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Eu-kiezers zijn met te weinig om het
verschil te maken
Na de herziening van artikel 8 van de grond
wet zijn alle voorwaarden vervuld om de EU
burgers bij de komende gemeenteraadsver
kiezingen in oktober 2000 de kans te geven
hun stem uit te brengen. Die goedkeuring
houdt alleszins niet in dat alle gemoederen
bedaard zijn of dat in de toekomst geen felle
discussies meer zullen ontbranden over de
mogelijke gevolgen van het stemrecht voor
EU-burgers.
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Wie m et kennis van zaken aan die discussies \.vil deelnemen,
kan zijn voordeel doen met de analyse die professor Ma rc
Swyngedouw (Katholieke Universiteit Brussel) en onderzoe
ker Hassan Bousetta maakten over het te verwachten stem
gedrag van de EU-burgers. Het lijdt weinig twijfel dat hun
conclusies velen tegen de haren in zullen strijken, maar
daarom zijn ze niet minder pertinent. Professor Swynge
douw gaat ervan uit dat de Europese kiezers de uitslag nau
welijks zullen beïnvloeden en, ten tweede, kan hij zich niet
van de indruk ontdoen dat 'sommige pessimisten er een
verborgen agenda op nahouden', met als uiteindelijk doel
een bom te leggen onder het Bru sselse samenlevingsmodel.

Misplaatst doemdenken
Het onderzoek van prof Swyngedouw strekt zich uit over
alle EU-burgers in België. Volgens het Nationaal In sti tuut
voor de Statistiek woonden op 1 januari 1998 491.688
stemgerechtigde EU-burgers
in ons land. Ze zi jn ongelijk
over de verschillende provin
cies verdeeld, maar de groo t
ste groepen wonen in het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en in Wallonië.
Vlaams-Brabant telt 31.570
stemgerechtigde EU-burgers
of 4,0 procent van het kiespo
tentieeL Ondanks die cijfers,
zo stelt Swyngedouw vast,
woedt het deba t over de
gevolgen va n de EU-stemmen
het fe lst in Vlaanderen. Tijdens een symposium einde vorig
jaar merkte de Brusselse professor op dat het gevoel van
dreIging bij vele Vlamingen is ontstaan omdat de EU-bur
gers in en rond Brussel zeer duidelijk in het stadsbeeld aan
wezig zijn. 'De onbekendheid met het stemgedrag van de
porentiële kiezers maakt dat de zich in Brussel minoritair
voelende groep (de Vlamingen dus) 'worst case' scenario 's
zeer gemakkelijk aanvaardt. Vanuit oprechte bekommernis of
met een verborgen communautaire agenda op zak, wordt

'Er is geen enkele
objectieve reden om aan
te nemen dat de invloed
van de Franstaligen
door de EU-burgers
zal vergroten'

zondermeer aangevoerd dat alle buitenlanders voor Fransta
lige partijen zullen stemmen. En wordt het einde van het
Brussels model georakeld', zo stelt Swyngedouw.
Volgens hem hoeft het zo'n vaart niet te lopen en zal het
zelfs niet die richting uitgaan . Hij maakte simulaties voor de
weerslag in zowel Brussel als in de zes faciliteiten gem een
ten, plus enkele gemeenten met een sterke EU-aanwe zigheid
zoals Overijse en Tervuren. Professor Swyngedouw gaat
ervan uit dat het weinig waarschijnlijk is dat alle EU-stem
gerechtigden inderdaad ook gaan stemmen. Zijn modellen
spreken over een lage, gemiddelde en hoge opkomst
(30 / 60/90%). ' In het zeer onwaarschijnlijke geval dat alle
EU-burgers voor een Franstalige partij zouden kiezen, 'ver
waten' het aandeel Vlaamse stemmen in Brussel (momen
teel 13,7) respectievelijk tot 12,9%, 12 ,2% en J 1,7%. Men
kan bij deze cijfers in Brussel moeilijk van een dijkbreuk
gewagen', aldus Swyngedouw.

Taal is ondergeschikt
Dezelfde redenering past volgens hem op de zes faciliteiten
gemeenten. De Brusselse professor gelooft overigens dat
nogal wat EU-burgers (zeker uit Germaanse en noordelijke
landen) voor Nederlandstalige lijsten zullen stemmen.
'Indi en dit waar is, is er in de zes gemeenten met een biJ
zonder taalstatuut in de Brusselse rand geen enkele objectie
ve reden om aan te nemen dat de invloed van de Franstali
gen zou vergroten. In gemeenten als Overij se en Tervuren
zijn zelfs redenen om aan te nemen dat de Vlaamse politieke
partijen in het voordeel zijn'. aldus Swyngedouw. Boven
dien, aldus de analyse, zouden dat de Europeanen zich wei
nig gelegen laten liggen aan de Belgische taalkwesties en
stemmen in functie van lokale belangen en kvvesties. 'De
EU-burgers informeren over het lokaal partijprogramma en
hen ervoor winnen, zou wel eens belangrijker kunnen zijn
dan de taal die de kandidaten op de lijst spreken ', zo merkt
Swyngedouw op in een vingerwi jzing aan Vlaamse politieke
actoren om hun defensieve houding op te geven.
Johan Cuppens

Mobiliteit op zijn Belgisch 4
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De luchthaven van Zaventem verwerkt
maar liefst 16 milj oen passagiers per
jaar. Toch ziet de NMBS er geen brood in
om Zaventem rechtstreeks aan te sluiten
op het HST-net. De logica van Zaventem
via Schaarbeek.

Gezond in de rand (I) 8
Stadsbewoners wijken graag uil naar de groe ne rand omdat he t daar
veel gezonder leven zou zijn. In een artikelenreeks die de kom ende
maanden zal verschijnen p eilt Randkrant naar de werkelijkheid ach
ter de mythe.

• Het beste sociale beleid dat een burgemeester kan
voeren, is onmiddellijk op te treden tegen een
bouwovertreding. (minister van Ruimtelijke Ordening Steve
Stevaert in Het Nieuwsblad)
• In de verkoopakte was sprake van bouwovertredin
gen. De gemeente omschreef die evenwel als esthe
tisch verantwoord. (vWa-eigenaar Jo Van den Bossche ui t
Zwijndrecht in het Nieuwsblad)
• Bouwovertreders hebben al die tijd in de waan
geleefd dat de wet die nu zo strikt wordt toegepast,
niet bestond. Waarom dan nu zo streng en onbillijk
optreden) (VLD parlementslid Jaak Gabriëls in De Morgen)
* In elke partij zijn er politici di e nerveus op hun
stoel schuifelen omdat ze boter op het hoofd heb
ben. (minister van Ruimtelijke Ordening Steve Stevaert)
• Als Steve Stevaert consequent zijn beleid voortzet,
dan ziet Vlaanderen er binnenkort als een oorlogsge
bied uit. (VLD parlementslid Patriek
VA N HOR E N Laehaen in De Morgen)
• We leven toch niet in Israël waar
ZEG GEN
de geheime dienst Mossad huizen
van aanhangers van het Palestijnse
Harnas laat ontploffen. Bij ons heerst geen oorlogssi
matie. Qudocoach en VLD-lijsttrekker voor de Senaat Jean-Marie
Deded(er in Het Nieuwsblad)
• Harmonie betekent dat we bij machte zijn om
tegenstellingen te overbruggen. (Koning Alben II in zijn
kerstboodschap)
• Als ze mijn hui s kwamen afbreken, stond ik met
een bazooka klaar. Qudocoach en VLD-lijsttrekker Jean-Marie
Dedecker in De Standaa rd Magazine)
• Als we dit land leefbaar wiJlen houden, moeten we
ons aan een aantal elementaire regels houden. (pre
mier Jean-Luc Dehaene in Humo)
• Als er nog één woning tegen de vlakte gaat, slopen
we koppen van vooraanstaanden. (anonieme brief aan
minister-president Luc Van den Bronde)
• Het afschrikken van kiezers moet absoluut verme
den worden. (Brussels minister Jos Chabert in De Morgen)
• Binnen eenzelfde land i.s vrede vaak een broos
geluk (Koning A1bert II in zijn kerstboodschap)

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op
cassette. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het
Ateli er Helen Keil er, tel. 021466 9440 of m et de redactie.

FiguranD ten 10
We h engelden bij weerman Frank Deboosere
tevergeefs naar een weersvoorspelling voo r
1999. We weten nauwelij ks iets over de vve reld
en de grillen van het \veer zijn onmogelijk
vooraf in kaart te brengen .

Provincie wil miserie na
illegale bouw voorkomen I 3
Sterke Franstalige zenders
blazen Vlaanderen uit de
ether 16
Een museum waar chocolade
liefhebbers voor smelten 20

MOBILITEIT OP Z'N BELGISCH

ZaventeIn -wellicht enige Europese
luchthaven zonder HST-station
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De luchthaven van Zaventem
is een belangrijke troef voor
Vlaanderen. De cijfers liegen
er niet om: jaarlijks 'ver
werkt' Zaventem ongeveer
16 miljoen passagiers en
inzake vrachtverkeer staat
de luchthaven op de vijfde
plaats in Europa. Heel die
gonzende activiteit levert
zo'n 50.000 arbeidsplaatsen
op. Naast deze pluspunten
zijn er ook minpunten: de
wegen slibben dicht en
Zaventem dreigt onbereik
baar te worden. De luchtha
ven riskeert het slachtoffer
te worden van haar eigen
expansie en van het toene
mende autoverkeer van en
naar Brussel.
In elke studie over de mobili teit rond
Zaven tem word t gewaarschuwd voor
de dreigende onbereikbaarheid va n de
luchthaven . Da t is ook h et geval in de
analyse va n h et studiebureau Tritel die
vorig jaar werd gemaakt in opdracht
van BIAC (Brussels International Air
port Company) die o.a. de vroegere
RLW (Regie der Luch twegen ) verte
gen woordigt Omda t in de TriteJ-stu 
die een aam al oplossin gen worden
aang edragen di e nogal eenzij dig Brus
sels zijn gekleurd, stelde besten dig

afgevaardigde Herman Va n Autgaerden
terzake een n ota op die afgelopen
n ajaa r doo r de deputatie werd goed
gekeurd en waarin de provinci e

Vlaams-Brabant haar klemtonen legt
inza ke m obili teit
Volgens de gedeputeerde biedt de stu
die van TriteJ wel een grondige analy
se van de situatie maar gaat ze te veel
uit van de visie en belan gen van de
opdra chtgevers. Van Autgaerden vindt
het ondermeer 'verkeerskun dig on be
grij pelijk ' da t de NMBS opteert voor

Mobility, Belgian style
Zaventem airport is one of Flanders' most important assets : it handles 16 million
passengers per year, is the fifth largest airport in Europe with respect to freight
traffic, and provides over 50,000 jobs. But there are also drawbacks : the roads
around Zaventem are frequently jammed, threatening to make it unreachable.
Every study performed on mobility around Zaventem has warned against such
impending immobility. and th at prognosis has once again been confirmed in the Tri
tel study commissioned by the BIAC (Brussels International Airport Company).
Because that study proposes a number of solutions which focus too one-sidedly on
Brussels, Herman Van Autgaerden from the province of Flemish-Brabant has drafted
a memorandum in which the province analyses the mobility issue in a broader con
text. The deputy finds it inconceivable that the Tritel study opts for a new mam
moth railway station with HST terminal in Schaarbeek, without considering the
possibility of expanding Zaventem itself into a fulI-fledged HST station. W e re the
study's recommendations to be followed, Zaventem might be the sole European air
port without an HST station. Further, the province also wants to work on a subur
ban transport network serving the needs of both Brussels and Flemish-Brabant.

een nieuw mamm oetstation m et HST
term inus in Schaarbeek en dat er geen
sprake van is om Zaventem zelf uit te
bo uwen tot een volwaardig HST-sta
ti on. Dat h et uit bouwen va n
een term inu s op de luch t
haven te d uur zou ziJn 
noem t hij 'non sens ' . Daarbij
verwijs t hij naar Nederland
dat fors investeerde in de
directe aansluitin g van
Schiphol op de HST waar
door deze lucht haven direct
toegang heeft to t driekwart
van de Nederl andse spoor 
wegstation s. Hij ci teert een
ui tspraak van de Nederland
se professor
J Korts mit die destijds op
een studiedag 'Regionaa l
mo bili teitsbeleid in Vlaa ms
Braban t' zei : 'het is onbe
grijpeliJk dat in Nederland
200 m iljard frank wordt
uitgegeven voor een direc te
aansluiting van Sch iphol o p
de HST en dat die vervolgens binnen
gehoorafstand langs Zaventem zou
dend eren zonder aansluitin g te
geven .

Grof geld verdienen
Waarom opteert de NMBS zo nadr uk
keliJk voor een HST- terminus in
Schaarbeek in plaats van in Zaventem 7
Herman Van Autga erde n: 'De maat
schappij besch ikt er over veel onroe
rend goed dat kan dienen voo r de
financiering van de HST di e veel
duurder uitvalt dan aanva nkelijk
begroot. Ten tweede kunn en som mi
gen grof geld verdi en en bij deze ope
ra tie. Brusselse politici hebben de
afgelopen zomer in alle stilte een
HST-terminus ingetekend in het ont
we rp va n bestemmingsplan voor
Schaarbeek dat zelfs een Europese toe
kom st kri jgt toegem eten . Bovendien
spelen ma chtsoverwegingen een gro te
rol. De keuze voor Schaarbeek h ou dt
de sp oorwegmaatsch appij u it de

greep van de luchthaven beheerders ,
waardoor Zaventem een beetje meer
bij Brussel "vordt ingelijfd. Zo maakt
de Brusselse lobby Zaventem afhanke
lijk van Brussel.'

Intergewestelijk netwerk
Belan grijk knelpunt voor de deputatie
van Vlaams-Braba nt is dat de keu ze
van Schaarbeek de belan gen va n de
Vl aamse rand niet dient. 'De HST
inplanting in Schaarbeek maakt de

'Het is toch onzinnig
dat je vandaag vanuit
Tervuren eerst naar
Brussel moet alvorens
je naar Zaventem kunt'
rea li satie noodzakelijk van een verbin
ding tussen terminus en luchthaven;
een verbinding die deel uit maakt van
h et alomvattende GEN-plan da t het
aanbod van open baar vervoer wil ver
beteren van en naar Brussel.' De depu
tatie va n Vlaams-Brabant wil daarente
gen een voors tedelijk vervoernet
(VVN) dat voldoende vertakt is om
tegemoet te komen aan dp. behoeften
van de bevolking. 'Zo'n VVN moet dus
uit waaieren naar de gem eenten in een
wi jde cirkel rond Brussel. Het is toch
onzinnig dat je vandaag vanuit Tervu
ren eerst naar Brussel moet alvorens
je naar Zaventem kunt ', aldus Van Aut
gaerd en .
Voor de provincie is het vervoernet
meer dan een verbinding van en naar
Brussel. 'Het VVN m oe t een interge
wes telij k netwerk zij n dat mee oploss
in gen biedt voor de specifieke m obil i
tei tsproblemen en -wensen in de
brede Vlaamse rand en h et centrum
gebi ed van Vlaams-Braban t. Hel VVN
moel inspelen op de behoeften van
zowel Bru ssel als Vlaams-Brabant', zo
meen t het provinciebestuur.

Mobiliteitspuzzel
Nog voor de zomervakantie van dit
par wil de Bestendige Deputati e een
duidelijk zicht heb ben o p da t voors te
delijk vervoernet. Kort voo r Kerstmis
kreeg een studiebureau de opdrac ht

een concept uit te werken rond zo' n
VVN. 'Het komt erop aan
dUidelijk(e r) te maken hoe de cen
trumsteden van de rand met elkaar
kunnen worden verbonden. Zo ku n
nen we de druk op de grote verkeers
assen verminderen en tegelijk bijdra
gen to t een gro tere verkeersveili gheid.
We zijn niet van plan h et Pajottenland
of het Hageland op te offeren en te
laten volbouwen me t nieuwe indus
trieën', zo kadert gedeputeerde Van
Autgaerden h et opzet in het geheeJ
va n het Ruimtelijk Structuurplan voor
Vlaams -Brabant. De komende vij f. zes
maanden worden dus heel belangrijk
voor de mobiliteitsplanning. De pro
vinciale overheid zet alles op alles om
zo snel rnogelijk alle deelaspecten va n
de mobiliteitspuzzel in elkaar te kun
n en passen. Het structuurplan voor
Vlaams-B raban t zou einde 1999 klaar
moeten zijn om het openbaar onder
zoek in de eerste maanden van het
Jaar 2000 te kunnen voeren waarna,
later dat jaar, kan worden gestart m et
de uitvoering ervan. Van Autgaerden
noemt het een 'am biti euze' doelstel
ling, maar absoluut noodzakelijk.
Hij hamert erop dat de bereikbaar
heid van Zaventem zorgvuldig beke
ken moet worden. 'We mogen Zaven
tem niet als een weeski nd behande
len', zegt hij met een vingerwij zing
naar de houding va n de Vlaamse re ge
ring. 'De Vlaamse reger ing erkent
Zaventem in bet Ruimtelijk Structuur
plan Vlaanderen wel als een 'poo n
voor Vlaanderen ', maar ze neem t te
weinig initia tief Ze verschui lt zich
achter instirunonele hindernissen om
niet te moe ten optreden', aldu s Van
Autgaerden.

Randparkings
De eerste bekommernis va n de pro
vincie Vlaams-BrabaIll blij ft dus de
betere bereikbaarheid van Zaventem
via h et spoor (inschakelin g in het
HST-net én uitbouw tot een multim o
daal knoop punt va n ICIIR en VVN) .
Niettemin kijkt de provincie ook
nauwlettend toe op een betere ont
sluiting over de weg. Daarvoor den kt
ze aan de aanleg van grote ran dpar
kings. Vanop die randparkings kunnen
shu ttlediensten naar de luchtb aven
worden georganiseerd .'
Voor de provincie Vlaams-Brabant
mogen de aanslui tingen op de rand

parkings 'in geen geval leiden tot een
nieuwe doorverbinding tllssen E19 en
E40.'

Luchthavenforum
Uit de stu die van Tri tel en de n ota van
de provincie Vlaams-Brabant blijk t dat
gemikt wordt o p een volgehouden
groei van het aandeel van het open-

Herman Van Autgaerden
baar vervoer om Zaventem te berei 
ken . Vandaag maakt- am per IS procent
van de reizigers en werknemers
gebruik va n het openbaar vervoer
naar en van Zaventem. Over tien jaar
zou dat 40 procent m oeten zijn.
De provincie beschouwt de Tritel-stu
die als een goede analyse maar ze kan
een aantal conclusies niet tot de hare
maken. Ze meent dat de studie moe t
worden ingepast in een ruimer con 
cept voo r het vervoer in de ruim ere
Vlaamse rand en het centrale deel van
Vlaams -Brabant. 'Zo 'n totaalconcept
moet ook aandacht hebben voor het
wegennet en voor flankerend beleid
zoals parking beleid' , aldus gedepu 
teerde Van Autgaerden .
Om alles in goede banen te leiden,
rekent de provincie op het 'l uchtha
venforum ' dat onlangs werd opge
richt. Dit informeel overlegorgaan
kwam er op initiati ef van gouverneur
lodewiJk De Witte. 'Om dovemansge
sprekken te ve rmijden wil het lucht
haven forum alle betrokkenen samen
brengen om na te denken over de
toekomst van Zaventem en zijn
bereikbaarheid. Het fo rum zal mee
advies geven over de nodige in gre
pen, zoals de tracés tussen snelwegen
en afs tandparkin gs' , aldus Herman
Van Autgaerden.
Johan Cuppens
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Concert voor
spuitgasten
Op zaterdag J 3 februari
o rganiseert de Vrienden
kring van her Zaventem se
brandweercorps een con
ce rt met Dana Winner in
het Cultureel Centrum
Coloma in Kortenberg. Het
concert begint om 20.00
uur maar vanaf J 9.00 uur
kunt u alvast een plaatsje
innemen. Bovendien maakt
u kans om een vlieg mi g
ticke t in de wacht te sle
pen.
Voor kaarten en inlichtin
gen: 02/757 08 3 I.
DILBEEK

Vrouwen
onder Mekaar
Onder de veelbelovende
noeme r 'Vrouwen Onder
Mekaar' (kortweg' VROM)
start ten Marcella De
Coninck, Jacqueline Van
O ud enhüve en Renilde Ste 
vens een vrouwenbewe
ging in Me rchtem . Met
dames van binnen en bui-

ten de gemeente praten
over o nderwerpen die hen
interesseren, dat is in een
notendop waar de vereni
ging voor staat. 'De
bestaande initiatieven rich
ten zich m eestal tot groe
pen', m erkt Ja cquelin e op.
'Wij w illen Jong en o ud
aantrekken en het niet spe
cifiek hebben over vrou 
wenthema's. Een gespreks 
avo nd over donors of ont
kalking van de beenderen
staat bijvoorbee ld op on s
verlanglij stj e '
In de gemeente wordt
positief gereageerd o p de
o prichting van VROM. Op
de eerste bijeenkoms t in
decem ber van vorig jaar
wa ren ook tViee mann en
aanwezig.
'We konden h en m oeilijk
weigeren ' , zegt Jacqueli ne,
'maa r het ziet er niet naar
uit dat VROM een gem eng-

Als goede buren
Dumeni Columberg en andere Zwitsers dichter bij huis
plegen nogal eens verloren te lopen in onze taalwetge
ving, of er een loopje mee te nemen. Daarom oordeel
de de Vlaamse regering het nuttig om een beknopte
taalgids sam en te stellen .
In de brochure 'Als goede buren , Vlaanderen en de
taalwetgeving ' wordt op een prettig leesbare manier
verteld waarom het maar normaal is dat in Vlaanderen
Nede rlands wordt gesproken.
De gids is bestemd voor het grote publiek en voor alle
buitenlanders in de rand en elders. Hij is gratis ver
krijgbaar in zes talen (Nederlands , Frans , Engels, Duits,
Spaans en Italiaans).
Inlichtingen en bestellingen:
André Verdren, tel. 02/553 56 25,
e-mail andre.verdren@coo.vlaanderen.be
De brochure kan ook besteld worden op volgend
adres: Cel Vlaamse rand, Boudewijnlaan 30,
1000 Brussel.

de beweg ing wordt. De
mannen moelen zelf maar
een clubje oprichten.'
Avh

Info: 052/3700 86.VROM
komt tien keer per jaar
samen.

GROOT-BIJGAARDEN

Eers te zwem
bad voor
gehandicapten
De Zwemclllb van Dilbeek
vzw w il het zwem bad van
Groot-Bijgaarden omvor
men tot een bad voor per
sonen met een handicap.
He t zwembad in GroO[
Bijgaarden is verouderd en
beantwoordt niet meer aan
de Vlarem II-n ormen ,
w aardoor een sluiting
o nafwendbaar lij kt. De
zwem club trok met een
uitgebreid dossier naa r h et
schepencollege, dat posi
tief staat tegenover het ini
tiatief.

Voorzitter va n de Zwem
club van Dilbeek vzw Ludo
Blommaert lich t toe: 'De
gun stige locatie en de uit
geb reide parkeergelegen
h eid maakt van het zwem 
bad in Groot-Bijgaarden
een uitgelezen plaats om
gehandicapten te ontvan
gen . Naast gehandicapten
zo uden we het zwembad
ook wi ll en opens tellen
voor peu ters, kleuters en
bejaarden. Tevens zijn er
revalidalieoefeningen
mog elij k. Eerst moet de
vzw echter h et fiat van het
schepencollege krijgen .
Daarom vrage n we samen
met hui ze De Poel uit
Schepdaal, h et Sin t
Michielsheem en de
oudervereniging van men
taal gehandicapte kinde
ren, afdeling pajo ttenland
de steun van het Dilbeekse
gemeentebestuur. De ver
bo uwingswerken ten
behoeve van een functi o
neel zwembad word en
geraamd op 20 miljoen .
Dit geld hopen we samen
te krijgen via een nog o p
te richten vzw di e spon
sors moet aantrekken . Het
dossier is ni et all een inge
diend bij de gemeente,
maar ook bij de provincie.
Het zwembad in Groot
Bijgaarden zou immers h et
eerste zwembad voor
gehandicapten in Vlaams
Brabant zijn . En dat ver
dient toch ook de steun
va n het provinci ebestuur' ,
meent Blommaert.
Info: Zwemclub van Dil
beek vzw, Ludo Blom
maert, tel. 02/463 24 88.

JH

Subsidies voor bouwgrond
Het Vlaams Woning fonds
n odigt met een informa
tiecampagne gezinnen met
een middelgroot inkomen

aan om in de Vlaamse
rand rond Brussel re
kom en wonen . De lage
rentevoeten en de subsidi e
bij de aankoop va n bouw
grond in de rand moeten
de Vlaamse gezinnen naar
de regio lokken.
Het Vlaams Wüningfonds
liet terzake twee affiches
ontwerpen. Een eerste

heeft betrekking op de
aankoop van bo uwgrond
in de Vlaamse rand, een
tweede affiche zet aan tot
lenen voor een
bouwgrond in de
rand. Het Vlaams
Woningfonds
treedt uitsluitend
op binnen
vvoningbouw -en
woonvernieu
wingsgebieden in
de Vlaamse rand.
Het lage renteta
ri ef geldt dan ook uitslui
tend voor de zes facilitei
ten gem eenten en zestien
andere randgemeenten .
Gezinnen m et een middel
groo t inkomen (1,2 mil
joen voor alleenstaanden ,
1,7 miljoen voor gezin
nen) kunnen leningen
krijgen m et een degressie
ve rentevoet van 4,61 pro-

HET VERHUISD STADHUIS
et gemeen tehuis van Groo t-Bijgaarden is een prachtig
gebouw, uitgevoerd in Spaanse baksteen en verhoogd m et
dakvensters , pun t- en trapge- z
vels. Bet dateert officieel uit ~
161 7, maar werd opgetrok- ;
ken tussen mei 1933 en juni ~
934.
~
2
Hoe komt het 'huis-in-het :;>
midden' aan die uiteenlo
pe de dateringen? Het hui
dige gemeentehuis werd
inderdaad gebouwd in
1617, evenwel niet op deze
plek, maar als landelijke woning en boerderij in Gansho
ren. Het pand heette indertij d 'De Pampoel' . Toen in de
Jaren dertig achter de Basiliek van Koekelberg de Keizer
Karellaan werd aang elegd, stond de oude hoeve in de weg
en dus werd ze in april 1933 zorgvuldig afgebroken . Inder
daad zorgvuldig, want ze werd op het gemeenteplein van
Groot-Bijgaarden m et dezelfde aloude materialen heropge
bouwd door Raymond Pelgrims de Bigard , de 28e eigenaar
van.het nabijgelegen Kasteel van Groot-Bijgaarden. De m an
tekende ook voor de restauratie van het 'Brouwershuis' op
e Brusselse Grote Markt, het 'Mercatorhuis' in Antwerpen,
alsook van de kastelen van Groot-Bijgaarden, Beersel, Bon
lez en Lavaux-Sainte-Anne.
Adel verplicht !

JR

cent. Voor de aankoop van
bou wgrond buiten de
woningbouw -en woon
verni euwingsgebieden in
de rand , kunnen gezinnen
lenen vanaf 2 procent.
Het Vlaams Woningfonds
ve rspreidde de twee affi
ches via de gem eenten, de
culturele centra van vzw
De Rand, de no tarissen en
de bestuursleden van de
gezins bewegin g.
ASSE

Info: Inlichtingen op gratis
nummer: 0800-16287

JH

Wegwijs met
info-mobiel

KRAAINEM

Creatieve
kinderateliers
Nederlandstalige spruiten
kunnen voortaan in Kraai
n em terecht in creati eve
kinderateliers. Bedoeling is
de kinderen op een zinvol
le en creatieve mani er de
woensdagnamiddag te
laten doorbrengen De cre
atieve ateliers ligg en in het
verlengd e van de
naschoolse
opvang en vinden
plaats in Gemeen
schapscentrum De
Lijsterbes, LiJster
bessenlaan 6.
Verdeeld in een
groep kleuters ,
leerling en van h et
eerste tot het
derde leerjaar en
van h et vierde tot het
zesde leeqaar, kunnen de
kinderen inschrij ven voor
een bewegings- en dansna
middag, een middag rond
kleren en kostumeren ,
speels het alfabet leren o f
een roll enspel. Er zijn zes
tien kinderen per groep
toegelaten Deelnemen
kost 500 frank voor drie
namiddagen.
Avh
Info: tel. 02/721 28 06.

De intercommunal e Haviland startte begin januari
met een rijdende info rma
tie- en doe-tentoon stelling.
Met de infornobiel wiJ de
intercommunale kinderen
en volwassenen wegwij s
maken in de afvalproble
matiek.
Sigrid Willems van Havi
land licht toe: 'Van af janu
ari 1999 gaat Haviland
met zijn infomobi el op
ronde in de gemeenten
omdat w e deze interactieve
vorm van informatiever
spreiding doeltreffender
vinden dan folders.'
Vier informati epanelen in
de mo biel tonen aan dat
afval een probleem is en
blijft als er geen werk
wordt gemaakt van afval
voorkoming en selectieve
inzameling. Een animator
staat onder andere in voor
een aangepast programma
voor scholen. Naast Havi
land willen ook andere
intercommunales gebrUik
maken van de infomobiel.
De lichte vrachtwag en
we rd gefinancierd met
subsidies van de provincie
Vlaams-Brabant.
Info: Haviland, infomobiel,
tel. 02/466 5 1 00.
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GEZOND IN
DE RAND? (I)

Er is altijd wel een

Stadsbewoners ontvluchten
soms de stad, maar is de
'groene' rand errond wel zo
gezond? De rand heeft zo
zijn eigen problemen die de
gezondheid van zijn bewo
ners evengoed nadelig kun
nen beïnvloeden. In een aan
tal afleveringen houdt Rand
Krant de vinger aan de pols
en peilen we naar boosdoe
ners en remedies.

De gezondheids
indicatoren geven
geen specifieke
informatie over
de gezondheid
van de randbewo
ners, onder meer
omdat inwoners
uit de rand met
hun problemen
vaak naar zieken
huizen in de
hoofdstad trek
ken. Dat neemt
niet weg dat ste
den en hoofdste
deliJke randgebieden met typische
problemen h ebben te kampen en
deze wetenschap opent perspectieven
voor een zinvolle benadering.
Armoede is bijvoorbeeld een feno
meen dat welig tiert in en rond grote
steden . De kwaal heeft verstrekkende
gevolgen niet alleen voor de gezond
heid, maar ook voor de toegankelijk
heid van de gezondheidszorg. Sterk
verstedeli jkte en geïndustrialiseerde
ge bieden hebben ook veel milieupro
blemen en daar blijft de Vlaamse rand
al evenmin van gespaard.

Dokter Wim Aelvoet is de man achter
de 'Gezondheidsindi catoren' van de
Vlaamse overheid. cijfermateriaal
waarmee elk Jaar de globale gezond
h eidssituatie in Vlaanderen in kaart
wo rdt gebracht. War zijn volgen s hem
de belan grijkste factoren die de
gezondheid bedreig en) 'Onze
gezondheid wordt beïnvloed door
armoede, het milieu, leven sstijlen .
voedin g en genetica. het aanbod van
gezondheidsdiensten en het gebrUik
dat daar al dan niet van word t
gemaakt', aldus Wim Aelvoet.

Comment se porte
la périphérie 1 
11 arrive que les, citadins quittent la ville
pour chercher 'I'air pur et sain de la
périphérie'. Mais I'air de la périphérie est-il
sisain ? Elle aussi a, en èffet, ses problèmes
propres, susceptibles d'affecter négative~ ' .
ment la santé de ses habitants. Le Rand
Krant consacre un certain nombre de
numéros aux différents problèmes et aux
remèdesenvisagés. Le premier numéro
. étudiera Ie phénomène de la pauvreté et
ses conséquences sur les soins de santé et
la pollution atmosphérique, un pr9blème
. typique des communes périphériques des
grandes agglomérations urbaines.
Pauvreté, pollution atmosphérique, problè
mes de trafic, ozone, tels sont quelques
exemples parmi d'autres des problèmes
auxquels les habitants de la périphérie sont
de plus en plus confrontés. Parmiles autres
. fléaux à combattre figurent également une
alimentation insuffisante, la cigarette et une
consommation immodérée d'alcool. Dans
la prochaine édition du RandKrant, nous
nous pencherons sur lesefforts déploy~s
par les pouvoirs publics en matière de pro,
motion de la santé.

zonder te beseffen dat je ook daar een
fortuin moet betalen voor een dak
boven je h oofd. 'Soms betaalt een
Brussels OCMW voor een arm gezin
de waarborg voor een huurwo ning
en de eerste maand huur in onze
gemeente'. vertelt OCMW-secretaris
Frank Bundervoet. 'Dat is een pleis ter
op een houten been; voor een voch
tig en ongezond krot in de dorpskern
met een wc buiten wordt hi er tot
20.0 00 fr. per maand gevraagd en dat
kunnen arme mensen gewoon niet
op tafel leggen.'

Fortuin voor een krot

Arm = kwetsbaar

Wat heeft de rand met armoede te
maken) Grote steden trekken arme
mensen aan. maar die blijven daar
niet altijd. Zo wonen er in Vilvoorde
veel Noord-Afrikaanse migranten . die
daar naartoe zij n getrokken toen de
Brusselse Noordwijk tegen de vlakte
ging. Maar ook Sint-Genesius-Rode.
één van de rijkste gemeenten van het
land. heeft een arme dorpskern met
zo'n 65 bestaansminimumtrekkers en
78 kandidaat-vluchtelingen. In de
rand scoort Rod e relatief hoog op het
vlak van SIF-pu nten (criteria die wij 
zen op de aanwezigheid van kwetsba
re groepen. waardoor de gemeente
aanspraak kan maken op bijkomende
financie ring van het Sociaal Impuls
Fonds). Ook Drogenbos, Halle,
Wezenbeek-Oppem. Sint-Pieters
Leeuw. Zaventem. Overi jse. Mach elen
en Kraainem h ebben hoge SIF -scores.
Arme gezinnen die de hoge huurprij 
zen in Brussel niet kunnen betalen.
trekken vaak spontaan naar de rand.

Professor Fred Louckx. de promotor
van het Steunpunt Samenleving en
Gezondheid (VUB). ve rzamelt al
negen jaar informatie over het ver
band tussen gezondheid en arm oede.
Hij onderzocht of armere mensen
m eer gezondheidsklachten hebben. of
zij vlugger sterven en o f zij het moei
hjker hebben om toegang te krijgen
tot de gezondheidszorg. zodat ze het
dientengevolge ook moeilijker heb
b en om iets aan hun problemen te
doen. Fred Louckx: 'Onderzoek too nt
aan dat met de armoede ook de kans
op gezondheidsklachten toeneemt. De
kla chten zijn heel verscheiden, van
een lager geboortegewicht. een klei 
nere lichaamsleng te van volwassenen .
tot de m eeste lan gdurige aandoenin 
gen (zoals chronische bronchitis.
hartklachten. maagzweren. suiker
ziekte .... ) met uiteraard arbeidsonge
schikthe id als gevolg en zelfs sterfte
op volwassen leeftijd.'
Professor Louckx onderzocht onder

vuiltje aan de lucht
m eer in welke mate de besparingen in
de m edische sector de toegankelijk
h eid van de gezondheidszorg voor
armere mensen bem oeilijken. Voo ral
drastische verhoging van de remgel
den (he t gedeelte dat d e mensen uit
hW1 eigen portem onn ee moeten beta
len) zorgt voor grote problemen bij
d e m inder begoede bevolkingsgroe
pen . Doktersbezoeken en noodzakelij
ke in grepen worden uitgesteld omdat
d e armen die ni et m eer kunnen beta
len . De conclusie is dat mensen naar
mate ze armer z.iJn, kwetsbaarder wo r
den op het vlak van gezondheid en
m ortaliteit en dat te gelijk de toegang
to t d e zorg steed s mee r in het gedran g
komt.

Happen naar adem
Na as t armoede is ook luchtvervuiling
een typisch p ro bl eem van randgebie
den rond grote stedelijke agglo m era
ties. De vuile luchtma ssa 's ontstaan
vooral op de drukke verkeersaders in
en om de stad. Op hete zomerdag en
zorgen ze in d e stad, maar ook in d e
groene zones daa r buiten, voor ver
hoogde ozonco ncentraties door een
(fo tochemische) reactie van het zon
licht op de vervuilde substanti es.
Ademhalingsp roblemen zijn du s sche
ring en inslag, om nog maar te zwij
gen over d e permanente aanslag van
het razend e ve rkeer op de zenu wen
van de randbewoners.
De luchtsamenstelling in de rand
wordt door de Vlaamse Mili eumaat
schappij (VMM) in kaart gebracht.
'Zes meetstati o ns volgen de situatie op
d e voet', aid us directeur Edward Roe
kens, de direc teur van de immissie
meetnetten lucht. 'Op de VRT-mast in
Sint-Pieters-Leeuw heeft de VMM op
200 meter h o o gte een onderzoekssta
tion gebou wd dat de aanmaak van
ozon in h et oog houdt. Een onderzoek
in Steenokkerzeel moet in d e loop van
de lente informatie opleveren over de
lucl1lkwaliteit ro ndom Zaventem.'
Voor Edward Roelens is het een uitge
maakte zaak dat het verkeer in en
rond Brussel in hoofdzaak verant
woordelijk is voor de lu chtvervuiling
in de rand . De vuile stoffen (s tik
stofoxide, ben zeen , fijn sto [,. .. ) kom en
volgens de VMM door ve rplaatsing via
hoofdzakelijk zuidwestenwin den (in

zo 'n 70% lager li ggen d an in 1990 ,
al s we onder de n o rmen willen blij
ven. Om dat niveau te bereiken m oet
er drastisch werk wo rden gemaakt van
de productie van bijvoorbeeld schone
re auto 's, maar Brusselaars en randbe
Schonere auto's
wo ners moeten e r eveneens toe wor
d en aangezet om voor de extra ver
Elke zomer wordt een reusa chtig
vuilende kortere afstanden het open
gebied (500 op 500 km) van de zuid
westkust van Engeland, tot No ord
baar vervoer te nem en, wat neerko mt
Frankrijk, Zuid-Nederland en Noord
o p een mentaliteitswij ziging en een
aangepast
openbaar vervoer.
west-Duitsland en Luxemburg met
Vervuiling
aanpakken is weliswaar
veel industrie en een dichte bewoning
m oeilijk, maar ni et onmogelijk. Dat
met het ozonprobleem geconfron
illustreert Gerwin Dumont m et het
teerd. In h et hart van dat ozonpro
voorbeeld van zwavel: 'Het is van in
bleem ligt Brussel. Uiteraard kan zo'n
' 87 geleden d at h et zwavel gehalte in
de lucht op ko ude winterdagen no g
boven de toe gelaten drempel steeg. In
15 jaar tijd (tu ssen 1980 en 1995)
zijn we erin geslaagd om d e zwavel
uitstoot m et tweederde te ve rminde
2 ren. In het geval van zwavel konden
2
we de uitstoot wel gemakkelijker aan
pakken, omdat het probleem veel
meer gelo kaliseerd w as, bij vo orbeeld
in de buurt van elektriciteitscentrales.'

60% van de gevallen) overwegend
richting noord-oosten van de hoofd
stad terecht, met name in Sint-Ste
vens-Woluwe, Diegem, Machelen, Vil
voorde en Grimbergen.

Boosdoeners en remedies

Het permanente
verkeer bezorgt de
randbewoners
ademhalings
problemen en gierende
zenuwen
immens probleem alleen maar op
Euro pees niveau worden aangepakt
via het opstellen van nieuwe normen.
Gerwin Dumont , de ozonspecialist
van de Interregio nale Cel l eefmilieu
d enkt evenwel dat dit niet zo eenvou
dig is. Gerwin Dumont: 'In 2010
m oet de uitstoot van stikstofoxid en
(NOx) en de Vluch tige Organische
Samenstellingen (VOS) gemiddeld

Armoede, luchtvervuiling, verkeers
overlast, o zon , he t zijn niet d e enige
gezondhe idsrisico 's waarmee de rand
bewoners in toenemende mate wor
den geconfronteerd. Onevenwichtige
voeding, overmatig alcoho lgebruik,
roken en ander risicogedra g behoren
eveneens tot d e boosdoeners die een
nefaste invloed hebben op d e gezond
heid. Onder het motto 'voorkomen is
beter dan genezen' stelt de provincie
Vlaam s-Brabant in d e mate van het
mogelijke financiële middelen ter
beschikkmg om een gezonde levens
stiJl te promoten. Gem eenten die
daarin actief participeren -en dat zijn
er n ogal wat- mogen rekenen op een
subsidie van 100 .000 frank.
De Vlaa m se regering laat zich al even
min o nbetuigd inzake gezondheids
promo tie en zet jaarlijks een aantal
proj ecten op stapel die gericht zijn op
specifieke doelgroepen zoals scholen
en bedrij ven.
Hoe deze inspanningen specifiek
gestalte krijgen in de rand leest u in
d e komende maanden in RandKrant
in onze reeks 'Gezond in de rand' .
Marleen Teugels
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Ofschoon hij dagelijks het
weer voorspelt op radio en
televisie, waagt weerman
Frank Deboosere zich niet
graag aan voorspellingen. De
man uit Westrode -een deel
gemeente van Wolvertem- die
ook het wetenschappelijk
magazine 'De kip of het ei'
presenteert, vindt dat we
anno 1999 nog nauwelijks iets
over de wereld weten.

10

FDB 'We weten niet eens hoe de
wereld er binnen een jaar zal uitzien,
laat staan binnen sa of 100 jaar. Er zijn
nog zoveel onverwachte en onbekende
factoren die plotseling kunnen opdui
ken en waar we totaal geen idee van
hebben. Dat geldt ook voor het klimaat.
Het is bijvoorbeeld duidelijk dat we nu
een aantal warme Jaren meemaken,
maar wat daar de oorzaak van is, dat
weten we niet. Dergelijke periodes zijn
er ook i.n de middeleeuwen geweest en
blijkbaar hebben we dat overleefd.

Schitterend spektakel
Een weersvoorspelling voor dit nieuwe
jaar zit er dus niet in, maar wellicht kunt
u al iets kwijt over de zonsverduistering
die op I I augustus ook bij ons zal te
zien zijn?
FDB Dan trek ik naar het uiterste zui
den van België, want daar kun Je zien
hoe rond 12.27 uur de maan geduren 
de twee minuten helemaal voor de zon
schuift. Dat is niet het geval in het
grootste deel van ons land, waar onge
veer tussen I en 4 procent zon licht zal
overblijven. Volksgezondheid zou overi
gens dringend met een voorlichtings
campagne moeten starten om de men
sen te waarschuwen; als Je zonder de
juiste bescherming zelfs maar naar 1%
zonlicht kijkt, kun je je netvlies ver
branden en wordt je blind. Hel belooft
alleszins een schitterend spektakel te
worden: het wordt helemaal donker, de
sterren worden zichtbaar, het wordt
kouder, Je ziet een groot gat en vlam
men en de vogels stoppen met fluiten
omdat ze denken dat het nacht is.
Afgezien van dit evenement vind ik dat
je sO\vieso op tijd en stond naar boven
moet kijken, zowel overdag als 's
nachts. Het is een goede remedie tegen
van alles en nog wat en zeker voor

Jongens en wetenschap?
FDB Nee, niet alleen jongens en
wetenschap, er waren ook meisjes bij
en dat maakte het héél interessant want
de scholen waren toen niet gemengd.
Ik vind het een zegen voor mijn drie
kinderen dat scholen nu wél gemengd
zijn. Wat ik wel Jammer vind is dat ik
op school (ik deed Latijn-Wiskunde)
geen Duits of economie kreeg. Je komt
van de schoolbanken en je weet alles
over Titus Livius en Virgilius.

Maar je vraagt je af wat in 's hemels
naam bedoeld wordt met de Dow Jones?

Weerman
Frank Deboosere

'Over de wereld
weten we nog
niet veel'
Iemand die hypernerveus is zoals ik. Ik
heb net een nieuwe telescoop gekocht
(onder het mom van 'het is belangrijk
voor de kinderen "). Je kijkt ver weg,
maar je leert alles over de mensen, over
hoe het vroeger was, hoe het nu is en
misschien ook wel over de toekomst.
We blijven enthousia st, mi sschien
tegen beter weten in.

U spreekt vaak in termen van 'we'.
FDB Ja, dat probeer ik of dat probe
ren we zo vaak mogelijk te doen omdat
we inderdaad een groep zijn, ook voor
wat het weerbericht betreft. Wé voor
spellen het weer, niet ik, ik ben maar
een klein raderrje in een groot netwerk.
Toen ik jong(er) was werd ik al gecon
fronteerd met het democratisch proces
in onze zelf opgerichte sterrenclub 'Pal
las' in Mechelen. Je zat met zoveel
leden en dus met minstens evenveel
ideeën en dat moest je dan in goede
banen zien te leiden. We hadden bij
voorbeeld een werkgroep voor de zon,
één voor de vallende sterren, een tijd
schrift op stencil: 'De Pallasscoop' , we
gingen op zomerkamp, winterkamp,
het was een gouden tijd.

FDB Erger. Als iemand mij zei, 'hier is
een cheque' dan wist ik niet eens wat
dat was of wat ik ermee moest aanvan
gen. We hadden geen benul daarvan,
we wisten totaal niets. Dat is nu wel
anders. Het is een misvatting te denken
dat de jeugd niets weet en geen inte
resse heeft voor wetenschap. Ze hebben
natuurlijk minder levenservaring, maar
wat kennis betreft weten ze meer dan
jij en ik. Helaas volgen de media niet.
Bij elk tv-programma waarin een vraag
over wetenschap gesteld wordt moeten
alle bekende Vlamingen blijkbaar in
koor roepen 'bah', 'verschrikkelijk' en
'walg, walg, walg'.
Als de minste schrijver ook maar de
kleinste prijs ontvangt dan komt dat
meteen op radio en tv, maar weten
schappers worden voorgesteld als idiote
kwieten. Die zitten er natuurlijk wel
russen, maar die zijn er net zo goed bij
de schrijvers. Culruur is heel belangrijk,
maar ook wetenschap behoort tot die
cultuur en vandaag wordt die weten
schap in een verdomhoekje geduwd.

Nachtmerries over falen
Gaat men er te snel van uit dat mensen
niet geïnteresseerd zijn in wetenschap?
FDB Het is een vicieuze cirkel. Men
denkt dat er geen interesse is, dus er
zijn minder programma's en ga zo
maar door. In mijn tijd was er nog
' Verover de aarde', nu zijn er zoveel
zenders meer en is het aanbod nog
kleiner. Je moet natuurlijk geen pro
gramma's maken over de hoofden van
de mensen heen , maar het organiseren
van brood en spelen zoals dat nu meer
en meer gebeurt, tja, dat is het ook
nier.

Met 'De kip of het ei' halen we weke
lijks kij kcijfers van 350 a 400 000 ,
maar de toekoms t van het programma
is o nzeker. In dat geval is het weerbe
richt mogelijk no g het enige populair
wetenschappelijke programma op de
Vlaamse televisie.

Met welke studies komt iemand van een
jeugdsterrenc/ub in Mechelen bij de VRT
terecht?
FDB Mij n studies , dat is een leuk
onderwerp. In de humaniora ging alles
nogal vanzelf en moest ik nooit stude
ren. Dat heeft als nadeel dat je niet léért
studeren. Mijn stud ie natuurkunde aan
de un iversiteit is dan ook niet van een
leien dakje gelopen: sukkelen en bissen
tot in de eerste licenti e. Op een bepaald
moment had ik er schoon genoeg van
en vond ik dat ik de foute richting had
gekozen, als actieve waarnemer en
o bserva tor en had ik het moeilijk m et
de wetenschappers die op een heel

'Het is een misvatting te
denken dat de jeugd
geen interesse heeft
voor wetenschap'

klein domeintje zitten en die de boel
niet open gooien . De belangrijkste
reden om te stoppen m et die studies
was natuurlijk wel m ijn onkunde om
goed te studeren ' Ik heb het toen over
een andere boeg gegooid en heb
regentaat Engels, Nederlands en
Geschiedenis gevo lgd. In feite kan ik
dus niets en voel ik vandaag nog de
drang om dat goed te ma ken, om

Weatherman
Frank Deboosere:

200% te geven . Dat zal ik
verm oedelijk de rest van
m ijn leven meedragen In
een posi ti eve vertalin g
klinkt dat als volgt: 'ik ben
voortdu rend gem otiveerd'
en 'ik ben alti jd op zoek
naar nieuwe uitdagingen ',
maar ik heb nog steeds
nachtmerries over falen en
dom zijn. Ziezo, nu weet je
het allemaall

Who the heli is
Armand Pien?
Hoe bent u uiteindelijk in de
rand terecht gekomen?
FDB Na m ijn studies heb
ik mijn burgerdienst op de
sterrenwach t van Grimber
gen gedaan, waar ik me
vooral bezig hield met pro
grammeren . Ui teindelijk
kwam ik bij het bedrijf
S.WI.F. T terech t waar ik
werkte op de diens t 'Oplei
ding en Vormi ng '. In mid
dels werkte ik al voor tv.
Toen ik vri jaf vroeg naar
aanleiding van het afscheid
van Armand Pien kreeg ik
als antvvoord : 'who the heli
is Armand Pien J' . Ik hield
het daar toen voor bekeken
en ben teruggegaan naar de sterren 
wacht, waar ik ui teraard aanzienli jk
minder verdiende. Zo zijn mij n vrouw
en ik ook in de rand terecht gekomen .
Tijdens mij n burgerdienst verdi ende ik
niet veel en daarom kozen we voor
Strombeek-Bever in plaats va n het
duurdere Grim bergen . We hebben daar
een tiental jaar gewoond, totdat we zelf
hebben gebouwd in Westrode. Het is
een deelgemeente van Wolvertem dat

Although he forecasts the weather almost every
day on radio and TY, weatherman Frank
Deboosere doesn't like making predictions
'We still don't know much
about the future. Moreover, he finds that in
about the world'
1999 we know hardly anything about the world.
"We don't even know what the world will look
like one year from now, to say nothing of 50 or
100. There are still so many unexpected or unknown factors where we're totally in
the dark. That goes for the climate, too", says our man in Westrode, a sub-commune
of Wolvertem. What he can teil us however is that the solar eclipse we will be able
to see on August I Ith will be a truly dazzling spectacle. Deboosere warns that even
the little remaining sunlight (I %) makes it too dangerous to look directly at the sun
without special eye protection. Apart from that event, the weatherman recommends
looking up to the heavens from time to time, since he finds it a good remedy for vir
tually everything!

een stukje Meise is, aan de overkant van
de straat is het Kapelle-op-den-Bos , en
een paar huizen verder is het Londer
zeel, om het ingew ikkeld te m aken . Wij
zitten in de telefoonzone 0 I 5, op 2 km
van het centrum van Kapelle-op-den 
Bos en Londerzeel en voor alle admini
stratie m oelen we naar Wolvertem, 8
kilometer verder.

Desalniettemin woont u er graag?
FDB Toen ik trouwde en m et mijn
vrouw besloot in de rand te gaan
wonen , had zij wel bezwaren in de zin
van 'ho, ik zal Frans moeten spreken
met al die Franstaligen '. Ik zei, maar
schat da t is geen pro bleem: Strombeek
is gefusioneerd m et Grimbergen, dat is
Vlaanderen en dus wordt er Nederlands
gesproken. We gingen er eens rondkij 
ken, stapten het eerste he t beste café
binnen en werden aangesproken in .
het Frans. Mijn vrouw zei 'zie Je wel' I
En ik zei, nee, nee schat, he t is niét zo '
Geneviève Ostyn

OCMW's fungeren liever
niet als klein kasteeltje
Ten gevolge van het stijgend
aantal vluchtelingen zitten
de officiële opvangcentra
overvol. De Dienst Vreemde
lingenzaken stuurt de asiel
zoekers nu noodgedwongen
rechtstreeks naar de
OCMW's, maar die weten
ook vaak geen blijf met de
vreemdelingen. Randkrant
sprak met vertegenwoordi
gers van het OCMW van
Tervuren en dat van Vilvoor
de.
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'Wie had kunnen denken da t de toe
loop zo'n afmetingen zou aanne 
men )' , vraagt OCMW-voorzitter Theo
Debeer van Tervuren zich vertwijfeld
af 'Vóór augustus kregen we al heel
wat vreemdelingen over de vloer,
maar nu is het echt massaal. We wor
den gewoon overstelpt. Nu moeten
we 16 gezinshoofden opvangen per
contingent van 3000 vluchtelingen
dat het land binnenkomt. Twee jaar
geleden haalden we dat contingent
om de vijf maand en nu om de
anderhalve maand. Wij hebben zelfs
de tijd niet meer om ons doeltreffend
te orgal1lseren.

OCMW's overwhelmed
Today, all over the world there are hund
reds of thousands of people who, for a
wide variety of reasons, have fled their
homelands. Every yea r around fifty thou
sand of them arrive in Belgium requesting
asylum. The legal procedure triggered by
such a request is complicated and takes a
lot of t ime , during which the government is
responsible fo r taking care of the asylum
seekers. Because the official refugee cent
res are al ready seriously ove rcrowded, asy
lum seeke rs are now being sent on to the
OCMW's [Belgium 's network of public
social ass istance centres], wh ich in the
meantime have also been swamped. "Asy
lum seekers are being sent all over the
country wit h little more than a street map
in thei r hands", one hears at the OCMW in
Vilvoorde . "We are simply overwhelmed,
and we don 't even have the time to o rgani
se ourselves effectively". Both OCMW
chairman regret that the government did
not consult with the OCMW's first.

Op zoek naar het OCMW
Wie als vluch teli ng erkend vvil wor
den , moet asiel aanvragen bij de
Dienst Vreemdeli ngenzaken (DVZ) .
Op dat ogen bli k start een ' ontvanke
lijkheidsonderzoek ' . Als de dienst de
asielzoeker niet on tvankelijk verklaart
m oet hij binnen de vijf dagen het
land verlaten. Hij kan evenwel beroep
aantekenen tegen deze uitwijzing bij
het Commissariaat-Generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen
(CGVS) . Hoofd van de Sociale Dienst
Hedwig Hendrickx van het OCMW
van Vilvoorde verdu idelij kt : 'Normaal
vang t de overheid de kandidaat asiel
zoekers tijd ens het omvankelijkheids
onderzoek op in een onthaaltellUis
zoals bij voorbeeld het Klein Kasteel
qe. Door de gro te toeloop is er daar
echte r geen plaats meer en worden
de asielzoe kers met niet vee l meer
dan een stadsplann etj e naar OCMW's
in het land gestuurd.'
Wachtregister
De DVZ schrijft de asielzoekers in een
Wachtregister in omdat ze niet inge
schreven m ogen worden in het
Bevolkingsregister. Hierdoor wordt
hen ambtshalve een OCMW toege
kend dat m oet instaan voor hun
opvang en het uitbetalen van het
steungeld. Voorzitter Debeer: 'Ze wor
den toegewezen aan een OCMW
maar uiteindelijk brengen wij ze
onder waar we plaats vinden en dat
kan overal zijn . Aanvankelijk konden
we terecht in het Klei n Kasteeltje , dan
zijn we ove rgeschakeld naar Het Rode

Kruis, Het Leger des HeiIs, PovereIlo,
enzovoort, maar al deze tehUizen zit
ten llU ook al overvol. We proberen
nu in de pri vé-sector huizen te vin
den maar da t is erg moeilijk . In
Tervuren hebben we momenteel
zestig asielzoekersgezinn en .
Zestig huizen, dat komt over 
een met een kleine straat h é l
Tegen de geldende huurprij s
kunnen we dat gewoon niet
betalen.' Hedwig Hendrickx:
'Als OCMW beschikken we over
enkele doorgangswoningen die
we normaal vrij houden voor
crisissituaties zoals een grote
brand of een overstroming,
maar ook daar hebben we nu al
asielzoekers in moeten onderbrenger!. Ondertussen zoeken
we naar een ander onderkomen en
hopen we maar dat er geen rampen
gebeuren'

Verdeelsleutel
Het aa ntal asielzoekers wo rdt volgens
een ve rd eelsleutel aan een OCMW
toegewezen. Deze sleutel, die gehan
teerd wordt in het nationaal sprei
dingsplan, wordt opgemaakt op basis
vall de rijk dom van de gemeente, het
aantal bestaansminimumtrekkers , het
aantal kansa rme n, enzovoort. Zowel
Vilvoorde als Tervuren m oeten J 6
gezin shoofden opvangen per sch ijf
va n 3000 binn enkomende vluchtelin
gen . Het zit de beide voorzitters hoog
dat niemand hun m ening heeft
gevraagd over de parameters die de
overheld hanteert bij het opstellen
van deze verdeelsleutel. Voorzitter
Debeer : 'Vóór het spreidingsplan had
den we in to taal j 7 vlu chtelingen in
Tervuren. Met het spreidingsplan
hebben we nu 60 gezinshoofden. Dat
betekent in de praktijk m eer dan
honderd personen waarvoor we alles
moeten doen, plus m oeten we ook
nog zorgen voor de opvan g va n die
genen di e er elke dag bijkomen. Heel
onze taak verdeli ng ligt gewoon over
hoop. De bejaardenzorg lijdt eronder,
het Sociaal Impulsfonds staat o p een
waakvlammetje, enzovoort. Alles wat
maar enigszins kan worde n uitge
steld, wordt uitgesteld . AI onze aan
dacht gaat m omenteel naa r de vluch
telingen en dat zal vooralsnog waar
schijnliJk niet veranderen vrees ik.'
Flor Stein

Provincie wil miserie
na illegale bouw voorkomen
De provincie Vlaams-Brabant
wil voorkomen dat nog meer
mensen zich miserie op de
hals halen door illegaal te
bouwen: 'Verbouw nooit zon
der vergunning' luidt de slo
gan van een merkwaardig
getimede campagne. Dat er
in Vlaams-Brabant nog veel
zal moeten worden afgebro
ken lijdt geen twijfel. Alleen
doet de meerderheid van
overtreders het liever zelf.
Uitgerekend op het moment dat in
Meise en in Sint-joris- Weert op spec
taculaire wijze illegal e villa's worden
gesloopt, voert de provincie Vlaams
Brabant een sensi biliseringscampagne
tegen bouwmisdrijven. Perfide timing
of toeva P 'Het is toeval', reageert Jan
Anthoons, provinciaal gedeputeerde
verantwoordelijk voor ruimtelijke
ordening. 'We zijn eigenlijk verbaasd
door de enorme aandacht van de
media voor deze afbraken. In Vlaams 
Brabant zijn in het verled en nog hui
zen afgebroken, maar dan op vrij wil

lige basis en daar keek geen kat naar
om. In feite wordt bijna dagelijks iets
afgebroken. Onze campagne was pre
cies een reactie op die constante
stroom van geweigerd e regularisaties.
De provincie krijgt voortdurend aan
vragen om gebouwen en verbo uwin
gen zonder vergunningen toch te
wettigen. In 80 procent van de geval 
len moeten we dat weigeren, me t all e

gevolgen vandien. De campagne heeft
precies tot doel al die miserie te voor
komen.'
Zegt Anne De Graeve van de adminis
tratie ruimtelijke ordening Vlaams
Bra bant: 'De ambtshalve slopingen
zijn inderdaad een restant. 60 % van
de bouwovertreders voert het vonnis
van de rechter binnen de twaalf
maanden zelf uit, en de grote meer
derheid van de res terende 40% breekt
zelf af nadat de deurwaarder hen nog
eens to t uitvoering heeft aangemaand.
Ambtshalve slopen kost honderddui
zenden franken meer dan het zelf
doen.'

Ook voor tuinmuurtjes
en dakvensters
De campagne wil er vooral op wij zen
dat je voor zeer veel zaken een bouw
vergunning nodig heb t. Die heb Je
onder meer nodig als je een gebouw,
hoe klein ook, afbreekt, als je het ver
bouwt om er twee gezinswoningen in
plaats van één van te maken, als je de
raamopeningen wijzigt of een dak
venster plaatst, als je bomen velt,
tuinmuurtjes bouwt , veranda's of
priëlen neerpoot. .. In al die gevallen
is een vergunning vereist. En deze
opsomming is lang niet volledig: dus
wie tWijfelt, kan maar beter navraag
doen .
Wie de lijst goed doorneemt, beseft
dat het van de Vlaming een heuse
mentaliteitswijziging zal vergen om
voor al die zaken een vergunning aan
te vragen aan de overheid.
Jan Anthoons gelooft dat precies de
spectaculaire slopingen de campagne
ondersteunen. 'De mensen weten nu
dat het niet langer opgaat te denken
dat de overheid hun illegale bouw
toch niet zal dur ven afbreken. Wat nu
gebeurt, wijzigt de mentaliteit.'
Nog 20 in de pijplijn
Zitten er nog meer slopingen in de
pijplijn in de rand) Omdat er geen
aparte cijfers worden bijgehouden
over de rand is dat niet te zeggen . Wel
is het zo dat er in Vlaams-Brabant
momenteel twintig gevallen in de
finale fase zijn beland. Dat wil con

creet zeggen dat een deurwaarder het
vonnis nog eens aan de overtreders
heeft betekend en ze nog drie tot zes
maand krijgen voor de uitvoering
ervan.
Jan Anthoons vertrouwt er op dat de
gemeenten de grote rol die ze in toe
komst zullen m oeten spelen in de
ruimtelijke ordening ook terdege op
zich zullen gaan nemen. Ook al waren
de ervaringen in het verleden nega
tief. 'Het klopt dat gemeentelijke ver
antwoordelijken al te dikwijls links
keken als er rechts een bouwovertre
ding was. Maar ik geloof dat er zich
een mentaliteitswijziging begint af te
tekenen. De vijf opleidingsdagen voor
gemeentelijke ambtenaren die de pro
vincie organiseert, zitten helemaal vol.
We hebben er zelfs al een zesde moe
ten beleggen. 180 mensen van 6S
gemeenten, die het fijne willen weten
over hun taak in de ruimtelijke orde
ning, dat is toch niet niks. Nee, ik
denk dat de gemeenten nu wakker
schieten.'
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John Vandaele

Eviter les abus dans Ie
domaine de la construction
Au moment précis ou des villas construites
dans I'illégalité sont rasées de manière specta
culaire, Ie hasard veut que la province du Bra
bant flamand mène une campagne de sensibili
sation contre les abus dans Ie domaine de la
construction. 'Ne procédez jamais à des tra
vaux d'aménagement sans permis', tel est Ie
slogan de la campagne, qui entend avant tout
attirer I'attention sur Ie fait que I'obligatian de
permis s'applique à un très grand nombre de
travaux. 11 ne fait pas de doute qu'iI faudra
encore procéder à de nombreuses démalitions
en Brabant flamand, mais la majorité des per
sonnes en infraction préfèrent s'en charger
elles-mêmes. Les communes devrant jouer un
róle plus important à I'avenir en matière
d'aménagement du territoire, même si les
expériences du passé sant plutót négatives et
que les respansables communaux avaient
généralement tendance à fermer les yeux lors
que I'on construisait sans permis. La province
s'occupera donc sérieusement du changement
de mentalité auquel nous assistons actuelle
ment.

D
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POEZIE
De weemoed van
Federico Garcia
Lorca
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Kinderen me t bleke gezich
ten en li efdeshongerige
mannen bevolken vaak de
gedichten van Federico
Garcia Lorca. In zijn wee
moedige verzen barst het
bloed uit de aders om als
verloren levensvocht in de
aarde weg te sijpelen. De
Andalusische schrij ve r werd
op zijn 38ste in de berg
streek rond Granada door
fanatieke Franco-aanhangers
meedogenloos ve rmoord.
VoordrachtkuJ1stenares Tine
Ruysschaert en zanger Dirk
Van Esbroeck herdenken de auteur
een eeuw na zijn geboorte met een
bloemlezing.
Ook Garcia Lorca zelf organiseerde
voor zijn trouwste vrienden poëzie
avonden, die hij begeleidde op piano
of giraar. Vooraleer hij een theaterstuk
op de planken bracht, p eilde hij naar
de opinie van zijn ve rtrouwelingen
Hij las de teksten voor in de woning
van Salvador Dali. Doorgaans pro
beerde hij traditie en folklore m et
het modernisme te verzoenen. Hij
h erwerkte de onderwerpen die al uit
gebreid aan bod kwa men in de
Spaanse' cancion' , de 'copla' en de
minneliederen. Pathetisch en surre
alistisch zijn de droombeelden die hij

I
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bij het verschijnen als een 'handboek
voor anarchisten'. Het oorspronkelijk
werk telt meer dan duizend bladzij
den. Theater De Korre heeft de tekst
herleid tot een avondvullende voor
stelling. Met Antje de Boeck, Dimitri
Duquennoy, Pepijn Lievens en Mar
nick Bardyn heeft regisseur Danny
Keuppens acteurs op de planken gezet
die Boon waardig zijn.

verwoordde tijdens zijn verblijf in
Amerika. Het postuum ve rschen en
boek 'Dichter in NewYork' is een
smeekbede voor meer menselijkheid

' Federico': Overijse, CC De Bosuil:
zondag 7/2 om 16u.
Info: 02/657 31 70

THEATER

'De Kapellekensbaan'. Kraainem, De
Lijsterbes: zaterdag I 3/2 om 20u.
Info: 02/721 28 06

De milde ironie van Boontje
Bijna 11 jaar zwoegde Louis-Paul
Boon (1912-1979) aan zijn naturalis
tische roman 'De Kapell ekensbaan '.
Opdat de lezer de rode draad niet zo u
verliezen in dit lijvig en chaotisch
boek, verklapt hij al in de inleiding
wat er met het Aalsterse Ondinneke

CONCERT
Hautekiet 'In Team' met
Patrick Riguelle

I

als representatief meisje van de
arbeidersklasse zal gebeuren. Ze is
voorbestemd om met de zielige Oscar
in het huwelijk te treden. Boontje
schetst met milde ironie de onder
gang van de burg erij en de groei van
het socialisme. Zijn hoofdpersonages
leveren voortdurend commentaar op
de vreemde vogels die ze ontmoeten.
Hij kiest principieel partij voor de
minderbedeelden omdat zij, volgens
hem , door de gefortuneerden in een
hoek worden gedrukt. Sommig e criti
ci omschreven zijn 'Kapellekensbaan'

__________~

Niet alleen radiomicrofoons, maar
ook synthesizers, orgels en harmoni 
ums wekken de belangstelling van Jan
Hautek iet. Sinds hij als kersvers net
hoofd van Studio Brussel stopte met
zijn vrolijke talkshow op die zender,
leeft hij zich vaker dan vroeger uit als
muzikaal podiumbeest. Na zijn erva
ringen bij de LSP-band, The Radios
en The Scabs vormt hij tijden s deze
winterroernee een duo met Patrick
Riguelle. Begeleid door een vleugel
piano brengen ze kwalitatief minder
bekend werk van artiesten als Kevin
Coyne en Elvis Costello ten gehore.
Ze wagen zich behoedzaam aan een
imitatie van Jacques BreI of treden in
het voetspoor van de Nederlandse
kleinkunstenaar Robert Long. Onver
wacht duikt er een cabaretlied op van
Wim Sonneveld en wordt er geknip
oogd naar Keith Jarret.
Het duo sloopt de muren tussen
blues, folk en chanson. Met hun
intieme 'In Team' concerten hopen ze
de muzika le horizon van hun publiek
te verruimen.

In Team: Sint-Genesius-Rode: Boes
daelhoeve: zaterdag 6/2 om 20u.
Info: 02/381 14 51
Asse-Zellik: Den Horinck: vrijdag
26/2 om 20u30. Info: 02/466 78 21
Ook op 26/3 in Tervuren en op 3/4
in Ternat.

~

__________~_____.I~N~~D_~~E___R~~
genoemd Tijdens haar huidige tour
nee combineert ze haar klassiekers uit
de jaren zestig met nieuwe nummers
uit haar recente langspeler 'Asmata'.

THEATER
Eigentijdse 'A"een op de
wereld'
Zeventig boeken heeft de Franse
auteur Hector Malot op zijn naam.
Maar nooit kon hij het succes van zijn
'Sans Famille'of'Alieen op de
wereld'uit 1878 evenaren. Van de
Nederlandse versie van deze tragische
geschiedenis bestaan niet minder dan
tachtig drukken. Het verhaal van de
arme Parijse vondeling Remi, die
door zijn pleegvader wordt verkocht
aan een straatmuzikant, speculeert op
de sentimentele gevoelens en het
medelijden van de lezer. In opdracht
van Het Paleis/KJT herschreef Ad De
Bont de dialogen. Guus Ponsioen, die
al jaren werkzaam is als zanger en
begeleider in het Nederlandse caba 
ret, componeerde op basis van de
oorspronkelijke, Franse tekst enkele
droefgeestige liedj es. De acteurs en de
zangers behandelen het werk niet als
een smartlap. Ze leggen integendeel
de link naar gelijkaardige, hedendaag
se toestanden. Voor regisseur Ad de
Bont gelden zowel de positieve als de
negatieve getuigenissen van mensen
die in pleeggezinnen zijn opgegroeid
als belangrijkste richtsnoer.

'Alleen op de wereld'. Strombeek
Bever, Cc.: zaterdag 20/2 om 19u.
Info: 02/263 03.43
Dilbeek, Westrand: zondag 7 en
maandag 8 maart om 18u30. Info:
02/4662030

FOLK

ritmes. Met 'Pulcinella' zoekt hij,
tegen alle verwachting in, aansluiting
bij de kla ssieke , West-Europese
muziekcultuUI. Prima La Musica over
loopt met dirigent Dirk Vermeulen en
verteller Geen Hautekiet de artistieke
hoog tepunten uit Stravinskys' bewo
gen leven.

Brussel,Ancienne Belgique: maandag
15/2 om 20u30. Info: 02/548 24 24.

Tervuren, Papebiok: zondag 14/2 om
15u. Info: 02/760 03 00

I

FESTIVALEKE 1999
Klein maar fijn festijn

I

KLASSIEKE MUZIEK
Stravinsky in een notedop

I

I

Maria Farantouri
op en top Grieks
De warme, melodieuze stem van
Maria Farantouri is onverbrekelijk
verbonden met de klaagliederen en
de strijdvaardige songs van Mikis
Theodorakis . Het aangrijpendst is
haar ve rsie van de Mauthausencyclus.
Maar ze gaf ook een ziel aan enkele
gedichten van Garcia Lorca en de
Canto General op een libretto van
Pablo Neruda. In vakkringen wordt ze
de Griekse epigone van de Ameri
kaanse folkzangeres loan Baez

~cl;ruik van tango-, wals- en ragtime

I

I

Driemaal verandert de componist
IgorStravinsky (1882-1971) van
nationaliteit. Maar noch als Frans
man, noch als Amerikaan verloochent
hij zij n Russische afkoms t. Onder
invloed van Rimski- Korsakov en Gla
zoenov zet hij in het begin van zijn
muzikale loopbaan de romantische
componeenraditie van zijn leermeesters uit Si nt-Petersburg voort. Als cho
reograaf Serge Diaghilev hem vraagt
om dansmuziek voor zijn Ballets Rus
ses te schrijven, worden zijn partitu
ren zo complex dat voor- en tegen
standers in Parijs bijna de zaal afbre
ken. Stravinsky werkt vaak met onregelmati g klinkende variaties op oude ,
Russische volksmelodieën. Petroesjka
danst, buitelt en goochelt op een gril
lig klankdecor. De Vuurvogel en de
Lentewijding (Le Sacre du Printemps)
overdonderen de toehoorders door
hun magische kracht. Om 'Renard' en
'De geschiedeni s van de soldaat' op
muziek te ze tten maakt Stravinsky

I

Onder de noemer Festivaleke 1999
vindt in Linkebeek van 3 tot 7 feb ru 
ari een klein cultureel festijn plaats.
Het uni eke van dit Linkebeekse Festi
valeke is dat het doorgaans om fam i
lievoorstellingen gaa t én dat sommi 
ge optredens tweetalig Nederlands en
Frans zijn.
Het programma van Festivaleke 1999
oogt heel gevarieerd Zo kan de hele
fàmilie op 5 februari in het Gemeen
schapscentrum De Moelie opgaan in
'Fantasmagories " een muzikaal
schi mmenspel.
Op 6 februari speel t het Alibi Collec
tief, eveneens in De Moelie, zijn
nieuwe theaterproductie 'Driekonin
gen in Patagonië' , geschreven door
Dree Peremans.
Op 7 februari is er in Holleken Hoeve
in Linkebeek de fàmili evoorstelling
'Sprookjes in tegenlicht'. Het gaat
hier om een schimmenspel op
sprook jes van Grimm en Perrault ,
begeleid door een orkest van 15 kin
deren op het podium.
Tijdens Festivaleke 19 99 lopen er ook
twee tentoonstellingen. In GC De
Moelie kunt u terecht voor 'Expo
Fundaci'on' Patagonista, een selectie
uit de Patagonië-tentoonstelling die
vori g jaar in Brussel was te zien. In
Holleken Hoeve stellen de auteurs
van 'Fantasmagories' een keuze voor
uit schilderij en en bee ldhouwwerken
onder de titel 'Michel, Vincent, Luc et
les autres .

Voor het volledige programma en
reservaties: Ge De Moelie, tel.
02/380 77 51 .
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STORINGEN IN RAD I O L AND

koppen bij elkaar steken om
een aanvaardbare regeling uit
te dokteren. Dit probleem
houdt immers niet op bij de
taalgrens:
Van dat laatste zijn de minis
ters Eric Van Rompuy en Lau
rette Onkelinkx zich alleszins
bewust, maar de pogingen die
tot op heden werden onderno
men om tot een vergelijk te
komen leverden niets op. Inte
gendeel zelfs. De bal ging onlangs
immers helemaal aan het rolle n toen
het Belgisch Instituut voor Post en
Telecommunicatie (BIPT) -de ether
politie zeg maar- elf Franstalige zen
ders uit de ether plukte op beschuldi
ging van het storen van Vlaamse loka-

Sterke Franstalige
zenders blazen Vlaanderen
uit de ether
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De luisteraars van Neder
landstalige vrije radiozen
ders in de Vlaamse rand
rond Brussel ergeren zich
vaak groen en blauw.Als het
een beetje meezit weer
klinkt uit hun geluidsboxen
inderdaad het gewenste pro
gramma, maar niet zelden
gaat het mis en dan is
gekraak en geknetter hun
deel, ofwel worden ze op de
frequentie van hun geliefd
station vergast op het luide
getoeter van een Franstalige
vrije radiozender. Wie regel
matig met de autoradio aan
in Brussel rondrijdt, wordt
eveneens geconfronteerd
met het Franstalig etherge
weid waardoor zelfs de VRT
in de mist verdwijnt.
Hoewel er nog geen sprake is van een
communautaire etheroorlog, zitten
Vlaams mediaminister Eric Van Rom
puy (CVP) en minister-presidente van
de Franstalige gemeenschap Laurette

Störungen im Radioland
Die Sendeleistung der französischsprachi
gen Radiosender ist wesentlich höher als
die der Sender. die ihre Sendungen in nie
derländischer Sprache ausstrahlen. Beide
Gruppen legten in der Vergangenheit
jeweils eigene Frequenzpläne vor, die nie
aufeinander abgestimmt waren. Die Folge:
Die meisten der niederländischen Sender
wurden von den leistungsstarken franzö
sischen Sendeanstalten verdrängt und
übersendet.Auch wenn wohl noch nicht
von einem Ätherkrieg gesprochen wer
den kann. so ist doch nicht zu übersehen,
daB die verantwortlichen Minister der
beiden Sprachgruppen nicht über eine
gemeinsame Wellenlänge verfügen. Ver
suche. sich zu einigen führten bisher zu
keinem vorzeigbaren Ergebnis und es
sieht auch nicht so aus, als ob sich in
absehbarer Zeit ei ne Lösung abzeichnet.

Onkelinkx (PS) terzake duidelijk niet
op dezelfde golflengte. Beide
gemeenschappen kwamen in het ver
leden elk afzonderlijk met een fre
quentieplan op de proppen dat dui
delijk niet op elkaar was afgestemd.
Aan Franstalige kant laat de gemeen 
schap vier grote ketenradio's toe
(Nostalgie, Bel RTL, NRJ en Contact),
naast een resem lokale stations. Het
zendvermogen van de Franstalige
ketens ligt gevoelig hoger dan dat van
de Nederlandstalige zenders. Het
Vlaams frequentieplan voorziet in een
veelheid van lokale radio's tussen 102 82
en 107 FM, met een veel zwakker
vermogen dan dat van hun Franstali
ge collega 's.
Het gevolg is vandaag duidelijk te
horen; de meeste Vlaamse zenders
worden zowat weggeblazen door hun
sterkere Franstalige tegenhangers.

Wavers' radiogeweld
Bij Ring Radio hebben ze er, net als
andere gelijkaardige stations, al Jaren
last van. Deze lokale radio zendt uit
vanuit Sint-Agatha-Berchem en wordt
gestoord door Contact Waver. Nor
maal gezien moe t Ring Radi o het
Pajottenland en Brussel bedien en,
maar dat blijkt dus niet te lukken.
'Zelfs in Brussel is onze zender amper
beluisterbaar, terwijl dat maar op
twee kilo meter van de studio van
Ring Radio ligt', zegt verantwoorde
lijke Eric Mafranckx. 'Waver ligt op
zowat dertig kilometer van hier, maar
radio Contact Waver beschikt over de
nodige wettelijke papieren voor zijn
ruime zendbereik zodat wij daar niets
tegen kunnen beginnen. Op onze
klachten daaromtrent bij de Vlaamse
mediacommissie kwam nooit reactie.
Ik vermoed dat onze politieke arm
niet ver genoeg reikt.
De enige oplossing is dat de Vlaamse
en de Waalse regering hierover de

Minister Eric Van Rompuy
Ie radio's. De aanslag op de Franstali 
ge zenders schoot bij Laurette Onke
linh in het verkeerde keelgat en zij
blies meteen alle verdere overleg af
Federaal minister Elio Di Rupo riep
beid e partijen weliswaar tot de orde,
maar belette daarmee niet dat de
Franse gemeenschap haar 'storende '
frequ emieplan in eerste lezing goed
keurde, waarop minister Eric Van
Rornpuy de zaak aanhangig maakte
bij het Overlegcomité dat de plooien
tussen de gemeenschappen glad moet
strijken.
'Ik ben eigenlijk zeer pessimistisch
over heel deze zaak', aldus Van Rom
puy. 'We zullen naar de Raad van State

moeten stappen. Het radiolandschap
moet volledig hertekend worden. In
de Vlaamse rand rond Brussel zijn er
nog vijftien tot twintig lokale radio's
actief, maar die hebben nauwelijks
zendcomfort. De Franstalige stations
in en rond Brussel zenden zo sterk uit
dat ze soms tot in leuven en Antwer
pen perfect te beluisteren zijn. Ver
scheidene Vlaamse zenders in de
rand, zoals Saventas en Zoniën, moes
ten de boeken al sluiten. Ze konden
moeilijk anders want ze slaagden er
zelfs niet meer in om hun eigen
gemeente te dekken .'
Door de juridische strijd heeft Van
Rompuy de invoering van het nieuw
Vlaams frequenti eplan uitg esteld tot
eind 200 I . Deze termijn acht Vlaan
deren nodig om in het gelijk gestel d
te worden bij de Raad van State. Nor
maal moest het nieuwe Vlaamse fre
quentieplan deze maand van kracht
worden. Omdat dit niet het geval is,
wordt de vergunning van de lokale
zenders gewoon met drie Far ver
lengd.

Verkwistende VRT
Bij de Vlaamse lokale radio's heerst
niet alleen ongenoegen over de sterke
Franstalige zenders, ook de eigen VRT
wordt met de vinger gewezen. 'De
openbare omroep maakt te kwistig
gebruik van frequenti es voor zijn vijf
zenders', m eent Philippe Persoons,
voorzitter van de Vlaamse Federati e
voor l okale Radio's. 'De VRT gebruikt
meer frequenties dan nodig om haar
programma's uit te zenden. Als we
met een schone lei zo uden kunn en
b eginnen en de verschill ende VRT
zenders opnieuw zouden worden
ingeplant, zouden er minder frequ en
ties voor nodig zijn. De zendmast in
Sint-Pieters-Leeuw had bijvoo rbeeld
in Hoeilaart moeten staan. Door de
huidige verkwisting van frequentie s
bestaat er nog nauwelijks ruimte voor
andere radiozenders. Wij pleiten
ervoor dat het Vlaams freq uentieplan
wordt gelinkt aan h et aflopen van de
beheersovereenkomst tussen de
Vlaamse overheid en de VRT eind
2001 en dat er op basis van een g ron
dige studie zou worden overgegaan
tot een herverkaveling van het radio 
landschap.'
In afwachting daarvan dringt Per
soons aan op voorlopige maatregelen.

'Voorlopig zou de overheid alvas t par
ticuliere antennes moeten toelaten om
ons in de gelegenheid te stellen het
h oofd te bi eden aan de concurrerende
zenders.'
TopRadio, dat Vlaanderen voor zich
probeert te winnen , zocht een alter
natieve weg om de stoorzenders te
omzeilen. In de rand is TopRadio (de
vroegere radio Fantastiek) in verschil
lende zones niet te ontvangen. 'Wij
gingen dus op zoek naar alternatieve
distributiekanalen, zoals het beeld van
Kanaal 2', zeg t Frank Leysen, bestuur
der bij de vzw Vlaamse Kwaliteitsra
dio's, die TopRadio ondersteunt.
'Daarnaast onderzoeken wij de moge
lijkh eid om uit te zend en via de
kabel. De VRT krijgt mijns inziens te
veel privileges.'

Nieuwe keten palmt
Vlaanderen in
De Franse radioketen NRJ laat zich
duidelijk evenmin afschrikken door
de oorlog in radioland en start zelfs
met een heus offensief in het Vlaamse
landsgedeelte. Mom enteel gebeurt dat
nog maar alleen in het Antwerpse,
m aar tegen begin februari zullen
andere Vlaamse steden volgen. NRJ
wil er een samenwerkingsakkoord

'De Franstalige stations

in en rond Brussel zijn
zo krachtig dat ze tot in
Leuven en Antwerpen te
beluisteren zijn'
afsluiten met bestaande zenders. 'Sto
ringen kunnen daarbij inderdaad voor
problemen zorgen, maar het spreekt
voor zich dat we alleen een contrac t
afsluiten met de beste partij', zegt
programmadirecteur Peter Sweeck van
NR].
Om NRJ in Vlaanderen de ether in te
blazen, richtte de groep de vzw
Vlaamse Zendmaatschappij op, die
volledig onafhankelijk werkt van het
bestaande (Franstalige) NRJ-station in
Brussel. De knowhow wordt overge
nom en van de andere Europese zen
ders van de keten. NRJ zag in 1981 in
ParijS het levenslicht en heeft tegen

woordig stations in Oostenrijk, Zwit
serland, Noorwegen , Duitsland, Zwe
den, Finland en België . De keten gaat
er prat op de grootste Europese zen
der te zi jn en de nummer vijf op
wereldniveau. NRJ profileert zich m et
Europees gerichte beatmuziek en
richt zich op een jonge doelgroep
tu ssen 12 en 24 jaar.

Reclame lust
geen stoorzenders
Tegen de achtergrond van de huidige
verwikkelingen blijven de andere
Vlaamse lokale radio's to t eind 200 I
in de kou staan. Dat is vooral verve 
lend omdat de storing door de Frans
talige zenders uiteraard oo k nefaste
gevolgen hee ft voor de reclam e
inkomsten van de vrije radi o's. 'De
vrije radio 's in Wallonië zijn er in de
pren negenti g in geslaagd om beslag
te leggen op het grootste gedeelte van
de reclame-koek', merkt Frank Leysen
van Vlaamse Kwaliteitsradio's op. 'In
Wallonië word t maar liefst tachtig
procent van de reclam espots ing e
palmd door de privé sector en slechts
twintig door de openbare omroep In
Vlaanderen is dat precies omgekeerd
en dus is het rekensommetj e snel
gemaakt.'
'Onze toch al gerin ge reclame
inkomsten verminderen door de
stoorzenders', zegt Eric Mafranckx die
zowel voor Ring Radio als voor de
Halse Radio Victoria werk t. 'Radio Vic
toria in Halle wordt gestoord door
France Info, een station uit Frankrijk
waar we nog veel mind er verweer
tegen hebben. De proble matiek moet
hoe dan ook op een hoger niveau
worden besproken, maar op nationaal
vlak kan dat momenteel niet. Tegen
woo rdi g wordt all es communautair
opgeblazen en de politici will en het
been stijf houden tot na de verkiezin
gen. Mi ssc hien komt er daarna wel
een oplossing uit de bus.'
AnVan hamme
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ZONDER

OMWEGEN

BRUSSEL
BREIDT UIT
moeilijker zijn dan dat over
het gewestgrensoverschrij
dende metroweb zelf. Wan
Om uitstraling te geven aan een partijcongres
neer de kogel door de kerk is,
poetste het FDF zijn oud programmapunt uitbrei
ding-van-Brussel op. De media berichtten daarover
geraakt het gat toch gedicht,
door de vergroting van 19 tot 36 gemeenten in
zeker?
kaart te brengen. De bewoners van de 17 bijkomen
De ene randstedeli jke
de gemeenten staarden verbaasd naar dat nieuwe
metrolijn zal natuurlijk de
Brusselse gewest, zagen hun eigen vertrouwde plek
andere niet zijn, elke mollen
zomaar opgenomen worden in een vreemd virtueel
gang komt zijn eigen obsta
beeld op de televisie. Ala rm alom, want België
kels tegen. Aan mijn kant van
daverde weer op zijn grondvesten.
de rand kan dat meevallen.
De metrolijn loopt er nu al
poli
een eind paraIlel met de autofile in de
richting van de E41 1. Het volstaat die
li jn parallel met de tunnel onder het Leo
nardkruispunt door te trekken om aan de
Maar die kaart van dat vergrote Brussel
had iets. Ze sprak tot mijn verbeelding,
andere kant van de Ring uit te komen in
Jezus-Eik, het gehucht van Overijse dat
niet als politiek, maar als praktisch plan,
dan zijn gerenommeerde naam aan ons
niet om de stad, maar om de stedelijke
randstedeli jk metrostation mag geven.
metro uit te breiden. Stel u voor: de
metromol beperkt zijn terrein niet tot de
Wij van Overijse nemen er dan de dalen
19 gemeenten en graaft zich onder de
de roltrap om gemakkelijk te gaan brus
selen of vlot te gaan randen en die van
ring door tot in 17 randgemeenten,
meer zelfs, tot in 18 randgemeenten,
Brussel nemen er de stijgende roltrap om
lekker te komen tafelen of rustig te
want het is niet omdat het FDF Asse niet
opnam in zi jn plan, dat de metromaat
komen wandelen in Jezus-Eik.
schappij dat niet kan doen in het hare.
De ideale plek voor het metrostation
Ik geniet bij voorbaat van het gemak
Jezus-Eik ligt op de hoek van het
keli jk brusselen en vlot randen. Naar de
gehucht, waar nu de auto's naar Brussel
van dorpssnelheid naar fi letraagheid
stad gaan om de schaatsbaan op de Grote
Markt mee te maken. Van Overijse naar
overschakelen en dan zullen stilhouden
rondtoeren. Want neem het geval van
op de parking boven het metrostation.
Dilbeek reizen voor een babbel bezoek
aan vriènden .
mijn dochter van vijftien. Die wordt op
Daar is plaats zat, met dit vervelend voor
De wijdere metro zal niet alleen mi jn
behoud dat die plaats al bezet is. Het
schooldagen door De Lijn op de hoek
en allemans bewegingsvrijheid vergro
autootje Smart wordt er tentoongesteld
van onze straat opgepikt en voor de
ten, h ij wordt ook een voorbeeldige
schoolpoort in Etterbeek afgezet. Maar
in een glazen toren die het meest zone
oefening in commtmautair evenvvicht.
als ze Ül haar vrije tijd van de kant van
vreemde bouwsel is dat de laatste tijd in
Nu opereert de metro alleen bümen het
Hoeilaart waar ze thuis is, oversteekt naar België werd opgetrokken. De showtoren
hoofdstedelijk gewest, dan zal hij tot in
de kant van Hoeilaart waar haar paard
staat nog nipt op het grondgebied van
het Vlaams gewest doordringen. Dat zal
overwintert, moet ze twee bussen nemen
Oudergem in plaats van al op dat van
Overijse, maar het zal een mooi commu
intens overleg meebrengen, tussen beide
en nog een kwartiertje gevaarlijk te voet
gevvesten, met de betrokken randge
nautair kunstje zijn smartcenter Brussel
gaan.)
meenten, tussen de Maatschappij voor
Zuid te vervangen door metrostation
het Intercomm unaal Vervoer te Brussel
Jezus-Eik, dat bovengronds Oudergems
De Brusselse metro op de Vlaamse toer.
en De Li jn.
Wie zal dat betalen, wie heeft zoveel
kan zijn maar ondergronds gewestgrens
(De Lijn zal, tussen haak jes gezegd,
geld? Mijn verbeelding houdt zich niet
overschrijdend moet worden. Een handig
door de uitbreiding van het Brussels
zo overdreven praktisch met het betere
individueel autootje zal het toch verlie
vervoer bezig dat ze er ook een finan cie
zen tegen handig collectief vervoer,
metronet haar diensten in de rand kun 
nen heroriënteren, minder naar en meer
ring voor ontwerpt. Maar het overleg
zeker?
rond Brussel ri jden en meer plaatselijk
over de financiële constructie kan niet
Brigitte Raskin
Loos alarm, want aan de Bel
gische grenzen wordt niet
meer getornd. Dat hoop ik
althans, want ik heb het gedoe
maar met een half oog en oor
gevolgd, omdat ik het Frans
Vlaamse touwtrekken beu
ben. Ik ben weliswaar zo'n
randbewoner die door de
nieuwe Brusselse kaart werd
opgeschrikt, maar had vlug
door dat het FDF weer het
pesterige partijtje uithing 
zich wilde profileren, zegt men in
tiek jargon.
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Ontmoetingsdagen Ernest Soens in Strombeek-Bever

Jantje zag eens pruimen hangen
en nog veel meer
Op zaterdag 6 februari en
zondag 7 februari 1999 orga
niseert de Vlaamse Vrienden
kring Strombeek-Bever al
voor de 34e keer zijn Ernest
Soensontmoetingsdagen in
het plaatselijk Cultureel Cen
trum. De zaterdag is een
expressiedag en de zondag
een welsprekendheidsdag.
We zitten in het CC van Strombeek
met Bert Waegeman en Jef Geelen,
de bezielers van de Ernest Soens
ontmoedingsdagen. AI voor de
34ste keer organiseert de Vlaamse
Vriendenkring hier het 'Welspre
kendheidstoernooi' en voor de
14de keer de 'Expressiedag '. Het
opzet draagt de naam van wijlen

Een van de grootste
charmes is dat de aller
jongsten eens op een
podium kunnen staan
om het plezier van een
applaus te smaken
ereburg ermeester Ernest Soens
omdat hij dit initiatief altijd een
warm hart heeft toegedragen .
Oorspronkelijk was het een lokale
declamatiewedstrijd maar di e
groeide mettertijd uit tot een
belangrijk toernooi dat momen
teel kandidaten aantrekt uit een
groot stuk van Vlaams-Brabant.

Gelijke kansen
'Tijdens die twee dagen krijgen
we hier meer dan 200 deelnemers
op het podium' , vertelt Jef Geelen,
'en h et zijn niet alleen leerlingen
uit academies of conservatoria die
zich inschrijven . Het merendeel
komt uit het gewoon onderwijs.

We vinden het heel belangrijk en
positief dat het vaak de leerkrach
ten zijn die de kinderen ertoe aan
zetten om zich in te schrijven.'
Om iedereen gelijke kansen te
geven delen de organisatoren de
wedstrijd op in leeftijdscatego 
rieën. Voor de welsprekendheid is
21 jaar de grens. 'We beginnen
vanaf h et vierde leerjaar Lagere
School en dan volgen we de gra
den van het Middelbaar Onder
wij s', verduidelijkt Bert Waege
man. 'Voor h et luik voordracht
kiezen de jongsten meestal een
gedicht. De ouderen geven door
gaans de voorkeur aan een tekst
uit een hedend aagse roman. Eigen
teksten waarderen we bij zonder en
die worden dan ook extra in het
zonnetje gezet.' Voor de expressie
dag is er geen leeftijdsgren s. Ieder
een, alleen of in groep, kan deel
n emen en alle vormen van ex pres
sie zijn toegelaten.

Altijd prijs
De organisatie van de Ernest
Soensontmoetingsdagen wordt elk
Jaar bijgestaan door een zeer com
petente jury. Elke categorie van
deelnemers wordt beoordeel d
door ten minste vier juryleden.
Iedere jury quoteert afzo nderlijk
zijn kandidaten en op het einde
wordt een rangschikking opge
maakt in gezamenlijk overleg. De
toneelacteurs Senne Rouffaer en
Vera Veroft verlenen al enkele jaren
hun medewerking aan dit initia 
tief Iedere deelnemer kri jgt een
prijs (je). Di e bestaat tenminste uit
één boek aangepast aan de le eftijd.
In de hogere categorieën zijn h et
meerdere boeken en één enkele
keer ook ee n bescheiden geldprij s
als de sponsoring m eewil. De
allerbesten -meer dan 90% van de
punten- mogen deelnemen aan
het Herman Teirlincktoernooi voor
Voordracht in Brussel.
'Het Herman Teirlincktoernooi is
uiteraard de ultieme bekroning
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Lin Gersemejer, Jef Geelen, Serge Demol (1'.1.n.r.)

voor de winnaar', zegt Jef Geelen .
'Maar los daarvan proberen w e er
hi er vooral twee fee stelij ke dagen
van te maken voor all e deelne
mers. We huren heel het CC af De
gro te zaal zit steevast eivol m et
een enthousiast publiek van fami
lieleden, vrienden en bekenden
van de deelnemende kandidaten.
Het geheel wordt opgefleurd met
een dans- en muziekopvoering
door de leden van onze academie.'
Tot slot is er natuurlijk de plechti
ge prij suitreiking. Bert Waeg eman
en Jef Geelen zijn het er roerend
over eens dat een van de grootste
charmes van de Ernest Soensont
moetingen erin bestaa t dat vooral
de allerjongsten de kans krijgen
eens op een podium te staan, hun
plankenkoorts te overwinnen en
het plezier van een applau s te
smaken.
Flor Stein
Info : De deelnam e aan het toernooi
is gratis . De Expressiedag gaat door
op 6/2/99 om 14 u. De Welsprekend
heidsdag op 7/2/99 heel de dag.
Oefenstonden met licht en attribu
ten 3/2/99 van 14-18u en 6/2/99 van
9-12u.
Contactadres: Jef Geelen, Brouwe
rijstraat 9A, 1853 Strombeek.
Tel en fax: 02/ 267 64 03 .
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Een museum waar chocoladeli efhebbers
voor smelten

20

Weet u wat 'gechoqueerde'
chocolade is? Hoe 'man ons'
worden gemaakt? Of dat
witte chocolade geen choco
lade is? Wat heeft de cacao
drank met mensenbloed te
maken? Of hebt u zin in een
partijtje hallucineren met
chocolade? Het Brussels
Museum van Cacao en
Chocolade biedt uitkomst.
De hoofdstad van chocoladeland Bel
gië was het wel aan zichzelf en de
w ereld verplicht o m een museum te
wijden aan een van 's lands bekendste
en belangrijkste exportproducten. De
Brusselse Grote Markt is weliswaar
een uitgelezen p lek voor dit 'Museum
van Cacao en Chocolade', maa r de
inkomprijs (200 fr.) is niet m e teen
drempelverlagend Ook de huisves
ring in de al jaren leegstaande, voor 
malige 'Brussels Jazz CJu b', is gezien
de stru ctuur va n het pand niet bevor
derliJk voor een logi sche en vlotte
museum rondgang. De nieuwsgier ige
bezoeker m oe t dus een beetje zijn
eigen weg zoeken.
Bij het binnenkom en vvordt u, na het
passeren van de kassa, meteen in de
Juist e stemming gebracht m et een
druipend koekje gesopt in w arme
chocolade. Terwijl de sm aakpapi llen
hun werk doen, wordt de aandacht
gevange n door een stuk prauw uil de
Ama zon e, geho uwe n uit een broo d
boom, waa rin sedert eeuwen cacao
bonen wo rden ve rvoerd.. Tn een kl ei
ne , leuke serre kan de bezoeker zich
verdiepen in de boeiende geschiede

nis va n de cacao en hoe deze bon e n
verbonden zijn met alle rhande gru
weldaden, gepleegd door Spaanse
veroveraars.

Cacao en bloed
De cacaoboon werd lang voor de
geboort e van Christus door de Maya's
ge teeld . De cacaodra nk heette bij de
Azteken 'Xocatl' of 'Cacahuatl', viat
via de Spanjaarden tot 'chocolat' evo
lu eerde. I11 de Azteekse kosmologie
had de cacaoboom een belangrijke
plaats in het universum: nl. de boom
van het Zui den, geassocieerd met het
'land va n de Dood'. De cacaodrank
stond voor menselijk bloed, want bij
werd rood gekleurd m et kruiden en
opgeklopt to t een sc huimig drankje.
Dat wees o p het bloed va n een
geofferd slachtoffer, dat deze heilige
drank al s voedsel van god kreeg
geserveerd voor het offer zelf werd
volLrokken. Deze drank veroorzaakte
waarschijnlijk eenzelfde euforisch
gevoel als hasj. In choco lade zitten nu
eenmaal ingrediëmen die daaraa ll
verwanc zijn, lIlaar moge lijk werd dit
indertijd nog versterk t door toevoe
ging van een narcotisch middel.
Cacaobonen wa ren vroeger niet
alleen een geno tsrniddel maa r ook
een betaa lmi ddel Zo kreeg de Spaan
se verove raar Hernando Con ez in
15 18 van de Az teekse kon in g Monte
wma een grote cacaoplamage aange 
boden om zijn betalin gen in dat dee l
van de Nieuwe Wereld te kunnen ver
zekeren, de cacaoboon was o p dat
moment in heel Centraal-Amer jka
een algemeen aanvaarde en conver

teerbare valuta . Hoewel de Spaanse
veroveraars die eigen lijk alleen op
goud uit waren , aanvankelijk niet erg
gesteJd waren op het cacao brouwsel,
w isten zij er op termijn vvel behoor
lijk wat geld uit te slaan. Dat kwam
omdat de drank ook in Europa gaan
deweg werd gesmaakt en dankzil de
kloos ters steeds meer ingang vond.

Ma nons en ander lekkers
Het leuke va n het Museum van Cacao
en Chocolade is dat de bezoeker niet
all ee n o p geschiedenis wordt vergast,
maa r ook kan zi.en hoe er vandaag de
dag met chocolade wordt gewerkt Zo
hevindt zich in de museumkelder een
atelie r waar een chocola de bewerker
'manon s' en ander lekk ers vervaa r
digt. Er zijn daar ook allerlei soorten
zoE'lmakers uitgestald die gebruikt
worden bij chocoladeverwerking. Ter
loops leert u dat witte chocolade
eigenlijk helemaal niet bestaat en een
product is van cacaoboter.
Interessant zijn de twee videovoor
stellingen in afzonderlij ke ruimten
die u wegw ij s maken in de wereld
va n de chocolademakerij. Hi er leert II
de absolute verboden omtrent choco 
lade, boe chocolade 'gechoqueerd'
geraakt en waarom dit goddelijke
snoepgoed soms onheilig wit uitslaat.
F. D.

Praktisch: Museum van Cacao en
Chocolade, Grote Markt 13. 1000
Brussel. Toegangsprijs: 200 fr.
Open dinsdag tot zondag van 10 tot
17 uur. Gesloten op maandag.

Er zit muziek
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Asse heeft iets met foll<
Folk krijgt verse aanhang.
Jonge folkartiesten lokken
volle zalen. Vlaanderens
bekende folkrockgroep
Kadril en piepjonge folk
bands als Laïs, Fluxus en
Ambrozijn hebben één ding
gemeen: ze zijn thuis in Asse.
'Het lijkt wel een soort psychologi
sche kettingreactie', vertelt Miel
Appelmans, stuwende kracht achter
de vzvv Folkcorner Den Appel in Asse.
'To taa l verschillende factore n die toe
va lli g op één plaats aanwezig zi jn ,
versmelten en vermenigvu ldigen
zich.' Miel Appelmans is al een leven
lang met muziek bezig, Zo was hij
hoofdredacteur van 'TL iedboek' en
had hij een tijd lan g een fo lkpro
gramma bij de VRT. Daar o ntdekte hij
dat het erg moeilijk was om de hand
te leggen op goeie folk lp's. 'Daarom
hebben we zo'n 20 jaar geleden m et
een aantal vrienden de vzw Folkcor
ner De n Appel boven de doopvont
geho uden. In ee n klein appartement
in lellik had de vzw een folkwinkel.
In Zellik hebben we een tijd lang het
fo lkcafé 'Den And ere ' uitgebaal, maar
uiteindelijk zijn we naar een andere
gemeente verhuisd en is de groep ui t
elkaar gevallen. Zes jaa r geleden ben
ik in het hartj e van Asse o pnieuw met
de win kel begonn en.'

fOlk groepen als Laïs , Fluxus en
Ambrozijn winnen h er laatste Jaa r
zeer snel aan populariteit'

Gooikse kweekvijver
Dat folk precies in Asse van de grond
komt , heeft véél, maar niet alléén met
Miel Appelmans te maken. Andere
facto ren spelen ook een rol. Zo li gt
A""e vlakbij het Pajottenland en is
Gooik de thuishaven van Herman
Dewit en 't Kliekske. Miel Ap pelmans:
'Op het vlak van volksmuziek speelt
Gooik een voortrekkersrol. Er is bij
voorbeeld het ins trumentenmu seul11.
De plaatselij ke muziekacademie heeft
er als eerste lessen in volksi nstr um en
ten - zoals trekzak en accordeoll- aan
het cursu')aan bod toe gevoegd en een
paar keer per jaar worden er stages
volksmuziek georga niseerd . Daar zag
je vroege r voo ral vee rtigers en vij fti
gers op afkom en. N u tref je daar ook
jonge m ensen aan van 1 S, 16 Jaar,
die al heel goed spelen en die hun

moment in Vlaanderen echt in de lift
zit, zijn producten uit de Gooikse
kweekschool', illustreert Mi e! Appel
mans. LaÏs brengt een heel eigen
sound waarin nu eens a-capella drie
stemmige za ng de boventoon voert,
afgewisseld door stevig e folkrock 
waarvoor Kadril heeft getekend - of
door kl eine stukjes rusti ge begelei

'Op het vlak van
volksmuziek speelt
Gooik een
voortrekkersrol'
ding, onde r meer op de harp Laïs
brengt oude middeleeuw se teksten in
meerdere ta len . 'Met de professionele
aanpak va n het Alea-label zit de kans
er dik in dat Laïs niet alleen meigen

Jong Vlaams talent
Het aa nbod van de vzw Folkcorner
Den Appel groeide lang zaa m maar
zeker aan, van een kleine 100 lp's
naar zo'n 25 000 cd's . Miel Appel
mans doet intussen méér dan alléé n
cd's ter beschikking stellen van het
'folklievend e pub liek' . Anderhalf jaa r
geleden richtte hij het label 'Alea ' op,
samen met Envin libhrecht, de gi ta
ris t van Kad ril. Het label groeide uit
rot een heu se firma 'Wild Boar
Music' . Envin Libbrecht kent de
muziek business door en door en dat
is financi eel en organisatorisch een
sterke troef, want de plannen reiken
to t over de grenzen . Het Alea -labe l
wil vooral jon g Vlaams talent promo
ten en h et loopt als een trein . Jonge

Mie! Appelmans
eigen visie o p de oude volksmuziek
heb ben. Zij bekijken de volksmuziek
door een andere bril, maken er iets
ni euws van, ie ts dat ook andere Jon
geren aansp reekt.'

Europese doorbraak
'Twee van de drie leden van bet mei
denfolk groep 'Laïs' die op dit

land, maar ook elders in Europa
doorbreekt', hoopt Miel Appelmans.
'De verkoop in Nederland loopt op
dit moment bij zonder goed. Nie 
mand heeft ooit geprobeerd om
enige bekendheid te geven aan
Vlaamse folk ill het buitenland. Wi j
gaan dat nu zelf proberen.'
Marleen Teugels
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Een nieuwe visie op verkavelen
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De verkavelin g Wilderveld is om
meerdere redenen een unicum voor
Vlaanderen. In plaats van de grond
gewoon in stukken te verdelen waar
na iedere eigenaar naar eigen gods
vrucht en vermogen huisje en tuintje
kan inrichten, werd hier geopteerd
voor een soort 'driedimensionele'
aanpak waarbij ook huis en tuin en
de hele omgeving van meetafaan in
het verkavelingsproject we rden
betrokke n. Volgens de initiatiefnemers
is dit soort 'dried im ensiü nele ' aanpak
wellicht de enige manier om komaf
te maken met de noga l chaotische en
dikwijls weinig attractieve architec
tuur en dito landschappelijke aanleg
van de meeste nieuwbouwprojecten
in Vlaanderen.

Haagbeuk verplicht
Waaruit bestaat nu die nieuwe visie)
Ten eerste verbinden de kopers van
een bouwperceel zich ertoe een
beroep te doen op een select gezel
schap van J 2 hedendaagse architec
ten, wat een garantie moet zi jn voor
een kwaliteitsvolle architectuur, maar
tegelijk toch de nodige variati e toelaat
en zelfs stimuleert. Die architecten
behoren tot de crème van de Vlaamse
architectuurwereld: Bernard Bai nes,
Claire Bataille en Paul Ibens , Ralf
Coussée en Klaas Goris , Jo Crepa in ,
Henk De Smet en Paul Vermeulen,
Driese Meersman-Tho maes, Chri stian
Kieckens, Eugee n Libaut , Karel Linde
mans, Luc Maes, Paul Robberecht
Hilde Daem en M. José Van Hee.
Ten tweede werd het hele terrein van
in het begin landschappelijk on two r
pen door een jong Brussels land
schapsarchitect, Erik Dhondt, om op
die manier een landschappelij k inte-

Wilderveld
maakt komaf met
chaotische
architectuur
In een vroegere boomkwe
kerij aan de Populierenlaan
in Sint-Pieters-leeuw begint
de verkaveling Wilderveld
vorm te krijgen. De eerste
fase met twaalf percelen
wordt stilaan afgerond. De
eerste huizen zijn al
gebouwd, aan de rest is men
bezig en de tuinen en het
centrale parkje naderen hun
voltooiing.

ressant en boeiend geheel te realise 
ren. Dhondt beperkte zich daarbij niet
tot de publieke ruim tes -straten en
pleinen- maar formul eerde eveneens
een aantal eisen waaraan ook de
privé-tuinen moeten beanrwoorden.

In de verkaveling
Wilderveld werd
gekozen voor een drie
dimensionele aanpak
waarbij ook huis en
tuin en de hele omge
ving in het verkave
lingsproject worden
betrokken

Zo m oeten er rond die tuinen bij
voorbeeld hagen van haagbeuk wor
den geplant die, naargelang van de
plaats verplicht o p 2 m en 1.20 m
m oe ten worden gesnoeid. Ook zijn er
een aantal beperkingen opgelegd wa t
het gebruik van sierbomen betreft om
het globale uitzicht niet te verstoren.
Garages in de tuinen zijn verboden en
eventuele tuinhuisjes moeten samen
met het huis wo rden onrworpen.
Een beetje Londen
Eén van de meest opvallende elemen
ten in di t project is ongetwijfeld de
aanleg va n een soort natuurparkje
centraal in de ve rkaveling , waar alle
tuinen o p uitlopen . In de toekomst
zullen de aanpa lende eigenaars
gebruik kunn en maken van dit parkje
voor passieve recreatie. Maar in
afwachting dat het volgroeid is en de
wilde flora zich heeft kunnen ontwik
kelen, zal het nog enkele jaren afge
sloten blijven. Het hele concept van
zo' n parkje doet een beetje denken
aan de Londense parken die ook
alleen toegankelijk zijn voor de
omwonenden.
In een volgende fase van de verkave
ling zijn er nog twee zulke parkjes
gepland, die echter op een totaal
andere manier zullen worden uitg e
we rkt. Eén zal vooral als speelruimte
voor de kinderen worden aangelegd,
terwijl het andere misschien een soort
vergader plaats of gemeenschappelijke
'zitruimte' zal worden.
PauJ Geerts

Voor meer inlichtingen:Verkaveling
Wilderveld, Immobiliën J. Destrycker,
Topstraat 24 , 1600 Sint-Pieters
Leeuw, tel. 02/377 19 58.

Niet langer zoeken naar speld in hooiberg

Museum voor Oudere Technieken (MOT)
introduceert nieuwste technieken
Het Museum voor de Oude
re Technieken (MOT) in
Grimbergen geniet nationale
erkenning. Het kreeg van de
Vlaamse Minister van Cul
tuur Luc Martens onlangs de
opdracht om het behoud en
het beheer van de techni
sche en wetenschappelijke
collecties in alle Vlaamse
musea te onderzoeken.
Conservator Johan David is erg blij
met de recente onderzoeksopdrachten
omda t die mede het belang onder
strepen van het MOT in Grimbergen.
' In opdracht van de Koning Boude

ker krijg je dan een veel preciezer
beeld van de gegevens zoals de naam
van het voorwer p, de plaats waar het
zich bevindt , de korte omschrijving,
de afbeelding en de vas te standplaats
van het museumobject. Musea kun
nen daardoor ook veel sneller gege
vens uitwisselen .'

Engelse website
Het MOT van Grimbergen maakt als
een van de eerste musea in Vlaande
ren gebruik van het standaardinfor
maticapakket van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap om all e
voorwerpen in het museum te regis
treren. 'De standaardisering vereen 
voudigt h et goed e beheer
z van de verzameling. De
§ conservator weet op die
z
; manier bijvoorbeeld in
welke klimatologi sche
omstandigheden hij de
...c voo rwerpen moet bewa 
::2
ren. De overh eid kan dan
weer veel gerichter de
diefstal en de handel in
gestolen voorwerpen te
lijf gaan. Degelijke regis 
tratie is ook nuttig voor
de tekstbordjes in de pre
sentatie en voor de cata
logus. Het is van daar
maar een kleine stap naar
de aansluiting op internet' verduide
lijkt Johan David. Het Museum voor
de Oudere Technieken in Grim bergen
beschikt al enige tijd over een eigen
we bsite. 'We hebben die website zelf
samengesteld en kun nen ze vlot aa n
passen en actuali seren. Een we ten
schappelijk medewerker van ons
museum vertaalt de website momen
teel in het Engels zodat ze wereldwijd
geraadpleegd kan worden. Het muse
um kan zo op een interactieve manier
gaan werken .'
Q

wijnsrichüng publiceerden we zopas
het repertorium van de technische en
de we tenschappelijke collecties in de
Vlaamse mu sea . Wie bij voo rbeeld op
zoek is naar oude tangen of meetin
strumenten, weet nu meteen bij welk
museum hij terecht kan. In aanslui
ting op dat eerste onderzoek zij n we
op vraag van de Vlaamse Minister van
Cultuur momenteel bezig met een
onderzoek naar het behoud en het
beheer van die verzame lingen. In veel
musea is het mer de conservering van
de verzamelde voorvverpen ronduit
slecht gesteld. We sturen daa rover
binnenkort een uitgebreide vragenlijst
naar J 75 Vlaamse musea.' Johan
David n oemt het een gro te vooruit
gan g dat in de toekomst de musea
alle voorwerpe n op een eenvormige
manier zull en registreren. 'Als gebrui

Ontsluiting
op termijn wil het MOT ook zijn
bibliotheek op de website plaatsen.
'We beschikken over een belangrijke
wetenschappelijke bibliotheek. Tot nu
maken daar hoofdzakelijk onderzoe
kers gebrui k van . Dankzij de website

blijven andere geïnteresseerden thans
niet langer in de kou staan. De ont
sluiting van het museum voor een zo
ruim mogelijk publiek beschouw ik
als onze meest essentiële opdracht.'
Conservator Johan David is optimis
tisch gestemd over de verdere uit
bouw van het MOT in Grimbergen.
Het gemeentebestuur stelt bijkomen
de lokalen ter beschikking in de Lier
molen en de geren oveerde donj on
van het Prinsenkas teel. Voor de ate
liers brood bakken bij voorbeeld kun
nen zo tegelijk twee tot drie groepen
belangstellenden worden ont vangen.
De staf va n het Museum voor de
Oudere Technieken bereidt momen 
teel een nieuwe tentoonstelling voor
over brood. De tentoon stelling
'Brood, een hele boterham' moet i.n
april af zijn. De Lier- en de Tommen 
molen met hun molen en bakovens
zijn een ideale locatie voor een ten
toonstelling over dat thema .
Gerard Hautekeur
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Meer informatie: MOT,
Guldendal 20, 1850 Grimbergen,
tel. 02/270 81 I I .

Museum in Grimbergen
führt Inventur der
flämischen Museen durch
Das Museum voor de Oudere Techniken
(MOT) bekam vom flämischen Minister
für Kultur, Luc Martens, den Auftrag,
Erhaltung und Verwaltung der techni
schen und wissenschaftlichen Sammlun
gen in allen flämischen Museen zu unter
suchen und festzuhalten. "In vielen Mus
een steht es mit der Konservierung der
gesammelten Objekte sehr schlecht; dies
bezüglich werden wir in Kürze einen
umfassenden Fragebogen an alle 175 flä
mischen Museen versenden," so Konser
vator Johan David, der es als groBen
Fortschritt ansieht, daB die Museen in
der Zukunft alle Objekte und Sammlun
gen auf gleiche Weise registrieren sollen.
Das Museum für historische Technik (s.o.
MOT) verfügt bereits seit geraumer Zeit
über ei ne Website, die derzeit gerade in
die englische Sprache übersetzt wird, so
daB Interessierte in aller Welt Zugang zu
den Informationen erhalten können.

G A

s

T E N B

o

E K

Kawende kids begeesteren Oppem
In Oppem, een deelgemeen
te van Meise, is het kersverse
kinderkoor het gesprek van
de dag. De Kawende kids,
genoemd naar de Congolese
dirigent en de grote bezieler
van het koor, Jean-Marie
Kawende worden overvraagd
voor optredens in de regio.
Over een paar maanden
brengen ze hun eerste cd uit
voor een goed doel.
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In de sociale woonwijk van Oppem
lijkt het kinderkoor voor een aanste
kelijke levensvreugde te zorgen.
'Buren die de afgelopen vijf jaar
amper goedendag knikten, klampen
me nu aan over het koor, dat amper
een half jaar bestaat', vertelt Jean
Marie Kawende. 'Het begon allemaal
met de afscheidsmis van priester Piet
Van Gust waarbij de kinderen uit de
wijk zongen . Ik begeleidde hen op de
gitaar. Daar kreeg ik het idee van het
kinderkoor. Sindsdien repeteren we
wekelijks anderhalf uur. Alle kinderen
tussen 4 en 15 jaar die zich aanmel
den mogen meezingen en dansen.
Intussen hebben we al verschillende
optredens achter de rug. In Wolver
tem zongen we voor 400 mensen. Bij
de inschrijving daar zochten we naar
een naam. De schepen van cultuur
van Meise had het spontaan over de

Kawende kids.
Een koor dat zingt
en danst is vrij
uniek. Kinderen
staan heel open
voor ritme. De
choreografie vind
ik formidabel.'

Enthousiaste
ouders
'Kinderen brengen
kleur in deze
buurt waar nau 
welijks of geen
sociaal-cu Itu rele
voorzieningen
zijn', vervolgt
Jean-Marie Kawende enthousiast. 'Het
koor is hét gespreksthema van de
mensen in de wijk want ook op de
ouders werkt het ritme van de zin
gende en dansende kinderen aanste
kelijk. Tijdens de repetities klappen ze
soms spontaan mee. Het is geen stijve

'Een koor dat zingt en
danst is vrij uniek'

bedoening. Je ziet immers geen kin
deren met een partituur in de hand.'
Voor Jean-Marie Kawende primeert
het sociaal engagement. Hij hekelt in
zijn liederen bijvoorbeeld de politieke
leiders in Afrika die hun
brute macht ontplooien en
zich gedragen als veelvraten
die alleen kruimels laten
On trouve à Oppem,
un arrondissement de
voor de hongerende bevol
Meise, un choeur d'en
king. 'Met mijn optredens
fants relativement uniprobeer ik mensen bewust
que en son genre: les
te maken. Geregeld werk ik
Kawende Kids, en ensemble chantant et dansant dont
als gitarist-muzikant mee
Ie nom est tiré du dirigeant congolais et grand inspira
aan de campagnes van
Broederlijk Delen en de
teur de ce choeur : jean-Marie Kawende. 'Les enfants
mettent de la couleur dans Ie quartier, entièrement
1 1. 1 1. I I -acties. Ook de
allereerste cd van de
dénué, ou peu s'en faut, de toute infrastructure socio
culturelIe. Le choeur est Ie thème de conversation par
Kawende Kids wil ik via de
Wereldwinkels verspreiden.'
excellence des gens du quartier, car Ie rythme de ces
enfants qui dansent et qui chantent a également Ie don
de se communiquer aux adultes', explique jean-Marie
Instrumenten
voor kinderen
Kawende, pour qui l'engagement social est une priorité.
'j'essaie, par mon action, de sensibiliser les gens. En tant
Maatschappelijk engage
que guitariste, je participe souvent aux actions de
ment is Jean-Marie KawenI 1.1 1. 11. Je souhaite également distribuer Ie tout pre
mier CD des Kawende Kids dans les magasins Oxfam'.

Les 'Kawende
Kids' à Oppem
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de niet vreemd. Hij en zijn vrouw
zijn van Congolese afkomst en wer
den hier erkend als politiek vluchte
ling. 'Ik kom zelf uit de ellende en
heb concreet ervaren dat de wereld
slecht wordt beheerd. De sterken
worden sterker en verpletteren de rest
van de bevolking.'
Van hieruit blijft hij sterk begaan met
de ontwikkeling van zijn geboorte
land . Muziek is daarbij een belangrijk
hulpmiddel. 'Ik verzamel allerlei oude
muziekinstrumenten , gaande van
fluit, viool, klarinet tot accordeon,
ook als die defect zijn . Via de paters
Scheutisten in Afrika laat ik ze bezor
gen aan een muziekatelier in Kinshasa
waar ze die instrumenten herstellen.
Als kinderen ginder een muziekin
strument bespelen zijn ze weg van de
straat en kunnen ze later met optre
dens ook geld verdienen. Ik kijk uit
naar de eerste liedjesteksten die door
hen kunnen worden geleverd . Zo kan
er geleidelijk een internationaal net
werk van kinderkoren ontstaan want
ik heb ook contact met koren uit
andere landen in de derde wereld.'
Gerard Hautekeur
Voor meer informatie over de

Kawende Kids kan men terecht bij
jean-Marie Kawende, Halewijnweg
13, 1860 Oppem/Meise,
tel. 02/270 86 94.

