn buik . In 'Zarah of de
vo gels ko men terug uit het Zuiden'
fil osofeert hij over romantische kara
melJenverzen. Neergekrabbelde ge
dichtjes o p de wegwerpblaadjes van
een scheurkalender vroli jken hem op.
Hij vertelt het bizarre verhaal van de
dro m erige Matthias, die aan het
schoolse hoofdrekenen een broertje
dood heeft, maar helemaalopenbloeit
in de vrije na
tuur. Planten en
bloem en laten
zijn verbeelding
op hol slaan. Hij
hunkert ernaar
o m zijn aantrek
kelijk vriendin
netje terug te
zien , wam ook een kind snakt soms
naar de li efde van een leefti jdsge
nootj e. Het lot is hem echter niet
altijd gunstig gezind .
Samen met kostuumontwerpster Tine
Reymer grasduint Dimi tri Leue in de
complexe gevoelswereld van peuters
en volwassenen . Hij doorbreekt emo
tionele taboes en houdt een pleidooi
voor meer luisterbereidh eid. Humo r
vervlecht zich m et ernst. Toch is deze
familievoorstellin g allesbehal ve
zwaarwichtig, want elke verdrietige
noot wordt w eggespoeld m et een
resem kwinkslagen.
Tervuren, CC Papebiok: 19 septem
ber om 20u30. Tel: 02/768 03 00 .

TONEEL
Rijke septembermaand
in de KVS
Omwille van gezondheidsproblemen
van Senne Rouffaer moest 'Het ver
hoor' van Robert Pinget vorig sei zoen
worden afgelast. De befaamde acteur

Muzikale beelden

uit de rand is ondertussen voll edig
hersteld. Met een jaar vertraging gaat
dit psychologisch drama uiteind elijk
dan toch in première in een regi e van
Yves Bombay. Het stuk handelt over
een oude, dove huisbediende die over
een verdwijning wordt ond ervraagd .
De man wordt echter geplaagd door
spoken uit zijn verled en. Hij is nau
welij ks in staat om hoofdzaken van
bijkomstigheden te onderscheiden.
Wel doorziet hij de corrupti e en het
gekonkelfoes, waarvan overigens ni et
alleen hij het slachtoffer is. SJ arel
Branckaerts is Rouffaers tegenspeler.
Dat tegenstrijdige opinies over kunst
en cultuur hechte vriendschapsban
den kunnen verstoren, blijkt uit de
internationale kaskraker 'Kunst' van
Yasmina Reza. De aankoop van een
peperduur schilderij is aanleiding
voor verhitte discussies. Bert André
bekvecht op de planken met Hubert
Damen en Jan Pauwels.
Regisseur Lucas Vandervost analyseert
op zijn beurt de vertelstijl van de
Amerikaanse schrijver William Faulk
nero In 'Terwijl ik stierf' (As I lay
dying) geven de verschillende perso
nages elk een aparte uitleg over de
zelfd e gebeurteni s. Maar zelf, als de
puzzelstukj es samenkomen , is de
waarheid nog niel helemaal achter
haald . Een doordenker van fo rmaat l
KVS-atelier: 'Het verhoor'
van 4 tot 20 september
Les Treteaux: 'Kunst'
van 9 tot 13 september
KVS-zaal: 'Terwijl ik stierf'
van 18 september tot I I oktober.
Info, ook over eventueel transport
va nuit de rand: 02/217 69 37.

: Guy Dill in Ellipse Exhibitions,
. Hallesesteenweg, 158,
Sint-Genesius-Rode.
Van 18 september tot I november.
Info: 02/381 21 81.
Ludo Dosogne
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Maskers, het magische gezicht van Afrika
Griezelig mooi zijn ze, de
150 West-Afrikaanse mas
kers die momenteel te zien
zijn in het museum van Ter
vuren en die afkomstig zijn
uit de verbazingwekkende
Barbier-Mueller collectie. Ze
werden in Senegal, Nigeria,
Benin, Ghana of Ivoorkust
vervaardigd door traditione
le houtsnijders.
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Wie er zijn gezicht mee bedekt ver
eenzelvigt zich met geesten of demo
nen. Door ernaar te kijken wordt men,
volgens de legende, gehypnotiseerd,
behekst of betoverd. Het magisch
karakter komt pas tot uiting tijdens
rituelen, ceremonies en feesten.
De meeste maskers worden in op
dracht van een stamhoofd of een
dorpsgemeenschap gemaakt. De ont
werpers kunnen zich inspireren op
oudere modellen of op de gelaats
trekken van een overleden familielid
De creativiteit wordt verder gevoed
door nachtelijke visioenen en fanta
sierijke verhalen. De best gemotiveer
de houtsnijders kiezen zorgvuldig de
geschiktste boom. Op een heilige plek
in de rimboe kerven ze de ogen, de
neus en de mond. In sommige streken
moeten ze zich onderwerpen aan
strenge zuiverheidsvoorschriften.
Zolang het masker niet gebruiksklaar
is, mogen ze geen vast voedsel tot
zich nemen en al evenmin met vrou
wen slapen.

Bovennatuurlijk
Ook in de 20ste eeuw worden aan
de Afrikaanse maskers door een groot
deel van de zwarte bevolking nog
bovennatuurlijke krachten toegeschre
ven. Vooral tijdens inwijdingsrituelen
en begrafenissen spelen maskers een
belangrijke rol. Jongens worden in

Gelaatsmosker uit Li beria
sommige cultuurgemeenschappen pas
dan volwassen als ze enkele masker
proeven hebben ondergaan. Zodra ze
geslachtsrijp zijn, trekken ze met leef
tijdsgenoten voor een tijdje de wilder
nis in. Hun leraars of begeleiders wiJ
den hen met behulp van de maskers
in de belangrijkste levensgeheimen in.

Wie zijn gezicht
bedekt met een masker
vereenzelvigt zich met
geesten en demonen
De 'novicen' komen bij deze gelegen
heid ook meer te weten over de reli
gie, het huwelijk, hun sociale positie
en de stamstructuur.
De magische kracht die van de mas
kers uitgaat moet de Jongeren helpen
om de moeilijkste momenten van het
initiatieproces te doorstaan.
Tijdens begrafenisplechtigheden kan
een masker het vertrek van de overle

Afrikanische Masken in Tervuren
Noch bis Ende November kann man im Koninklijk Museum voor Midden-Afri
ka in Tervuren die Ausstellung 'Het tweede gezicht' (Das zweite Gesicht) mit
über 150 westafrikanischen Masken der Prestigesammlung Barbier-Mueller
besuchen. Die eindrucksvollen Masken bezaubern nicht nur durch ihre Schön
heit, sie zeigen auch die spirituelle Bedeutung auf, die dem 'Zweiten Gesicht',
dem bevorzugten Verm ittler zwischen der Welt der Lebenden und der Welt
der Geister und Ahnen, von den Volksstämmen in Westafrika beige messen wird.
Der magische Charakter der Masken, die von traditionellen Holzschnitzern
angefertigt werden, wird bei Ritualen, Zeremonien und Festen deutlich.

dene naar l1et hiernamaals bespoedi
gen. Zo wordt verhinderd dat de dode
op aarde blijft ronddolen. Wie niet
tijdig de wereld van de levenden ver
laat, kan ziektes en epidemieën in de
hand werken. Vanuit zijn nieuwe ver
blijfplaats kan de ziel van de afgestor
vene zich echter inzetten voor zijn
nakomelingen. Hij evolueert tot een
soort beschermheilige die vereerd
kan worden.
Over de oorsprong en de verspreiding
van de maskers doen verschillende
verhalen de ronde. Volgens een oude
mythe bewaarden aanvankelijk de
vrouwelijke stamleden de maskers.
Maar ze verloren dit privilege omdat
teveel dames hun mond voorbij praat
ten door de identiteit van de dragers
te onthullen. Sindsdien worden de
maskers haast uitsluitend toevertrouwd
aan mannen. Alleen in de matriarchale
gemeenschappen in en rond Siena
Leone valt die eer nog aan vrouwen
te beurt.

Ontzagwekkend
Heel wat maskers dragen sporen van
okerpigment of zijn versierd met glas
kralen, schelpen of nagels. Plantaardige
vezels, vlechtwerk, stukjes dierenhuid
en runderhoorntjes smukken het hou
ten basismateriaal op. Wat op de ten
toonstelling in het museum van Ter
vuren meteen opvalt zijn de uiteenlo
pende formaten. Het angstaanpgende
slangenmasker uit Guinea bijvoorbeeld,
dat wordt gebruikt om de weersom
standigheden te beïnvloeden, is meer
dan twee meter hoog en rust op de
schouders. Het Nigeriaanse opzet
masker met tatoeages op slapen en
vvangen is daarentegen amper 20 cm
hoog. Het imponerendste stuk in de
hele verzameling is het Lberiaanse
gelaatsmasker dat wordt bovengehaald
tijdens rechtszittingen en besniJdenis
rituelen. De ontzagwekkende ogen
overrompelen ook de Westerse toe
schouwer, voor wie de wereld zoge
naamd geen geheimen meer heeft.
Ludo Dosogne

'Het tweede gezicht', Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika in Ter
vuren. Tot 29 november. Van dinsdag
tot vrijdag van 10 tot 17 uur. Zater
dag en zondag van 10 tot 18 uur.
Info: 02/769 52 1 I.

Actiegroepen t egen uitbreiding Zaventem

Economische voordelen wegen niet
op tegen bijkolllende overlast
'Als de luchthaven verder
uitbreidt, worden tal van
mensen in Brabant daar het
slachtoffer van', zegt Daniël
Blockmans. Hij is bestuurslid
van de Onafhankelijke Actie
groep Midden-Brabant en fel
gekant tegen de uitbreidings
plannen die het Vlaams Eco
nomisch Verbond(VEV) en
andere belangengroepen voor
de Zaventemse luchthaven
in petto hebben (zie Rand
krant nrA).
De Onaihankelijke Actiegroep Midden
Brabant - een koepel van verenigingen
als 'Sterrebeek 20 0 0' , 'Natuurreserva
ten Midden-Brabant' en 'Wakker
Tervuren' - wil een nulgroei voor
Zaventem. 'We streven niet naar de
slu iting van de luch thaven , maar we
willen wel af van het principe dat
ervan uitgaat dat we stilstaan, als we
niet verder groeien', stelt professor
Daniël Blockmans, tevens voorzitter
van de Zaventemse milieu-adviesraad .
Voor het verduidelijken van die stel
ling verwijst hij naar Genève, waar
ook bewust voor één landingsbaan is
gekozen. 'Genève is hiermee voldoen-

Bürgerinitiativen gegen
Erweiterung von Zaventem
'Wenn der Flughafen sich weiter ausdehnt,
haben zahlreiche Menschen in Brabant
darunter zu leiden.' Dies mei nt Professor
Daniël Blockmans, Vorstandsmitglied der
Onafhankelijke Actiegroep Midden-Brabant
(Unabhängige Bürgerinitiative Mittelbrabant)
und Vorsitzender des Umweltrates Zaven
tem. Demnach sollen die wirtschaftlichen
Vorteile einer Erweiterung deren Nachteile
nicht aufwiegen (Lärmbelästigung, nächtlicher
Verkehrslärm, Umweltverschmutzung,
Verkehrsprobleme, Gesundheitsprobleme).
'Wir streben nicht die SchlieBung des Flug
hafens an, aber wir wollen von dem Prinzip
wegkom men, das davon ausgeht, daB wir
Stillstand haben, wenn wir nicht immer wei
teres Wachstum anstreben.' Das Argument,
daf3 die Erweiterung des Flughafens 40.000
neue Arbeitsplätze schaffen kann, bezeichnet
der Professor als 'völlig unrealistisch'.

de uitgerust voor de normale passa
giersstromen van en naar dat deel van
Zwitserland . Wat is voor de gewone
man in de straat de meerwaarde van
het 'hub- and-spoke systeem ' van
Sabena, dat probeert passag iers uit
andere landen via Zaventem te laten
reizen ? Niemand haalt het toc h ook
in zijn hoofd om het huisvuil van
een groot deel van Europa naarVlaan
deren te halen om het hier te ver
branden , onder het mom daarmee
werkgelegenheid te creëren? Het lucht
verkeer moet op dezelfde manier
bekeken worden, want vliegtuigen

'We moeten afs tappen van
het principe dat we stilstaan
als we niet verder groeien'
zijn grote vervuilers. Wij zeggen dus :
creëer een luchthaven op maat van
Vlaanderen en Brussel, hoofdstad van
Europa, maar haa l geen passagiers
naar hier die het luchthavengebouw
toch niet verlaten.'

Storende voordelen
Het bedrijfsleven kijkt argwanend
naar de plannen van minister Kelch
termans om van de Zaventemse lucht
haven een 'hinderlijke inrichting ' te
maken. 'Ten onrechte, de luchthaven
is wel degelij k een hinderlijk bedrijf.
Ze produceert lawaai en vervuiling',
reageert Daniël Blockmans. 'De poly
aromatische koolwaterstoffen (PAK's)
die vrijkomen bij de verbranding van
kerosine zijn kankerverwekkend. De
vliegtuigindustrie geniet daarenboven
van extreme concurrentievoordelen',
vervolgt Blockmans. 'Iedereen betaalt
taksen op energie, maar een wereld
wijde overeenkomst belet dat kerosi
netaks kan worden geheven. Er bestaat
ook geen btw-heffing op vliegtuigen .
Hierdoor derft de schatkist jaarlijks
tientallen miljarden. Met die miljar
den zou men nochtans heelwat nieu
we arbeidsplaatsen kunnen scheppen.'
De stelling van het VEV dat er in de
komende tien jaar 40.000 nieuwe

arbeidsplaatsen in de regio Zaventem
zullen bijkomen , noemt Blockmans
' totaal onrealistisch'. 'Er werken in
Groot-Zaventem al 55 .000 mensen .
Het verkeer in en rond Zaventem zit
elke dag vast. Deze regio heeft trou 
wens geen werkloosheidsprobleem .
Bedrijven hebben llU al de grootste
moeite om in eigen streek arbeids
krachten te vind en. Waar gaan ze die
40.000 arbeidskrachten vinden en
hoe raken ze nog ter plekke 7 '

Waardeloze woningen
Blockmans is van oordeel dat de voor
standers van de uitbreiding van de
luchthaven de ogen sluiten voor een
aantal nadelen . 'De verlenging en
omvorming van de 25 L-piste tot
startbaan moet er komen, omdat de
Brusselaars geen vliegtuigen meer
boven hun grondgebied willen. Als de
plannen om de 25L-piste te verlengen
daadwerkelijk worden uitgevoerd, zal
de waarde van een groot aantal wo
ningen in de Vlaamse rand - in Nos
segem, Sterrebeek, Tervuren - met de
helft verminderen. Als men die bur
gers moet vergoeden , ben ik er niet
zo zeker van dat het hertekenen van
slartbanen inderdaad rendeert.
Bovendien houden de nachtvluchten
duizenden mensen wakker die daar
door overdag minder goed presteren,
wat ook een economische minwaarde
is. In plaats van de vluchten te sprei
den over een veel groter gebied, moet
er juist voo r gezorgd worden dat
vliegtuigen in nauwe corridors lan 
den en opstijgen. Zo veroorzaken ze
de minste overlast.'
Marleen Teugels
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wandelen associëren met
Er is een tijd geweest dat
ook ik, meegetroond door
springen en voor de rest
van hun kinderjaren schoon
mijn kinderen, gordelde.
Het wandelend of fietsend
genoeg hebben van de
ondingen.
doorkruisen van de Vlaamse
Het ergerlijkste aan het
gemeenten rond Brussel
hele evenement is dat de
was toen een sympathiek,
organisatoren hoge gordel
kleinschalig randgebeuren.
cijfers najagen zoals televi
Het verspreidde een mili
siezenders hoge kijkcijfers
'Gordelfuniculifunicula'. Het was even schrikken
tant flamingant geurtje,
willen bereiken. Wee de
toen ik het woord voor het eerst onder ogen
maar dat stonk toch niet,
kreeg. Het leek een kwaadwillige toverformule.
Gordel wanneer eind au
integendeel, het mocht ge
Maar het bleek de titel te zijn van het gordel
gustus minder inschrijvin
rust opgesnoven worden in
lied 1998. Dit jaar mag Helmut Lotti de
gen dan het vorig jaar wer
faciliteitengemeente Sint
Vlamingen massaal naar de Brusselse rand
den geboekt. Dan wordt
Genesius-Rode, waar de
lokken met zijn sirenenzang. En hij mag ze er
alarm geslagen en extra
Gordel achttien jaar geleden
ook uitluiden op zondagavond 6 september,
reclame gemaakt. De jaar
van start ging, en in de an
wanneer de gordelaars de rand weer voor
lijkse verslagen in de media
dere Vlaamse dorpen die met
een jaar bekeken zullen houden.
beginnen ook steevast met
zijn allen Brussel omarmen .
het tellen van de deelne
Mijn deelname aan de
mers, het meer-of-minder-volk dat
gordel stokte en mijn sympathie voor
gelijk wordt gesteld met het meer-of
het initiatief begon weg te ebben toen
minder-succes. Daarbij komt het er
we zo'n gordelzondag eens beëindig
dan niet op aan dat zoveel mogelijk
den op het marktplein van onze eigen
gemeente Overijse. Het stonk daar toen
Vlamingen de rand rond Brussel in
wél, naar hotdogs en verschaald bier.
ogenschouw komen nemen, wel dat
zoveel mogelijk mensen een blik wer
In de markthallen zat een opeenge
pakte menigte beaat naar hitzangers te
pen op de logo's van de sponsors en
andere publiciteit, zoals het er bij een
kijken . De Gordel leek op Tien om te zien
en bleek een druk en overgeorgani
commerciële televisiezender op aan
seerd megagebeuren te zijn geworden.
komt dat zoveel mogelijk mensen de
Het rook voortaan naar groots evene
reclameboodschappen bekijken.
ment en banaal amusement.
De rand die de gordelaars en pas
sant toch ook te zien krijgen, is trou
Omdat er daar op de markt in Over
wens alleen een eendagsrand. Het
ijse en hoogstwaarschijnlijk langs ieder
gebied wordt voor de gelegenheid
parcours zoveel rotzooi was achterge
veiliger en fietsvriendelijker gemaakt
laten, is Ovam, onze Openbare Afval
stoffenrnaatschappij, een van de spon 
en de gordelaars kunnen de indruk
krijgen dat de Brusselse rand Vlaamser
sors van de Bloso-klassieker geworden.
is dan een Vlaamse kermis.
Zij probeert de gordelaars tot een fat 
pure fietsplezier van de deelnemers,
soenlijk wegwerpgedrag aan te manen.
Of dat helpt, weet ik niet, want ik
Een grote volkstoeloop biedt ook
voegen de organisatoren aan iedere
houd me nu ver weg van het gordel
voordelen. Vooral plaatselijke midden
gordeltocht een extra attractie toe.
standers stellen er zich graag op in.
gedoe. En ik foeter erop, omdat het
Wie voor de strafste gordelprestatie
mij belet die zondag als gewoonlijk
Daarom is het overigens jammer dat
kiest en 100 km fietst, maakt kans op
er op de eerste zondag van september
naar de bibliotheek in Overijse te
een televisiedebuut voor de regionale
gaan, waarvan het centrum dan bruist
wordt gegordeld. Dan zijn in de drui
zender Ring-TV Wie voor de gerings
venstreek alleen de dure trossen uit de
van de gordeldrukte.
te prestatie kiest, de kindvriendelijke
verwarmde serres van de overblijvende
familiewandeling van 7 km, treft bij
Het programma voor dit jaar kondigt
groot-telers te koop en zijn de goed
de controleposten onderweg spring
die gastrol van flut-Helmut aan.
kope trossen uit de onverwarmde
kastelen aan. Wie voor dat parcours
Verder kan tussen de gebruikelijke
serres van de uitstervende klein-telers
Overijse als vertrekpunt kiest, zal daar
kilometerprestaties gekozen worden.
nog niet rijp. Voor deze laatsten is
zelfs een zevental van die ondingen
'Sportief en groen', daar is het toch
zien staan en aan een heuse 'Spring
de Gordel dan ook allesbehalve com
nog altijd om te doen.
mercieel.
kastelentocht' beginnen. Na afloop
Maar alsof ze geen vertrouwen heb
ervan zullen de jonge deelnemers vol
Brigitte Raskin
ben in de simpele wandellust en het
gens mij voor de rest van hun leven

Radio Zoniën wordt Zoniën-Internet

Druivenstreek uit de ether
maar op de website
Ofschoon de lokale Radio
Zoniën voor menigeen in
Overijse en Hoeilaart een
begrip was, is de zender na
18 jaar uit de ether verdwe
nen. De Druivenstreek mag
dan al geen eigen stem meer
hebben, hij heeft daarvoor
in de plaats wel een eigen
gezicht gekregen. Jan Van
Assche, de drijvende kracht
achter Radio Zoniën, startte
begin juli met een website
op Internet die het nieuws
uit Overijse, Hoeilaart,
Tervuren en Huldenberg
wereldkundig moet maken.
'Met het negeren van de lokale radio's
geeft de Vlaamse regering een belang
riJke troef uit handen om de verstede
lijking en de verfransing van de
Vlaamse rand een halt toe te roepen.'
Tot die conclusie komt Hoeilander
Jan Van Assche. Hij was, op enkele
minuten na, net geen achttien jaar
voorzitter van de vzw Radio Zon iën
toen hij de radio opdoekte. Zoniën
ging onmiddellijk daarna van start
met een website op Internet die het
'nieuws' uil de Druivenstreekgemeen
ten voortaan wereldkundig moet
maken .

Als het te laat is
'Het was dàt of voortsukkelen tot we
helemaal verzopen', aldus Van Assche.
'Het medialandschap is enorm veran
derd. Met de komst van de commer
ciële en lokale tv-stations staan de
kleine en midd elgrote bedrijven,
waarvan wij moesten leven, niet meer
te trappelen om hun publiciteit via
een lokale radio de regio in te sturen.
We kregen dus stelselmatig minder
inkomsten, maar om h et luistercijfer
op peil te houden en om kwalitatief
goed te blij ven , m oesten we wel ver
der blijven investeren in materiaal en
platen . In de voorbije achttien Jaar
heb ik helaas moeten vaststellen dat

de Vlaamse over
heid de lokal e
radio's niet au
sérieux nam en
dat ze er niets
voor over had
om ze in leven
te houden. Kijk
maar naar de
uitwerking van
de rampenplan
nen , daar heeft
m en on s als
direct medium
nooit bij willen
betrekken.
De overheid beseft mijns inziens
onvoldoende dat wij maar al te vaak
een stem hebben gegeven aan het
Vlaamse verenigingsleven dat zich
hier krampachtig overeind probeert

'Onze regio heeft
behoefte aan initiatieven
die het sociale leven op
gang kunnen houden'
te houden in een regio die snel ver
stedelijkt en verfranst. Over een jaar
of drie, vier, als het te laat is, zal m en
die vergissing wellicht inzien en op
zoek gaan naar oplossingen om dat
verenigingsleven alsnog uit bet slop
te halen.'

Overaanbod
Radio Zoniën is dood en begraven
maar Zoniën-Internet beleefde geluk
kig een bruisende start. 'In een tijd
van satellietverbindin gen, GSM's,
computers, radio en tv wo rdt het,
onbegrijpelijk maar waar, met de dag
moeilijker om mensen te bereiken',
constateert Jan Van Assche. 'Twintig
jaar geleden kon je met één bericht
op de radio het hele land bereiken.

Probeer dat vandaag maar eens. De
regio nale bladzijden in de kranten en
in de gemeentelijke infobladen doen
hun uiterste best om iedereen zoveel
m ogelijk aan bod te laten komen.
Maar ze verdrinken in het aanbod en
moeten bijgevolg een selectie maken,
zodat veel waa rdevolle activiteiten niet
zeld en onvermeld blijven. Onze regio
heeft daarom behoefte aan initiatieven
die bet sociale leven o p gang kunnen
houden.'

Wegwijzer
Volgens Jan Van Assche moet Internet
het middel worden om iedereen uit
de Druivenstreek met elkaar in ver
binding te brengen. 'Verenigingen,
OCMW's, rust- en andere tehuizen,
Jeugd-, sport- en culturele verenigin
gen, politie en gemeentelijke overhe
den kunllen hun boodschap kwijt op
een server. Het is niet de bedoeling
dat wij alle berichten intikken of scan
nen. Dat moet diegene die zijn bood
schap kwijt wil zelf doen. Zoniën
Internet wil alleen optreden als een
duidelijke wegwijzer. Wij gebruiken
de meest moderne technieken om de
eindgebruiker of de surfer op een
duidelijke manier en op het juiste
ogenblik aan de informatie te helpen
die hij of zij zoekt', zeggen Jan Van
Assche en Webmaster Hans Deveuster.
Willy Fluyt
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Gezellig, ontspannen en toch subtiel
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Michelin-sterren streeft hij
echt niet na, hoewel hij met
de Prosper Montagnéprijs
toch de titel van 'Beste Kok
van België 1997' in de wacht
sleepte. Een sfeervol restau
rant dat van 'Michel D.',
schuin tegenover het al even
stemmig stationnetje van
Sint-Genesius-Rode.
'Michel D.', de D staat voor DOllkissis,
is een Griek die llier anderhalf jaar
geleden startte met een klein maar
fijn reSlaura11l dat in een mum van
tijd Ilaalll maakte. Michel is getrouwd
met de Vlaamse Hilde, die normaal
de zaa l voor haar rekening neemt en
hem al een behoorlijk mondje Neder
land s inlepelde Geen grote cOllversa
ties, maar correct, net ab Cédric, de
nog jonge ober. Een verademing als
men uit hartje BrusseJ koml'
Ze zi jn charmant in dil restaurant dat
heuse kwalileilsgerec hten voorsc ho
telc. Het is er gezelJig en vooral ont
spannen tafe len.

Zin voor details
Michel Doukissis is 35 par, woonde
al jaren in dezelfde buurt en had er,
voor hij begon met zijn eigen eet
huis, aJ een keukencarriére van vele
jaren opLi tten in hoofdstedelij ke hotels
als Hyatt, Métropole, Stéphanie en
Leopold. Waarom dan deze inspan
ningen en investeringen in een eigen
etablissement? 'Michel D.' blijkt als
restaurant in de eerste plaats geboren
te zijn uit liefde voor vrouwen kroost.
'Ik was te weinig thuis en vo nd dat ik
niet voldoende tijd doorbracht met

mijn gezin. Nu is dat wel mogelijk '
Kan het tegen zo' n achtergrond
anders dal ook de gerec hten in dit
restaurant mel liefde worden bereid ?
Wij ware n zee r onder de indruk toen
we in een uitgebalanceerde timing de
gerechten in verzorgde bordschikking
op het oranje-roze tafellaken zagen
ve rschijn en 'God is in lhe detaiJs', zeg
gen de Engelsen ; Daarom wordl een
flesje Brn in een zilveren houder
geserveerd, wat inderdaad wijsLop

'Michel D. is als
restaurant geboren
uit liefde voor
vrouwen kroost'
zin voor detai ls die tafelen zo plezie
rig kunnen maken. Hetzelfde kan
worden gezegd van Ilet enigszins in
nieuwerwe tse luin stijl door vrouw
Hilde uitgewerkte binnendecor.
Eenvoudig, zodat de opgediende
gerechlen niet worden overvleuge ld
do or h et inter ieur. Zachte kleuren
met goudbeschildering op oud-groene
deuren, vogeltjes die wormen eten,
een gemarmerde achtergrond en naas t
de schoorsteenmantel twee medail
lons in terracotta.

Te mooi om te eten
In deze discrete o mlij sting wachten
we op wat komen gaat. De broodbol
letj es - met kruiden of olijf - worden
even ons gulzig tijdverdrijf. Tot het

voorgerec ht voo r ons wordt neergezet:
ra violi va n Noors krabv lees op een
kusselltje van krokant e groenlen
(625 Ir.) De ravioli -pasta i., zo ragfijn
dat we hem eerst niet goed durfden
aanraken uit vrees dit kunstwerkje te
ontmanrelen. Even proeven van me
kaars gerechten kan bi j 'Michel D.' op
een ongedwongen manier. Zo hoeh u,
in afwachting van een volgend diner,
niet in het ongewis..,e te blijven over
het smaakpaJet van bijvoorbeeld gan 
zenlever in doek gekookt met een
krentenllladeleine en gelei va n Banyub.
Na het sf.li eke ll in elkaars bord vo lgde
een subtiel venussche lpensoepje met
Jonge worteltjes en ve rse ko riander.
Uit het vismenu kozen we kreeften 
risotto met saffraandraadj es en gebak
ken cantharell en ( 1. 100 fr.), één van
de vijf visbereidingen die de chef het
nauwSl aan her hart liggen. Maar
Michel DOllkissis is zijn ware Griekse
afkomst nier vergeten. U kunt er ook
smullen van ee n waaier vall lamsvlees
in eigen nar, of van moussaka van
geitenkaas en verse tijm (690 fr).
Experimenteren) 'Wel, daar hou ik
van', zegt deze gelauwerde chef
FD

Praktisch: Michel D., Stationstraat
182, 1640 Sint-Genesius-Rode.
Tel. 02/381 20 66.
Gesloten op woensdag, zaterdagmid
dag en zondagavond .
Degustatiemenu van 1.500 fr.
(2.000 fr. met wijn) en lunch van
690 fr. (990 fr. met wijn).
Het restaurant heeft een eigen
parking en tuin-met-bamboehaag.

Journées du Patrimoine
les 12 et 1 3 septembre

MONUMENTEN VAN PLEZIER

Les Journées du Patrimoine en sont

Een boomgaard in Drogenbos
en een brouwerij in Overijse

à leur dixième édition et ont pour
thème cette année 'La fête'.

De Open Monumentendag
(OMD) is dit jaar aan zijn
tiende editie toe en heeft als
thema 'Feest'. In Vlaanderen
en Wallonië stellen 220 ge
meenten hun monumenten
open tijdens het weekend
van 12 en 13 september. Om
u een voorsmaakje te geven,
plukten we uit het ruime
aanbod de randgemeenten
Drogenbos en Overijse.

mune ou celles d'autres régions
sous un 'air de fête'.
Le texte ci-dessus vous donnera un
aperçu des manifestations qui se
dérouleront dans les communes limi
trophes de Drogenbos et Overijse.

Zowel in Drogenbos als in Overij se
hebben de o rganisatoren van de Open
Monumentendag ervoor gekozen om
monumenten in de kijker te plaatsen
die te maken hebben of badden met
het dagelijkse leven in de gemeente
In Drogenbos begint de Open MOllll
mentendag op zaterddgavond 12 sep
tember m et een kroegentocht en met
de opening van een fototentoonstel
ling m et al s thema ' Fee'>t ' in de ge
m eentelijke feestzaal. De avond wordt
afges lo ten met een spetterend Yuur
werk.
DaniëlJe Bruyninckx, die verantwoor
d elijk is voor de organisatie van de
Open Monumentendag in Drogenbos,
geeft grif toe dat haar kleine gemeen

dateert uit de 17e eeuw In 19 69
werd de kasteelhoeve ge resta ureerd
en ingericbt als ge meen tehuis. Het
enige overgebleven bijgebo uw werd
ook gerestaureerd en fungeert sinds
di en als ge meentelilke feestzaal.

Felix De Boeck
in het zonnetje
Wi e Drogen bos ZE'gt, denkt uiteraard
aan de sc hilder Felix De Boeck. Hij
wordt tijdens de OMD andermaal in
h et zonnetje gezet. Daniëlle Bruy
ninckx: 'Op wndag 13 september
wandelen we, onder begeleiding van
onze fanfa re, doo r de Felix De Boeck
laan naar het Fe/i x De Boeckmu seum .
Daarna w ijden we d e boomgaard aan
zijn hoeve in w aar van een park i~
gemaa kt dat vanaf dan open is voor
hezoeke rs. Aan het klooster van de
Zusters van de Heilige Harten onthul
len we ook nog het standbeeldje
'De Kaaskrabber' , de bijnaam van de
Drogenbossenaars.

Tien herbergen

'In Overij se dl'aait de Open MOl1ll
m entendag rond de Loo tvoetbrouwerij
die in het centrum ligt va n 'De Leeg
heid ' . 'De Leeg heid ' w as vroeger een
volk sb uurt met piepk leine
werkman shui sJes en tien
herberg en' , ve rduide lij kt
lUUSeUl11 conse rvator Frans
Cleerel11ans. 'Je kunt je dus
wel voorstell en dat in die
buurt vaak plezier werd
gemaakt . In de feestza al. de
vroegere aftrek zaal van de
brouwerij, zal voor de gele
genheid ee n ten toonstelling
word en onderge bracht met
oude fot o 's en kadasterplan
nen van 'De Leegheid'.
Tegenover d e brouwerij
bevindt zich ook een bron,
' De Kell e'. Hi ervan hebben
sporen terug gevonden tot
Museum Fe/i x De Boed, in de ge eeuw. H et spreekt
te niet zo veel monumenten te lt. De
natuurlij k vanzelf dat we de ze bron
gemeentelijke feestzaa l heeft nietremin
tijdens de OMD l ullen integreren in
een m on umentaal verleden, want
o nze activiteiten'.
vroeger maakte hij deel UJ[ van de
bij gebouwen van de oude ka steelhoe
Leffe in Overijse
ve van de heren van Drogenbos die
De Lootvoetbrouwerij is de laatste

En Wallonie et en Flandre, 220 com
munes ouvriront leurs monuments au
public pendant Ie week-end des 12 et
13 septembre. C'est une aubaine pour
ceux qui veulent découvrir leur com

brouwerij va n ee n reeks hTOu werij en
die ooit aan d e lj se hebben gelegen.
Oorspron keI ijk was het een vierkants
hoeve die in de loop van de jaren
we rd aangepast aan de groeiende
acti viteiten, maar he t geheel heeft
zijn oorspronkelijk karakte r behouden.
De huidige eigena ar van de brouwe rij
Alben Lootvoet, verte lt da t ZiJll vader,
Valère Lootvoe t, brouvver was in
Beveren aan de Ij zer. 'Na de Eerste
Wereldoorlog zijn we de Westhoek
ontvluc ht en mijn ouders hebben hier
in J 92 2 de bes taande' Brasserie de la
Fontain e ' gekocht. Die b rouwerij w as
toen een broll'vverij-annex -pachtho f
Mi jn vader heeft de hoeve opged oekt
en is onmiddellijk overgeschakeld
naar ee n volwa ardige brou werij. Aan
vankelijk produceerd en we tafe lbi er
Na de Tweede Wereldoorlog hebben
mijn broer en ik h et bedrijf overge 
nomen en in 1 952 zijn we bier be
gümen brouwen o p basis van een
recept dat ik had m eegebracht uit
Schotland. In die periode waren de
trappistenhieren erg in trek en in
1954 hebben we een overeenkomst
afgesloten m et de abdij van Leffe.
We gebruikten hun naam in ruil voor
een financi ële tegemoetkom in g aa n
de abdij. Nadi en zijn we gaan same n
werken met Stella Art0 is. Hi erd oor
werd mijn Leffebier internationaal
bekend. In 19 80 ben ik gestopt en l S
de productie overgenomen door de
brou werij Sint-Guibert in Mont Saint 
Guibert, waar ook de Vieux Tem ps
wordt gemaakt.'
Flor Stein

Inlichtingen: Daniëlle Bruyninc kx
(Drogenbos), tel. 02/377 06 31,
Frans C1eeremans (Overijse) ,
te1.02/687 64 23.
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Museumtuin van Gaasbeek ode aan Vlaamse hoveniers
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De Museumtuin van Gaasbeek is
anderhalve hectare groot en werd ont
worpen als een kasteeltuin van rond
de eeuwwisseling. Het is evenwel geen
historische reconstructie van een o ude
tuin , maar hij werd aangelegd om te
laten zien hoe dit SOOrt tuinen er vroe
ger moeten hebben uitgezien. En voor
al om te ton en hoe Vlaamse pioniers
als een Jean-Baptiste Van Mans, Lo uis
BenoitVan Houtte, Huybrecht Jan Van
HulIe, Jan Ignaas De Beucker en voor
al Fred Burvenich in de vorige eeuw
letterlijk geschiedenis schreven met
hun veredelingswerk van bloemen en
fruit en voora l me t hun systeem van
' beredeneerde snoei' van fruitbomen.

Uniek aantal variëteiten
De tuin bestaat uit vier grote de len
of 'za len' , waa rin telkens een bepaald
aspect van ons tuinbouwkundig verle 
den aan bod komt.
In een eerste deel werden een 70-tal
halfstam pruimelaars geplant, een tra
ditionele specialiteit van het Pajotten
land die m e n hier opnieuw in ere wil
herstellen.
In de tweede tuin , die he lemaal om
muurd is, werd het gromSte dee l va n
de fruitcollectie samengebracht. De
symmetrische tuin bestaat aan de ene
kant uit vier vakken m et diverse vriJ
groeiende fruitsoort en, en lan gs de
andere kant een reeks percelen met
hoofd zakelijk kleinfruit en druiven,
en centraa l een pergola met perenbo
m en die op een heel speciale manier
in kruisvo rm worden gesnoeid en
geleid.
Langs de muren groeien diverse soor
ten fruit die in de meest ingewikkelde
vormen worden gesnoeid, bijna als
kantwerk. Nergens in Europa zijn op

Onlangs opende Vlaams
minister-president Van den
Brande officieel de nieuwe
Museumtuinen bij het Kas
teel van Gaasbeek. Hier
wordt het oude vakman
schap van de Vlaamse hove
niers en vooral fruittelers
opnieuw tot leven gewekt.

één plaats meer sn oeivormen samen
gebracht dan hier. Het zijn er meer
dan 30, gaande van de eenvoudige
waaier, snoer en U-vorm, tot dubbele
en driedubbele cirkels, met als topper
een cirkel vorm met in het centrum
letters. Ook het aantal variëtei ten is
waarschij nlijk uniek: naast de traditio
nele peren en appels - waarvan tien
tallen o ude en nieuwe variëteiten
worden getoond - zi jn er perziken,
abrikozen, amandelen , kersen en krie-

N ergens in Europa
zijn op één plaats
.
meer snoeIvormen
samengebracht
dan hier
ken, drui ven, moerbeien, kweeperen,
mispels, en alle mogelijk kleinfruit.
De derde tuin is een ode aan de
ouderwetse moestuin. Ook hier werd
geopteerd voor een combinatie van
nur, esthetiek en didactiek. De tuin is
opgedeeld in vier gro te vakken voor
groen ten , met daartussen smallere stro
ken voor (s nij)bloemen en graspaad
jes. De perken worden afgesloten door
buxushaagjes en door lage fruitsnoeren .

Een vleugje Italië
De vierde, en naar mijn smaak minst
geslaagde tuin , is de siertuin die werd
aangelegd in een strakke, geometrische
stijl die vaag herinnert aan de Italiaan
se smaak van de laatste bewoonster
van Gaasbeek, markiezin Marie Arco
nati Visconti die het domein in 192 2
aan de Belgische staat schonk.
Centraal staat een prac htige marmeren
fon tein die vroeger voor het kasteel
stond . Ro nd die fonte in liggen vier
rechth oekige perken met buxushagen
en gras. Aan de buitenkant werden
een aantal perken m et een jar igen in
variati es van blauwen grijs aangelegd ,
in een grillig patroon dat de bewegin
gen van de wo lken moet oproepen .
Aan één kant zi jn die perken versi erd
Inet snoeivormen van taxus.
De balustrades rond de tuin zijn ver
sierd m et gietij zeren vazen met vooral
bon tbladige pelargoniums. Schitterend
va.nop de trappen die naar de siertuin
leiden, is ook het uitzicht op het
Brueghe liaanse landschap in de vene.
Paul Geerts

Info:
De Museumtuin is voorlopig alleen
op afspraak door groepen van min
stens 10 personen te bezoeken
(tel. 016/21 1242 - Fax: 016/21 1230).
De toegang is gratis. Pas vanaf vol
gend jaar zal de tuin ook voor indivi
duele bezoekers toegankelijk zijn, van
IS mei tot 30 oktober van 10 tot 18u
(gesloten op maandag).
Het Kasteel van Gaasbeek ligt in de
Kasteelstraat 40 te Lennik-Gaasbeek
(afrit IS Lennik/Erasmusziekenhuis
op de Brusselse Ring, en dan verder
de wegwijzers Vlezenbeek en vervol
gens 'kasteel van Gaasbeek' volgen.

Sportieve Gordel
evolueert naar toffe Gordel
De kermis-jogger, de solidari
teitsjogger, de jogger als cul
tuurtoerist, de natuurjogger,
ze zullen niet alleen opduiken
bij de Gordel maar wellicht
ook bij de 500 à 600 joggings
die jaarlijks in Vlaanderen
georganiseerd worden.

ruimen plaats voor de slogan 'al s bet
maar tof is'.

De cultus van het lichaam
'Het .is merkwaardig hoe men aan
een uiterst eenvoudige fysieke bewe
gingsvorm allerlei doelen en symbo
liek gaat toekennen en dat geldt op
dit moment een beetje voor alle mo
gelijke vormen van sport. Er worden

De Gordel is niet alleen 'de grootste
sportieve happening', maar moet ook
het' grootste familiale en muzikale
evenement in Vlaanderen' zijn. Da t
allemaaP
'Waar het aanvankelijk om spon ging,
groeide de Gordel uit tot een volks
feest, een soort kermis waar hoe lan
ger hoe meer vormen van populaire
cult uur aan vasthangen', aldus Ban
Vanreusel, professor aan de Faculteit
steeds hogere verwachtingen aan de
Li chamelijke Opvoeding en Kinesi
sport gesteld' aldus Vanreusel.
therapie van de KU Leuven en lid van
'Wat men vroeger ging afsmeken in
de Vlaamse Hoge Raad voor de sport
'Wandel- en joggingmanifestalies
Scherpenheuvel, smeekt men nu af
over heel de wereld zijn bijna allemaal
via fitness of joggings: een garantie
uitingen geworden van een collecti ef
voor een gezond en gelukkig leven en
beleven van één of ander ritueel, zeg
de wens om dat nog lang zo te hou
den. De cultus van het lichaam lijkt
maar bedevaarten ontdaan van hun
religieuze context. Men
identificeert zich mer een
bepaalde groep en dat moet
men kunnen uiten.
En hoe kun Je dat 'samen'
gevoel vandaag anders nog
beleven) Achter de compu
ter ) Voor het tv-toesteP
Een sportief evenement is
bovendien blijkbaar heel
toegankelijk en het sport
uniform maakt iedereen
een beetje gelijk. Een ken
merk van de Vlaming is dan
wel dat hij bij alles wat hiJ
Bart Vanreusel
doet vertier, drank- en eetfestijnen
de spirituele cultus te vervangen.
voorziet'. Kun je dit sport noemen'
Het religieuze is verdwenen maar de
Volgens professor Vanreu sel is het
behoefte aan een bepaalde vorm van
begrip sport sterk geëvolueerd tot
rirueel is dat niet. Nu heb je ze nog
samen : mensen stàppen naar Scher
ont-sport, om niet te zeggen ont
spoord . In ieder geval kun Je de Gor
penheuvel, maar ze lopen of fietsen
del volgens de
ook naar Compostela. Wielertoeristen
traditionele kenmerken van de sport
volgen de eeuwenoude routes, maken
(competitie, training, ascese, het zich
hetzelfde ritueel door als de pelgrims,
toeleggen en iets door en door leren
maar dan wel in een jogging-outfit.
kennen) bezwaarlijk puur sportief
En wat koop je met die outfit) Een
noemen . De klassieke sportcriteria
symbool van gezondheid, net als een

'Er ontstaat een almaar
sterkere binding tussen
sportevenementen en
regionale identiteit'

paternoster. Als je Nike-schoenen
draagt (en liefst ook een joggingpak,
zelfs om op café te gaan) dan heb je
al een gezond imago. Het blijkt in
onze samenleving erg belangrijk te
zijn om zo'n gezond imago te heb
ben', meentVanreusel.

Een kwestie van identiteit
'Spon moet dUidelijk ook een sym
bool zijn van nationale identiteit -met
alle bijhorende clichés- zoals je kon
zien op de Wereldbeker voetbal: als
Amerika tegen Iran speelt dan is dat
de 'moeder van alle wedstrijden', m et
Engeland-Argentinië zijn we terug in
de Falklands en iedereen die tegen
Duistland speelt voert een beetje
wereldoorlog. Duitsers blijven dat met
zich meedragen, niemand ziet ze graag
winnen. Ook de supporters gedragen
zich als een cliché van hun land:
Deense supporters zijn vikings, Hol
landse supporters dragen klompen,
Britten moeten hooligans zijn, en ga
zo maar door. Tegelijk zien we ook
een almaar sterkere binding tussen
sportevenementen en regionale iden
titeit en het is trouwens niet
alleen in Vlaanderen dat die
evenementen gebruikt wor
den om de plaatselijke iden
titeit uit te drukken. De Elf
steden tocht wordt eerder
een Friese dan een Neder
landse schaatsmarathon ,
Wales en Schotland willen
eigen teams en wat is er
gebeurd toen de Sovjet Unie
uit elkaar vieP Wat was één
van de eerste symbolen van
die nieuwe onafhankelijke
staten) Hun aanwezigheid
op de Olympische Spelen met een
eigen identiteit, eigen teams, een
eigen vlag, en zo meer.'
Geneviève Ostyn
De 18e editie van de Gordel heeft
plaats op zondag 6 september.
Voor alle informatie: tel. 02/380 44 44.
Vanaf dit jaar kunt u voor inschrijvin
gen ook terecht in de zes Gemeen
schapscentra van de vzw De Rand
(tot 4 september).
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Minderwaardige talen bestaan niet
Santiago Gastaminza spreekt
naast zijn moedertaal Spaans
ook Engels, Frans, Neder
lands, Duits en Portugees.
Hij is afkomstig uit Castilla y
leon, kwam als Erasmus-stu
dent terecht in de Mercator
Hogeschool in Gent en in
het kader van een cursus
cultuurgeschiedenis verdiept
de 27-jarige licentiaat Ger
maanse Taal- en letterkunde
zich in de faciliteitenge
meenten.
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Ik heb het onderwerp voor mijn werk
stuk zelf gekozen. Toen ik in België
aankwam stond de om zendbrief van
min ister Peeters volop in de actualiteit.
De di scussies die toen losbarstten vond
ik erg boeiend. Ik wee t dat het een
heel co mplex en delicaat onderwerp
is en daarom fa scineert de he le kwes
tie m ij des te m eer. De strijd tussen
twee talen vind ik heel illleressa nt op
taalkundig vlak. In Spanj e hebben we
ook taalstrijdproblemen. Je kunt ze wel
niet echt vergelijken met die in België,
maar toc h . Ik lees o ngeveer alles wat
ik onder ogen krijg, De Morgen, De
Standaard, Le Soir, alle mogelijke tijd
sc hriften en ook de werken van histo
rici als Van Ne uville en W itte. Evenmin
als de politici heb ik een pasklare
op lossing voor de fa ciliteiten -proble
mati ek, maar ik vermoed dat er een
verandering moet kom en in de m en
talite it, wellic ht vooral bij de Frans-

taligen . Zi j hebben bet moeili jk met
het [(oit dat de Franse taal niet langer
geldt als dé Europese cultuurtaal di e
iedereen moet kennen. Misschien
hebben ze daarom ook meer moei te
o m een andere taal te leren. Het stoort
m e wel dat sommige tale n als minder
waardig worden beschouwd, zoals dat
wel eens met het Nederlands gebeurt .

Taal bemoeilijkt integratie

Eigenlijk was ik van plan om eind
oktober terug te gaan naar Spanje,
om mijn burgerdienst te doen.
Gelukkig heb ik het voor elkaar ge
kregen dat ik m ijn burgerdienst in
het Spaans cul tuurh uis in Brussel kan
doen, het Instituto Cervanres, dus sta
ik vanaf oktober daar op het 'slagveld'.
Om rond te komen zal ik er nog een
job bij moeten nemen, maar tot nu

Als je in Belg ië Nederlands wil leren
wordt het je niet gemakkelijk gemaakt.
De taa l die je leert op school is niet
de taal die je hoort op straat, het is
niet de tussentaal die iedereen spreekt.

'De Franstaligen hebben
het er moeilijk mee dat
het Frans niet langer
geldt aIs dé Europese
cultuurtaal'

En w ie spreekt er hier ABN? Bijna nie
mand. Daarbij komt nog dat de dia
lecten erg van elkaar verschillen, wat
je volgens mij bij de Franse taal veel
minder hebt. Maar al die verschi llen
maken het ook moeilij k voor buiten
landers om zich te integreren . Ik zie
in Gent dat andere Erasmus-studenren
voor het Engels kiezen omdat ze de
Nederlandse taal te moeilijk vinden.
Maar ik merk wel dat Vlamingen het
erg op prijs stellen als je hun taal leert.
Het grote verschil met Spanje -naast
he t weer!- is dat bet hier
veel moeilijker is om men
sen te leren kennen.
Santiago Gastaminza
De mensen hier zijn veel
has an innate love for
m inder toegankelijk en
languages. Besides
meer gesloten. In Spanje
gaat dat veel vlotter en kun
Spanish, his mother tongue, he also speaks English,
je op straat gewoon iemand
French, Dutch, German and Portuguese . He comes
from Salamanca and arrived as an Erasmus student
aanspreken. Ik heb ook een
at t he Mercator University in Ghent, where as part
jaar in Duitsland gewoond
of a cultural history course the 27-year old licentiate
en daar was het nog erger,
vooral in het Noorden. Als
translator-interpreter studied the facilities community
ik hi er zo u wonen zou ik er
problematic in some detail. 'I realise that it is a deli
wel in slagen een vrienden
cate and highly complex subject, but I fi nd all discus
sions of the issue quite fascinating'. Normally,
kring uit te bouwen, maar
Santiago was to have returned to Spain at t he end
op korte termijn is da t niet
of O ctober to perform his period of civil service,
makkelijk.
but he has arranged things so that he can do so in
the Spanish cultural house in Brussels.

An innate love
for languages

Aangeboren liefde

heb ik in België makkelijk werk ge
vonden. Toen ik een job zocht als
nachtportier heb ik de eerste dag al
werk gevonden in een Brussels hotel.
Als nach tportier heb je de kans om je
talen te oefenen en bovendien heb je
meer tijd om te studeren en te lezen
dan overdag. Tot september werk ik
ook nog bij Volvo in Gent. Daar zoch
ten ze iemand die zowe l Spaans als
Portugees kent en ik had geluk want
ik was de enige kandidaat.
Dus nu leg ik me -naast he t Neder
lands- vooral toe op he t Portugees.
Mijn voorkeur gaat overigens nie t uit
naar de ta len die het meest gesproken
worden . De Nederlandse taal heeft
mij alt ij d aangesproken . Ik heb daar
geen precieze verklaring voor, ten zi j
de liefde voor taal, een aangeboren
liefde voor taal.
Santiago Gastaminza

