MAANDBLAD
VOOR DE BEWONERS VAN

DE VLAAMSE

RAND

Columberg baart muis (2)

Tevredenheid alom?
De Raad van Europa h eeft eind vorige maand het rapport
Columberg aanvaard. Een 'uitgekleed' rapport 'vveliswaar.
Het werd tijden s de voltallige zitting van de parlem entaire
assemblee zodanig afgezwakt dal de Zwitser zich o nt
hield. De schrappingen slaan op de onzalige voorstellen
om een referendum re houden in de zes fa ciliteitenge
m eenten o f om Belgi ë vo lledig twe etalig te maken. Ook
de twee omzendbrieven van de Vlaam se ministers Leo
Pee ters en Luc Martens over de interpretatie va n de facili
teitenregeling komen niet langer in bet goed gekeurde
rapport voor. Tev redenheid alom dus van Vlaamse ziJde 7
Die vaststelling is zeker voorbarig.
Het lijdt niet de minste twijfel dat m er de uitspraak van
de Raad van Europa h et laatste woord over Colu mberg
niet is gevallen . De di scussie blijft of de Vlam ing en, in de
beginfase , te weinig en/ of te laat h ebben gereageerd
omdat ze de draagwijdte van he t rapport onderschatten.
Net voor de stemming kwa m een h euse lobbymacbine o p
gang om de onzinnigheid van tal van Colum bergs voor
stellen aan te klagen . Die pleidooien zijn kennelijk niet in
dovemansoren gevall en en de voltallige Raad van Europa
beeft de Vlaamse stellingen deels aanvaard .
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Geen olie op het vuur
Het is zeer de vraag o f de gemoederen na de stemmin g in
de Raad van Europa volledig bedaard zijn , dan wel of de
communautaire geest uit de fles is.
De vraag leeft en naa rgelang de poli tieke aa nhori gheid
luidt her antwoord verschillend. Federaal premier Jean 
Luc Dehaene vermeed olie op het vuur te gooien met
onbesuisde uirspraken. Al s voorman van de federale rege
ring is hij als de dood voor een communautaire sreppe
brand die ook de vl eugels van de federal e bewindsploeg
zou schroeien. Hij beperkte zich tot de zuinige opmer
king dat 'Columberg niet to t zijn conclu sies kan zijn geko

m en op basis van de informatie die ik hem heb gegeven' .
In de nota die hij aan de Zwitser overhandigde, Slipt de
premier aan dat de in woners die een andere taal spreken
dan die van he t taalgebied waarin ze \NOn en, 'het recht
hebben in hun taal behandeld te worden door de admini 
stra tie al s ze daar om vragen.' Die zinsnede geeft geen uit
sluitsel over de faciliteitenbrieven, al laar de passage 'als zij
daar om vragen ' uitschijnen dat de faciliteiten geen ver
wor ven rec hten zijn. Ook Vlaams minister-president Luc
Van den Brande maakte een rapport om de ingeWikkelde
communautaire verhoudingen in België toe re lichten. In
die nota sta at o.a. dat' de omstreden rondzend bri even van
de ministers Peeters en Martens de taa lwetten niet veran
deren maar ze alleen interpreteren'. Volgen s Van den Bran
de 'zou bet te betreuren zijn indien de Raad van Europa
stelling nam in een dossier dat nog 'sub iudice' is' (dus
nog in behandeling is voor de rechtbank). De n ora ging
naa r de am bassadeurs van de veerti g landen die lid zijn
va n de Raad va n Europa; zeer tot ongenoegen van een
harde kern onverzettelijke Franstaligen di e meenden dar
de Vlaamse minister-president daar mee zijn boekj e te bui
ten ging.

Wel olie op het vuur?
Zo veel is alleszins dUidelijk : bet rapport Columberg heeft
bet communautaire vuur opgepookt. In de komende kies
campagne zal het rap port zeker bij h erhaling aan bod
komen. De posiries zi jn geradicaliseerd, zoals ook nog
eens bleek tijdens het officiële Waa ls feest in Namen. De
Waalse mi nister-president Ro bert Collign on haalde er bru
taal uit naar de Vlamingen ; een sneer die veel verder reikt
dan het traditi onele spierballen-rollen voor de eigen ach
terban. Hij zei o.a . dat het niet Wallonië is dat' een segre
gatie invoert bij de subsidies voor de aanschaf van wonin
gen, in de geest van de eigen natie van de heer Le Pen.' Of
no g, dat 'niet Wallonië morgen door de Raad va n Europa
zal worden gebl ameerd.'
Die blamage is er dus niet gekomen. Te vrezen valt dat de
Fran staligen niettemin uit het rapport nieuwe energie en
argume nten zullen putten om storm te lopen, ni et alleen
tegen de omzendbrieven maar tegen h et hele broze com
munautaire even wic ht waarop België nog steunt.
Johan Cuppens

Uproar about the Columberg report
The Council of Europe approved a modified version of
the Columberg report on September 25th. This report,
drafted by the Swiss Dumeni Columberg, came after the
Council had received a proposed resolution submitted
by two French-speaking politicians concerning alleged
discrimination against French speakers in the outskirt
communities, The approved report (which did not contain
any condemnation of Flanders) is a toned-down version
of the earlier draft version, which many Flemish rejected
as too simplistic and even ridiculous. The report was also
criticised for ignoring Belgium's highly complicated, histori
cally-rooted language relations. At any rate, it's certain
that the Council of Europe's pronouncement wil! not prove
to be the last word : the smouldering Community fires
have been stirred up once again.

Luc Van den Brande
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In een ges pre k m e t Randkrant roept de
Vlaamse minister-president de Vlamingen,
d e Franstalige n en de buitenlanders in
d e rand o p om brug gen te slaan naar
elkaar. In wee rwil van w ar anderen be
we ren, besc ho uw t Vlaanderen diversiteit
-al sinds eeuwe n- als een culturele ver
rijkin g

Van faciliteiten en LAT-relaties 8
Luc Van den Brande

In Kraain e m is h et vijf voor twaalf

• Het stoort me zeer hoe Vlaanderen doo r sommige
Fran staligen in het buitenland in h et verd o mh oekj e wordt
geplaatst. Op den duur zouden de Vlamingen n o g zelf
gaan ge loven dat we ondemocratische lied en zijn.
(minister-president Luc Van den Br(mde in De Stan daard)

Figuran ten 10

• H e t FDF werkt er al jaren aan om o n s in di~kre di e t te
brengen .Dat mogen w e niet aanvaarde n .
(mlnister-pre.sident Luc Van den Brande in Het Nieuwsblad)
• H e t wo rdt tijd dat men erkent dat er ook aan Franstalige
zijde agressiviteit bestaat. Kleingeestigheid en provocaties
kennen geen gren zen. Te veel Franstaligen ban a liseren het
FDF en b ese ffen nie t in welke mate het d e Vlaming en mis
prijst. (Franstalig auteur Cloude Demelenne
in De Stondoord)

Na één seizoen' All es kan be ter'. kreeg
Ter vurenaar Ro b Van o ud enho ven al
meteen ee n e igen programma op de
VRT 'Ik had m e dat ee n paar jaar gele
den nau we lijks kunn en voorstellen.'

Het is niet goed voor Vlaanderen
als het slecht gaat met Brussel 12
De lege vuilkar van Dilbeek 16

VAN HOREN
ZEGGEN

• Ik heb vastgeste ld d at in België
alleen de leiders elkaar b ekampen. de
burgers leve n vreed zaam naast en met elkaar. Dat is
b em oedigend . dat is m o oi. (Dumeni Columberg in Humo)

Bijen als hobby I 9

• Ik woon nu al acht jaar in Marche. ik kom veel onde r
het volk . Wel. ik kan je ve rzekeren: de mensen liggen
absoluut m e t w akk er van di e communautaire h eisa.
(judok(l HarryVan Barneveld in De Morgen)

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op
casse tte. Geïnteresseerden kunnen conta ct o pnemen met het
Atelier Helen Keiler, tel. 02146 6 9 4 40 of met de redactie.

• Een andere taal leren kennen is een grotere vrijheid be
trachten. Vandaar dat die discussies in de rand van Brussel
over brieven di e alleen in het Frans of het Nederlands
gesteld zijn, b elac helijk zijn Zo rg ervoor dat je di e taal
begrijpt. in plaats van dat ze een barrière vormt. Talen
moeten je al s m en s groo t. o p en en vrij maken .
(wngercs Jo Lemaire in De Morgen)
• We moete n m ee r inves te ren om de Franstaligen o ve r de
brug re krijg en. Ned e rlandstalige lessen zijn nu eenmaal
duurder dan een rond ze ndbri ef.
(VUB-rector EIsWitte in Knoei,)
• Laten we samen een halr to eroepen aan al diegen en di e,
zowel ten noord en als ten z uid en van de taalgrens. barriè
res tussen de m en se n pro bere n op te trekken.
(Franstalig auteur Cloude Demelenn e in De Standaard )

LUC VAN DEN BRANDE SLIKT GEEN ONTERECHTE VERWIJTEN

Zoals de buitenlanders zijn ook de
Franstaligen -welkoDl in Vlaanderen
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Op de dag dat Steve Stevaert
de eed aflegde als nieuwe
minister in de Vlaamse rege
ring en de 'Septembernota'
werd voorgelezen in het
Vlaams Parlement, sprak
RandKrant met minister
president Luc Van den Brande
over de jongste communau
taire koortsopstoten en over
het Vlaams beleid met en
voor de rand. Uit het gesprek
blijkt dat de minister-presi
dent - die het woord 'commu
nautair' uit zijn vocabularium
wil schrappen- absoluut geen
behoefte voelt een scherpe
polemiek te voeren met de
Franstaligen en dat hij de EU
burgers hartelijk welkom heet
in een open en verdraagzaam
Vlaanderen en hoopt dat ze
zich actief integreren.

naturalisatie h oort niet thuis in die
discu ssie, het dient op zich te worden
bekeken.

U slaagde er niettemin niet in nu al een
gewaarborgde Vlaamse vertegenwoordi
ging in Brussel te bedingen.
LVdB De verzekerd e vertegenwoor
di ging is een dUidelijke pri oriteit in
het kader van de komende dia loog
over de staatsh ervorming. Het stem
recht kon worden uitgesteld (Ot na de
volgende verkiezingen, zelfs ondanks
het arrest van het Europees Hof. Bij
een uitstel hadden we het stemrecht
kunn en regelen binnen een global e
context. Ni ettemin zullen we tussen
de verkiezingen van volgend Jaar juni
en oktober 2000 (gemeenteraadsver
kiezin gen), alles op alles moeten zet
ten om enkele knelpunten te regelen
zoals de belastingplicht voor de bui
tenlanders, onder wie de EU-burgers.
Ik heb goede hoop dat we daari n zul
len slagen.

België staat klaar zijn grondwet aan
te passen om het Europees stemrech t
mogelijk te maken. Daarbij gooit de fede

Ik zou een oproep willen

rale eerste minister Jean-Luc Dehaene
het op een akkoordje met PRL-FDF,
uitgerekend de partij die in de rand
een onverzoenlijke houding tegenover
Vlaanderen demon streert en wier man
datarissen de Vlaamse verordeningen
aan hun laars lappen. Dat moet u
als Vlaams minister-president toch
pijn doen?
LVdB Laat me duidelijk zijn: ik ben

doen aan iedereen om

een absoluut voorstander van het Euro
pees stemrecht. Ni et omdat het hoort ,
maar omdat het de logi sche conse
qu entie is van ons streven n aar een
Europese Politieke Unie. Wie zo'n Unie
nastreeft, moet aanvaarden dat alle in 
gezetenen van di e Unie overal aan h et
publieke leven kunnen participeren.
Anderzijds meen ik dat de federale
premier geen akkoorden had moeten
nastreven met de PRL-FDF. De federale
regering had haar voorstel gewoon
bij het p arlement kunnen indi enen en
iedereen voor zijn verantwoordelijk
heid stellen. Het probleem van de

zelf bruggen te slaan
naar anderstaligen
Vreest u niet dat u de EU-burgers zo
tegen de horen in zult strijken en hen in
de armen van de Franstalige lijsten zult
drijven?
LVdB Ik meen van niet. Fiscale voor

waarden zijn imm ers geenszins com
munautair geïnspireerd of tegen buiten
land ers gericht , maa r een kwesti e van
democratie en geliJkberecbtigin g. Wie
erg ens woont en een aantal diensten
krijgt, moet daar ook voor betalen. Elke
redelijke buitenlander zal dat begrijpen .

Vol vertrouwen
De omzendbrieven van de ministers
Peeters en Martens hebben veel kwaad
bloed gezet. De faciliteitenregeling dateert
al van het begin van de jaren zestig en

was voor veel Franstaligen precies de
reden om zich in de zes te vestigen, wat
ze ook massaal deden. Komen de brieven
die deze regeling interpreteren niet rijke
lijk laat?
LVdB Dat zou u aan mijn voorgangers
moeten vragen. Ik wil me echter niet
beperken tot die boutade en aanstippen
dat de om zendbrieven onderdeel zi jn
van ee n veel ruimer programma om
de Vlaamse aanwezigheid dUidelijk te
maken. Sommigen die nu storm lopen,
beseffen onvoldoende waarmee ze
bezig zijn. 'De deux choses rune': of
wel speelt, -wat democrati sch is- de
demografische kracht van de absolute
getall en ofwel legt men zich n eer bij
onderhandelde afspraken. Een paritair,
gewaarborgd , dubbele m eerderheid
en alarmbeJsysteem hanteren en tege
lijk , er bovenop, een zogenaamde
minderheid sregeling, is niet mogelijk .
Wij Vlamingen willen on s houden aan
de afspraken. De omzendbrieven
geven alleen een interpretatie aan de
faClliteitenregeling die to t doel had de
anderstaligen de kans te geven zich te
integreren in hun nieuwe, homogeen
Vlaamse omgeving. Tot dusver h ebben
uitspraken van de rechtsinstanties ons
gelijk gegeven Ik geloof dus niet dat
we onze hand overs peeld hebben. Wij
wachten vol vertro uwen het definiti e
ve arrest van de Raad van State af Bij
die uitspraak zullen we ons n eerleg
gen.
Ondertussen heeft ook de rapport van

Everyone is welcome
in Flanders
de Zwitser Dumeni Columberg veel dei
ning veroorzaakt en het imago van de
Vlamingen geschaad. Is de stemming in
de Raad van Europa over een volledig
uitgekleed rapport een overwinning voor
de Vlamingen?
LVdB Oh, ik wil het liever de over
winning van de redelijkheid noemen.
Het rapport was in feit e een eenvou
dige 'coup monté ' van Cl erfayt en de
zijnen met als enig doel schade toe te
brengen aan de Vlamingen De stem
ming in de Raad van Europa leert dat
de buitenlanders niet zo gek zijn om
alles te aanvaarden. Laat ons ernstig
blijven. Het rapport bevatte veel abso-

Ik ben een absoluut

marxistische reflexen. De bouw
subsidies hebben alleen tot doel
mensen die allang in de rand wonen
de kans te geven er een bouwgrond
te kopen. De regeling resp ecteert
rigoureus het gelijkheidsbeginsel.
Daarom is ze ook langer uitgebleven
dan we aanvankelijk "vilden. Wij
hebbe n een faire regeling uitge
werkt die niemand discrimin eert.
Da t gelijkheidsbeginsel hebben we
gekoppeld aan een aantal sociale
criteria. Wie aan het volledige pak
ket voorwaarden (o.a inzake ver
blijf sinds generaties en inkom en)
voldoet, komt in aanmerking voor
de subsidie.

Dus ook Franstaligen?

voorstander van het

Europees stemrecht
lute onzin op een rij. Het is voor mij
een' gepasseerd station' . De uitslag van
de stemming moet wel onmuchterend
zijn voor de mensen met bijbedoelin
gen . Ook het verwijt van de Franstali 
gen dat ik mijn boekje te buiten ging
door de ambassadeurs van de landen
bi) de Raad van Europa een nota te be
zorgen met een situering van de hele
problematiek, wijs ik van de hand.
Ik kan immers niet aanvaard en dat
Vlaanderen in een verdomhoekj e wordt
geduwd en een imago krijgt dat abso
luut ni et met de werkelijkheid strookt.
Daarom heb ik gereageerd. Vanuit een
zelfde bekommernis heb ik ook gerea
geerd op de uitlatingen van mijn Waalse
coll ega Robert Collignon. Ik vind die
uitspraken pijnlijk en niet ernstig. Vol
gens mij hebben ze vooral te maken
met een interne machtsstrijd in de par
tiJ van de heer Colli gn on. De Vlamin
gen verdienen het niet zo' n verwijten
te moeten slikken.

Taalverscheidenheid
stoort ons allerminst
In zijn betoog op de fêtes de Wallonie
hekelde de heer Collignon ook de bouw
subsidies die de Vlaamse regering uit
trekt om de sociale woningbouw in de
rand te bevorderen. Hij sprak over 'Le
Pen-achtige toestanden'.
LVdB Zo'n uitspraak is te gek om
los te lopen , zeker als ze komt van
iemand uit een partij met nog ronduit

LVdB Inderdaad, ook Franstaligen
kunnen in aanmerking kom en als
ze aa n deze voorwaarden voldoen .
Dat is, a contrario, een bewij s dat
de maatregel zich niet tegen h en
richt. De vijftig miljoen di e we jaar
lijks (gedurende twinti g Jaar) op de
begroting inschriJVen, wordt binnen
kort geëva lueerd. Indien daaruit blijkt
dat de subsidie een Juiste hefboom is
om de sociale uitdrij ving tegen te
gaan , zu llen we onze inspanningen
nog opdrijven.
De Vlaamse regering publiceerde dit jaar
een mooie onthaalbrochure voor de bui

tenlanders. Krijgt dat initiatief navolging,
bvb. in de aanloop naar de gemeente
raadsverkiezingen?
LVdB Een vervolginitiatief is geens
zins uitgesloten. We noteren nu alvast
positieve reacties op onze brochure
'Welkom in Vlaanderen' Voor ons zijn

'Let me be perfectly clear: I am 100 % in
favour of the European right t o vote', says
Flemish Minister-President Luc Van den
Brande in a conversation with the Rand
Krant. 'The European voting right is a logical
consequence of our efforts to achieve a Euro
pean political union', notes the Minister
President, who cordially welcomes EU citi
zens and hopes they will integrate t hemsel
yes in their new 'home'. 'We have in t he
meantime been getting positive reactions
to our brochure 'Welcome to Flanders'.
For us, foreigners are naturally welcome, as
are French-speakers of course. However,
I would like to urge everyone - t he Flemish,
French-speakers and those speaking other
languages - to take an extra step and make
an effort to build bridges to those w ho
speak other languages and to participate in
everything which is going on in Fland€rs.
As the brochure says : 'Welcome to
Flanders'.

de buitenland ers immers welkom; net
zoals de Franstaligen welkom zijn . Ze
moeten wel beseffen dat ze in Vlaan
deren kom en won en; een hom ogeen
gebied waar Nederlands de voertaal is
in bes tuurszaken. Wat ze ond er elkaar
spreken gaa t on s niet aan. Hun taal
verscheidenhei.d stoort ons allerminst.
We beschouwen die diversiteit al s een
culturele verrijking. De Vlaamse rege
ring heeft in haar 70-punten programma
een reeks initiatieven ui.tgestippeld om
de anderstaligen gastvrij te onthal en .
De zes gem eenschapscentra dienen
als ankerpUl1t. Ze wi llen in de eerste
plaats de Vlamingen ter plaatse onder
steunen, maar h ebben daarnaast ook
hun rol als ontmoetingsplaats voor
alle inwoners. De centra kregen extra
personeel en financiële middelen om
deze dubbele fun ctie waar te maken.
Ik zou een oproep willen doen tot
iedereen -Vlamingen, Franstaligen en
buitenlanders- in Vlaams-Brabant om
meer naar buiten te treden en 'zelf
actief' te zijn; om zelf bru ggen te
slaan n aar anderstaligen. Kunnen we
geen parallel trekken met de beurs'
Ik roep de anders taligen op te partici
peren aan het gebeuren in Vlaanderen,
in zekere zin dus 'aandelen in dem o
cratie en de plaatselijke samenleving'
te nemen. Zoals de brochure ook
zegt: 'Welkom m Vlaanderen'.
Johan Cuppens
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Knipoog naar Wallonië
De gemeelHe Beersel viel
bij de Raad van Europa al
eerder in de prijzen (het
Europees ere -vaandel en
Plaque of HOl1our) voor
haar inzet voor het Europa
der volkeren. Vandaag gaat
de gemeelHe nog een stap
verder in de verbroede
ringsgeda chte en 'J1.1m e
leert' ze m et de Waa lse
stad Marche-en-Fam en ne
in de provi ncie Luxem
burg, op zo 'n I 15 km van
Beersel. Het is de bedoe
lin g met de stad die onge
veer 16.000 inwoners telt
vriendschapsbanden te

sm eden m et het oog
op een culturele uit
wisseling Beid e
gemeenterad en heb
ben unaniem het
voorstel van bLlTI
respectievelijke bur
gemeesters aanvaard.
'Er zijn in Vlaams-Brabant
n og talloos veel m ensen
die op het m oment dat de
verschillende gemeen
schappen in ons land uir
elkaar groeien, willen dat
de oude banden m et het
Waalse Gewest bellouden
blijven', m eent de Beersel 
se burgemeester Hugo

Uw eigen gids
Onlangs verscheen de
nie uwste editie van 'De
Culturele Gids van Brus
sel', die n et als de vo rige
uitgaven een overzicht
geefl: van alles wat er te
b eleven valt in de h oofd
stad. Op driehonderd
m ooie en aantrekkelijk
ogende pagina's (het dllb
bel van vorig
lOOt
jaar) vindt u
ni et all een alles
over het cultureel seizoen
98- 99, maar
ook een hoofd
stuk m et meer
dan 300 plaat
sen waar u van
cultuur kUIH
genieten: kunst
galeriJ en, bios
copen, culturele
en Gemeenschapscentra,
enkele boekhandels, pla
tenzaken, jazzclubs, cultu
rele cafés, gastronomische
aanraders, ko rtom : all es
wa t u moeten weten voor
een gezellig dagj e o f
avondj e cul tureel stappen .
Ve rder bevat de gids ook

':v{;'h.1 I1l"1I1.!',t"

een reeks intervi ews m et
cultuurtenoren al s José va n
Dam, Yehudi Menuhin en
Arno, om er maar enkele
te noem en. Een chronolo
gische kal ender van h et
hele se izoen sluit de gids
af 'De Culturele Gids van
Brussel' is een publicatie
van de Stichting voor de
IJOIld"~~\''1
Kun sten en
wordt uitge
geven door
The Best of
Publishing.
Hij is in de
boekhandel
te koop voor
590 frank.
Lezers van
RandKrant
kunnen de
gids bestellen
voor 500
frank door het bedrag over
te maken aan De Stichting
voor Kunsten, Van Ey ck
straat 51 , 1050 Brussel
m et vermelding Culturele
Gids (Nederlands- of
Fran stalig) op rekening 
rHlln mer :
78 6-575 6 729 - 54.
," Ü.,q 1·1(,;1\'''';01

"c
Het Gemeentehuis van
Marche-en- Famenne
Casa er 'Aimons Ie passé pOllr
dOllner envie (i/ 'avenir l (archi
tect A. Blomm e) . We heb
ben nu eenmaal zoveel ge
m eenschappelijke herinne
ringen. Dat gem eenschap
pelijke verleden mag niet
zomaar onder de tafel
worden geveegd door de
ongelukkige uitspraken
van sommige nationale lei
ders. Eerbied voor de
ande re gemeenschappen is
de beste manier om o nze
eigenheid uit te dragen en
respect af te dwingen voor
onszelf.'

de provincie. In deze na
parseditie staan de belang
rijkste activiteiten voor de
herfst en de winter in heel
Vlaams-Brabant opgesomd.
In de brochure vindt ti
o.a. een gevarieerd aanbod
va n concerten, thea ter en
tentoonstellingen. Ook
evenementen als jaarmark
ten en kerstmarkten
komen aan bod.
De m ooi uitgegeven eve
nementen kalender is ver
krijgbaar in de openbare
bibliotheken, de cu lturele
centra en de verschillende
diensten voor Toerism e, of
telefonisch aan te vragen
op h et nummer
016/267620.
WS

MT
DRUIVENSTREEK
VLAAMS-BRABANT

Cultuur
à la carte
Wie tijdens de lange herfst
of w interavonden wa t cul
tuur m et grote of kl eine
'c' wil consumeren, kan à
la cane kiezen uit de eve
n emen tenkal ender van de
Toerisllsche Federatie van

Druiven
conferentie
Het gaat niet goed m et de
drui venteelt in de 'glazen
dorpen'. In Overijse alleen
al verdwenen dit jaar 42
serres en dat betekent
bijna een halvering van het
aantal productieve serres op
tien jaar tijd. Vandaag zijn

grond- en woon beleid in
Vlaams-Brabant. In het
nieuwbouw project zitten
ook vier huurwo ningen
en zes appartementen die
S
c
al s socia le woning ver
huurd zullen \vorden. De
ni euwbouw huurwonin
gen en appartementen zijn
gelegen in de w ijk Groen
veld in Moorse\, een deel 
in de hoop dat de andere
gemeente van Tervuren.
gemeentebesturen dat ook
Het is de eerste keer dat
zouden doen . Deze maand
komen de vier gemeente
de huisvestingsmaatschap
pij van Terv uren samen
besturen sam en om de
rondetafelconferentie met
met Vlabinvest in zee gaat.
de hogere bes turen en
Totn ogtoe bood de huis
ministers voor te bereiden.
vestingsmaa tsc happij
ws
alleen socia le woningen
aan, maar door de lage
inkom ensgrens bleven al
TERVUREN
te veel mensen in de kou
staan. Voor de woningen
die via Vlabinvest ver
huurd worden, komen
ook m en sen met een ho
De Gewestelijke Maat
ger inko m en in aanll1er
schappij voor Huisvesting
'Elk Zijn Huis' in Tervuren
wil eind dit jaar twaalf
appartementen en veertien
huizen te huur aanbi eden
via Vlabinvest, het vlaams
Zeven gemeenten uit het
investeringsfonds voor
Zuidwesten van de provin
cie VIaams-Brabant w illen
hun krachten bundelen
KEURIGE HERFST
op sportief vlak en
Brussel heeft zi jn 'Koninklijke Weg' en
gaan ond er auspiciën
van de provincial e
Tervuren is zijn 'Koninklijke Wandeling'
rijk. In het laatste geval hebben we he t
sportdien st Vlaams- Braover het ' Arbo retum ' zoals h et o nder de
bant nauwer samenl1aam Kapucijnenbos in een deel van het
\verken. Beersel,
Zoniënwoud werd aangelegd op wen s
Drogenbos, Halle,
S ~=:;;;;;;;;;;;;;.;""";;;:
van Leopold Il. Met de uitvoerin g va n dit 0
Linkebeek, Pepingen,
Koninklijk verzoek werd begonnen in
~
Sint-Pieters-Leeuw en
1902 . Het speciale van dit Ar bo retum , dat 2
<
Sint-Genesius-R ode
hon erd hectare beslaat, is dat de bom en ~
willen op termijn niet
die afkomstig zijn van over heel de
alleen grensi!.\ )Io-_l'ï
wereJd er werden geplant op de wij ze
overschrijdende sportzoals ze in bun natuurli jk milieu voo rkom en . De m eeste exem
projecten uitwerken , maar
p aren komen uit streken van het noo rdelijk halfron d m et een
ook informatie en ervaringematigd klimaat. Er is de 'O ude Wereld' met bomen uit Noord
gen uitwisselen . Voor volAfrika, Azië en Europa , en de 'Nieuwe Wereld' m et exemplaren
gend jaar staat alvast de
uit de VS en Canada . AI bij al staan hier 46 0 verschillende soorten
medewerking aan de provinciale inline-skaterour
bij elkaar. Een plei'ade van 155 naaldsoorten en 3 05 loo fb omen
die uw herfs t\'Vandelingen kleuren m et afwissele nd linden, Servi
op het programma. Verder
sche sparren, Araucaria's, reuzenlevensbomen , Doug lassparren of
wil men op vraag van verSitkasparren uit Zuid-Alaska .
er nog amper 58
telers die om den
brode druiven kwe
ken in Overijse. Om
uit die neerwaartse
spiraal te geraken, wil
burgemeester
Schamp van Overijse
samen met de andere
druivengemeenten
Hoeilaart, Huldenberg en
Tervuren en de federale,
Vlaamse en provincial e
landbouwdiensten rond de
tafel gaan zitten om de
druiventeelt een nieuwe
impuls te geven. Door de
h oge belasting op leeg 
sta nd van bedrijfsgebou
wen zijn heel wat gepen
sioneerde serristen ge
noodzaakt om de weinige
serres di e ze nog voor
eigen gebruik overhielden
te sluiten. En dan is er nog
het probleem van de
opvolging, want weinig
jongeren zijn bereid om
zich in de slabakkende
druiventeelt te storten.
Burgemeester Schamp
l\llsterde eind september
naar de grieven van de
druiven telers in Overijse

Goed(koop)
wonen

hn g: l.313 .000 frank voor
gehu wden en samenwo 
nenden en 998.000 frank
voor alleenstaanden, ver
meerderd met 106.000
frank per persoon ten laste.
Vlabinvest werd in 1992
opgericht om de sociale
ve rdnnging in de zes fa ci
lite itengemeenten en de
drie druivengemeenten
(Overi jse , Hoeilaart en Ter
vuren) tegen te gaan, maar
nu kunnen ook inwoners
van 13 gemeenten in de
Vlaamse rand (Asse, Beersel,
Bertem, DiIbeek , Grimber
gen, Huldenberg , Korten
berg, Machelen, Meise,
Merchtem, Sinr-PietersLeeuw, Vilvoorde en
Zaventem) vi.a Vlabinvest
aanspraak maken op een
goedkopere koop- of
huur woning.
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Sport zonder grenzen

g

JR
Hbofdingang Arboretum aan de Vlaktedreef, ter hoog te van de
Koninklijke Wandeling en de Ravensteind reef.

schill ende voe tbalclubs
uit de buurt werk gaan
maken van de bijscho 
ling van de jeugdtrainers. Ook wordt al
gedacht aan een informatiebrochure over
EHBO en fi scaliteit in de
sportclubs. Eind novem
ber wordt het spo rtieve
samenwerkingsverband
tussen de zeven gemeen 
ten van de sportregio
Zuidwest o fficieel
ondertekend. De provin
ciale sportdienst ver wacht dat tegen die
datum de zeven andere
sportregio's (waaronder
regio Noordwest , regio
Noord en regio Vlaams
Brabantse Ardennen)
ook officieel van start
kunnen gaan.
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Van faciliteiten en LAT-relaties (5)

In Kraainem is het vijf voor twaalf
Kraainem ligt er vreedzaam
bij, zo op een doorsnee
weekdag. Een typevoorbeeld
van een residentiële
gemeente: rustig, met grote
huizen en veel groen. Maar
onderhuids broeit er wat.
Kraainem is een gemeente
met faciliteiten en dat laat
zich op tijd en stond voelen.

8

Peter Elslander, tegen woordig woon
ach tig in Sint- Niklaas, was jarenlang
actief in he t culturele leven van Kraai
nem en zag de faciliteiten evolueren.
'Ik heb er (tot voor kort) sinds 19 64
gewoond' , vertelt hij. 'Aanvankelij k
had ik de indruk dat de gemeente
nogal Vlaam s getint was, vooral in het
cen tru m en in de sociale woonwij k.
Alleen de o mgeving van de Baron
d'Huan laa n, de villawijk , was sterk
verfranst. Di e Franstaligen hadde n
weinig contact m et de rest van de
gemeente. Op school waren er amper
Frans talige kinderen.'

Het heft in handen
Va ndaag ziet Kraainem er totaal
anders uit en overheerst de indruk
da t het een tweetalige - of zelfs
Frans talige - gemeente is. Er wonen
zowat overal Fra nsta ligen en EU
on derdanen en de Nederlandstali ge
sch ool telt een aanzienlij k aa ntal ki n
deren u it Frans talige- of tweetalige
gezinnen. 'De com m unau taire span
ningen doken eigenlij k al op in

1964 , maar van een
polarisering op politiek
vlak w as pas in 19 76
sprake', aldus Elslander.
'De Vlaamse lij st werd
definiti ef naa r de oppo 
sitie verwe zen en de
Franstaligen namen he t
heft in handen . De stij
ging van de grond - en
woningprij zen had een
nega tieve weerslag op
het dynamische Vlaamse
verenigingsleven dat
door gebrek aan nieuw
komers stilaan begon af
te takelen. Door de toe
vloed aan kapitaalkrachtige Franstali
gen en later rijke buitenlanders, pak te
een groot gedeelte van de (jon ge)
Vlaamse bevolking om financiële
redenen n oodgedwongen de biezen.'
'Momenteel is het ook voor jonge
Franstaligen niet zo gemakkelij k om
in Kraainem te blijven wonen , maar
het ve rschil m et de Vlamingen is wel
da t Frans taligen zich absoluut in de
ran d willen blijven ves tigen ' , m eent
Peter Elslan der. 'Zij voelen zich hier
thui s en worden niet afgeschrikt door
he t statuut van faci liteitengem eente.
De recente omzendbrieven van de
ministers Peeters en Martens zorgden
wel voor enige beroering, m aar er
stroomd en relatief weinig klachten
toe .' Beroering en vooral ongeloof
was er wel - m aar dan vooral aan
Vlaamse kan t- toen het rapport van

Portrait of a facilities community : part V
Subterranean tensions in Kraalnem
Kraainem is a typical example of a residential community : quieto big houses. a
lot of greenery. Kraainem 's most explosive population growth occurred in the
I960·s. 3,000 people lived there just after World War 11. By 1965, it al ready had
10,000 inhabitants, and that figure is up to 12,334 today. 23 % of the residents
in Kraainem areforeigners, and (depending on the estimate) French-speakers
account for somewhere between 70 and 80 % of the total. The Flemish social
life in Kraainem is certainly not the most effervescent of the facilities communi
ties, and some feel it could wither away entirely within ten years. Community
tensions arose in the mid-1960's and have lingered ever since, although they
aren't always visible on the surface. According to former journalist and Kraai
nem resident Marc Platel, there is only one solution for the community : to face
sociological realities and come up with a modus vivendi : 'Live together and
alongside one another. But somebody will always be setting the dominant tone.'

Dumeni Columberg (de Zwitser die
gedurende 36 uur poolshoog te kwam
nem en in de zes) bekend raakte.
'Folklore die men maar best zo snel
mogelijk kan ve rgeten' , vind t Marc
Platel, ex-hoofdredacteur van het
Belang van Li mburg, hoofd van de
VU-studiedienst en inwoner van
Kraainem. 'Het rapport getuigt van
to tale onk unde over de situatie in ons
apenland. Ik hoop dat er genoeg
mensen m et gezond verstand rondlo
pen om dat in te zien . Als dit ve rslag
ernstig wordt genom en, zet m en alles
op de hellin g sinds de taalwe tten van
19 32. Ook aan Frans talige kant.'

Zij zijn met meer
De woelige gemeenteraden, de vele
arres ten en het samenscholingsverbod
van weleer zi jn in Kraainem verban
nen naar de gesch iedenisboeken . Het
Taal Aktie Komitee (TAK) , Voorpost
en Vlaams Blok kom en er nog gere
geld op bezoek , maar de gemeente
raadsleden spreken tegenwoordig
(bijn a al tij d) Nederlands. Individu ele
contac ten tussen inwoners met ui t
eenlopende taalac htergronden, verlo 
pen wel vaak in het Frans. 'Ik heb
geen pro blemen met he t bestaan va n
de fa cili tei ten' , beweert inwoner
AchilIe Va nlange nhove. 'Tegen mijn
achtertuin woo nt een Griek, en ik
heb ook Italiaanse, Deense, Fran se en
Britse buren. Het zijn goede buren,
alleen jam me r dat ze geen Neder

Te weinig stemmen om gehoord te worden
lands leren. Het zou leuker zijn als ze
me in mijn eigen taal verstonden. Ik
trap wel eens teg en hun schenen door
te zeggen dat één Vlaming gelijk staat
met twee Franstaligen. Zelf ben ik
100% Vlaming, geboren en getogen
Kraainemnaar. In mijn straat ben ik de
enige Vlaming die overblijft. Och, ik
neem het luchtig op. Zij zijn met
meer. Daar moeten we ons bij neer
leggen. Ik kan m e heel goed verdedi
gen in het Frans en dat is een voor
deel. Ik word gerespecteerd als
Vlaming.'
Jeanne Hermans ziet het h elemaal
anders. 'Faciliteiren ZiJl1 stommiteiten ' ,
drukt ze het sloganesk uit. 'Ik woon in
een wijk waar Franstaligen op ons
neerkijken terwijl wij van hier zijn en
zij pas later hier zijn komen wonen .
Onder de Franstaligen zijn er die hier
al veertig jaar verblijven en desalniet
temin spreken ze nog geen woord
Nederlands.'

Geen wonderen
verwachten
Volgens Peter Elslander beschouwen
Franstaligen Kraainem al te vaak al s de
achtertuin van Brussel. 'Het Vlaamse
aandeel moet dringend worden opge
krikt' , meent hij. 'Mini.ster Peeters laat
toch al aanvoelen dat dit Vlaanderen
is. Een aantal openbare di ensten die
nu afhangen van Brussel, zoals de
post, zouden terug naar Vlaams-Bra
bant moeten. Er moet ook toezicht
kom en op burgemeesters en schepe

'In mijn straat ben ik
de enige Vlaming
die overblijft'
nen en het straatbeeld moet verneder
landsen. Ook de huisvesting is uiter
mate belangrijk. Op een à twee Jaar
kun je het tij natuurlijk niet keren .
Maar waarom koopt Vlabinvest geen
bestaande woningen of appartemen
ten o p om ze vervolgens aan redelijke
prijzen aan onze mensen ter beschik
king te stellen ? Het enige wat we nu
kunnen vaststellen is dat Vlabinvest er
na vijf jaar in Kraainem amper in
geslaagd is om tien stukjes grond aan
te bieden, wat overigens ruim onvol
doende is.'

Het residentiële Kraainem beleefde zijn grootste explosie qua aantal inwoners
in de jaren zestig. Na wereldoorlog IJ woonden er 3.300 mensen, in 1965
telde men er al ] 0.000. Vandaag ligt dat aantal op ]2.345. Het percentage
Franstaligen varieert naar schatting tussen 70 en 80 %, al naargelang de bron.
Vast staat dat het aantal Belgen in Kraainem gestadig daalt. Momenteel herbergt
deze fadliteitengemeente 23% buitenlanders.
De communautaire spanningen dateren van in het midden van de jaren zestig,
toen de Vlaamse lijst slechts 10% van de stemmen behaalde, wat niet genoeg
was voor een zitje in de gemeenteraad. Het FDF-in wording legde daarentegen
meteen beslag op drie zetels. Sindsdien zijn de comm unautaire spanningen in
de gemeente blijven bestaan.
In 1976 spitsten die zich toe toen het tot een splitsing kwam tussen CVP en
PSC waardoor de Vlaamse lijst definitief in de oppositie belandde. Het FDF
schoo t met de huidige burgemeester Léon Maricq fo rs omhoog. Vandaag zetelt
Maricq als onafhankelijke en botert het niet al te best in het Franstalige kamp.
Met de geruchten rond de Vlaam se schepenwissel, lijkt voor de Vlamingen de
tijd gekomen om aan hetzelfde zeel te gaan trekken met het oog op de verkie
zingen van 2000. In de Kraainemse gemeenteraad zitten vijf Nederlandstaligen
(waarvan een schepen) op een totaal van 23.
AVh

Ook promotie voor wo nen in de
rand, een uitbreiding van de wer
kin gsmiddelen en bevoegdhed en van
de vzw De Rand en nieuwe impulsen
voor het Vlaa ms gemeen schapsleven,
lijken Peter Elslander onontbeerlijk
o m uit de huidige impasse te geraken .
'Buurgemeente Wezembeek-Oppem
staat er iets beter voor, maar i.n Kraai
n em zou h et Vlaamse verenigings 
leven binnen tien jaar wel eens uit- ~
gestorven kunnen zijn. De opvol<
:;:
ging wordt problematisch, vooral ë;
als een aantal (oudere) spilfiguren ~
er een punt achter zetten. Vlaamse ~
cafés zijn er wel nog in Kraain em, ~
o
maar je kunt nauwelijks stellen dat ê
h et verenigingsleven van daaruit
wordt gedragen. Het Gemeen
schapscentrum De Lij sterbes daar
entegen zo rgt wel voor impulsen
en ondersteuning van het vereni
gingsleven . Enerzijds ziet de toe
ko mst er op het eerste gezicht dus
weinig ro oskleurig uit, maar
anderzijd s hoeft de moed ons nu
ook weer niet in de schoenen te
zinken, o p voorwaa rde dat einde
lijk de maatregelen worden getrof
fen die zich opdringen.'
In dat verband pleit Elslander ook
voor taalcursussen voor het onthaal
van anderstaligen . 'Wonderen moet
men daarvan natuurlijk niet ver
wachten. We kunnen wel proberen
de buitenlanders te integreren,
maar dat betekent daarom nog niet

dat ze aan de Vlaam se kant gaan staan.'
Volgens Marc Platel bestaat de oplos
sing voor Kraainem in het onder ogen
zien van de sociologische werkelijk
heid. ' We kunn en alleen naar een
modus vivendi streven; Samen en
naast elkaar leven. Maar iemand zal
altijd de sterkste klemtoon leggen.'
AnVan hamme
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Als we afspreken voor dit
interview heeft Rob Vanou
denhoven net drie spannen
de dagen achter de rug. De
rel die ontstond nadat hij de
nieuwsdienst van VRT en
VTM in de val liet lopen met
het nepbericht dat judo-trai
ner Jean-Marie Dedecker
ook voetbalclub KV Oosten
de onder zijn hoede zou
gaan nemen, zal gelukkig
geen nadelige gevolgen heb
ben voor zijn kersverse pro
gramma 'De XXII werken
van Vanoudenhoven'. Het
gerucht als zou De Decker
trainer worden, was gewoon
opgezet spel tussen hem en
Vanoudenhoven'. Dat hij bur
gemeester van Tervuren zou
willen worden is natuurlijk
ook een kwakkel.
10

Heb je wakker gelegen van dat
conflict?
RV Nee, ik heb elke dag kort, maar
krachtig geslapen. Ik ben ervan uitge
gaan dat het conflict zichzelf wel zou
oplossen en ik heb stiekem van de
spanning genoten. Toen duidelijk
werd dat een paar mensen een loopJe
hadden genomen met de waarheid,
hebben we met VVoestijnvis, het pro
ductiehuis waarvoor ik werk, meteen
gekozen voor de beste oplossing:
vooral geen schade berokkenen. Maar
de journalisten van de verschillende
nieuwsdiensten voelden zich toch in
hun kruis getast, terwiJl niemand
zichzelf iets hoeft te verwijten. Zij
hadden hun bronnen dubbel
gecheckt en het was niet onze bedoe
ling onwaarheden de vvereld in te
sturen, alleen om grappige televisie te
maken.

af vragen of ik Rob Vanoudenhoven
ben, dan kunnen we gewoon even
een praatje maken terwijl we wachten
op de pizza.
Tja, en dan dat brilletje van mij; Ze
noemen het al een 'typisch Vanouden
hoven-brilletje'. Onlangs werd ik
door een firma benaderd die mij met
alle geweld een nieuw model cadeau
wilde doen. Ik heb maar Ja gezegd,
omdat ik toch geen tijd heb om zelf
een nieuwe bril te gaan kopen. Ik heb
die mensen wel laten weten dat ik
niet kon beloven dat ik hem ook op
het scherm zou dragen. Grappig dat
me dat nu allemaal overkomt, ik had
me zoiets een par of tien geleden
nauwelijks kunnen voorstellen.

Rob

Vanouden hoven
wil
burgemeester
van Tervuren
worden

Meer 'vaderen'
Hoe kijkt een druk bezette vader als jij
tegen opvoeding en taakverdeling in het
huishouden aan?
RV Er komt met dat nieuwe pro
gramma veel meer terecht op de
schouders van mijn vriendin Anita. Ik
probeer zoveel mogelijk te helpen, al
stelt dat niet veel voor omdat ik
's morgens dikwijls vroeg weg ben
en zeven dagen op zeven werk. Tus
sendoor probeer ik wel wat tijd vrij
te maken voor Dries, onze zoon van
een Jaar. Het is een heel tof manneke,
hij loopt al rond en lacht altijd. Hij is
het dierbaarste wat ik heb in het
leven.

geen kaas gegeten van televisie
maken. Mark heeft me geleidelijk
ingevvijd in de truuks die Je helpen
om goede televisie te maken. Precies
dat apprecieer ik zo erg aan hem: dat
Ben je ook bereid om voor hem minder
hij niemand op zijn bek wil laten
te werken?
gaan Mark heeft me uitgenodigd na
een screentest van de Belgische
RV Mijn radiowerk heb ik al vaarwel
Improvisatie Liga, waar ik ingetui
gezegd, hoe moeilijk dat ook was
meld was op aanraden van Leen
omdat ook die collega's vrienden zijn
geworden. Alle spots waarvoor ik
Demaré. Ik werd als applausmeester
ingehaald voor 'De drie wijzen',
word gevraagd, weiger ik stelselmatig.
begon ook scenario's te schrijven
Ik zou niet graag hebben dat Dries
me na deze drie maanden niet meer
voor dat programma en voor 'Typisch
Chris' en van het één kwam het
herkent. Ik ben net zoals Anita altijd
gek geweest van kinderen. Als ik her
Bewogen jaren
ander. Ik heb al zeven bewogen Jaren
achter de rug op de VRT.
Half november begin je aan een nieu
en der lees wat kinderen allemaal
we reeks afleveringen van het televisie
wordt aangedaan, dan word ik daar
programma 'AI/es kan beter' met Mark
Word je stilaan herkend op straat?
gewoon moedeloos van.
RV Ik werk zo hard dat ik geen tijd
Uyterhoeven?
Ik heb ook altijd tussen kinderen
RV Ja, en met veel plezier, want
heb om daar echt op te letten. Al
geleefd. Ik heb nog een broertje van
Mark is zowat mijn goeroe. Hij is ver
gebeurt het wel eens dat ik een pizza
negen, en mijn zus heeft twee kleine
schrikkelijk professioneel en tegeliJ
haal en dat er achter mijn rug 'alles
dochtertjes die geregeld bij ons
kertijd altijd bereid om je te helpen.
kan beter' wordt geroepen. Zo'n situ
komen logeren. Ik wil meer vaderen
Toen ik de overstap maakte van Radio
aties vind ik tamelijk belachelijk. Ik
dan mijn vader, dat is voor mij dui
Donna naar TV 1, had ik absoluut
heb veel liever dat ze me op de man
delijk. Ik zie dat trouwens ook bij de

mees te van m ijn collega 's: niem an d
van hen heeft een job van negen tot
vij f, iedereen is bezig m et zjjn kinde
ren en maakt er tij d voor. Op Woes
ti jnvis, waa r hard en en thousiast
wordt gewerk t, heb ik van bij het
begin gesteld dat ik ook voor mij n
zoontje wo u zorgen en daar wordt
rekening mee geho uden .

Nederlands op zijn Frans
Waarom ben je in Tervuren komen
wonen?
RV Ik ben geboren in Schiplaken , bi)
Mechelen en daa rn a heb ik negen jaar
in Leuven gezeten. Inmiddels woon
i k al zeven Jaar in Terv uren omdat
Anita h ier vanda an kom t. Leuven ac h
terlaten w as in h et begin moeilijk :
mijn fa milie woon t er en het n ach tle
ven i.s er plezan t. Terv uren is een
dorp in vergelij king m et Le uve n ; Er
ge beurt hie r nooit iets en all es sluit
om 1 uur. Maar nu ik h ier een tijd je
ben, w il ik niet m eer weg. Het is hier
rustig , gezell ig en ik h eb he t geluk
geh ad om een huisje te kun n en
kopen da l ne t betaa lbaar was. Ik heb
he t zelf opgeknapt en als h et even
mogelij k is, geniet ik van de rust en
he t groen die ko ning Leopold o ns
hier h eeft nagelaten . Om eerlijk te
zij n ben ik me hie r pas echt gaan
thuisvoelen n ad at ik mijn eigen stam
café had gevon den.

Als Mechelaar heb je nooit iets met de
taalfaciliteiten en -perikelen te maken
gehad?
RV Alleen heel onrec htstreeks. Mijn
vader was Franstali g en ik heb een
tijdlang in het Frans school gelopen.
Mel als gevolg dat ik bij het begi n
va n m ijn h umaniora Nederlands op
zijn Frans sprak, een beetje zoals mijn
huidige dorpsgenoot p rins Laurent.
Anderzijds ston d het toen ook niet
om beh oorlijk Fra ns te spreken en
dus sprak ik in de Franse les opzette
li Jk een soort van koeterwaals; Ik w as
te verl eg en om te b ekennen dat ik
goed Frans sprak en h eb he t daarom
een hele tijd verwaarloosd.

Dat wil dus zeggen dat je probleemloos
van Nederlands naar Frans overscha
kelt en omgekeerd?
RV Dat kl opt, m aar Tervuren is en
blij ft voo r m ij een Vlaamse ge meen te.
Hier word ik niet graag in het Frans

aa nges proken , al ben ik geen fla
m ingant. Ik ben twee talig, maa r er
moet respect zi jn voor d e an dere taal.
Ik verwacht ook dat als ik in Brussel
een ve rkoper in het Nederlands aan 
spreek, ik in het Nederl ands ant
woord krijg. Ik h eb er geen proble
men mee als d ie verkoper zou zeggen

'Excuscz-moi, ma is je ne po rie pas Ic Aamand'.
Ik heb wél een grond ige hekel aan
Frans tali gen d ie zelfs die moeite n iet
d oen.
Anderzi jds lig ik ook niet ech t wak 
ker van zo ' n omzendbri ef als die van
Leo Peeters. Zolang Walen en Vlamin
gen in d e rand vreedzaam samen.le
ven is er voor mi ) geen vuil tj e aan de
lucht. Con flic ten zoals in Kosovo, die
zij n pas ram p zalig , maar dat hebben

'Als ik een pizza haal
wordt er achter mijn rug
wel eens 'alles kan beter'
geroepen'
we h ier gelukkig altijd kun nen ve r
m ijden. Zo iemand als Co lumberg
heeft in ieder geval niet veel begre
pen van onze taal toestanden. Ik
begrijp h et missc hien ook niet alle
m aal , m aar ik probee r gewoon vrien
delij k te zij n. Dat is h et b egin va n
elke goede relatie.

Waarschijnlijk is niet iedereen in de
rand het met dat laatste eens?
RV Onlangs was ik b ij Artsen Zon
der Grenzen en werd ik met mijn
n eus op de h on gersnood in Soeda n
gedrukt. Da n vraag ik me af waar ik
in god sn aam mee bezig ben . Ik weet
het wel , ik doe m iJll job zoals Jij de
jouwe doet, en ik p robeer die goed te
doen, maar ik besef tegelijkertijd dat
ik eigenlijk m er pietlutti g beden bezig

Rob Vanoudenhoven:
'A quoi je passe
mon temps'

ben. Ik zou vroeg o f laat ec ht wel iets
willen gaan doen voor h et goede
d oel. Zelf h eb ik nie t veel geld n odig.
Ik vraag me trouwens af wa t ri jke
mensen zoals de fami lie Declerg bij
voorbeeld met hun geld doen .
Geef m e dan maa r mi jn kleedster - Ja,
ik heb nu mijn eigen 'stiliste' - die
elke week naar de Marollen trekt m et
brood in haar tas van bij de bakker
om d e hoek om soep te gaan maken
voor d e ar men uit die b uurt . Zoiets
vind ik tof. Er is n og zoveel te d oen.
Ik gee f altij d ie ts aan de mensen die
d e Daklozen krant verkope n Dat kost
me een paar duizend fra n k per
m aand, m aa r ik kan het niet laten . Als
ik d e Lotto zo u winnen, zou ik m et
een konvooi hulpgoederen n aar Roe
menië trekken of naa r een andere
plek waar ze hu lp kunen gebr uiken.
Ik zou zoiets zeke r do en als ik er de
m iddelen voor had.
Kris Verhaegen

II

Après sept années mouvementées à la radio et à
la télévision et à I'issue d'une saison du pro
gramme de télévision 'Alles kan beter', Rob Yan
oudenhoven s'est vu proposer son propre pro
gramme à la télévision f1amande. 'Je ne me serais
jamais imaginé pareille chose il y a dix ans',
déclare Yanoudenhoven, qui habite Tervueren
avec son épouse et son petit garçon d'un an . '11
est ce que j'ai de plus précieux dans la vie et il est clair que je veux davantage m'oc
cuper de lui que ne I'a fait mon père pour moi'.Après avoir vécu sept ans à Tervu
eren, il ne veut plus partir. 'Je me sens bien ici, il Y fait paisible et j'ai eu la chance de
pouvoir acheter une petite maison dans des conditions abordables et de la retaper
moi-même'. 'j'ai débarqué voici peu chez Médecins Sans Frontières et j'ai été con
fronté brutalement à la famine au Soudan. Je me demande parfois à quoi je suis en
train de passer mon tem ps.'

N aar een Vlaams-Brusselse belangengemeenschap (1)

Het is niet goed voor Vlaanderen
als het slecht gaat met Brussel
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Dikwijls wordt over het
Brussels Gewest en de
Vlaamse rand eromheen
gesproken in termen van
concurrentie en tegenstel
ling. Die wedijver bestaat
inderdaad: de rand zuigt
immers al jaren welgestelde
inwoners, lonen en economi
sche activiteiten weg uit
Brussel. Dientengevolge gaat
het percentage arme en
werkloze inwoners in de
hoofdstad stelselmatig
omhoog. Die tendens zal
zich naar alle waarschijnlijk
heid doorzetten. In het
stadsgewest dat gevormd
wordt door de rand en door
Brussel, lijkt de rand de
socio-economische winnaar
en Brussel-stad de verliezer.
Paradoxaal genoeg is dat op
termijn een niet zo gerust
stellende evolutie voor
Vlaanderen, concludeert de
Sociaal-Economische Raad
van Vlaanderen (SERV) in
een recente studie.
De policiek-administrati eve grens tus
sen Brussel en zijn omgeving heeft in
een aantal opzichten iets artificieels.
Het geografische stadsgewest Brussel
-dat is die ruimte waarin mensen
wonen, werken, zich ontspannen,
winkelen en schooJgaan- is immers
veel groter dan het politieke Brusselse
gewest en reikt tot diep in Vlaanderen
én zelfs Wallonië. Binnen dat stadsge
west groeien bepaalde tegenstellingen
tussen de stad en de (Vlaamse) rand
eromheen. Dat blijkt andermaal uit
een studie die de Sociaal-Economi
sche Raad van Vlaanderen (SERV)
onlangs voorstelde.

Weg uit Brussel
Dat Brussel al jaren ontvolkt, is de
eerste vas tste lling. In 1996 woonden
in de stad zelfs 5.000 mensen minder
dan in 1947 (en 125.000 minder
dan in 1970). Vlaanderen zag in

dezelfde halve eeuw zijn bevolking
met 1.3 miljoen groeien en Wallonië
met ruim 300.000. De suburbanisatie
die alle grote steden meemaakten,
trof dus ook Brussel en gaat overigens
n og steeds verder. In 1996 trokken
6.000 Belgen weg uit Brussel Van de
4.272 die naar Vlaanderen migreer
den, belandden er 3.853 in Halle-Vil
voorde, zeg maar de Vlaamse rand . De
1.955 Brusselaars die naar Wallonië
verhuisden, trokken in hoofdzaak 
meer dan 95 pct. - naar Waals-Bra
bant.
Alleen jonge mensen tussen de 15 en
de 29 jaar komen in grotere getale
naar Brussel dan dat ze de stad verla-

Niet Antwerpen maar
Brussel is voor
Vlaanderen de
belangrijkste stad
inzake werkgelegenheid
ten. Brussel oefent kennelijk aantrek
kingskracht uit op jonge volwassenen
bij het begin van hun zelfstandig
leven . De cijfers wijzen er ec bter ook
op dat die interesse wegdeemstert
boven de 35 jaar; Wellicht zoeken een
aantal dertige rs de rand op zodra het
inkomen dat toelaat.
Daarnaast valt op dat Brussel een rela
tief oude bevolking heeft: de plus-65
jarigen zijn er
talrijker dan in
de andere
gewesten .
Opvallend is
tenslotte dat
nagenoeg een
derde van de
Brusselse
bevolking een
vreemde
nationaliteit
heeft, tenvijl
dat aandeel in

Vlaanderen slechts 4.6 pct. bedraagt
en in Halle-Vilvoorde 5.9 pct.

Inkomenskloof
Die trek uit de stad vertaalt zich ook
in de inkomensevolutie. De Brusse
laars hadden lange tijd het h oogs te
inkomen van het land, maar nu is de
hoofdstad goed op weg om het arm 
ste gewest van België te worden. Het
Vlaamse gemiddeld inkomen ligt
momenteel h oger dan het Brusselse
en als de tendens zich doorzet, zal
ook het gemiddelde Waalse inkomen
weldra dat van Brussel overtreffen.
Vooral tussen Brussel en zijn rand
werd de inkomenskloof de voorbije
tien jaar almaar dieper. Terwijl in
1983 het inkomen per hoofd in
Brussel zo'n 10.000 fr. lager lag dan
in HalJe- Vilvoorde en Waal s-Brabant,
bedroeg dat verschil in 1995 al
100 .000 fr. Het inkomen p er hoofd
in Halle-Vilvoorde is overigens met
450.000 fr. op jaarbasis het hoogste
van bet land. Het nam op 12 jaar tijd
met 19 1.000 fr. toe en ligt nu ruim
50.000 fr. boven het Vlaamse gemid
delde. Het is ook 20. 000 fr. hoger
dan het Waals -Brabantse gemiddelde.
De gezinsinkomens vertonen dezelfde
tendens: in 1983 lagen die in Brussel
slechts 50.000 fr. lager dan in de
rand, maar in 19 95 is dat verschil al
opgelopen to t 180 .00 0 fr. Halle-Vil
voorde en Waals-Brabant staan met
een gem iddelde belastingaangifte van
1,046 milj oen fr. aan de top België.
Het gezi nsinko men in de Vlaamse
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rand ligt maar liefst 140.000 fr. boven
het Vlaamse gemiddelde.

Fiscaal onaantrekkelijk
Desondanks bracht de personenbelas ~
S
0
ting in 1996 in Bru ssel nog altijd
meer op dan in de andere landsdelen.
Dat betekent ondermeer dat de fiscale
tarieven in de hoofdstad hoger liggen
dan in de twee andere gewesten en
dat men dus een lager inkomen
zwaarder belast. Dat komt de aantrek
vanuit Wallonië en Vlaanderen naar
kelijkheid van Brussel uiteraard niet
Brussel bij . Ruim 1 1% van de actieve
ten goede.
bevolkin g in Vlaanderen én Wallonië
Brussel telt in verhouding ook veel
mensen die in aanmerking komen
verdient zijn kost in Brussel en een
groot deel daarvan woont in de
voor het bestaansminimum en dat
onmiddellijke omgeving van de
aantal verdu bbelde tussen 1987 en
hoofdstad . Zo werkt bijvoorbeeld
1997 van 6.018 naar 12.379. Het
Vlaam se cijfer steeg in diezelfde
bijna de helft van de inwoners van
Halle-Vilvoorde in Brussel I Niet Ant
peri ode slechts van 21.719 naar
werpen maar Brussel is voor Vlaande
28 .806. In Halle-Vilvoorde groeide
ren de belangrijkste stad op vlak van
het aantal bestaansminimumtrekkers
van 81 4 naar 1.202. Waals-Brabant
werkgelegenheid. Hoewel er ook een
noteerde hier relatief gezien de groot
veel kleinere pendel vanuir Brussel
ste toename: van 832 naar 2053
naar de Vlaanderen is - vooral Zaven
bestaansminimum trekkers.
tem trekt nogal wa t Brusselaars aan 
Het traditionele verschil tussen een
staat deze pendelbeweging uiteinde
armere noordwestelijke en een rijkere
lijk voor een enorme inkomens
stroom va n Brussel naar Vlaanderen,
zuidoostelijke kant in Brussel doet
niets af aan de bovenstaande algeme
te weten 84. 5 milprd fr. in 1994.
ne tendens.
Heilloze concurrentie
Economisch presteert de hoofdstad
Het totaalbeeld is dat van een stad die
almaar minder goed. Bru ssel is het
enig e gewest waar de vverkgelegen
de rijkdom en de tewerkstelling van
heid sinds 1981 daalde. Het gevolg is
de eigen bevolking achteruit ziet
dat de werkloosheidsgraad - de ver
gaan, terwij l in de rand eromheen
houding werklozen en de totale
precies het omgekeerde gebe urt: meer
Jobs en meer rijkdom. Er zi jn nogal
bevolking - er vergelijkbaar is m et de
Waalse en 6.24% bedraag t. Ook de
wat steden die in dezelfde situatie
economische groei is in Bru ssel het
verkeren, maar in het geva l van Brus
laagste. Vlaanderen is onderhand goed
sel speelt de politi eke o pdeling van
voor 60% van de bruto toeg evoegde
het land een niet onbelangrijke rol.
Brusse l, Vlaanderen en in mindere
waarde in België, tegen 25.3 % voor
Wallonië en J 4 .2% voor Brussel.
mate Wallon ië zijn in concurrentie
met elkaar voor het aantrekken van
Opvallend is dat de daling van de
inwoners en werkgelegenheid. In het
werkgelegenheid in Brussel meer dan
gecompenseerd wordt door jobaan
Gewesteli jk Ontw ikkelingsplan voor
Brussel is er bij voorbeeld sprake van
groei in Halle-Vilvoorde en Waals
52.000 inwoners méér en 20.000
Brabant waar de sterkste werkgelegen
jobs extra in het jaar 2005. Het Ruim
heidsgroei van het land wordt geno
teerd . Ook de toename van het
telijk Structuurplan Vlaanderen wil op
geografisch product van die beide
zi jn beurt het grootstedelijk vesti
regio 's lag veel hoger dan het gewes
gingsmilieu van de Vlaamse rand opti
telijke gemiddelde. Dat wettigt de ver
maal benutten en zo hoogwaardig
onderstelling dat de stagnatie van de
mogelijke activiteiten aantrekken. Voor
laagwaardige activiteiten die Brussel
Brusselse economie veroorzaakt wordt
door een 'delocalisatie' va n activitei
niet wil op zijn territorium is er in
Vlaanderen geen plaats. De SERV
ten naar zijn rand .
vrees t dat de huidige tendensen zich
Komt daar nog de enorme pendel

met zulke concurrentiële plannen zul
len doorzetten. 'Zo dreigt een duale
grootstedelij ke ruimte te o nlstaan m et
een hoogstedelijkheid - hoog ge
schoold personeel uit binnen-en bui
tenland, bediend door communicatie
centra, vlieg velden en havens - die
naar de rand trekt en een laagstede
lijkheid - laaggeschoolden, even vaak
werkend als werkloos - die in Brusse l
wordt gehouden.' De SERV vindt dat
zulks vermeden dient te worden
omdat het in niemands voordeel is.
'Brussel is erg belangrijk voor de uit
straling voor België en Vlaanderen.
Vlaanderen heeft Bru ssel nodig voor
zijn eigen profiel en aantrekkings
kracht. Als het dus slecht gaat met
Brussel, is dat ook niet goed voor
Vlaanderen', stelt Peter Cabus die de
SERV-studie schreef Hij vindt daarom
dat er naast concurrentie ook overleg
en coördinatie moet komen tussen
Vlaandere n en Brussel. He t Brusselse
parlement reageerde enthousiast op
zijn studie, de Vlaamse raad eerder
koel. Volgende maand gaat Randkrant
nader in op de verschi llende visies op
de verhouding tussen Vlaanderen en
Brussel.
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John Vandaele

La Flandre a besoin
de Bruxelles
On présente souvent la Région de Bruxel
les-Capitale et la périphérie flamande en
termes de concurrence et d'opposition.
Cette concurrence est un fait: nombre
d'habitants fortunés, de salaires et d'acti
vités économiques désertent Bruxelles
depuis des années, pour émigrer vers la
périphérie. De ce fait, Ie nombre d'habi
tants moins bien lotis et sans travail croÎt
dans la capitaie. Aussi paradoxal que cela
puisse paraÎtre, cette évolution n'a ri en de
rassurant à long terme pour la Flandre,
ainsi que Ie conclut une étude récente du
'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
(SERV - Conseil socio-économique de
Flandre).' Bruxelles joue un röle extrême
ment important dans Ie rayonnement de
la Flandre et de la Belgique. Si Bruxelles va
mal, cela ne peut pas être une bonne
chose pour la Flandre, explique I'auteur
de I'étude, qui plaide en faveur d'une con
certation et d'une coordination accrues
entre la Flandre et Bruxelles. Le mois pro
chain, Randkrant se penchera plus en
détail sur les différentes visions des rap
ports entre la Flandre et la capitaie.
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THEATER

de songs van Lenn on en Mc Canne)'.
Toch blijft het een h eel waags tuk om
~
11
zich m et de authentieke Beatlesnum
J
m
ers te meten. De yeah yeah-genera
r
11
•I
tie die in het begin van de )dren
zesti g m et '1 Wanna Hold Your Hand'
r.
en 'She Loves You' onvergetelijke
......
h oogte punten kende, loopt misschien
niet meer warm voor opzvvepende
concen en. Toch treffen we in de
m eeste platencollecties nog hits aan
als het zoete 'Yesterday' of het symfo
ni sche 'Strawberr y Fields Forever '
Lenn o n is sind s zijn dood ongetwiJ 
feld ultgegroe id tot een poplegende.
Toe n hij m et de Plastic Ono Band de
I
single 'Give Peace A Chance' uit
bracht, werd dat meteen het o nbe
twi stbaar volkslied van de vredesbe
weging. Paul Mc Cartney benoemde
van de burger die zich laat ompraten
door ministers en partijbon zen. Kus
zichzelf tot hoogleraar in de popmu
problemen van zingende sprookjesfi 
ziek, maar
guren ve rdringen de informati e over
dat zijn leer
lingen ooit
de politieke besluitvo rmin g. De opi
ni emakers kunnen maar met m o nd
hun meester
jesmaat berichten over de vele armen
zullen overI treffen , durft
va n de we t en de octopu sakkoorden.
De boemannetj es in de gevangenis
niemand
doen de emoties hev iger o plaai en .
voorspellen.
Beursgoeroe Van Rossem is eind elijk
Uiteraard
verwachten
binnen, kan de ch roniqueur zonder
verpinken bevestigen. Een veel
we va n de
beruchtere kostgan ger kiest moeite 
, Vlaamse zan
i gers dat ze
loos het hazenpad. En om het volk
hulde bren
gerust te stell en krij gt hij na zijn
nieuwe arrestati e stevig er boeien.
gen aan de
Ook de getuigenissen over vermeen
onlangs over
leden Linda
de netwerken en gevaarlijke kamplei 
Eastman , die
ders brengen de goegemeente voort
Pitti Polak
durend in beroerin g.
een belang
riJke inspiratiebron en muze was voor
Geert Hoste 3000.Tervuren, Papen
haar echtgen oot. In tegenstelling tot
blok: avant- première 13 november
de vele nepensembl es die de groep
om 20.30 uur (02/768 03 00) .
uit Liverpool to t in hun kostuums
Strombeek-Bever, CC , premi è re
imiteren , hangt he t succes van dit
reeks: 18 tot 21 november om 20. 15
concen juist af van de improvisatie
uur (02/263 03 43) .
experimenten.
Wemmel, GC Zandloper: I I februari
om 20 uur (02/460 73 24).
Wemmel: De Zandloper: donderdag
5 november om 20 uur.
Tel : 02/460 73 24.

Masochistische
jaloezie

a
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Verliefde mannen zijn vaak
h el slachtoffer van totale
zinsverbij stering. In' Le
Cow Magnifiqu e' drijft
Bruno zijn aantrekkelijke
vrouw in de arm en van
andere heren. Niet omda t
hij haar wil kwijtspelen,
wel om de spannin g op te
drijven en zijn pl oezie uit
te testen Hij dicteert ze lfs
liefdesbrieven van in gebeel
de minnaars aan zijn secre
taris. Auteur Fernand Crom
melynck ( 1885 - 1970) was
voo ral gefascin eerd door
buitensporige gevoelens en
afwijkend seksueel gedrag.
Zijn literaire thema 's zijn
overigens gesneden voer
voor psychiaters en psych o-anal ys ten
Na de eerste wereldoorlog maakte het
stuk veel ophef in Parij s. Grensverleg 
gender wa, de versie van de Ru ssi 
sche avantgardist Meyerh old. Zijn
acteurs verande rd en in menselijke
robots met afgemeten bewegingen .
Zij vormden een eenheid met de
decormachines , de klapdeuren en de
glijbanen, die het podium domineer
den . Toonaa ngevende scenografen uit
de vier w indstreken pro beerden deze
historische Moskouse opvoeringen
met andere, or iginele vormingrepen
te ove rtreffen . Dat theatermakers zel
den zijn instructies volgden, liet
Crommelynck niet aan zijn hart
komen.

•

••

I
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Dilbeek,Westrand : donderdag
12 november 20.30 uur.
Tel: 02/466 20 30.

CABARET
1998 volgens Hoste

MUZIEK

Voor zijn satirisch Jaaroverzicht hoeft
cabaretier Geen Hoste zijn hoo fd niet
te breken . Schertsonderwerpen zijn er
weer bij de vleet. Als een er varen
poJitieke commentator gniffelt hij
over de o nvervulbare vvensdromen

Waagstuk in Wemmel

JEUGD

Rockarti esten als Pitti Polak, Marty
Towsend, Steve Cli sby, Sofie Buyck en
Roos va n Acker hebben voldoende in
hun mars om zich te vergrijpen aan

Groeipijnen

I

Niem and wordt van de ene op de
andere dag volwassen. In zijn theater

.... . L . N
stuk 'De Tolbrug' verklapt jongeren
auteur Aidan Chambers h oe men de
gevaarlijkste klippen van het opgroei
en kan omzeilen. Volgens hem komt
het erop aan om uit het isolement te
treden en compromissen te sluiten
met anderen. Het hoofdpersonage
vlucht uit het ouderlijk huis en
neemt een baantje als brugwachter in
i een tolhui s. Wanneer hij daar Tess
ontmoet, ondergaat hij zowel letterI
lijk als figuurlijk een gedaanteveran
dering. Hij laat zich Janus noemen
omdat hij op de god met de twee
gezichten lijkt. Maar een vreemde
geest gooit roet in het eten. Vriend
schap verandert afwisselend in liefde
en haat. Alle zekerheden worden
ondermijnd. Pas na een reeks turbu
lente gebeurtenissen met een drama
tische aA.oop herontdekken de figuren
zichzelf en beseffen ze hoe zeer ze
innerlijk met elkaar verbonden
waren . [byc us is een ni euw gezel
schap m et acteurs die vroeger bij het
Gebroed, de Blauwe Maandag Com
pagnie, de Roovers of de Kakkewie ten
speelden. Na hun toneelstudies moes
ten zij onmiddellijk de tol van het
volwassen worden betalen. Aidan
Cl1ambers bewerkte de oorspronkeliJ
ke roman nadat hij poolshoogte nam
bij de spelers.

ver Koen Augustijnen beperkt zich
niet tot podiumproducties , maar fun
geert vooral als raadsman op verschil
lend e fronten. De meeste dan se rs zijn
afkom stig uit de anarchistisch e, poly
valente school van Alain Platel die

I

Hush hush hush via
zelfs van opleiding o rtho pedagoog is.
Diskjockeys met pit halen voor de
gelegenheid opnieuw hun platenspe
ler boven om het vinyl naar eigen
goeddunken te laten rondz wiepen .
Door handig te 'scratchen', transfor
m eren zij niet alleen het muzikaal
verloop, maar bepa len zij ook het
ritme van de dans.

Dilbeek, Cc. 2 november om 20.30
uur. Tel: 02/466 20 30.
Strombeek-Bever, CC: 4 november
om 20uIS.Tel:02/263 03 43.

I
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I

Gepolijste streetdance
Omdat de aanhang van hip hop en
acrobatische streetdance ook bij de
jongeren uit de Brusselse rand toe
neem t, worden op woensdagnamid
dag in verschillende gemeenschaps
centra gespeciali seerde workshops
georgani seerd. Vooral baanbrekende
gezelschappen als Les Ballets C. de
La B. en Hush Hush Hush zijn erg in
trek. Beide groep en sturen leraars die
de kunst verstaan om het aanwezig
talent tot ontplooiing te brengen. De
Marokkaanse choreograaf Abdlaziz
Sarrokh is bovendien ook nog elektri
cien en sociaal werker. Ook vormge

D E

D

m et elkaar in contact stonden, wei
gerden zIj elkaars invloed te o nder
gaan De Kat werd geboren in Delft,
maar wordt doorgaans tot de Bra
bantse fauvi sten gerekend. Aan ab
stra cte of surrealisrisch e experimen
ten had hij een broertje dood. Liever
penseelde of tekende hij beminnelij
ke, huiselijke taferelen. Ook land
scha ppen, het marineleven en de por
tretkunsr bekoorden hem.
De Dui.tse bezetting bracht een
ommekeer reweeg in zi jn artistiek
oeuvre. De gezichten van zijn figuren
'vvorden dan scherper, de kleuren fel
ler. Dat betekent echter niet dat hij
verwantschap zou vertonen met Fran
se fauvisten als Georges Rouault, die
veel kwistiger en wilder mer verf
om sprong.
Sremmig is de m onu m entale 'Bezoek
ster' die hij na zijn terugkeer van he t
front uitbeeldt. De slagvelden en het
wapengekletter hebben hem niet
cynischer maar w el milder gemaakt.
Toch gaat on ze voorkeur naar de wer
ken ujt de beginperiode, toen hij nog
niet tot Belg was genaturaliseerd,
maar onverbloemd en zon der franj e
de sfeer van het gas tland typeerde.

Toonmoment van de workshops
door Les Ballets C. de la B. en voor
stelling To Crush Time op vrijdag 27
november in De Bosuil te Overijse.
De dans- en scratchateliers van
Hush Hush Hush in De Kam te
Wezembeek Oppem en in De lijs
terbes te Kraainem sluiten af met
een toonmoment in De Lijsterbes
op zaterdag 5 december.
Info: 02/721 28 06.

TENTOONSTELLING
De vele levens van
Anne-Pierre de Kat
Dertig Jaar na zijn dood krijgt de
schilder Anne-Pierre de Kat (18811968) een bescheiden retrospecti eve
in het museum van Felix de Boeck.
Hoewel beide kunstenaars onderling

Portret van officier
Drogenbos, Felix De Boeckmuseum.
Nog tot 13 december.Van dinsdag
tot vrijdag van 10 tot 17u. Zaterdag
en zondag van 14 tot 17u.
Tel: 02/377 57 22.
Ludo Dosogne

IS

De lege vuilkar van Dilbeek
'Bij ons is afval voorkomen
het belangrijkste. Hergebruik
en recyclage komen pas op
de tweede plaats', aldus
Gerke Verthriest, Dilbeeks
kersverse afvalvoorkomings
ambtenaar. Door dit beleid
wist Dilbeek de hoeveelheid
restafval met méér dan 65%
te verminderen. Goed voor
een jaarlijkse besparing van
40 miljoen frank én voor een
uitnodiging om op de
Vlaams-Brabantse milieu
beurs die binnenkort in Leu
ven wordt gehouden, aan
iedereen te laten zien hoe
dat moet.
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Afva l moe t je in de eerste plaats voor
komen, zo staat het in h et Vlaams
afvalstoffenb eleid. Dat doet Dilbeek
massaal. De doorsnee Dilbekenaar
koopt herbruikbare glazen fl essen,
gaa t met een boodschappentas naar
de w inkel en composteert gft-afval in
zijn tuin . Door in groep minder afva l
te produceren wis t Dilbeek zijn afval
berg drastisch te ver minderen. De
Open bare Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM) bevestigde begin dit jaar de
spectacu lai re - en precies daarom
omstreden - resultate n in een eind
rapport. Op basis van de ervaringen
van Dilbeek en andere Vlaamse
gemeenten brengt OVAM nu een
handboek uit dat een 'handleid ing
afvalvoorkoming' wil zij n voor
gemeenten en intercommunales.

Sensibiliseren loont
'H et Dilbeekse succes is vooral te
danken aan het feit da t het afva lvoor
ko mingsbe leid niet doo r de overheid
is opgelegd , maar van de Dilbekena
ren zelf kom t én omda t er drie jaar
lang heel veel aandacht is besteed aan
de sen sibilisering van de bevolking',
zegt Gerke Verthriest.
In '92 vonden actievoerders van de
milieuvereniging 'Mili.eu Overleg Dil
beek' da t iets m oest worden gedaan
aa n de almaar groeien de afvalberg.
Milieuvereniging en gemeente sloe
gen de handen in elkaar en dok terden
een plan uit da t de afvalberg moest
verminderen. Om het proefproj ect te
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sponsoren legde OVAM 3,9 m iljoen
frank subsidies o p tafel.
In '93 worde n in Dilbeek twee werk
groepen opgerich t: een voor 'afval
stoffen' en een voor 'sensibilisering'.
De werkgroep 'afvalstoffen ' ontdekt
dat een groot deel van de inho ud van

De doorsnee
Dilbekenaar gaat met
een boodschappentas
naar de winkel
de Dilbeekse vu ilzakken uit te com
posteren gft-afva l bestaa t. De we rk
groep sensibilisering kies t daarop vie r
doelgroepen, de gezinn en, scholen,
handelaars en gemeentedien sten, om
het thuis composteren en h et gebrUik
van alte rnati even voor wegwerp
drankver pakkingen via all erlei kana
len te stimuleren. De gemeente subsi
dieert compostvaten en leid t com 
postmeesters op, een initiatief dat
elders wordt nagevolgd.
In janua ri '96 word t na dr ie jaar sen
sibiliseren de nieuwe afvalregeling
van kracht, onder he t motto 'afval
moet je voorkomen' en 'wie vervuilt,
betaalt' . Tegen 2000 wi ld e Dilbeek
he t huisho udelijk afval met 60% ver
minde ren, maa r dat streefdoel werd
al n a enkele weken gehaald. De
gem eente slaagde erin om in twee

jaar tijd h et h uisho udelijk afval me t
18 miljoen kg te verminderen, goed
voor een absolute besparing van 8 0
miljoen fran k.

Minder huisvuiltaks
De afval-voorkomende Dil bekenaar
wordt uiteraard voor zijn inspannin
gen beloond en be taalt steeds minder
huisvuil taks; ( 1997: 3.900 fr., 1998:
1.200 fr., 1999: 0 fr. ). Wie nie t mee
doet, m oet voor zijn restfrac tie wel
dure vuilniszakken aanschaffen (45 fr.
per zak, OVAM- rich tprij s 30 fr.).
Het Dilbeekse model lost niet alle
problemen op , zoals bijvoorbeeld het
sluikstorten in de naburige gemeen
ten . 'Wij wete n dat, m aar sluikstorten
komt ook elders voor' , reageert
Verthriest. 'De boetes op sluiks to rten
zijn hoog (+ 10.000 fr.). Als alle
gemeenten hetzelfde afvalvoorko
m ingsbeleid gaan voeren , lost da t
probleem zichzelf op. Er zou ook
d ringend werk moeten worden
gemaakt van de invoering van her
bruikbare petfl essen met statiegeld,
zoa ls in Nederlan d. Ik begrijp n iet
waarom dit bij ons nog altijd op zich
laat wachten .'
Marleen Teugels

De 'Eindevaluatie van het afvalvoo r
komingsproject Dilbeek' kan per fax
worden besteld bij OVAM: tel
015/20 32 75, t.a.v. mevrouw
Baudoucq, kostprij s 400 fr.

75 jaar Vlaamse Club in Brussel

Hoofdstad moet verbindingspunt blijven
Onder impuls van Ernest
Claes richtte in 1923 een
Vlaamse elite met onder
meer August Vermeylen,
Herman Teirlinck en Frans
Van Cauwelaert, de Vlaamse
Club voor Kunsten, Weten
schappen en Letteren op. De
Club moest de Nederlandse
taal en cultuur in de hoofd
stad bevorderen en dat doet
ze nu al 75 jaar.
De Vlaamse Club is al sinds 1923 een
pluralistische, a-politieke pleister
plaats voor Vlamingen uit Brussel,
Vlaams-Brabant, andere provincies en
zelfs uit Nederland. Vandaag tel t de
club zo'n 250 betalende leden. Elke
maandagavond verenigt een select
gezelschap van Vlamingen zich rond
een gastspreker in 'Het Manneken',
een café in de Brusselse Boterstraat,
vlakbij de Grote Markt. Tijdens de bij
eenkomsten worden ervaringen uitge
wisseld en vriendschapsrelaties opge
bouwd. Tegelijk zorgen de samen
komsten voor de profilering van de

Prof. ir. Word Celens

Vlaamse aanwezigheid in de hoofd
stad.

Hoogtepunt
'Veel Vlamingen zijn het m isschien
vergeten, maar ook vandaag nog heb
ben wij veel te danken aan de inzet
van Vlaamse pioniers. Ik denk daarbij
aan het Vlaamse Parlement en andere
instellingen', aId us clu bvoorzitter
professor ir. Ward Celens. 'Onze eerste

'Wij willen Vlamingen
van diverse strekkingen
samenbrengen'
clubvoorzitters waren erg begaan met
het lot van de Vlamingen in de hoofd
stad en met de binding van Brussel
met de rest van Vlaanderen . Dit thema
blijft ook vandaag onze bekommernis.
Daarom hebben wij als onderwerp
voor ons symposium 'Brusselse Vla
mingen in een multiculturele
gemeenschap' uitgekozen.' Het sym
posium op 20 november moet het
hoogtepunt worden van de jubileum
vieringen.
'De standpunten
van de twee eerste
clu bvoorzi trers,
August Vermeylen
en Herman Teir
linck, blijven actu
eel' , merkt Geor
gette Van Straelen
Van Rintel op in
de brochure die
de Vlaamse Club
ter gelegenheid
van het jubileum
uitgeeft. In 1914
zegt August Ver
meylen bijvoor
beeld : 'Wordt
Brussel ons ont
rukt, dan zal de
Vlaamse cultuur,
hoe we ons ook
inspannen, ten
slotte toch een
provinciale cul
tuur bli jven. Wij
mogen ons niet
laten onthoofden.'
Een andere Brus
selaar, Herman
Teirlinck, stelde in

1959 op vraag van minister Fayat een
manifes t op in verband met de defini
tieve vastlegging van de taalgrens en
for muleerde daarin deze zinnen die
ons vertrouwd in de oren klinken:
'Laat iedere Belg vrij uitgaan door het
land en zich vestigen waar hij wil. Hij
verlieze echter nooit uit het oog dat
hij een onschendbaar taalgebied is
binnengetreden waar hij dan ook
geen voorrechten voor de eigen taal
heeft te doen gelden. Er mag onder
geen voorwendsel getornd worden
aan het heilige recht voor beide taal
gemeenschappen om de volstrekte
onaantastbaarheid op te eisen van bei
der geboortegrond.'

Bruggen bouwen
tegen verzuiling
Ooit verschenen de verslagen van de
Vlaamse Club in De Standaard. 'Maar
ook vandaag oefent de Vlaamse Club
nog altijd indirect invloed uit, zonder
daarom met moties naar buiten te
komen', bevestigt Ward Celens. 'Haar
aanwezigheid in de hoofdstad heeft
nog altijd een belangrij ke signaalfunc
tie. In de eerste plaats willen wij Vla
mingen van diverse strekkingen
samenbrengen en bruggen bouwen
tegen de verzuiling. Vandaag zoeken
wij jonge Vlamingen om onze gelede
ren wat te versterken.'
'De Vlaamse aanwezigheid in de
hoofdstad en de aantrekkingskracht
ervan zijn aan elkaar gekoppeld. Wel
zijn is altijd ook gekoppeld aan eco
nomische en politieke macht. Als de
politieke macht van de Vlamingen in
Brussel afneemt, daalt tegelijk de inte
resse voor de hoofdstad. Maar de
hoofdstad moet een verbindingspunt
zijn en blijven. Brussel ligt in Vlaande
ren en is voor een groot stuk op
Vlaams-Brabant afgestemd. Als Brussel
faalt, faalt België. Als Brussel dat wil
vermijden dan moet de hoofdstad
Vlaams-vriendelijker worden. Daarom
is het ook belangrijk dat veel bewuste
Vlamingen in Brussel en in de Vlaam
se rand blij ven wonen.'
Marleen Teugels

Voor info over symposium en lid
maatschap (2.500 fr. per persoon,
4.000 fr. voor een koppel):
Handelskaai 29, 1000 Brussel.

17

ZONDER

OMWEGEN

FLUIS

18

zou gaan zeggen, zou ik
Ieder dialect straalt nest
warmte uit, heeft iets van
aan die groet niet de juiste
toon en het juiste accent
een geheimtaa l onder spits
kunnen geven. En ik zou
broeders, is het jargon van
me belachelijk maken door
een besloten vvereld, houdt
geforceerd geïntegreerd te
de dingen des levens onder
willen doen en achteruit te
ons. Een gezin is niet eens
gaan spreken - geen beter,
Wanneer een van mijn broers of zussen opbelt
de kleinste club die een
maar
en
ik
de
telefoon
opneem,
horen
mijn
huisgeno
ouder Nederlands, of
eigen taal ontwikkelt. Een
ten meteen dat het om een onderonsje gaat 
Brabants, of Brussels, of
tweeling doet het ook , ver
onder Raskins, drie broers en drie zussen uit
hoe dat koetervlaams van
nam ik van de eeneiïge
de druivenstreek ook mag
Aarschot. Wij spreken niet de taal van onze
Edgard en Gerard Alsteens,
heten.
geboortestad maar die van onze vroegere thuis
respectievelijk mijn man en
- een gezinsdialect, een nestklank die in nest
mijn zwager. Die twee heb
warmte gedijde. We vermengden het Limburgs
In de Brusselse rand moet
ben hun geheimtaal samen
van onze ouders, het Brabants van onze streek
volgens de wet het Neder
met hun jeugd achter zich
en het Algemeen Beschaafd Nederlands van
lands gehandhaafd blijven
gelaten, maar herinneren er
onze scholen tot een koetervlaams dat alleen
en mag voor mijn part ook
graag aan. Ze geven daarbij
wij met ons zessen spreken.
het streekdialect blijven
altijd hetzelfde voorbeeld
voortbestaan. Toch zal dat
van hun kinderlijke woor
denschat: een 'terlais' (met
laatste hoe langer hoe min
dezelfde eindklank als 'relais')
der het geval zijn. De rand is
tegenwoordig allesbehalve een
was een spijker. Het ding dankte
zijn benaming aan het geluid
besloten wereld en allesbehalve
waarmee het, in de oren van de
een goede voedingsbodem voor
eigenheid . Het is een wereld van
tweeling, op de grond viel.
Nu spreken de tweelingbroers
komen en gaan, van jonge gezin
onder elkaar en met hun zus en
nen en nieuwe huizen, van Open
Deur, van metro-plannen en Euro
ouders, de taal van hun streek,
de zuidoostelijke kant van de
toekomst. De autochtonen boeren
Brusselse rand. Er wordt onder
er achteruit en aan de zuidoostelij
de autochtonen van die zoge
ke kant vergaat het de streektaal
zoals de druiventeelt: beide wor
naamde druivenstreek een
den folklore.
variant van het Brussels gespro
ken, ook doorspekt met Frans en 0
De rand is wettelijk Vlaams maar
Si
ook rondborstig en krachtig feitelijk internationaal. Het is er al
geen gezeur of gezang, niet vuil
een heel gedoe om er het Neder
lands als eerste taal te handhaven,
of arm.
voor overjas dat op zijn beurt een ver het Frans er op zijn tweede plaats te
zetten en de andere talen er in koor te
In de kwarteeuw dat ik onder die
vorming is van het oud Engelse 'pal
tok'. Het Franse 'paletot' is uit de
autochtonen van de druivenstreek
laten opklinken zonder dat het een
kakofonie wordt. Met dat al is het dia
woon, heb ik nog geen woord van
mode geraakt, maar dat wordt dan
hun dialect overgenomen. Ik ben dan
gecompenseerd door het voortbestaan
lect er nog slechts een achtergrondge
van het woord in de taal van de Belgi luid, de taal van het verleden die de
ook een buitenstaander in hun wereld
ge bleven en beluister hun taal nog
sche druivenstreek en bovendien, raar
dingen die voorbij zijn benoemt en
thuish oorde in een besloten wereld
altijd alsof ze een curiosum is. In
maar waar, in het Russisch. Dat kan ik
plaats van 'tot straks' zeggen ze 'tot
die werd opgedoekt. Het is in de
niet in het cyrillisch uitleggen, maar
fluis'. Tegen een niet nader gedefi
weet ik uit goede bron en vind ik
druivenstreek stilaan gedaan met 'gre
nieerde struik zeggen ze 'oechel'. Van
prachtig. Waar dat oud Engelse 'pal
neren' (versta: krenten) en 'metten'
waar die rare woorden komen, weten
(versta: verkopen, naar de markt
tok' al allemaal niet verzeild is geraakt
en wat die 'paltau' van mijn buren al
ze niet te zeggen . De woorden zijn
gaan) .
zonder verhaal overgeleverd en niet
allemaal niet heeft meegemaakt.
Het zij zo - niet zo erg , alleen wat
Een dialect is traditie. Het is oud en
jammer. Fluis vergaat h et de nesttaal
uit te leggen.
authentiek en daardoor voor mij ook
in de rand zoals het die van mijn
Een 'paltau ' is voor de mensen in
mijn buurt een doodgewone jas en
vroegere thuis zal vergaan. Beide zul
eerbiedwaardig. Wanneer de mensen
rondom mij onder elkaar 'tot fluis'
een merkwaardig woord dat wel kan
len uitsterven.
worden verklaard. Het is een verbaste zeggen, vind ik dat echt en sympa
thiek klinken. Maar indien ik 'tot fluis'
ring van 'paletot', een Frans woord
Brigitte Raskin

Naar MeIsbroek
om zo min mogelijk te verliezen
Het Nationaal Multiple Scle
rose Centrum ligt vlakbij de
nationale luchthaven in een
gemeente die moeilijk nog
landelijker kon zijn. Het MS
centrum in Meisbroek is het
grootste in Vlaanderen; Er
worden meer dan 3.000 MS
patiënten gevolgd maar des
alniettemin stopt de bus er
slechts twee keer per dag.(* )
In he t MS-centrum worden jaarlijks
zo'n 600 à 700 multiple sclerose
patiënten (zie kade rs tu kje) op geno 
men in de ziekenhuisafdeli ng en
worden 300 à 400 patiënten ambu
lant b ehan deld. Daarmee is het Mels
broek se cenrrum he t grootste in
Vlaanderen.
Sinds het centrum in J 957 werd
opgericht is er heelwat veranderd.
Om te beginnen wordt (in ve rgeliJ
king met h et ve rl eden) de diagnose
sneller gesteld, onder me er door de
verbe terde di agnose-app aratuur, met
name de TOMO-spinografî e of NMR.
Een andere belang rijke evohltie is dat
niet alleen de patiënt maar ook zijn
omgevin g en alle 'tenoren' worden
betrokken bi j het behan delin gspro 
ces. Ten slotre is er nu een genees 
middel dat he t verloop van de ziekte
bij bepaalde patiënten afremt: be ta
interferon . 'Tot he t begin van de
Jaren negentig werden deze genees
midde len nog nie t toegediend en
ondergingen de patiën ten en ook de
artsen vaa k lij dzaam de evolutie van
de ziekte. Nu kunnen wij bij die

Wat is MS?
Multiple Sclerose is een ongeneeslijke aandoe
ning van hersen en en ruggenmerg waarbij het
myeline (de stof die zorgt voor isolatie en
bescherming van hersen- en zenuwbanen )
aangetast wordt. Daardoor kunnen signalen
binnen het cen trale zenuw stelsel niet meer of
onvoldoende doorgegeven worden. Of m et de
woorden van van Dale: 'een verlam mingsziekte
m et een wisselend verloop waarbij op vele
plaatsen in ruggenmerg en hersenen verharde
plekken ontstaan'.
Het aantal MS-patiënten in België wordt op
8 à 10.000 geschat.

patiënten di e in aanmerking
komen voor een behande
ling, he t verloop van de ziek
te vertragen . Dat is in ieder
geval hoopgevend', aldu s
Walter Sablon, directeur va n
he t MS-Centrum in Mels
broek. 'Overal ter wereld
wordt er gezocht naar de
mogelijke oorzaken en de
behandelingen van MS. Onze
deelnam e aan he t we ten
sch appelijk onderzoek is heel
belangr ijk voor onze patiën
ten : zij zien dat we niet stag
:=:
neren, dat we dingen blijven 2
uitpro beren. He t is niet
omda t er een nieu'vv geneesmiddel
voorhanden is dat alle problemen van
de baan ziJI1 .'

Het volgende stadium
voor zijn
Het MS-centrum telt 134 bedden
voor patiën ten die n iet am bulant
kunnen worde n behandeld, vaak
omwill e van de complicaties die
gepaard gaan met hun aandoening
(onder meer doorligwonden, incon
tinentie, slikm oeili lkheden , spas
men) , maar ook bij acute ziek teop 
stoten of door een algemen e achter
uitgang. Bi] een opna me in het cen
trum hoort altij d een intensieve reva
lidatiebehandeling die h et zelfsta ndig
functioneren van de patiënt wil
bevo rderen . Daarbij is vooral de ADL
trainin g bel angrijk (Acti vi tei ten van
het Dagelijks Leven): wassen, aank le
den, toile t, rolstoeltraining en zo
meer. 'Van af de eerste dag van de
opname werken we aa n het ontslag
van de patiënt Ons uitgangspunt is
dat de patiënt zo lang mogelijk thuis
moet blijven, in zijn eigen vertrouw 
de om gevi ng. Die revalidatie is heel
arbeidsintensief. Het gaa t voor he t
verzorgend personeel bij voorbeeld
sneller als de patiënt wordt gewassen,
maar hi j moe t leren zichzelf te was
sen, om m in der afh ankelijk te zijn en
om die dingen die hil zelf kan doen
niet te verliezen. Hoe mind er je doet,
hoe min der Je nog kan en hoe sneller

.,..;.J.,..,.... •• .. : ..••  . _. -,'::1.

~.';:"

Je in het volgende stadium van de
ziekte komt' , aldu s de directeur.

Opeenstapeling
van handicaps
Voor pa tiënten die ambulant beh an
deld worden z.ijn er m ultid iscip linai 
re 'behandelin gsprogramma's' met
kinesitherapie, ergotherapie en
in dien n odi g logopedie, onder toe 
zich t van een arts. Ook psychologi 
sche of soci al e bij stand is voorhan 
den. Dat programma neem t twee à
d ri e keer per week een goede halve
dag in beslag. 'Het is n et alsof de
patiënten komen werken' zegt Waller
SabJon. 'Het sociaal aspect is heel
belang rijk en de dagelijkse routine
wordt doorbroken . Maar het is
n atuurli jk een hele opgave voor de
patiënten . Als je m et één hand icap
moet afrekenen is dat al een zw are
dobber, maar onze patiënten hebben
te maken met een opeenvolging van
handicaps en m oeten zich daa raan
telkens opnieuw aanpassen .'
Geneviève Ostyn
(*) Er loopt mOlllenteel een petitie in het MS
centru lll om Je bereikbaa rh eid van Je instelling
via het openbaar vervoer te verbeteren.

Voor meer inlichtinge n: MS-Liga,
afdeling Vlaams-Bra bant, Brussel se
steenweg 383, 1731 Asse (Zellik),
tel. 02/481 08 74.

19

Jammer voor Vincent
dat hij hier niet heeft getafeld
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Leuk om te zien hoe twee
Vlamingen in het Van Gogh
jaar I 990 de naam van de
heilig verklaarde kunstenaar
even leenden en daarmee in
het Brabantse Vlezenbeek
'Restaurant-Taverne
Tearoom Van Gogh' kleur
gaven. Fris als de tinten van
Vincent en met Van Gogh
wijn op de toog.
'Ja', zegt ons een serveuze, 'wie hier
binnenkomt en jarig is, krijgt van ons
een flesje Van Gogh-wiJn , speciaal
gebotteld voor de zaak' . De schilder
uit Zundert prijkt in zelfportret op de
flesjes rood, wit en rosé en van zijn
befaamde afgesneden oor is op het
wijnetiket niets te zien, wat ons deze
dagen in een restaurant meteen
geruststelt.

Kunsthistorische noot
De restaurantbazen, Leo Eeckl1aut en
Christophe Eyckermans , zijn blijkbaar
de mening toegedaan dat wie bij hen
komt eten ook best wat achtergrond
opgelepeld mag krijgen en dus werd
een kunsthIstorische noot tussen de
menupagina's gemoffeld. We lezen
daarin dar Van Gogh 'roraal onder
voed, ontmoedigd en eenzaam' rond
zwierf in de Borinage. Dat zou hem
in res taurant 'Van Gogh' alleszins niet
zijn overkomen, want hi er wordt
zeven dagen op zeven zowel 's mid
dags als 's avonds aangenaam geta
feld. In dit eethuis voel je meteen dat
de uitbaters zelf en niet een decora

teursbedrijf de inrichting ter harte
hebben genomen. Het oogt er warm,
persoonlijk en stijlvol.

Van Gogh bij de vleet
De zaak werd vorige herfst volledig
verbouwd en past nog wonderwel in
de oude dorpskom. Christophe heeft
een zwak voor inrichting en zorgde
dus voor de aankleding van het inte
rieur. Hij heeft zich daarbi j duidelijk
laten leiden door Van Gogh-tinten,
want zacht geel en appelblauw-zee
groen overheersen . Goedkope hotel
kamerdraperieën in een bonte men
geling van pastels die je tegenwoor
dig in veel restaurants aantreft, blij 
ven de bezoeker hier in de grote
gelagzaal gelukkig bespaard, waar
door de appetijt alvast niet wordt
bedorven.
Van Gogh biedt zij n gasten een rijke
waaier aan keuzemogelijkheden . Een
businesslunch van vier gangen, van
maandag tot vrijdag, kos t slechts
890 fr. voor vier gangen. Daarin zit
onderm eer een in luchtig bladerdeeg
verpakte tournedos van zalmtartaar
met wilde dille die een streling is
voor de smaakpapillen. Voor het
menu van 1.250 fr. moet u wel met
een volledige tafel eters komen opda 
gen . Op de kaart zijn de koude voor
gerechten, overwegend vis, ook als
hoofdschotel te krijgen. De vislief
hebbers zijn dus niet verplicht om
over te schakelen op de vrij omvang
rijke vleesgerech ten, di e overigens
voortreffelijk zijn. De entrecote die
wij kregen voorgeschoteld was de

beste die we in jaren hebben gegeten.
Wie bij Van Gogh -gerechten zween
als hij of zij naar de Van Gogh trek t,
zal zeker zijn gading vinden. Er zijn
scampi 's Van Gogh, toast Van Gogh,
gra tin Van Gogh, vispannetj e Van
Gogh, Van Gogh-sauzen bij de vlees
gerechten, vissersbordje Van Gogh en
vissers trio op de wijze van Van Gogh
bij de specialiteiten, alsook zee tongfi
let Van Gogh bij de visgerechten. Bij
de elf verschillende mosse lbereidin
gen -waaronder ook een kinderpor
tie tot 13 par- treft u zelfs mosselen
Van Gogh aan.

Fonduehoek
'Het Van Gogh team', zoals personeel
en uitbaters zichzelf noemen, houdt
er achteraan, naast een buitenterras
ook nog een complete 'Fondue-hoek '
op na. Elke vrijdag, za terdag en zon
dag kunt u hier terecht voor vlees- of
visfondue aan de speciale fondue
tafels met ingewerkte kookplaat. U
dient wel tijdig te reserveren. Een
fondu e-menu met all es erop en
eraan, inclusief een halve liter wijn,
komt op 1.050 fr. per persoon. Voor
vis-fondue betaalt u 300 fr. m eer.
F.D.

Praktisch: Taverne-Restaurant
Tearoom Van Gogh, Dorp 21,
1602 Vlezenbeek. Tel. 02/532 22 09
en fax : 02/532 26 95 Open 7 dagen
op 7 zowel 's middags vanaf 12 uur
als 's avonds vanaf 18 uur. Tussen
door, 's namiddags, pannenkoeken,
desserts en koffietafel.

BIJEN ALS HOBBY

Zet eens een koningin in uw tuin
'Imkeren is een passie', zegt
Robert De Greef terwijl hij
het deksel van zijn koningin
nenkast licht. 'Het kweken
van bijen vind ik persoonlijk
nog plezieriger dan het oog
sten van de honing.' Hij
toont me een raam met een
tros bijen op. 'Hier' zegt hij,
'kijk maar eens naar dat
prachtig broedsel.' Ik doe
een poging om onbevreesd
te kijken, maar voel me toch
opgelucht als hij de kast vol
bedrijvige bijen weer sluit.
'Geen paniek', zegt hij. 'als Je rustig
blijft, bekijken deze bijen Je niet
eens' 'Een zacht , niet steeklu stig
gedrag is een belangrijk kenmerk van
dit ras', verdUidelijkt hij terwijl hij
me t een kennersblik de vliegplanken
observeert; 'Als Je hun rust respec
teert, doe Je met dit volk wat je wil.'

Broeder Adam
Robert De Greef imkert al 14 par met
de Bu ckfast-biJ. Het ras werd ontwik
keld door broeder Adam in de Buck
rast Benedictijnenabdij van Devon in
Zuidwest Engeland. 'Broeder Adam is

97 jaar geworden', vertelt Robert. 'Hij
is in sep tem ber '9 6 gestorven en was
de imker van de abdij. Heel zijn leven
heeft hij gewerkt aan h et kweken van
een ni euw ras dat de zachtaardigheid
van de Griekse bij combineert met de
spaarzaamheid van de Turkse en de
vruchtbaarheid en werklust van de
Franse. Onze zwarte inlandse bij is
veel te agressief Ik vind het niet pret
tig om daarmee te werken. Een goed
volk IS niet agressief maar werklustig
en tegen half april al behoorlijk sterk,
zo sterk dat het nog in april de voor
jaarshoning begint binnen te halen.
In juli volgt dan de zomeroogst en
som s heb ik zelfs nog een najaars
oogst ' .

Bruidsvlucht
Het raszuiver houden van een volk is
bij het imkeren essentieel, want een
kruising van rassen beïnvloedt het
gedrag van de nazaten. 'De natuurlijke
bevr uchting gebeurt op een totaal
oncontroleerbare manier' legt Ro bert
De Greef uit. 'De koningin vliegt op
een namiddag uit en wordt onmid
dellijk achte rna gezeten door een
zwerm darren. Tien, twaalf darren
bevruchten haar en daar h eb Je als
imker geen enkele controle op.
De bruidsvlucht van een
koningin is w eliswaar een
prachtig schouwspel, maar
voor ons van weinig praktisch
nut. Wil je de genetische
eigenschappen van een volk
bewaren , dan moet je kunst
matig insemineren en da t
gebeurt sinds 1946 op grote
schaal.'
Ik wil weten hoe lang een
koningin productief blijft. 'Yier
of vijf jaar' antwoo rdt de
imker, 'maar bij mij krijgt elke
kast in h et voorjaar een nieuwe
koningin.'
Handel in kon inginnen is
momenteel heel gebrUikelijk.
Ze worden zelfs per post ver
stuurd vanuit Duitsland, Dene
marken, Israël of Amerika. De
Greef gaat echter persoonlijk
naar een kon inginnenkweker
in Luxembmg omdat hij het
broedpatroon wil zien van de

jonge koninginnen. Yoor hem is dat
een garantie voor een gezond en pro
ductief volk. 'Een goede honingpro
ductie is uiteindelijk toch de belo
ning voor je inspanningen', zegt hij.
'Het is weliswaar maar een hobby en
door de verkoop van je honing kom
je enigszins uit je kosten, maar het
geeft vooral een voldaan gevoel als de
oogst goed is '.

Honingfraude
Bij ons bestaan geen coöperatieven
zoals in Duitsland en andere grote
honingproducerende landen. Onze
imkers produceren hun honing indi
vidueel. 'Verscheidenheid is de garan
tie voor een goed product ', vindt
Robert De Greef. 'In de praktijk is het
uitgesloten dat je twee jaar na elkaar

Handel in koninginnen
is heel gebruikelijk.
Ze worden zelfs per post
verstuurd.
eenzelfde soort honing h ebt. Dit JaaT
h eb ik bij voorbeeld acaciahoning. Dat
gebeurt in het beste geval één keer
om de zeven jaar. Het zou heel ver
dacht zijn als ik mijn klanten elk jaar
deze h oning zou kunnen aanbieden.
Jaar in Jaar uit een product leveren
met eenzelfde smaak en uitzicht is
onmogelijk. Honing koop Je dus best
in vertrouwen bij een imker, want de
fraude in de sector is groot en de
w ettelijke bescherming gering', aldus
Ro bert De Greef

Flor Stein
Wie kennis wil maken met De
Vlaamse Imkersbond kan op 24 en
25 oktober terecht op de hobby
beurs in het Gemeenschapscentrum
De Boesdaalhoeve in Sint-Genesius
Rode. In februari 1999 start de bond
met een imkercursus.
Inlichtingen: Robert De Greef,
Schoolstraat 22, 1640 Sint-Genesius
Rode, tel. 02/358 16 77.
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Het bezielde landschap
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'Men zeg t vaak dat de gesch iedenis
zich herhaalt , maar het is correcter te
zeggen dat ze zich ontwikkelt vanuit
fund amen teel de ze lfde gegevens dIe
ec hter voortdurend wo rden ver
nieuwd door de oorspronkelijke geest
van elke beschaving', zo schrijven de
auteurs. 'Dat geldt ook voor de tuin
kunst: die beantwoordt aan de vi tale
behoefte va n de mensen om COJ1lact
te maken me t de natuur waarvan ze
deel uitmaken. Om dat te realiseren
beschikken ze - en dal al van bij de
opkom st van de eerste beschavingen
over nagen oeg de zelfde basi"elemen
ten, plant en en sierm o tieven. Maar
toch ontwerpen ze minen waarvan
het uitzicht en de functie slechts
gedeeltelijk gelijklopen.
Iedere bescha\'ing mag dan in m eer 
dere of mind ere mate schatplichtig
zijn aan ee n o f meer andere bescba 
vingen die haar zijn voora fgegaan,
toc h zal ze de elementen die ze er
ontleent onmiddellijk mbedden in
haar eigen denks tru cluren , zodat de
geest van de min een ander karakter
krijgt. H et alge meen besluit dat zich
opdringt, is da t we nooit mogen
wegvegen wat o ns is voo rafgegaan.
Elke historische fase berust zo op een
heel verleden dat wezenlijk deel uit
maakt van het heden.'

De tuin als symbool
Een tekst om over na te denken. Een
tekst die meteen duidelijk maakt dat
het zinloos is o m te proberen een
rangorde op le ste]]en tussen de ver
schillende min slijIen. Is de Italiaanse
Renaissancetuin met zijn 'wa terwerken
en zijn vierkante oppervlakken mooi
e r dan de Engelse landschapstuin)
Zijn de strakk e tuinen van Versa illes

Zopas verscheen bij het
Mercatorfonds het boek
'Het bezielde landschap' van
twee historici van de UCl,
Pierre Bonnechère en Odile
De Bruyn. Aan de hand van
een indrukwekkend aantal
passages uit alle mogelijke
manuscripten, handboeken,
literatuur... ,geeft het een
uitermate boeiende en eru
diete beschrijving van de
geschiedenis en vooral van
het maatschappelijke en cul
turele belang van de tuin
vanaf de Egyptenaren, over
Mesopotamië en de Perzen,
de Griel<en en de Romeinen,
de Moslimwereld, de Wes
terse Middeleeuwen, de
Renaissance en de Barok,
de Engelse landschapstuinen
tot de vele tuinstijlen die in
de 1ge en de 20e eeuw
opgang maken.

minder mooi dan de sterk symbo li sch
geladen besloten tuin uit de Middel
eeu wen ) Elke tuin is een kind van zijn
tijd en van zijn schepper en moer in
die context worden begrepen en
gerespecteerd Maar dit be tekent ook
dat het zinloos is om vandaag een
tuin van vroeger te 'recons trueren',
tenzij natuurlijk om museale redenen,
en dat het al even zinloos is om een
tuin uit een totaal andere cultuur naar
hier over te plaatsen.
Een tweede reden waa ro m dit zo' n
boeiend boek is, is h et belang dat de
au teurs h echten aan de s)'mbolische
betekenis van de tuin, dat ze de tuin
beschou wen als een wezenlijk onder 
deel van onze culturele en religieu ze

geschiedenis. De tuin en alle attribu
ten uit de tuin als liefdes- o f vrucht
baa rheidssy mbool, als religieus sym
bool, als symbool van eeuwig leven,
als representatie van de wereld der
goden of van het paradij S \Naar m en
na de dood zal terechtkomen en som s
letterlijk al s laats te rustplaats, als
mac htsvertoon, als filo sofisch mani 
fest, als esthetisch experiment, als
overlevingsstrategie o f gewoon als een
plek om te genieten en tot rust te
komen.

Perfect uitgegeven
Vooral de symbolische dimensie is
vandaag in grote mate verdwenen uit
onze tuinen d ie maar al te vaak ver
worden zijn tOl een gebruiks- en ver
bruiksvoorwerp, of omgekeerd, tot
h et voo rwerp van een puur ecologi
sche bekommernis. Wellicht is de tuin
n ooit zo populair geweest als van
daag , maar hij is ook nog n ooit zo
'leeg' en 'zielloos' geweest.
Voor één keer vind ik dat we een
beetj e chau vinisti sch mogen zijn : ik
ken in he t buitenland geen enkel
boek waarin op een even boeiende en
erudiete manier de geschiedenis van
de (Westerse) tuincultuur wordt
beschreven . He t boek is niet all een
uitermate goed gedocumenteerd, het
is bovendien prachtig geïllustreerd en
werkeli jk perfect ui tgegeven.
Paul Geerts

Pierre Bonnechère & Odile
De Bruyn, Het bezielde landschap.
uitg. Mercatorfonds,

ISBN 90 61534097.
Van dit boek verschijnt tegelijkertijd
ook een Franstalige en een Engels
talige versie .

Werkgelegenheidsagentschap wijst de weg

Een gouden zaak voor kleine ondernemers
Tewerkstellingsbevorderende
maatregelen missen vooral
hun doel bij jonge starters,
kleine zelfstandigen en
KMO's. Zij hebben het moei
lijk om in het reusachtige
bos van complexe maatrege
len de bomen nog te zien.
Dat is jammer, want ook
kleine bedrijven hebben baat
bij de werving van relatief
goedkope arbeidskrachten.
Om hieraan te verhelpen
start de Kamer voor Handel
en Nijverheid van Halle-Vil
voorde in opdracht van de
provincie Vlaams-Brabant
met een Werkgelegenheids
agentschap, meteen ook een
primeur voor ons land.
Is er wel behoefte aan zo 'n werkgele
genheidsagentschap in een provincie
die globaal toch sterk scoort op het
vlak van tewerkstelling? 'Het is niet
omdat het nu goed gaat met de
arbeidsmarkt, dat we geen maatrege
len kunn en nemen die de situatie n óg
kunnen verbeteren', vindt Isabel De
Wil1ler, de kersverse projectleider van
he t nieu we Werkgelegenheidsagent
schap. 'De vraag naar werknemers
overtreft inderdaad het aantal werk
zoekenden. Maar er zijn in Vlaams-

Isabel De Winter

Brabant ook regio's die lager scoren
op het vlak van tewerkstelling én er
zijn nog heelwat langdurig werklo
zen. In ons land doen vandaag de
Vlaams-Brabantse ondernemers het
min st vaak een beroep op de tewerk
stellingsbevorderende maatregelen.'
'De maatregelen zijn trouwen s voor
elke ondernemer mooi m eegenomen ,
want één personeelslid méér in dienst
nemen, blijft een heel dure zaak. Dat
geldt niet alleen voor de bedrijven,
maar ook voor vzw's.'
Zijn er zoveel complexe tewerkstel
lingsbevorderend e maatregelen , dat
toelichting door speciali sten nodig is?
Isabel De Winter: 'Het is zo'n jungle
geworden dat Je wel specialisten
m oet inschakelen om erdoorheen te
raken. Er is bvb. het Banenplan, het
Plus I-Plan, het Plus 2- Plan , Plus 3
Plan. Er is het alternerend leren en er
bestaan arbeidsherverdelende maatre
gelen, zoals deeltij dse arbeid , loop
baanond erbrekll1g , de Smetbanen .
'Voor h eel wat ondernemers is het
onbegonnen werk de verschillende
alternatieven te o nderzoeken en te
vergelijken. Grote bedrijven hebben
een personeelsdienst en vinden dik
wijls zelf de weg naar informatie.
Maar voo r kleinere bedrijven ligt dat
anders .'

Oplossingen
op maat
Het Werkgelegen
heidsag el1lschap
bestudeert de situ
atie van elke onder
nemer ter plaatse,
geeft zeer prakti
sche' pasklare opl os
singen en begeleidt
het bedrij f ook tij
dens de te volgen
procedure, die niet
altijd eenvoudig is.
Isabel De Winter
geeft een voorbeeld:
'Een kleine onder
neming denkt er
missc hien aan een
eerste werknemer in
dienst te nemen,
maar is bang voor
de meerkost en stelt

de beslissing uit. Het Plu s I-Plan
heeft tot doel dergelij ke bedrij ven te
helpen bij h et in dienst nemen van
die eerste werknemer. De tijdelijke
vermindering van de RSZ-werkge
versbijdrage is voor een jong bedrijf
mooi meegenom en. De werkgever
heeft gedurende een bepaalde perio
de oo k recht op een kosten loze tege
moetkoming door een erkend sociaal

Voor heel wat
ondernemers is het
onbegonnen werk om de
verschillende alternatieven
te onderzoeken.
secre tariaat voor het beheer van het
sociale dossier va n di e eerste werkne
rner.'
'Er bestaan ook maatregelen die h el 
pen bij de invoering van nie uwe
tech nologi eën' , vervolg t Isabel De
Winter. 'Bedrij ven kunnen subsi di es
krijg en voor de aanwerving va n een
(jonge) hooggeschoolde krach t als zij
een innovatief plan met nieuwe, cre
atieve id eeën binnen hun bedrijf lan
ceren. De maatregel is interessa nt,
maar de procedure is ze er ingewik
keld. Wij helpen de bedrijven daarbij.'
Het agentschap heeft daarnaast tot
doel de verschillende betrokken part
ners (VDAB, STC, ... ) te promoten en
geeft feedback aan de verschillende
diensten, bvb. over de noden op de
arbeidsma rk t.
'Omdat wij m et iets heel ni euws
be ginn en, bekijken de medespelers
op het veld o ns m et argusogen'
ervaart Isabel De Winter. 'Ze zijn
enthousiast, maar wachten toch de
resultaten af' Het succes van het pro
ject bepa alt inderdaad de levenskan
se n ervan. Het agentschap loopt over
anderhalf Jaar. Als de resultaten mee
va llen, wordt het project verlengd.
'Gelukkig zijn de eerste reacties posi 
tief' , constateert De Winter.
Marleen Teugels

Voor meer informatie:
tel. 02/751 91 26
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Voetbal met veel doelen
Kris Neven komt uit Overijse
en woont in Overijse, maar
treedt in dit Gastenboek aan
omdat de Hobbyclub, een re
creatieve zaalvoetbalvereni
ging, een mooi voorbeeld is
van integratie van anderstali
gen en samenwerking tussen
verschillende organisaties
binnen een gemeente.

24

Hobbyclub Karmijn-Liberty-Style
werd opgericht in Overijse door Noël
Vanloo die voor zijn verdiensten
inmiddels al gehuldigd werd door de
provincie Vlaams-Brabant. De Hobby
club ging 20 jaar geleden van start als
een puur recreatief voetbalploegje.
Iedereen was en is nog altijd echt
welkom.

Integratie is meer dan
talenkennis
Na een tijdje kwam er meer structuur
in de club en werd Noël Van Loo
voo rzi tter en ik secretaris.
De eerste Engelstalige speler kwam er
toevallig bij omdat iemand van de
ploeg bij hem werkte. De ene Engels
talige bracht de andere m ee en zo
hebben we nu een club met de helft
Nederlandstalige en de helft Engelsta
lige leden, en het loopt nog altijd
even gesmeerd als 20 jaar geleden.
Overijse is een Nederlandstalige
gemeente maar om elkaar te verstaan
(en daar komt het toch op aan) wordt

er Nederlands en Engels door
elkaar gepraat, en dat werkt.
Integratie is natuurlijk meer dan
talenkennis alleen. De buitenlan
ders weten wel dat het leren van
Nederlands alleen maar voorde
len biedt , maar de ouderen heb
ben het er wel moeilijk mee.
Voor de kinderen is het gemak
kelijker. Bij het kindervoetbal de
'Greunsjotters' in Vossem bij 
voorbeeld krijgen de Neder
landstalige kinderen Engelse les
en de Engelstalige voetballertjes
Nederlandse les.
Het belangrijkste is in ieder
geval dat we ons amuseren en
dat doen we ook.

Van het een komt het
ander
Eén ding is er op twintig jaar tijd dus
niet veranderd: we komen elke vrijdag
samen, we spelen voetbal (geen inter
lands!), we amuseren ons en we drin
ken een pint je. Geen competitie, geen

Integratie is
natuurlijk meer dan
talenkennis alleen

scheidsrechters, geen reserves op de
bank: gewoon een balletje trappen .
Verder organiseren we ook wedstrij
den voor het goede doel, want dank
zi j de steun van de gemeen
telijke Sportdienst en van de
Kris Neven kommt aus
Sportraad, houden we 'wat
over in de kas' en daarmee
Overijse und wohnt in
Overijse, aber er tritt
steunen we bijvoorbeeld De
als Gast an, weil der
Berken (een dagcentrum
Hobbyclub, ein kreativer
voor volwassen mentaal ge
handicapten in Overijse),
HalienfuBbaliverein, dessen Schriftführer er ist, ein gutes Beispiel für Intergration
het Blindeninstituut Gans
der Anderssprachiger und für die Zusammenarbeit zwi
poel in Huldenberg, een
schen verschiedenen Organisationen innerhalb einer Ge
vereniging van hartpatiënten
en ga zo maar door. De Bri
meinde ist. Der Hobbyclub wurde vor 20 Jahren gegrün
det und zählt heute genauso viele niederländisch- wie
tish School, waar we ook
uitstekende relaties mee
englischsprachige Mitglieder.
hebben, geeft overigens ook
'Integration ist natürlich mehr als nur die Kenntnis der
heel wat uit aan goede doe
Sprache', sagt Kris Neven . 'Das Wichtigste ist, dass wir
len en plaatselijke initiatie
unseren SpaB haben, und den haben wir auch. Wir kom
ven.
men zusammen, wir spielen FuBball (kein Länderspiel!)
und wir trinken einen.AuBerdem organisieren wir für
Van het een komt het ander,
den guten Zweck auch Freundschaftsspiele, und so gibt
eines das andere.' Für was FuBbali nicht alles gut ist!

Hobbyclub
gutes Beispiel
für Integration

zoveel is duidelijk: de British School
organiseert bijvoorbeeld een kinder
kunsttentoonstelling, de Engelstalige
vrouwen steken een handj e toe op de
sportdag van De Berken, wij organise
ren een busreis om samen naar de
voetbalwedstrijd Anderlecht-Newcast
Ie te gaan, de Engelstaligen organise
ren op hun beurt een voetbaltoto,
enzovoort. Ook de gemeente en het
cultureel centrum Den Blank doen
veel inspanningen om de anderstali
gen te bereiken en te betrekken bij
het plaatselijke leven, met taallessen,
met de organisatie van een 'Scandina
vische' of een ' Amerikaanse' avond en
met steun allerhande.
Een mooi voorbeeld van de samenwer
king in Overij se is de toneelvoorstel
ling die we organiseren op 21
november as in CC Den Blank ten
voordele van De Berken met de steun
van het Gemeentebestuur, Den Blank,
Toneelgroep TROS, Golfclub Overij se,
Vriendenkring De Berken, ]eugdhuis
'4 Bomen' en de British School.
Toneelgroep Filiaal 0.1. v. Rik Otten
voert dan het ontzettend grappige
'Blacky in Space' op, een theaterstuk
zonder woorden en dus heel toegan
kelijk. Na de voorstelling, aan de
toog, zult u merken dat we weer
meertalig zijn !
Kris Neven

