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RECHT OP VOORKOOP 


Burgemeesters ontwaren Stalin in de rand 

Het kabinet van Vlaams minister van Bin
nenlandse Zaken, Stedelijk Beleid en Huis
vesting, Leo Peeters, reageert rustig én ver
baasd op de jongste her rie rond het voor
kooprecht van de Vlaamse overheid in 26 
gemeenten in de ruime rand rond Brussel. 
Niet alleen de burgemeesters van drie facili
teitengemeenten lopen storm tegen het 
decreet, ook de liberale voormannen van 
Dilbeek en Zaventem hebben geen goed 
woord over voor de maatregel die volgens 
minister Peeters ingegeven is door sociale 
bekommernissen. 

De Vlaamse excellentie kreeg onverwacht steun van de 
voorzitter van de Parti Socialiste, Philippe Busguin. Die 
heeft er alle begrip voor dat de Vlaamse overheid in 
Vlaams-Brabant een recht van voorkoop op onroerend 
goed uitoefent om er de eigen bevolking te laten wonen. 
'De provincies Luik en Henegouwen doen dit ook. Als de 
overheid niet tussenbeide komt, wordt ook in Waals-Bra
bant en het noorden van Henegouwen de kostprijs van de 
bouwgronden te hoog voor mensen uit de streek en gaan 
alle verkavelingen naar ahijd dezelfde grote vennootschap
pen uit Brussel', zo schetste de PS-voorzitter de behoefte 
aan overheid stussenkomst ten dienste van de sociaal 
zwakken. 

Het lijkt Rusland wel 
Waarover gaat het bij dat Vlaamse voorkooprecht) Sinds 
november 1998 is het voorkooprecht van kracht in 26 
gemeenten van Vlaams-Brabant; meer bepaa ld gemeenten 
in de ruime rand rond Brussel of taalgrensgemeenten. 
Voortaan is elke vastgoedmakelaar of notaris bij de ver
koop van een onroerend goed in deze gemeenten ver
plicht een uitstel van twee maanden te eerbiedigen. Tij
dens die periode moeten het Vlaamse Gewest, de Vlaamse 
Huisvestingsmaatschappij (VHM), een sociale buisves
tingsmaatschappij, gemeenten en OCMW's (in die volgor

de) beslissen om het onroerend goed al dan niet te kopen 
tegen dezelfde prij S die al voorwaardelijk was overeenge
komen tussen verkoper en koper. 
Het verzet komt uit twee richtingen. Dri e burgem eesters 
van faciliteitengemeenten (Kraainem, Li.nkebeek en 
Wezembeek-Oppem) stappen naar de Raad van State. FDF
burgemeester Christian Van Eyken van Li.nkebeek noemde 
het recht op voorkoop 'een aanval op het fundamenteel 
recht op vrije handel'. De Franstalige burgemeesters heb
ben het over een besl uit dat past in de politiek van ver
vlaamsing van de faciliteitengemeenten . Het verzet van de 
Franstalige burgemeesters krijgt een verlengstuk via de 
VLD-burgemeesters van Zaventem en Dilbeek. Deze twee 
liberale burgervaders doen precies alsof met het recht op 
voorkoop in Vlaanderen de communistiscbe heilstaat is 
uitgeroepen. Burgemeester Francis Vermeiren van Zaven
tem tWijfelt weliswaar niet aan de goede bedoelingen van 
minister Peeters, maar meent dat 'iedereen het recht heeft 
bard te werken en over zijn eigendom te beschikken. Het 
moet niet gaan zoals bij Stalin dat iemand bepaalt wie 

Men doet het voorkomen alsof 
met het recht op voorkoop in 

Vlaanderen de communistische 
heilstaat is uitgeroepen 

wanneer en aan wie verkoopt.' Eenzelfde geluid bij burge
meester Stefaan Platteau van Dilbeek: 'Het begrip eigen
do m wordt uitgehold op een communistische manier. Het 
lijk t Rusland wel.' 

Vreemde frontvorming 
Loopt het zo'n vaart ) Allerminst. Minister Peeters begrijpt 
de heibel geenszins en ontkent dat het recht op voorkoop 
een aantasting van het eigendomsrecht zou inhouden. Vol
gens hem zal de eigenaar/verkoper geen euro of frank 
minder krijgen dan de prij s die hij bedongen heeft bij de 
privé-koper. Bovendien zijn aparte maatregelen voorzien 
bij verkoop aan fami lie. De minister stelt zich ook vragen 
bij het' front dat VLD en Franstaligen in de rand vo rmen'. 
De reacti es komen bovendien rijkelijk laat. Het voorkoop
recht maakt immers integraal deel uit van de Vlaamse 
Wooncode die al in augustus 1997 werd goedgekeurd en 
die geldig is voor het hel e Vlaamse Gewest. 'Overigens 
was de heer Vermeiren erbij toen de \iVooncode anderhalf 
Jaaf geleden werd gestemd', aldus het kabinet dat spreekt 
over 'j e reinste desinfofmatie vanwege de burgem eester 
van Zavenrem'. Schrik van de Raad van Slate beeft het 
kabinet evenmin omdat de Wooncode al is voorgelegd aan 
dit rechtscollege dat er geen graten in zag. 

Joh an Cuppe ns 
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• De naam Leuven mag best wat luider gaan klinken in de 
wereld (. .) In het Europa van de sleden In oete n we nu een
maal fier durven te zijn over onze stad . We m oeten om zeker 
nie t schamen. (burgemeöter Louis Tobboek tijdens de nieuwjaarsreceptie 
in zijn stad) 

• Ik zou hem vragen niet langer miljoene n belastin ggeld aan 
commercië le adviesbureaus te ~chenken o p zoe k naar een goed 
prom o liebeeld voor leu ven nu hij ze lf kies!" voo r het besmeurde 
imago va n een vijandige e n bespied ende stad. (VLD-gemeenteraodslid 
Patriciil Ceysens In De Morgen) 

• Wat we kunnen doen met camera's, 1l1 0er('n we niet laten 
doe n door politiepatrouilles (burgemeester Louis Tobback von Leuven in 
Het Nieuwsblad) 

• Ik hen gee n voorstander van camera 's zoals To bbac k die in 
Leuven gaa t installeren. Op die manier krij gen de agenten er 
weer een alibi bij om niet op straat te komen. Terw ijl we n et 
behoefte hebben aan bet tegendeel, aan meer law and order. 
(Word Beysen,vLD-fractielcider in de Antwerpse gemeenterood in De Morgen) 

• Enkele jaren ge leden was videobewa 
king nog o naanvaardbaar want dat zouVAN HOREN 
de pri vacy aantasten , m aa r nu denkt men 
daar gelukkig anders over. (burgemeester LouisZEGGEN 
Tobbuck in Humo) 

• Ik heb bij d e vorige verkiezingen voor LOUIS Tobback gestemd. 
leder mens hee ft het recht zich te vergissen. (Jean-Marir Dedecker, 
judoroach en VLD-lijstduwer voor Je senaat in Het Nieuwsblad) 

• Het Jrgumem van Tobback dat Leuven met videohewaking de 
gauwdieven wil indijken roept ook vragen op Gauwdiefstal is vaak 
moeilijk te zien m et het blote oog. laat staan m et een camera . Vol
gens mij is het project in Leuven dus overbodig en in feite o nge
oorloofd. (voorz itter Faul Pataer van de Liga voor de Mcmenrc{IHen in De Morgen) 

• Als ik om drie uur ' s nachts in de woestijn een rood licht zie, 
Stop ik en wacht ik to t het groen wordt. Zo ben ik gedresseerd. 
Ik eis de vri jheid niet o p om verkeersborden te negeren, o m 
)80 per uur te rijden , om in n atuurgebied te bou wen, o m niet 
te gaan stem m en .(l>urgcmeester Louis TobbuCK in Humo) 

• Rijkswac hter zwaargewond na crash tijdens achtervolging van 
Mercedes m et Albert aan stuur. (titel in Het Nieuwsblad) 

• Magistraten dronken achter het stuur (id.) 

• Ik vraag mij steeds meer af o f de dUidelijke maatschappelijke 
malaise die er heers t niet te maken heeft met hel gevoel bij de 
bevolking dat ze be leidsvoerders heeft die in staat zijn Ileel haar 
levenskader op te blazen. (VLD-Europarlementslid Annemie Neyts in 
De Standuard) 

Gouverneur wil badkamertaferelen 
in ochtendspits vermijden 4 
Gouverneur De Witte vrees t dat ook 

bij o n s d e tijd niet meer veraf is dat 

chauffeurs zich noodgedwongen in de 

auto sc heren of achter het stuur ontbiJ

ten. M eer en b e ter openbaar vervoer is 

de enige oplossing o m h e t dichtslibben 

van de wegen te vermijden. 

Gezond in de rand (2) 8 
Vlaams-Brabant maakt veel werk van kanke rprevenrie. Al m eer dan 

10 .000 VTO uwen werden g ratis gescreend. 

Figuran ten 10 
De gemengde gevoelens van droe f11eid en blij zijn 

v indt auteur en acteur losse De Pauw de mooiste 

die Je kunt hebben omdat die gemoedstoestand 

overeenstemt m e t war h et leven zelf is. Niet ver

wonderlijk dus dat zijn th ea terstuk 'Weg' balan

ceert tussen een lach e n een rraan. 

Randgemeenten niet tuk op 
'gratis' busvervoer 13 

Brukselbinnestebuiten laat 
het ware Brussel zien 19 

Kinderopvang in het Maantje in 
Ternat is anders dan elders 23 

Voor visueel gehandicapren is de Randkrant beschikbaar op 

casse rte. Geïnteresseerden kunne n conract opnemen met het 

Atelier Helen Keiler, tel. 02146 6 9440 of met de redactie. 
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Gouverneur De Witte 
wil badkaDlertaferelen 
in de ochtendspits 
verDlijden 
Gouverneur Lodewijk De Witte van Vlaams-Brabant maakt 
zich zorgen over de mobiliteit van en naar Brussel. Een aan
pak die louter vanuit het hoofdstedelijk standpunt vertrekt, 
gaat volgens hem niet op. 'Elke oplossing om Brussel beter 
bereikbaar te maken loopt immers via het grondgebied van 
onze provincie. Het is daarom niet meer dan logisch dat 
Vlaams-Brabant als volwaardige partner mee aan de onder
handelingstafel zit.' 

Gouverneur Lodewijk De Witte: 
Het probleem van de mobiliteit wordt 
met de dag prangender met de almaar 
groeiende fil es. De invalswegen van 
Brussel en de ring rond de hoofdstad 
ziJn de weinig beniJdenswaardige kop
lopers in de knelpunten. Toch zijn de 
meeste mensen nog altijd niet geneigd 
om hun auto thuis te laten en met het 
openbaar vervoer naar hun bestemming 
te gaan. Men schijnt onvoldoende te 
beseffen dat het zo niet langer kan en 
dat we binnenkort te maken krijgen 
met dezelfde verkeerscongestie als in de 
Nederlandse Randstad. Tijdens de spi ts 
uren is daar stilstaand verkeer. De Neder
landse pendelaars maken van de nood 
een deugd, ze scheren of maquilleren 
zich in de auto, ze lezen de krant en ont 
bijten achter het stuur. Dat spookbeeld 
zie ik ook opdoemen voor de Brussel
se ring als we niet op tijd ingrijpen. 

Waaraan denkt u om zo'n verkeersin
fara te voorkomen? Het openbaar ver
voer biedt vandaag niet bepaald een al
ternatief om rond Brussel op zijn be
stemming te geraken. En wie tussen de 
gemeenten van de rand een beperkte 
afstond moet afleggen en het openbaar 
vervoer wil gebruiken, is gedoemd altijd 
eerst naar Brussel te reizen. Dat doet 
geen mens. 
Lodewijk De Witte: Het openbaar 
vervoer, zeker in de rand rond Brus
sel, is verre van optimaal en toch zal 
de oplossing moeten komen van een 
verbeterd openbaar vervoer. Daarom 
hechten we zoveel belang aan de uit
bouw van een Voorstedelijk Vervoernet 

(VVN) dat voldoende vertak t is om 
grote delen van de rand te bereiken. 
Er wordt druk over gespeculeerd en 
kennelijk is iedereen het eens over het 
principe. De realisatie verloopt even
wel minder vlot omdat het vooral een 
financiële kwestie is waarbij vragen 
rijZen over wie waarvoor moet beta
len. Voor de provincie Vlaams-Brabant 
kan het alvast niet dat zo'n projecten 
louter vanuit het perspectief van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestal
te krijgen. Wij willen volwaardig mee 
aan de onderhandelingstafel zitten. 
Vandaag stel ik vast dat er nog geen 
reëel overleg is geweest, laat staan dat 
er sprake zou zijn van druk overleg. 

Sporen naar Zaventem 
In het uitbouwen van zo'n VNN legt de 

provincie bijzonder veel nadruk op een 

betere bereikbaarheid van de luchtha

ven van Zaventem. 

Lodewijk De Witte Zaventem is 

slechts een onderdeel in het uitbou

wen van zo'n Voorstedelijk Vervoernet, 


moet consequent zijn met zichzelf. In 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande
ren wordt Zaventem beschouwd als 
een 'poort ' voor Vlaanderen. De 
Vlaamse regering heeft voor die ande
re poort, de Antwerpse haven, al mil
jarden uitgegeven en is ook bereid 
een heel dorp -Doel dus- daaraan op 
te offeren. Wij betwisten die uitgaven 
allerminst, maar menen dat ook de 
nodige middelen moeten worden 
vrijgemaakt om de ambities ten 
behoeve van Zaventem te realiseren. 

zij het een zeer apart en bijzonder 
cruciaal element. De bereikbaarheid 
van Zaventem ligt ons inderdaad 
nauw aan het hart. We weten wel dat 
de luchthaven onder de bevoegdheid 
valt van de federale en de Vlaamse 
overheid, maar dat belet niet dat we 
constant op de nagel kloppen om ter
zake snel oplossingen uit te werken 
die heel de provincie ten goede 
komen. Tot die oplossing hoort de 
aansluiting van Zaventem op het hst
net. Uit een recente studie blijkt dat 
momenteel slechts IS procent van de 
reizigers en werknemers met het 
openbaar vervoer naar de luchthaven 
gaan. We willen dat percentage in het 
komende decennium optrekken tot 
40%. Daarvoor is het niet alleen 
nodig dat de hst-treinen de luchtha
ven aandoen, maar ook dat meer bin
nenlands verkeer rechtstreeks naar 
Zaventem kan. Op het ogenblik is de 

'Ik ben tegen een feitelijke 

twee- of meertaligheid 

omdat zulks op termijn haast 

onvermijdelijk leidt tot 

overheersing door één taal' 

situatie zo dat alleen treinen uit het 
westen van het land en uit Brussel zelf 
rechtstreeks naar de luchthaven kun 
nen. Volgens ons moet Zaventem een 
doorgaand station worden én ook 
wegankelijk worden gemaakt voor het 
treinverkeer zowel uit het oosten 
(Leuven, Lim burg, Luik) als uit het 
noorden van het land. De realisatie 
van de zogenaamde X-bocht in de 
nabijheid van Zaventem is dus essen
tieel. Of daar geld voor is) Het beleid 



Terechte financiële steun 
De Vlaamse overheden in de rand 
schenken veel aandacht aan huisvesting 
en woningbouw. Denkt u dat er vol
doende wordt gedaan? 
Lodewijk De Witte: Wat is ge
noeg? Ik stel vast dat ernstige inspan
ningen worden geleverd, te meer 
omdat het woonprobleem in de rand 
anders ligt dan elders in Vlaanderen; 
we hebben er te maken met een com
binatie van sociale bekommernissen 
en taalproblemen. De maatregelen die 
genomen worden zijn erop gericht 
mensen die bindingen hebben met de 
regio tegemoet te komen. Zij moeten 
de kans krijgen in hun streek te blij
ven wonen . Onder druk van kapitaal 
krachtige buitenstaanders stij gt de 
prijS van gronden en huizen immers 
zo sterk dat de oorspronkelijke bewo
ners het veld dreigen te moeten rui
men. Omdat Brussel nog duurder is 
dan de rand en/of voor sommigen 
minder aantrekkelijk is, is de uitstoot 
uit de hoofdstad groot en de druk op 
de rand navenant. Tien JaaI geleden 
telde Brussel veel meer dan een mil
joen inwoners, vandaag zijn het er 
minder dan een miljoen. De ontvol
king van de hoofdstad is ongeveer het 
equivalent van de gezamenlijke bevol
king van Dilbeek en Lennik. We moe
ten goed in het oog houden hoe de 
situatie in de rand evolueert en de 
oorspronkelijke bevolking een finan
cieel duwtje geven om er te kunnen 
(blijven) wonen. We zi jn er niet mee 
gebaa t dat de mensen die zich daar 
vestigen er alleen komen om te wonen 
en te slapen , terwijl hun werk en hun 
ontspanning zich elders afspelen. Dat 

tast het sociale en culturele weefsel 
van de randgemeenten aan. Er is een 
samenspel van problemen: betaalbare 
sociale huisvesting, een taal- en cultu
reel probleem plus een probleem van 
sociale samenhorigheid. De inspan
ningen ten gunste van de oorspronke
lijke bevo lking zijn dus terecht. De 
tegemoetkoming die de Vlaamse over
heid voorziet geldt overigens ' erga 
omnes': dat wil dus zeggen dat ook 
autochtone Franstaligen aanspraak 
kunnen maken op een tussenkomst. 

Geen culturele eenheidsworst 
Wordt de provincie voldoende geraad
pleegd door de Vlaamse overheid over 
haar beleid inzake de rand en met 
name de omzendbrieven? 
Lodewijk De Witte: De omzend
brieven zijn bij uitstek een bevoegd
heid van de Vlaamse regering. Daar
over worden wij dus niet geraad
pleegd. Het spreekt niettemin vanzelf 
dat de Vlaamse regering haar commis
saris -dat is dus de gouverneur- polst 
over wat zich in de provincie voor
doet en wat de gevolgen kunnen zijn 
van een beslissing. Over het integra
tiebeleid als zodanig is er goed over
leg met de lagere overheden, die een 
uitstekend bestuursniveau zi jn dat 
dicht genoeg bij de bevolking staat. 
Hier en daar hoor je soms stemmen 
opgaan om de provincie als bestuurs
niveau af te schaffen. Je kunt daar heel 
wat bedenkingen bij formuleren en het 
is in mijn ogen zeker niet zo dat de 
provincie het enig denkbare bestuur
lijke tussenniveau is in het samenspel 
tussen de nationale en de gemeentelijke 
overheid. Maar de provincie bestaat en 
ik stel vast dat ze een rol speelt in een 
maatschappij die zich in alle sectoren 
organiseert op niveau's die het louter 
plaatselijke overstijgen omdat veel 
problemen nu eenmaal een ruimere 
dimensie hebben dan het lokale. 

Hoe staat u tegenover de faciliteiten re
geling en tegenover de sociologische 
realiteit in de rand met steeds meer 
anderstaligen? 
Lodewijk De Witte: De faciliteiten 
en de problematiek van de ruimere 
rand rond Brussel wil ik geenszins 
vanuit een pure taalpolitieke visie be
naderen. Zoals ik eerder aanstipte, 
moet het beleid inzake de rand ook 
en vooral oog hebben voor de bereik

baarheid en leefbaarheid van dit ge
bied; mobiliteit en huisvesting dus. 
Anderzijds kan er geen enkele twijfel 
over bestaan dat de rand in Vlaanderen 
ligt en dus deel uitmaakt van een een
talig gebied met het Nederlands als 
voertaa l. Dat is een onwrikbare hou
ding van de Vlaamse regering en de 
provincie Vlaams-Brabant en ik sluit 
er mij graag bij aan . We zullen dus 
niet afstappen van die eentaligheid. 
Dat betekent echter niet dat Vlaanderen 
zich niet gastvrij zou opstellen en geen 
actief ontvangstbeleid wil voeren. We 
hebben alle belang bij een grote cul
turele verscheidenheid. De faciliteiten 
hebben geleid tot een feitelijke twee
taligheid of zelfs de dominantie van 
een andere taal. Dat was nooit de be
doeling. Ik ben tegen een feitelijke 
twee- of meertaligheid omdat zulks 
op termijn haast onvermijdelijk leidt 
tot een overheersing door één taal. De 
stap naar een cu lturele eenheidsworst 
is dan snel gezet. Daarvoor bedank ik. 
De culturele verscheidenheid van Vlaan
deren is precies zijn grote rijkdom en 
die willen we vrijwaren. Maar dat be
let niet dat de Vlaamse regering en de 
provincie Vlaams-Brabant bereid zijn 
iedereen die zich wil integreren te 
helpen om zich hier thuis te voelen. 

Johan Cuppens 

Henry Coenjaarts 

Le gouverneur De Witte 
se soucie de la mobilité 
Lodewijk De Witte, Ie gouverneur du Bra
bant flamand, s'inquiète de la mobilité des 
habitants de sa province en provenance et 
à destination de Bruxelles. Selon lui, une 
approche axée exclusivement sur Ie point 
de vue de la capitale est vouée à I'échec. 
'Toute solution en vue de rendre Bruxelles 
plus accessible transite inévitablement par 
Ie territoire de notre province. 11 est donc 
tout à fait logique que Ie Brabant flamand 
soit invité comme partenaire à part entière 
à la table des négociations.' Le gouverne~r 
expose sa vision dans Ie cadre d'une inter
view qu'il a accordée au Randkrant et dans 
laquelle iI exprime également ses préoccu
pations sociales concernant la vie dans la 
périphérie, IJ plaide aussi pour une politi
que active en matière linguistique et d'ac
cueil : les nouveaux-venus sont les bienve
nus, mais ils doivent être conscients de ce 
qu'ils viennent s'établir dans une région 
unilingue, ou la langue véhiculaire est Ie 
néerlandais, 
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ZAVENTEMVAN ASSE TOT 
Provinciaal bijhuis 

De provincie Vlaams-Brabant 
w il nog dit jaar de eerste 
steen leggen voor het pro
vinciaal bijhuis in Dilbeek. 
Het provinciaal kantoor 
komt op de Ninoofsesteen
weg, vlakbij het kruispunt 
met de Verheydenstraat, 
waar vroeger het gemeen
tehuis van Dilbeek stond. 
Het provinciaal bijhuis wil 
het provinciebestuur dat in 
Leuven zetelt, dichter bij 
de bevolking van Noord
west -Brabant, Pajotten land 
en Zennevallei brengen. 
Het nieuwe provincie kan
toor krijgt een infobalie en 

Bibli0 theekoor10g 

Anne Sobrie, de en ige 
Vlaamse schepen van Sint
Genesius -Rode, heeft de 
provinciegouvemeur ge
vraagd of de provincie 
Vlaams-Brabant ofwel de 
Vlaamse overheid het be
heer van de gemeen telijke 
bibliotheek zou kunnen 
overnemen. De Franstalige 
meerderheid in de ge
meenteraad maakt de ver
dere uitbouw van de 
gemeentelijke bibliotheek 
onmogelijk, waardoor die 

Hno !'ASC.,),, ( 

zal tevens on
derdak bieden 
aan de provin 

ciale directie 
infrastructuur 
en de dienst 
welzijn. In 
totaal is er in 
een eerste fase 

plaats voor een twintig tal 

personeelsleden. De inwo 

ners uit de regio zu llen in 

het Dilbeekse bijhuis de

zelfde diensl verlening en 

informatie als in het hoofd

huis in Leuven krijgen. 

Het ontwerp voor het pro

vinciaal bijhuis werd gete

nog moeilijk kan concur
reren met andere biblio
theken. Als de gemeente
raad het been stijf houdt, 
krijgt de gemeenteli jke 
bibliotbeek, tegen het ad
vies in van de bibliotheek
commissie (nochtans óók 
overwegend Franstalig), 
geen mediatheek, geen 
videotheek en geen uitbrei
ding van het informatica
systeem. In '98 verzette de 
m eerderheid zich ook al 
tegen het installeren van 

de absoluut noodzake-
V1Gl\ERO:-J 

lijke airconditioning 
in de bibliotheek. 
Volgens Anne Sobrie 
willen de Franstali gen 
op die manier de Vla
mingen onder druk 
ze tten , omdat de pro
vinci egouverneur tot 
twee keer toe de su b
sidies van 536.000 fr. 
heeft geschrapt die 
de meerderheid aan 
de Fransta li ge Charles 
Bertin-bibliotheek in 
Rode wilde toekennen. 
MT 

kend door Peter Jacob en 
Daan Dehing. Hun archi
tectenkantoor in Koekel
berg kwam als winnaar 
uit de bus van een archi 
tectuurwedstrijd waarvoor 
31 kandidaten projecten 
indienden. 

JH 

Grond voor 
een prikje 
Jonge Vlaamse gezinnen 
hebben de rand de voor
bije jaren maar al te vaak 
vaarwel moeten zeggen 
omdat zi j (nog) niet kapi
taalkrachtig genoeg waren 
om er een bouwgrond te 
kopen . Voor hen werkte de 
Vlaamse regerin g enige 
tijd geleden de erfpacht
formule uit. De praktijk 
inzake erfpacht heeft uit
gewezen dat het voor kan 
didaat-erfpachters heel 
moeili jk is een hypothe 
caire lening bij een gewo
ne bank rond te krijgen. 
De meeste banken wensen 
immers ook een hypotheek 
op de grond te nemen, al
hoewel dat in strijd is met 
de filosofie van erfpacht. 
Daarom heeft Vlaams 
minister van stedelijk 
beleid en huisvesting Leo 
Peeters beslist dat kandi
daat-erfpachters die een 
woning w illen bouwen op 
erfpachtgrond van VIabin
vest, voortaan een hypothe

caire lening kunnen afslui
ten bij de Vlaamse Huisves
tingsmaatschappij (VHM). 
'Door de VHM en het 
VWF (het Vlaams Woning
fond s) in te schakelen 
kunnen erfpachtprojecten 
aan een jaarlijkse rente 
van j % van de aankoop
waarde ter beschikking 
worden gesteld van kandi
daat-bouwers. Het gaat 
om erfpachtovereenkom
sten van 99 Jaar die nog 
eens met 99 jaar verleng
baar zi jn', zegt Leo Peeters. 
'Het interessante aan erf
pacht is dat de zware last 
va n het kopen van de 
bouwgrond wegvalt en 
dat de kandidaat-bouwers 
hun financiële krachten 
volledig op de bouw van 
hun woning kunnen rich 
len ', aldus de minister. 
WF 

, VILVOORDE 

Roeischool 
vangt bot 
Er komt geen nieuwe roei
school aan de Vilvoordse 
Steenkaai. De aanvraag 
daartoe werd door het 
stadsbestuur afgekeurd 
omdat men van oordeel is 
dat de oude si te van Euro 
Union lvIeta l -die dil )Jar 
wordt gesaneerd- niet 
geschikt is voor het 
inplanten van een roei 
school. Een roeischool 
hoort thuis in een recre
atieve of toeristische zone 
en zo is er mon,en teel 



geen vrij langs het kanaal gemeester en volks verte- meer gewonnen voor een actiecomités, gemeenten en 
in de Zennestad. Vooral s genwoordiger Michel buurtbus. In Gooik is er al bedrijven. Dezelfde oppo
nog blijft de Vilvoordse DOOl11St (CVP). 'In deze een busje van het OCMW santen trokken hierop naar 
roeiclub in Neder-Over landelijke streek rijden er voor de lokale boodschap- de Raad van State. Die oor-
Heembeek om te oefenen. tijdens het weekend bijna pendienst. Deze dienst kan deelde op zijn beurt enkele 

JH geen lijnbussen. Die leemte worden uitgebreid tot per- weken geleden dat de 
moet worden ingevuld en sonenvervoer en ook ande- milieuvergunning niet 
daarom wordt nu het voor- re gemeenten bedienen. onrechtmatig werd ver
ste! van de belbus, het 'De gesprekken met De Lijn leend, hoewel de Europese 
vraaganunkelijk vervoer, over de belbus lopen echter Commissie had gewezen op 
onder de loep genomen. verder en ik sluit niet uit dat mankementen in het 
Mensen die de bus willen er toch een belbus komt. milieu-effecten rapport. 

S 
0 nemen bellen gewoon naar Uit de eerste reacties van de Op basis van deze Europese 

een afgesproken telefoon- andere gemeenten blijkt in kritiek trekt het Brussels 
nummer en als er genoeg ieder geval dat er interesse gewest nu naar het Euro
bellers zijn, rijdt de bus is voor de belbus', aldus nog pees hof in Straatsburg. 
rond.' Michel Doomst. In het na- Een uitspraak is er nog niet. 
'Natuurlijk moeten de ge- jaar za l duidelijk zijn voor Inmiddels leverde minister 
meenten eerst de kostprijS welke bus er in Zuidwest- Steve Stevaen ook de Z 

ZUIDWEST PAJOTTENLAND afwegen tegenover het rel1- Pajotten land wordt gekozen. bouwvergunning af, 
dement. Persoonlijk ben ik JH ondanks opnieuw duizen-Buurtbus mden bezwaarschriften van 

burgers, actiegroepen, of belbus? 1·);(.113:1:1-' Cbedrijven en gemeenten. 
De gemeenten Gooik, Len Ook hiertegen lopen verde-Verbrandingsoven blijft sn1eulen 
nik, Pepingen, Roosdaal, re procedures bij de Raad ~ 
Galmaarden, Bever en Her Het dossier van de huisvu il- ning nodig, die aan elkaar van State, onder meer van 
ne voeren momenteel ge verbrandingsoven in Dro- gekoppeld zijn. Starten zon- de gemeenten Drogenbos Vl 
sprekken met het Vlaams genbos is nog steeds niet der één van beide vergun- en Sint-Pieters-Leeuw en de 
Gewest en de direcr.ie van rond en blijft in Brussel en ningen kan Vlabraver niet. actiegroep Zelmevallei 
De Lijn om met een bel de Zennevallei de gemoe- De milieuvergunning werd Ovenvrij. Van deze laatste is C 
busproject te starren. 'De deren beheersen. Om met de intussen vorig jaar verleend er ook een klacht hangend 
gesprekken zitten nog in werken te kunnen starten, door minister Theo Kelch- tegen de bouwvergunning 
een embryonale fase', ver is zowel een milieuvergun- termans ondanks met mas- bij de Europese Commissie. --I 
duidelijkt de Gooikse bur- ning als een bouwvergun- sak protest van burgers, IDH 

oLIPSlUS EN 'DE BONTEN OS' 
'De Bonten Os' , Brabantser kan het bijna niet. Uit de naa m valt af Ooki's eerste m 
te leiden dat dit van oudsher een afspan ning met naam en faam 

moet zijn geweest. In het pand bevindt zich thans het Druiven familiehappening 

museum van Overijse. Het was een van de huizen in de kern van 

war later de uitgestrekte gemeente Overijse werd, waar zich al Op zondag 14 maart orga delaars en particulieren 

vroeg handelaars en am  niseert Ooki 's Babycafé met al dan niet zelfge
 m 
badltslui vestigden. Het dorp (Ooki staat voor ontmoe maakte baby- en kinder

ten zuidoosten van het Zoniën
 tingsplaats ouders en kin spulIetjes, breiwerk van de 
woud dankt zijn naam aan het deren, het is de nieuwe hand van de bewoners van 

z 
plaatselijk riviertje de Ijse, dat ~ naam van het voormalige het plaatselijke rusthuis, en m 
ontspringt in het Groenendaal- ~ Babycafé) voor de eerste ga zo maar door. 

se bos en verderop in Neerijse 
 keer een familiehappening Afspraak op 14 maart (en m 
in de Dijle uitmondt. 'De Bon in jeugdcentrum De Kol dus niet op 28 maart zoals 
ten Os' bevindt zich aan de :=: dam in Hoeilaart. Wat eerst aangekondigd) vanaf Z 

;2
voet van de noordelijke vallei moet 1.1 zich daarbij voor 14.00 uur in De Koldam. 
helling, waar de plaatseli jke gemeenschap haar parochie uit ste llen/ Heel wat: poppen Voor meer informatie: Jac --I 
bouwde. Het dorpsplein werd naar de grote humanist Justus Lip kast, knmselen , demonstra queline, tel. 021657 27 94 m
sius genoemd. Waarschijnlijk werd deze beroemde taalkundige in ties van speelgoed tot soft of Inette, tel. 021657 5689. 

het kleine Overijse geboren als Joost Lips. Een wandelpad dat heel ware voor kinderen , han- GO 


wat korter is dan de uitgebreide Europese trajecten die Lipsius z 

afreisde, werd uit eerbetoon naar hem genoemd. 


l JR 

/ 

http:voor�14.00
http:direcr.ie
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GEZOND IN Vlaams Brabant ko:pDE RAND? (2) 

La périphérie est-elle en bonne santé? 
D ans notre série consacrée à la santé de la périphérie et de ses riverains, nous 
aborderons cette fo is les efforts déployés par la province du Brabant flamand 
en matière de prévention du cancer.A I'évidence, la jeune province joue en 
cette matière un röle de pionnier. T émoin, la seule 'mammobile' du pays sillonne 
la province depuis plus d'un an pour proposer aux femmes un scanning destiné 
à détecter les cancers du sein, à quoi il convient d'ajouter les efforts en vue de 
prévenir et de détecter les cas de cancer du col de I'utérus. La province, con
sciente du fait que les femmes habitant les régions rurales, les vieilles personnes, 
les femmes pauvres et les immigrées passent souvent à travers les mailles du 
filet, redouble d'efforts pour sensibiliser ces femmes. Pour ce faire, elle collabo
re notamment avec les associations féminines. Enfin, la province prête égale
ment son concours à diverses campagnes destinées à promouvoir un mode de 
vie sain. Les communes désireuses de s'associer à ces actions sont du reste 
assurées de bénéficier d'un subside. 

ste seksueel contact m oeten kom en.' 
Op dit moment hebben alle Vlaa ms
Braban tse vrouwen van 2S tot 6S Jaar 
een eerste ui tnodiging van de provin
cie ontva ngen om zich te laten 

onderzoeken op baarmoederha lskan
ker. Vanaf dit jaar wordt een ' tweede 
ronde' georganiseerd Om de drie 
jaa r roept de provincie de vrouwen 
opn ieuw op. Met die uitnod iging 
kunnen ze voor een uitstrijkje naar 
hun huisarts of gynaecoloog stappen. 
De provincie is ook begonnen met de 
registratie van alle gegevens. in 
samenwerking m et het Leuvens Uni
versitair Centrum voor Kankerpreven
tie (LUCK). Dergelij ke gegevens moe
ten in de toekomst de basis vormen 
voor het provinciale gezondheidsbe
leid. 
Nu aJ is bekend dat voo ral oudere, 
kansarme en migrantenvro uwen door 
de mazen van het net vall en . Daar
naast blijkt dat vrouwen in vers tede
lij kte gebieden zich in verhouding 
méér laten screenen dan in rurale 
gebieden. Vooral het Hageland en het 
Pa jottenland scoren slecht, ook op het 
vlak van de glo ba le gezondheidstoe
stan d (zelfs in de nationale statistie
ken staan het Hage land en het Pajm
tenland bovenaan!). 
Daarom probeert de provincie vrou
wen in deze landelijke gebieden extra 
te sensibiliseren door, onder meer, 
met vrouwenorganisa ties samen te 
werken . Ook de migran tenvrouwen 
kr ijgen ex tra stimulansen. Zij leven 
vaak heel geïsoleerd , vooral de oude
re vrouwen, en voelen zich geremd 
omwille van taalproblemen en cultu 
rele verschill en. 

Piepkleine tumoren 
Eén vrouw op 12 krijgt in haar leven 
met borstk anker te m aken. Vroegtij di
ge opsporin g is hier erg nuttig, want 
borsttumoren ZiJll meestal trage 
groeiers ( I cm na 7 to t 9 jaar) . Een 
belangrijk deel van de radiologisch 
gedetecteerde tumoren kunnen nog 
niet gevoeld worden en op dat 
m om ent is de kans op uitzaaiingen 
heeJ klein (minder dan 10%) 
Massale screening van vrouwen op 
borstkanker leidt to t sterfteverm inde
rin g, als de screening tenminste op 

Op het vlak van kankerpre
ventie neemt de piepjonge 
provincie Vlaams-Brabant 
het voortouw. 's lands enige 
mammobiel toerde al meer 
dan een jaar door de provin
cie om vrouwen op borst
kanker te screenen. Daar
naast worden 001< extra 
inspanningen gedaan om 
baarmoederhalskanker uit 
de wereld te helpen. Zo'n 
preventieve aanpak loont, 
want het vroegtijdig opspo
ren van die twee kankers 
resulteert in duidelijk lagere 
sterftecijfers. Randkrant had 
hierover een gesprek met 
gedeputeerde Godelieve 
Eeckelaers die onder meer 
bevoegd is voor gezondheid 
en welzijn. 

Grote groepen van de bevolkin g pre
ventief doorli chten , moet economisch 
rendabel zijn en dus een posi ti eve 
weerslag hebben op de gezondheids
statistieken . All een voor borstkanker 
en baarmoederhalskanker bestaat er 
over de modaliteiten van preventief 
bevolkingsonderzoek een Europese en 
zelfs internati onale consensus. Het 
preventieve gezondheidsbeleid dat 
thans door de provincie Vlaams-Bra 
bant wordt gevoerd, vo lgt stipt die 
Europese consensus. 
Noord-Eu ropa scoort goed op bet 
vlak van baarmoederhalskankerpre
ven tie. Dat goede resultaa t is het ge 
volg van het vroegtijdig opsporen van 
de ziekte. Typisch voor baarmoeder
halskanker is dat de kwaal altijd voor

afgegaan wordt door een fase waa rin 
de kanker nog niet echt is uitgebro
ken. In die fase is de kans op voll edi
ge genezing groot 

Seksueel overdraagbaar 
Alle vrouwen van 2S tot 6S jaar die 
drie jaar lang geen uitstri jkj e hebben 
gehad. krij gen van de p rov incie 
Vlaam s-Braban t zo' n onderzoek aan
geboden. Voor de carnpagne, die mede
gefinancierd wordt door de Vlaamse 
overheid, werkt de provincie nauw 
sam en met de gemeentebes turen, de 
artsen en de socio-culturele verenigin
gen : 'Eigenlijk zou de screening nog 
op veel Jongere leeftijd moeten sta r
ten' , vindt Godelieve Eeckelae rs. 
'Hierover is echter een consensus no
dig. Wein ig mensen weten dat de oor
zaak van deze vorm van kanker in 
som mige gevallen seksuee l overdraag 
baar kan zijn. Het eerste uits trijkj e zou 
er dus eigenlijk al ee n jaar na her eer



loper in kankerpreventie 

een kwa litatief aanvaardbare manier 

gebeurt. Voor borstkanker zijn het, 
volgens de Europese ric htlijnen van 

'Europe against Cancer', de vro uwen 

tussen 5 0 en 69 die voor een regel-

Vooral het Pajottenland 
en het Hageland scoren 
zowel provinciaal als 

nationaal slecht op het 
vlak van de globale 
gezondheidstoestand 

matige doorlichting in aanmerking 
komen. Jongere of o udere vro uwen 
die zich w illen laten testen , moeten 
dus zelf contact opnemen met hun 
arts. 
Godelieve Eeckelaers: 'Wij volgen de 
Europese normen volgens het boekje. 
Die leggen strikte richtlijnen op waar
aan de apparatuur voor het uitvoeren 
van mammografieën moet voldoen. 
Dezelfde Europese kwaliteitsvoor 
schriften eisen ook dat de radiologen 
die de gegevens interpreteren, elk jaar 
minstens 5000 mammografieën moe
ten in terpreteren. Ook een tweede 
lezing door een andere radioloog is 
verp li cht. 
'Het lijkt op het eerste zich misschien 
een beetje overdreven, maar die kwa
liteitseisen zijn er niet zomaar. Borst
kanker kun je alleen ontdekken als de 
ziekte al aan de gang is, dus liefs t zo 
vroeg mogelijk. Piepkleine tumoren 
van amper één of twee millimeter 
groot die je nog niet met de hand 
kunt voelen met zekerheid detecteren, 
vereist uiterst gevoelige apparalUur.' 

Onwennige mannen 
Om die uitdaging aan te kunnen, 
heeft de provincie Vlaams-Brabant in 
1997 een mammobiel aangekocht. 
Dat is een hypermodern uitgerust rij
dend onderzoekscentrum voor bors t
kankeropsporing dat aan deze strenge 
Europese kwa liteitsnormen beant
woord t. De mammobIel is voor ieder
een toegankelijk, ook voor rolstoelge
bruiksters. De 'bemanning' van de 

mammobiel bestaat ,lit vrouwen, ook 

oudere vrouwen, opdat de 'bezoek
sters' er zich in de mate van het 

mogelijke 'thuisvoelen'. 

Vandaag heeft Vlaams-Braban t, als enig 

bestuur in ons land, al meer dan 

10.000 vrouwen in 25 gemeenten 

gratis preventief onderzocht. Dit jaar 
komt een tweede lijst gemeenten aan 

de beun. De actie scoort goed: op 100 
vrouwen zijn er ongeveer 30 die al 
gescreend zijn, of in behandeling zijn, 
zo'n 30 die zich laten testen, en 30 
die zich nooit laten doorlichten. 'Van 

die 30% willen we in de toekomst 
speciaal werk maken', beklemtoont 
Godelieve Eeckelaers. 

Hoe verloopt zo'n campagne in de 
praktijk? Godelieve Eeckelaers en pro
fessor dr. Erik Van Limbergen, onco

loog-radio therapeut van de provincia
le Stuurgroep, vinden het belangrijk 
om vooraf de screening bij aIJe 
gemeentebesturen toe re lichten. 
Godelieve Eeckelaers: ' In nogal wat 
gemeentebesturen zetelen veel, en 
vooral oudere mannen. Die voelen 
zich nog steeds onwennig als er over 
borsten gesproken wordt. Het liefste 
zouden die de mammobiel verbannen 
naar de achterkoer van de dorps
school, terwijl wij erop aandringen 
dat hij heel zichtbaar op het centrale 
dorpsplein een plaats krijgt.' 
De hele campagne wordt georgani
seerd door de provincie. De gemeen
ten zelf moeten niets doen, behalve 
een lokatie ter beschikking stellen, 
informatie verstrekken aan de bevol
king en eventueel een voorlichtings
cam pagne organiseren. 

Provinciaal gezondheids 
beleidsplan 
Het gegeven dat j op 12 vrouwen 
ooit met borstkanker te maken krijgt, 

is afkomstig uit internationale bron

nen, ni et uit eigen materiaal. De 

Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) 
maakt momen teel wel werk van een 

Nationaal Kankerregister maar dat zijn 

zowat de enige gegevens die voora ls

nog geregistreerd worden. De mutu
aliteiten beschikken weliswaa r over 
cijfennateriaal inzake de gezondheid 
van de Belgen, maar die willen dat 

nier graag vrijgeven, deels om rede
nen van privacy, deels om commercië
le motieven. Precieze informatie over 

de gezondheid van de burgers is 
nochtans noodzakelijk voor het uit
stippelen van een gewndheids
beleidsplan en daar is de provincie nu 
volop mee bezig. 
In afwachting van voldoende concrete 
gegevens speelt de provincie in op de 
knjtlijnen die de Vlaamse overheid 
heeft getekend op het vlak van ge
zondheidszorg. Godelieve Eeckelaers: 
'We proberen her gedrag van de men
sen te veranderen door een gezonde 
levenssti jl te promoten via rookpreven
tie, gewnde voeding, matig alcohol

gebruik. Gemeenten die op deze acties 
inpikken, krijgen van ons 100.000 fr. 

subsidie. Dit pakket breiden we nu uir 
met twee nieu'we thema's: vaccinatie 
en veiligheid in en rond het huis. 
Daarnaast willen we in de toekomst 

op nog grotere schaal vrouwen verder 
screenen op borst- en baarmoeder
halskanker.' 

Marleen Teugels 
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'An unhappy childhood is 
a writer's goldmine', zo wil 
het een Engels citaat. Dat 
dat lang niet altijd zo hoeft 
te zijn, daar is Josse De Pauw 
het levende bewijs van. 
Hij groeide op in Asse, bleef 
25 jaar in Brussel en woont 
nu in de rand waar u hem 
begin april als acteur en 
auteur op de scène kunt 
zien in een herneming van 
de succesvolle Kaaitheater
productie 'Weg'. 

JOP Ik ben heel gewoon en heel 
middle-class opgegroeid. in een goed 
functionerend gezin. met broers en 
zussen en zonder trauma's . Men heeft 
het wel over de ongelukkige jeugd di e 
noodzakelij k zou zijn voor een kunste
naarsbestaan, nu ik heb het liever zo. 
Ik woonde graag in Asse. maar de 
hoofdstad trok me wel aan . Voor ik 
aan het conservatorium van Brussel 
ging studeren. was ik al vaak in 
jeugdclubs in de rand en er was 
natuurlijk ook 'de cinema' waarvoor 
je naar de binnenstad ging. Sinds 
mijn studies ben ik in Brussel geble
ven. in totaal zo'n 25 Jaar en ik heb 
er héél graag geleefd. Het Brusse l 
waarover je hoon praten is niet het 
Brussel zoals ik het ken. Ik zeg niet 
dat alles er peis en vree is. maar een 
grote stad met een miljoen "inwoners. 
dat heeft nu eenmaal zijn consequen
ties. Neem een dorp van 10.000 in
woners met een paar dorpsgekken en 
vermenig vuldig dat aantal met 100. 
dan weet je het wel. Brussel is voor 
veel mensen onbekend terrein en 
men doet opva ll end weinig moeite 
om na te gaan of al di e clichés over 
de beangstigende en onvei li ge hoofd 
stad wel kloppen. 

Weg uit Brussel 
JOP Dat we nu in Lennik wonen 
heeft een aantal redenen. Ik wilde 
meer gaan sch rijven en daarom 
moest ik de drempel om mij af te 
zonderen verhogen. Ik ben nu een
maal geen toon beeld van zelfdisci
pline. ik moet het mezelf een beetje 
moeilijk maken. Wat ook meespeelde. 
is dat we een kind wilden en als er 
iets is dat in Brussel moet veranderen 

Josse De Pauw 

Gemengde 
gevoelens zijn 

de mooiste 
gevoelens 

dan is het wel de leefbaarheid. In de 
benedenstad wonen met een kind. 
zonder ruimte en zonder groen. dat 
zagen we niet zitten. Bovendien kom 
ik zelf uit een dorp. 

Je kan het jongetje wel uit het platte
land halen maar het platteland niet uit 
het jongetje? 
JOP Absoluut . Ik ken de stad heel 
goed. maar ook het dorp. ik weet hoe 
graan eruit ziet als het nog maar pas 
uit de grond komt en ook dat is be
langrijk. Maar we wilden ook niet te 
ver weg van de stad. Onze dochter 
moet beide kennen zodat ze later een 
keuze kan maken en het is nu een
maal makkelijker om van buiten naar 
de stad te trekken dan omgekeerd. 

Uw vrouw is kunstenaar en afkomstig 
uit Japan. 
JOP Mijn vrouw (Rosas-danseres 
Fumiyo Ikeda) was al op 16-Jarige 
leeftijd bij Béjart in België en de voer

taal daar was Frans. een soort 'Français 
bi en fracass é' omdat er heel wat ver
schillende nationaliteiten bij elkaar 

zaten. Bij Rosas . het gezelschap waar 
ze nu bij is. is de voertaal eerder 
Engels. Wij hebben eerst acht Jaar in 
het Frans geleefd en nu al zeven jaar 
in het Nederlands. Omdat we naar 

buiten gingen wonen. wilde mijl1 
vrouw de taal meester zijn. Fumiyo 
woont nu al langer in België dan ze 
ooit in Japan hee ft gewoond, ze is 
hi er volwassen geworden. ze voelt 
zic h hier thuis. ze wil niet meer weg 
uit Lennik en ze is dol op sroemp 
met worst; De Belgische keuken is 
voor haar even gewoon als de Japan
se. Zij spreekt Japans me t ons doch
tertJe. ik Nederlands. Wij nemen heel 
bewust het beste uit de twee cultu
ren. ook voor het huis dat we ver
bouvvden: het beste uit Japan en het 
bes te uit België en dat is een heel 
mooie m engvorm geworden. 
Ik kijk op naar mijn vrouw. ze is een 
wondere danseres. een verbeten kun
stenares ook. Zij is een werkbeest ter
Wijl ik dat probeer te vermijden en 
ook die mengvorm levert geen pro
blemen op. Fumiyo heeft een strikt 
en druk werkritme met veel rournees. 
maar zelf leef ik graag op het ritme 
van het peuterschooltj e: ik breng 
mijn dochtertje van vier naar school. 
zit een beetje aan de schrijftafel. lees 
een boek. ga haar halen. we spelen 
wat. we gaan naar een tentoonstel
ling. ik werk '5 nachts een beetje. dat 
is wat ik het liefste doe en ik zorg 
wel dat er eten op tafel staat en dat 
het huishouden draait. 

En wat met het cliché dat het kunste
naarsleven moeilijk is? 
JOP Ik ben een verwend kind op dat 
vlak. een luxepaard want ik kan mijn 
werk kiezen. Ik ben me wel bewust 
van het feit dat het voor veel men sen 
moeilijk is. maar dat heeft te maken 
met een denkwij ze Aan de ene kant 
de kunstenaar. aan de andere kant een 
plan . dat is al paradoxaa l want dan 
sluit je het toeva l uit terwijl dat pre
cies Je goudmijn is. Als je erin slaagt 
de praktische problemen te beperken 
dan wordt Je terrein groter en dan 
kun je bij wijze van spreken op de 
stoep theater spelen, zoals wij met 



Rad eis deden . Ik weet dat je daar niet 

van kan leven to t aan je pensioen 

m aa r je kiest nu eenmaal voor een 

ander soort bestaan en daar moet je 

je dan maar bew ust van zijn. 

'Weg' in de rand 
In 'Weg' deelt u het podium met twee 
muzikanten, Peter Vermeersch die de 
muziek voor het stuk schreef, en Pierre 
Vervloesem Moet je die voorstelling 
dan omschrijven als muziektheater? 
JDP Peter Vermeersch zei op een 

bepaald ogenblik: 'als ik de term 

mu ziektheater hoor, dan heb ik h et 

gevoel dat er een probleem is. Dat 
vond ik een heel mooie omschrijving. 

Voor mij is het gewoon theater, maar 

ik be n wel altijd geboeid geweest 

door de houding van muzikanten 

o p een podium. Bij alles wat ik maak 

h eb ik een concert jn het achterhoofd 

en de vrijheid die jazz muzikanten 

bijvoorbeeld nemen ; De manier 

w aarop ze hun koffertje o penmaken , 

'Ik was als kleine 
.
Jongen meer 

gefascineerd door 

rouwstoeten 


dan door 

huwelijksfeesten' 


een thema kiezen , im p rov iseren , sole 

ren , iemand terugfluiten , de leven

digheid van dat soort bewegingen 
boeit mij . In die zin is ' Weg ' een 

voorstelling die h et dichtst komt bij 

waar ik al jaren naar zoek, het is een 

voorstelling waar ik zei f blij mee ben 

en dat is lang niet altij d he t geva l. Ik 

ben ook heel aan genaam verrast door 
de 'breedte ' van het stu k; Het publi ek 

is heel gevarieerd en iedereen blijkt 

er iets in teru g te vind en, zowel een 
kaderlid als m ijn m oeder. 

De voorstelling wordt niet alleen het bes
te stuk van het afgelopen seizoen ge

noemd, maar ook een 'generale repetitie 
van het ouder worden en de dood' of 
ook nog 'een intieme voorstelling vol hu
mor en tegelijkertijd ontroerend eerlijk'. 

JDP Het stuk gaa t over iem and di e 

finaal weg gaat , iemand d ie beslist 

o m dood te gaan . Tijdens een m id 

dagdutj e valt zijn geb it uit zij n mon d 

en hij besli st o m het nie t terug te ste 

ken . Daaraan gekoppeld zijn er de 

herinneringen en een soort recon 

structie va n het leven . Ik ben zelf ook 

altij d bezig geweest m et de dood , o f 

de eindigheid van h et leven . Ik zie dat 

ook bij mijn dochter ; Ze vraagt zich 

bij voorbeeld afvvaar zij was toen ik 

in de buik van O ma was (mijn moe

der dus) en h oe klein zij dan wel 

moe t zijn geweest als ik zo klein was. 

Ze ziet ook dat Opa en Oma ouder 

wo rden en som s ziek zijn, ze snapt 

dat het ooit oph oudt en ze probeert 

daar greep op te krijgen. In die zin 

h eeft de kri tiek gelijk dat het 

een 'general e repetitie' is, 

maar m diezelfde zin is alles 

wa t ik to t nu toe gemaakt heb 

een oefenin g in dood gaan . 

Ik was als kleine jo ngen meer 

ge fascineerd door rouwstoe
ten daa r door hu welijksfees

ten . Bi j ro uw gedrag zijn er 

gemengde gevoelens: je 
rouw t om ie mand die weg 

gegaan is, maar tegelijkertijd 

is er -zonder gemeen te zijn

h et geluk dat je er zelf nog 
bent. Er is 'tristesse' en bliJ

h eid, dat soort gemengde 

gevoelens zijn voor mij de 
m ooiste omdat het overeen 

stemt met wat het leven zelf 

is. 'Weg' is een stuk van ge

mengde gevoelens. De om 

schrijving 'een lach en een 

traan' klinkt h eel o ubollig, 

Josse De Pauw 
mixed feelings are the 

most beautiful kind 


maar dat blijft het voor mij. De hu

mor die erin zit is de humor die 

noodzakelijk is om het allemaal aa n 

te kunnen, andere humor in teresseert 

me niet. Ik denk dat h et een troos ten

de, verzoenende voorstelling is. 

Een' eerlijke' voorstelling) Ach, ik heb 

een hekel aan bedriegen m aar ik ben 

een fan van de vri endelijke leugen . 

Eerlijkheid is een zeer wankel begri p , 

ook in het theater, maar laat ik het toch 

maar als een compliment o pvatten 

Geneviève Ostyn 

'Weg', op I en 2 april om 20.00 uur 

in De Lijsterbes in Kraainem, 

tel. 02/721 28 06. 

Actor and author Josse De Pauw 

was born in Asse, spent 25 years in 

Brussels and now lives with his wife 

and daughter in Lennik. Soon he 

can be seen in the outskirts in the 

s 
" 

I1 

triumphantly received Kaaitheater production 'Weg'. " Weg' is a play 

which contains both sadness and happiness, and such mixed feelings are 

for me the most beautiful because they correspond to real life,' says 
De Pauw, who for the show shares the stage with two musicians. 'I've 

always been fascinated by the attitude of musicians onstage. In every

thing I do I have a concert in the back of my mind and the freedom 
which jazz musicians take, for example. In this sense, 'Weg' is a show 

which comes as close as possible to what l've been looking for for 

years', says De Pauw. Rendezvous on land 2 April in CC De Lijsterbes 
in Kraainem. 
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De Raster leert psychiatrische 
patiënten opnieuw op eigen benen staan 
De vzw De Raster is gehuis
vest in een fraai gerestau
reerde hoeve in 8eigem. In 
het recent geopende dagcen
trum bakken ex-psychiatri
sche patiënten brood, berei
den warme maaltijden, wer
ken in de tuin of voeren klus
jes uit. In het aanpalende 
woonhuis wonen zes psychia
trische patiënten. Ze kunnen 
rekenen op de deskundige 
begeleiding van vzw De Ras
ter, die in deze regio 40 men
sen helpt om hun zelfstandig
heid en zelfredzaamheid te 
verhogen in 'beschutte woon
vormen'. 

'De Raster is geen onbekende meer in 
het arrondis~ement Halle-Vilvoorde. 
We huren in Vil voorde, Strombeek
Bever, Beigem en Lembeek zeven 
woningen en twee appartementen 

'Het personeel moet 
zich zoveel mogelijk 

overbodig maken' 

voor ex-psychiatrische patiënren', ver
duideli jkt coördinator Philip Pinevils. 
'Het gaat om 40 mensen die we bege
leiden in hun dagelijks leef- en woon
milieu. Ze wonen grotendeels zelfstan
dig in de eigen woonvertrekken, maar 
ze staan niet volledig op eigen benen. 
Ons personeel helpt in huishoudeli jke 
taken, lost administratieve problemen 
op en leert hen te budgetteren . Ze 
moeten het meestal zien te rooien met 
een klein (vervangings)inkom en. We 
geven hen ook tips voor hun ontspan
ning en helpen hen om de contacten 
met de familie en de vriendenkring te 
hers tellen. Het personeel moet probe
ren zich zoveel mogelijk overbodig en 
misbaar te maken.' 

Contact met de buurt 
'Om de integratie in de buurt te 
bevorderen, geven we de voorkeur aan 
kleinschalige projecten in een rustige 

omgeving, zodat bewoners onge
dwongen contact kunnen leggen met 
de buren', aldus Philip Pittevils. Onge
veer een derde van onze bewoners 
doet vrijwi lligerswerk of werkt in een 

beschutte werkplaats. Anderen gaan 
overdag naar de dagkliniek van Si11[
Alexiu~, terwijl een derde groep 
terecht kan in het activiteitencen trum 
zodat ze hun dag en tijdsbesteding 
beter kunnen organiseren. Anders zou
den ze misschien de hele dag voor de 

tv zi tten. Hoge eisen kun Je niet stellen 
want de mensen werken in hun eigen 
tempo. In ons dagcenrrum in Beigem 
is de oven iedere dag in werking. We 
bakken brood voor eigen gebruik in 
de verschillende huizen van de Raster. 
Uitzonderlijk krijgt het dagcentrum 
opdrachten van industriële bedrijven. 
Het gaat dan onder meer om het sor
teren of bundelen van reclamefolders.' 

Toenemende vraag naar 
beschut wonen 
Opvallend is dat het gros van de 
bewoners mannen zijn. Een sluitende 
verklaring daarvoor heeft Philip Pitte
viIs niet, tenzij dat jongens in de loop 
van hun opvoeding altijd 
al afllankeli)ker zijn 
geweest van anderen dan 
meisj es. 'De gemiddelde 
leeftijd van onze bewo
ners schommelt tussen 40 
en 45 laar, maar je ziet 
toch stelselmatig een ver
Jonging van de kandida
ten. De tijd dat m ensen 
twintig jaar of langer in 
een psychiatrische kliniek 
verbleven, is definitief 
voorbij. De opnames 
worden almaar korter, 
valldaar dat er een toene
mende vraag is naar alter
natieve of beschutte 
woonvormen.' De Raster 
is een samenwerkingsver
band van de psychiatri
sche kliniek Sin t-Alexius 
en het centrum voor 
geestelijke gezondheids
zorg Aeneas. De meeste 
bewoners worden naar de 

Philip Pittevils 

Raster doorverwezen door Sint-Alexius 
en in veel mindere mate door het 
OCMW, de huisartsen en andere eer

stelijnswerkers. 
In de loop van dit Jaar neemt De Ras
ter nog de beschutte woonvorm in 
Evere van de VlvV De Dessa over. Met 
die twee extra woningen zal de vzw in 
totaal ongeveer 50 kamers beheren. 
Philip Pittevils stipt aan dat er nauwe

liJks opvangmogelijkheden zijn voor 
koppels omdat de overheid geen sub
sidies geefi: voor appartementen. 'Het 
moet volgens de reglementering altijd 
gaan om huizen voor tenminste drie 
personen.' De Raster klaagt ook over 
de vreselijke administratieve romp
slomp. 'We verzuipen in de admini
srratieve dossiers die op maat gesneden 
zijn van de grote instellingen, maar in 
de kleine alternati eve woonvormen 
gaat al die administra tie ten koste van 
de kwaliteit van de werking.' 

Gerard Hautekeur 

Meer informatie: vzw De Raster, 
Philip Pittevils, Molenstraat 7, 1852 
Grimbergen , tel. 02/270 15 89. 



Succes in Hoeilaart zet niet aan tot navolging 

Randgemeenten niet tuk op gratis busvervoer 
De Vlaamse rand rond Brus
sel blijkt niet warm te lopen 
om zijn inwoners gratis bus
vervoer aan te bieden. Op 
uitzondering van Hoeilaart. 
Asse en Zaventem kreeg De 
Lijn geen andere aanvragen 
binnen voor meer informatie 
over het gratis busvervoer. 

De druivengemeente Hoeilaart is 
tot nu toe de enige gemeente in de 
Vlaamse rand rond Brussel die het 
gratis busvervoer invoerde . En met 
succes. De gemeenteraad van Hoei 
laart besliste zelfs om de overeen 
komst met de Lijn te verlengen tot 
3 J december] 999. De in voering van 
gratis busvervoer za l de Hoei laartse 
gemeentekas per nutlticket vijfen
twintig frank lichter maken. In het 
contract werd wel een plafond voor
zien, zodat de totale bijdrage van de 
gemeente niet hoger dan 795.000 
frank komt te liggen. 
Toen de reizigers hun verplaatsing 
nog zelf moesten betalen, noreerde 
De Lijn in Hoeilaart 27 3 verp laatsin
gen per week. Na de invoering van 
het nulticket ging het busgebrUik er 
pijlsnel de hoogte in; eind vorig jaar 
boekte De Lijn zelfs pieken van 680 
nulbiljetten per week. Vooral de weke
lijkse Hoeilaartse marktdag op vrijdag 
is erg in trek bij de busgebruikers. 

In het belang van wie? 
Ondanks bet sLlccesverhaal van het 
gratis openbaar busvervoer in Hoei
laart, lijkt het voorstel van Vlaams 
minister van Openbare Werken, Ver
voer en Ruimtelijke ordening Steve 
Stevaen niet aan te slaan in de andere 
gemeenten in de Vlaamse rand rond 
Brussel. 'Elke burgemeester van de 
gemeenten in de Vlaamse rand werd 
net zoals de andere gemeenten in 
Vlaanderen- door het kabinet van 
Vlaams minister Stevaert aangeschre
ven' aldus verantwoordelijke voor 
marktonderzoek bij De Lijn Jill Suy
kens. 'Zo biedt de minister de ge
m eenten de kans om ex tra informatie 
over gratis busvervoer in te winnen. 
Van alle Vlaamse gemeenten in de 

Brusselse rand vroegen alleen de ge
meenten Asse en Zaventem om meer 
informatie en een bereken ing van de 
kostprijS van gratis bus vervoer in hun 
gemeente 
Volgens onze gesprekspartner leggen 
andere gemeenten in Vlaams-Brabant 
meer belangstelling aan de dag om 
met De Lijn een contract voor gratis 
busvervoer af te sl uiten. Zo vroegen 
Londerzeel, Kapelle-op-den-Bos, 
Kortenberg, Steenokkerzeel, Leuven, 

Na de invoering 

van het nuIticket ging 


het busgebruik in 

Hoeilaart pijlsnel 


de hoogte in 


Tienen , Herent, Trem elo en Zout
leeuvv alom meer informatie. 
Jill Suykens denkt dat het gebrek aan 
belangstelling in de Vlaamse rand 

rond Brussel voor gratis 
busvervoer te maken 
heeft met hel feit dat er 

in de randgemeenten 
maar een beperkt aantal 
buslijnen rijden die 
bovendien vaak gericht 
zijn op de hoofdstad. 

De gemeente moet dan 
afwegen of de som di e 
ze moet ophoesten voor 
gratis busvervoer wel 
ten goede komt aan al 
haar inwoners. 

Hoe meer 
hoe duurder 
'Als de gemeente gratis 
busvervoer voor alle min 
I 2-jarigen wil invoeren, 
dan kost dat de gemeen
tekas 30 frank per inwo
ner' , rekent Suykens uit. 
'Om de leeftijdscategorie 
60-pJus gratis met de bus 
te laten reizen, moet de 
gemeente 170 frank per 

inwoner bijdragen. Als gratis vervoer 
pas ingaat vanaf 65-plus dan bedraag t 
het prijskaartje 100 frank per inwoner.' 
In Zaventem kunnen min 12-Jarigen 
gratis op de bus, aJs de gemeente 
een contract met De Lijn afsluit van 
796.000 frank. Gratis vervoer voor 
65-plusssers kost de gemeente 2,6 
miljoen en als gratis vervoer vanaf de 
leeftijd van 60-plus zou worden inge
voerd, dan moer Zaventem 4,5 mil
joen op tafel leggen. 
Voor de gemeente Asse zijn die bedra
gen ongeveer hetzelfde. 
Verantwoordelijke voor verkeer in 
de gemeente Asse, Mark Mattens: 
'Het gratis bllsvervoer in Asse zit nog 
in een embr)"onale fàse. We stelden 
alleen een informatieve vraag over 
bet prij skaartje voor gratis vervoer in 
Asse. De commissie veiligheid moel 
nu de haalbaarheid onderzoeken als 
het gemeentebestuur daarvoor groen 
li cht geert.' Ook de gemeenre Zaven
tem houdt de invoering van gratis 
busvervoer nog in beraad. 

Joris Herpol 
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DI 

MUZIEK
THEATER 
Daar zijn de hippies 
weer 

Bedwelmende wierookwal

men en vreemde geurtjes 
prikkelen al in de ont
vangsthal de neusgaten. 
Daarna domineren zoete 
new age klanken en psyche
delische beelden het the
atraal inwijdingsritueel 
'Soma'. De podiumkunste
naars van het nieuwe 
ensemble Glüg borduren 
voort op de hippiecultuur. 
Drugs en andere verboden 
oppeppers vervangen ze 
door namaaluniddelen uit 
hun Magistraal Plantenlabo
ratorium. De titel van de 
voorstelling verwijst naar 
een bewustzijnsverruimen 

de paddestoel die sjamanen al sinds 
mensenheugenis gebruiken om in 
contact te treden met de geestenwe
reld. Voor de toeschouwers is het wel 
even wennen: de gebruikelijke fau
teuils in de zaal zijn vervangen door 
kussens en wie wil kan zich zittend 

I of liggend tussen de luidsprekers nes
, 	 telen. De musici ontpoppen zich als 

ware klanktovenaars. Ze bedienen 
zich van instrumenten en magische 
voorwerpen die op de zes omringen
de podia overvloedig aanwezig zijn. 

, 	 Mysterieuze symbolen, schedels, 
totems en vredespijpen scheppen een 
mythische sfeer. De stem van' opper
hoofdman' Jan Vercammen is verwant 
aan Pink Floyd en Frank Zappa als hij 

buitenaardse geesten en demonen 
oproept. Koebellen en rinkelkralen 
ondersteunen zijn ijle bezweringen. 
Hoewel echte hallucinaties uitblijven, 
beleef je als toeschouwer toch een 
geestelijke trip omdat alle zintuigen 
even sterk worden aangesproken. 

Dilbeek, Westrand 5/3 om 20u30 
(02/466 20 30) 
Grimbergen, Fenikshof 12/3 om 

I 	 20u30 (02/263 03 43) 

~ 	 TENTOONSTELLING 
I 
I De schilder als fotograaf 
I 

beelde bloemen en dieren afkomstig 
lijken uit een ontoegankelijke tuin, 
die misschien ooit het aards paradijs 
is geweest. 

Evelyn De Beir Gallery, Hallese
steenweg, 158; Sint-Genesius-Rode. 
'De picturale metataal van bloemen 
en insecten': van 25 maart tot I mei. 

! 	(02/381 21 81) 

f---- 

TONEEL 

Portugal voor 
de Anjerrevolutie 

In 'Pereira verklaart' schetst 
de Italiaanse cultschrijver I 	De Londense 
Antonio Tabucchi de labieleschilder Mark 
gemoedsgesteltenis van een Fairnington (41) 
zwaarlijvige, Portugese culkopieert op zijn 
tuuTJournalist. De man kanintieme panelen 

kleurrijke planten, niet zonder ziJl1 kleine 
geneugten zoals limonade enopzichtige bloe

men, etende koekjes en is er als de dood 
voor om in aanvaring tevogels en ijverige 
komen met het autoritaireinsecten die hij 
Salazarbewind. Als redacteuraantreft in geïllus
van de avondkrant 'Lisboa' treerde weten
neemt hij een medewerkerschappelijke tijd
in dienst die vooraf Inschriften of 
memoriams' moet schrijvennatuurmagazines. 
over nog levende, bekendeMet kleurmengsels 
kunstenaars. De biografische en doorschijnende 

verf probeert hij beschouwingen van de 
minstens hetzelfde nieuwkomer zijn zo kritisch 
resultaat te berei dat hij ze waarschijnlijk 
ken als de foto- Still Iife 
graaf. Een aartsmoei 
liJke opgave, want geen enkel penseel 
is fijn genoeg om de gefotografeerde 
werkelijkheid perfect weer te geven. 
In een voorbereidend stadium analy
seert Fairnington elk detail van de 
geselecteerde foto. Vooraleer hij 
bloemblaadjes, vlindervleugels of 
wespenangels vastlegt, heeft hij hun 
structuur grondig bestudeerd. Het 
resultaat is verbazingwekkend. De 
schilderijen krijgen een andere bete
kenis dan de inspirerende foto's en 
gelijken op 17de eeuwse stillevens 
van de Hollandse School. De tulpen 
veranderen in vruchtbaarheidssymbo
len, terwijl de bloeiende rozen zin
spelen op de menselijke begeerte. 
Vaak kiest Fairnington voor een een
kleurige achtergrond zodat de afge

nooit zal publiceren. Onge
wild verzeilt Pereira in een lastig par
ket als het liefje van de aangeworven 
assistent te maken krijgt met de staats
veiligheid. Van de ene op de andere 
dag wordt hij een verdacht journalist 
die samenspant met revolutionaire 
dissidenten. Wanneer de rechercheurs 
op een gewelddadige manier zijn 

, 	mond proberen open te breken, be
sluit hij eindelijk om zich niet langer 
gedeisd te houden. Toneelgezelschap 
De Tijd en huisregisseur Lucas Van
dervost nemen met dit spitsvondig 
docudrama een duik in de recente 

I 	 Portugese geschiedenis, omdat ze 
ervan overtuigd ziJl1 dat het verleden 
inzicht verschaft in het heden. 

Strombeek-Bever CC: zaterdag 6/3 
I om 20u 15(02/263 03 43) 

I 
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WERELDMUZIEK 

Cubaanse smeltkroes 

AI in de ] 7de eeuw ontstond in Cuba 
een kruisbestuiving tussen de Afri
kaanse, de Zuid-Europese en de Ame

rikaanse cu ltuur. De Nigeriaanse en 
Congolese slaven, die zich moesten 
uitsloven op de suiker- en tabaksplan
tages brachten hun taal en hun 
muziek naar het Caraibische eiland 
mee. Tijdens de uitbundige carnaval
vie ringen en de kerkelijke hoogdagen 
kwamen ze in contact met de feeste
liJk uitgedos te Spaanstalige bevolking. 
De melodieën en de ritmes van beide 
bevolkingsgroepen versmolten tot een 
nieuwe muziekstijl. De blanken goo 
chelden met gilaarakkoorden , de 
zwarten trommelden virtuoos op 
allerlei soorten slagwerk. De kolonisa
toren introduceerden de viool, de 
fluit en de piano. Maracca's of'sam
baballen' en guiro-schraapinstrumen 
ten waren ontzettend populair. Uit de 
plechtige contradans groeiden de 
'danson' en de 'son'. De 'rumba' ont 
stond pas in de 20ste eeuw in de 
sloppenwijken van Havana. De salsa 
kwam vooral tot bloei in Oriente. Op 
dit moment speelt ook Santiago de 
Cuba een sleutelrol omdat oude trou
badOlus er de poëtische ballades uit 
lang vervlogen tijden opnieuw in 
hun repertoire opnemen. Het zeven 
koppig ensemble Las Siete Potencias 
speelt afwisselend salsa, rumba en 
merenglle. Na het concert animeert 
diskjockey Doctor Batida een tropi
sche Latinpany. 

Asse-Zellik, Den Horinck: zaterdag 
20/3 om 20u30.(02/466 78 21) 

CHANSON 

Met Koen Crucke naar Parijs 

Koen Crucke heeft vele muzikale 
stokpaardjes. Met zijn operettevertol
kingen verwierf hij zelfs de status van 
BV Dat hij zijn hoge stem ook graag 
leent voor melodieuze musicalnum
mers en zwi.erige rockcovers weten 
slechts zijn trouwste bewonderaars. 
Tijdens de huidige voorjaarstournee 
van 'Valentine' zingt hij uitsluitend 

Franse chansons. Geen opruiende 
cabaretteksten van pionier Aristide 
Bruant, maar wel amusante meedei
ners van Charles Trenet en Maurice 
Chevalier. Crueke treedt dus gedeelte
lijk in de voetsporen van WiJl Ferdy, 
die zich indertijd eveneens spiegelde 
aan deze Parijse voorbeelden. Hij 
selecteerde ook de aangrijpendste 
meezingers van de omstreden Michel 
Sardou, om in schoonheid af te ron
den met Gilbert Bécaud. We ontmoe
ten opnieuw de verleidelijke Nathalie 
op het Rode Plein in Moskou, maar 
de Russische hoofdstad lijkt anno 
1999 nog nauwelijks op de grimmi
ge metropool van de Jaren zestig 
zoals die door Monsieur 100.000 Volt 
werd bezongen. Frivole danseressen 
zorgen ervoor dal het spektakel baadt 
in een wervelende Folies Bergèresfeer. 

'Valentine' show komt op zaterdag 
13/3 om 20u30 naar Papebiok. Ter
vuren . (02/768 03 00) 

CONCERT 

Fado als opera 

Fado staa t voor het Portugese levens 
lied. Op een beperkt aantal oermelo 
dieën worden telkens weer andere 
teksten gezongen. Wie vertrouwd is 
met het werk van Amalia Rodriguez, 
Dulce Pomes of de veel jongere Misia 
zou ten onrechte kunnen denken dat 
fàdo het best tot zi jn recht komt in 
de vertolking door vrouwelijke diva's. 
Fernando Lameirinhas bewijst het 
tegendeel. Na zijn tournee met Ray
mond van het Groenewoud zing t 
deze Zuid-Europese bard, die zichzelf 
begeleidt op gitaar, tientallen wee 
moedige en vreugdevolle nummers, 
die in de lijn liggen van de nosta lgi-

I 

sche verzen van de Portugese dichter 
Fernando Pessoa. Het 'saudade' 
gevoel verschilt wel degelijk van de 
sentimenten die "vorden opgeroepen 
in de smartlappen van bij ons. Vol 
gens Fernando Lameirinhas is de 
hedendaagse fado even waardig aan de 
klassieke opera. Bijgevolg trekt hij alle 
registers van zij n stem open, want 
opwell end liefdesverdriet en erotische 

IS 

verlangens verdienen een dramati sche 
vertolking. 

Dilbeek, Westrand: zaterdag 6/3 om 
20u30.(02/466 20 30) 

DANS 

Verlangens in bewegingstaal 

Paul Bowles verzon een sprookje over 
een geest die in mensen en dieren 
binnendringt om zich vanuit die 
bevoorrechte positie meester te 
maken van hun ervaringen. Julio Cor
tazar bedacht een personage dat 
'schreeuwen' verkoopt. Uit beide 
konverhalen distilleerde Wim Vande
ke)'bus zijn nieuwe dansvoorstelling 
'In Spite ofWishing and Wanting' 
(Ondanks wensen en verlangen). 
Hij poogt met zijn dansers een bewe
gingstaal te vinden die aansluit op 
hun affectieve verlangens. Hoewel alle 
figuren hun autonomie willen bewa 
ren, verwachten ze [och dat anderen 
hen begeren zoda t ze zich me t elkaar 
kunn en verenigen 

KVS: van 18 tot 23/3. Vervoer vanuit 
de rand en res .:02/219 49 44. 
Ludo Dosogne 
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Jubileumboek over 
100 jaar Afrika Museum 

Als tastbare herinnering aan 
het eeuwfeest (1898-1998) 
van het Afrika Museum in 
Tervuren, verscheen eind 
vorig jaar een prachtig boek 
over de IOO-jarige geschiede
nis van dit museum. Samen 
met 47 andere auteurs 
inventariseert directeur Thys 
van den Audenaerde de tal
loze wetenschappelijke en 
educatieve activiteiten, die 
deze instelling sinds haar 
ontstaan ontplooide. 

Leopold II zocht voor zi jn pas ver
worven overzeese gebieden niet 
alleen steun bij politici, maar ook bij 
bodemonderzoekers, biologen, 
geschiedkundigen en onde rnemers. 
Hij wilde een uitstalraam voor even
tuele import- en exportproducten . 
Tijdens de wereldtentoonstelling va n 
1897 kwamen er meer dan 1, 2 mil
joen bezoekers naar het Koloniënpa
leis en het erbij horende Afrikaans 
dorp. Die enorme pu blieke belang
stelling was grotendeels te danken 
aan de spectacu laire, opgeze tte oer
wouddieren, de oogstrelende ivoren 
siervoorwerpen en de exotische zoet 
watervissen in speciaal daartoe ont

100 Jahre Afrika
Museum in Buchform 
Zur Erinnerung an die Hundertjahrfeier 
(1 898 - 1998) des Afrika-Museums in Tervu

ren erschien Ende vorigen Jahres ein 
prächtiger Band über die 100-jährige 
Geschichte dieses Museums, Gemeinsam 
mit 47 weiteren Autoren führt D irektor 
Thys van den Audenaerde die zahllosen 
wissenschaftlichen und pädagogischen Akti
vitäten auf. die das Museum seit seiner 
Gründung entfaltete. D ie heutigen Muse
umsverantwortlichen schenken übrigens 
nicht nur den 1200 afrikanischen Sprachen 
und den natürlichen und ethnischen Kunst
formen Aufmerksamkeit, sondern ver
suchen auch. den U rsachen der Verarmung 
und politischen und sozialen Zerrüttung 
nachzugehen. In diesem Sinne ist das Muse
um nicht nur eine Lehrstätte für die 
Besucher. sondern auch ein aktives Z en
trum der Entwicklungs-Zusammenarbeit. 

worpen aq uaria . De kiemen voor een 
permanent museum waren gelegd. 

AI vroeg wereldfaam 
AallvankeliJk had de ambiti euze vorst 
in hetzelfde domein ook een Chinees 
en een Japans paviljoen voorzien. Er 
waren zelfs bouwplannen voor een 
Wereldschool en een Congrescen
trum. Maar na de dood van Leopold 

II li et de regering de werkzaamheden 
stopzetten. Het uiteindelijke museum 
vverd in 1910 door koning Alben I 
ingeh uldi gd . Ontdekkingsreizigers. 
militairen, missionarissen en avonru
ners brachten uit Belgisch-Congo uit
eenlopende vondslen 
mee. In een scheikundig 
laboratorium vverden de 
bodemscha([en en de 
houlsoorten, die eE'n 
belangrijke rol konden 
spe len in de economi
sche groei, nader bestu
deerd. De zoölogische 
afdeling, waar insecten, 
vlinders, vogels, vissen 
en kikkers volgens hun 
soort en hun vindplaat, 
werden geklasseerd. 
genoot al in de pio
niersjaren wereldfaam . 
Dat 'vVesterse ' bescha
vingsnormen' in de 
beginperiode toonaan
gevend waren, blijkt uit de oprichting 
van een departement dat zich toespit
ste op de polilieke en de morele evo
lutie in de voormalige kolonie. In de 
hiervoor bestemde tentoonstellings
za len lag de nadruk op de offers van 
Europese priesters en soldaten om de 
inbeemse bevolking te bekeren tot 
een ander, lees westers, patroon. 
Pas na de tweede wereldoorlog ont
staat een aparte afde ling voor geolo
gie, mineralogie en paleontologie. 
Die uitbreiding gaat gepaard met een 
grote toename van het personeel en 
een vloed va n we lenschappelijke 
publicaties. 

Ontwikkelingssamenwerking 
De politieke omwenteling die tot de 

o nafhankelijkheid van Congo leidde, 
had uiteraard een weerslag op de 
werking van dit 'koloniaal' museum. 
Maar al in 1962 wordt het werkter
rein uitgebreid tot Midden-Afrika. 

Nog later ZiJll er voorwerpen te 
bezichtigen uit het hele zwarte conti
nent en zelfs uit andere tropische 
werelddelen. 
De huidige museumverantwoordelij
ken besteden niet alleen aandacht aan 
de 1200 Ahi.kaanse talen, de maskers, 
de muziekinstrumenten , de diverse 
leefgewoontes, de natuurli jke riJk
dommen of de ernische kunstvormen 
van ginder. Zij proberen ook de oor

zaken van verarming en politieke of 
sociale ontwrichting op te sporen. De 
tragische gebeurtenissen in brand
haarden als Zaïre en Ruanda zenen de 
onderzoekers enoe aan om hun ken
nis ten dienste te stellen van de hele 
Derde Wereldproblematiek. In die zin 
is het Afrika Museum ni et alleen een 
leerschool voor ni euwsgierige bezoe
kers, maar ook een actief centrum 
voor ontwikkelingssamenwerking. 

Ludo Dosogne 

'Afrika Museum Tervuren 1898
1998', het boek telt ruim 300 pagi
na 's, kost 1.600 frank en wordt uit
gegeven door het museum. 
Info: 02/769 52 I I. 



NIEUWE BROCHURES VOL DAGUITSTAPPEN 

Op Vlaams-Brabant raak je niet uitgekeken 

Verenigingen en scholen die 
de eigen provincie willen ver
kennen, vinden in twee nagel
nieuwe brochures van de 
Toeristische Federatie van de 
Provincie Vlaams-Brabant 
een kompas waarop ze veilig 
kunnen varen. 'Uitstappen 
voorVerenigingen en Groe
pen in Vlaams-Brabant' en 
'Schooluitstappen in 
Vlaams-Brabant' zijn 
twee onontbeerlijke van een begeleide natuur
wegwijzers voor wie wandeling tot het actief ont
reizen organiseert in dekken van een archeologi 

sche site. Bij al deze activitei
ten wordt er veel aandacht 

'Uitstappen voor Verenigin

groepsverband. 

besteed aan de educatieve 
gen en Groepen in Vlaams waarde van het project en de 
Brabant' is al aan zijn één w ij ze waarop de gidsen de 
entwintigste editie toe . In rondleidingen inkleden. 
1978 was het aanbod Flor Stein 
beperkt tot vier daguitstap
pen. Vandaag is het uitge 'Uitstappen voor Verenigingen 
groeid tot een rijk gevuld en Groepen in de provincie 
ideeënreservoir voor korte Vlaams-Brabant' en 'Schooluit
excursies en bezoeken aan stappen in Vlaams-Brabant' zijn 
attracties, musea en monu gratis verkrijgbaar bij de Toeris
m enten. Het zijn stuk voor tische Federatie van de Provin
stuk programma's die kun cie Vlaams-Brabant. Diestse
nen worden afgewerkt op 
een halve of een hele dag. De onder
vinding leert dat verenigingen daar
aan de voorkeur geven. Een rondrit 
door de Geuzestreek in het Pajotten
land. Een halve-dagprogramma in 
Overijse en de Druivenstreek o f in 
Hoeilaart en het Zoniënwoud. Een 
trip voor fijnproevers in de streek tus
sen Zenne en Zoniën met zijn kriek 
en mandjeskaas. Een begeleide fi ets
tocht in de omgeving van Halle door 
een prachtig landschap m et kleine 
valleitjes en mooie vergezichten. Een 
aanbod voor een tocht door de Wit
loofstreek met een bezoek aan de 
tuinbouwveiling in Kampenhout en 
een witloofbedrijf. Ook Zaven tem 
staat op het programma met een 
rondleiding op de Nationale Luchtha
ven. Wie het iets verder wil zoeken , 
kan naar Leuven; de eeuweno ude uni
versiteitsstad en hoofdstad van 
Vlaams-Brabant. Ook de fruit - en 

wijnstreek van het Hageland behoort 
tot de mogelijkheden evenals Diest en 

Haspengouw met een bedrijfsbezoek 
aan de Tiense suikerraffinaderij of de 
brouwerij 'De Kluis' in Hoegaarden. 

Kanaaltochten per omniboot 
Een apart hoofdstukj e in het aanbod 
voor dit jaar zijn de 'Toeristische 
Boottochten'. De VZW Kanaaltochten 

organiseert al enkele jaren toeristische 
boottochten op , onder meer het Zee
kanaal Brussel-Schelde, het Kanaal van 
Brussel naar Charleroi, en in de haven 
van Brussel. Daarnaas t zijn er de edu
catieve activiteiten met de Milieuboot 
voor de jeugd . Dit seizoen pakt de 
VZW uit met een nieuw initiatief om 
de toeri stische mogelijkheden van de 
kanaalgemeenten in onze regio verder 
te ontwikkelen. Vanaf IS april vaart 
een Omniboot volgens een vast uur
schema tussen Brussel en Temse m et 
als stopplaatsen Vilvoorde, Grimber
gen, Zemst en Kapelle-op-den-Bos. 
Groepen kunnen inschepen aan deze 
haltes en de hele tocht maken of een 
deel ervan, in combinatie m et een 
m onumenten- en museumbezoek al 
o f niet geko ppeld aan een fiets- of 
wandeltocht. Ook individuele toeris
ten kunnen inschepen aan de stop
plaatsen. 

Jongerenuitstappen 
Wie op zoek is naar ideeën om een 
groep jongeren actief, recreatief of 

gewoon prettig bezig te ho uden, 
vindt bes lis t zijn gading in 'Schooluit
stappen in de provincie Vlaams-Bra
bant '. 'Schooluitstappen' m ikt op de 
leeftijd lager- en lager secundair 
onderwij s, maar ook jeugdverenigin 
gen. Het aanbod gaat van educatief 

museumbezoek to t ravo tten 
in een recreatiedo mein o f 

steenweg 52 te 30 I 0 Leuven. 
De brochures bevatten alle noodzakelijke 
informatie voor de praktische organisatie 
van de beschreven reizen. 
Tel: (016)26 76 20 

Fax: (016)26 76 76 

Kanaaltochten Brabant 
Tel: (02)203 14 59 

Fax: (02)203 07 09 

Discover touristic 

Flemish-Brabant 

The Tourism Federation of the Province of 
Flemish-Brabant has just published two 
new brochures for associations and 
schools wishing to explore the Province of 
Flemish-Brabant. In them you will find all 
sorts of information about excursions and 
visits to attractions, museums, nature 
areas, monuments and touristic boat trips 
(which also allow individual tourists to 
embark and disembark at various landing 
si·tes). The brochures are available free of 
charge from the Tourism Federation of the 
Province of Flemish-Brabant. 
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ZONDER OMWEGEN 


Huib van Opstal dat die De Belgische hoofdstad was WAAR LIGT 

getekende versie van Che de uitvalsbasis van Kuifje. 
verny op gezag van Hergé Een kasteel in de Brusselse MOLENSLOOT? 
 zelf moet gesitueerd worrand werd de uitvalsbasis 
den in Céroux-Mousty. Dievan Haddock. Ik dacht als 
Waalse plaatsnaam zegt mekind waarschijnlijk dat 

Molensloot in Tervuren lag, even weinig als vroeger Ter
hulpen me zegde, maar ikomdat de tuin van het kas

teel op die van het museum 'Hallo, kapitein! Ik ben in het kasteel van vind hem wel op een kaart, 
Molensloot! Kom me onmiddellijk te hulp! ... recht onder La Hulpe, ooit geleek en het bos bij het 
Hoezo? ... Neen, niet te Terhulpen, maar te Terhulpen, en naast Ottigkasteel op het Zoniënwoud 

Molensloot!' Toen ik dit tientallen jaren geleden nies. Hergé bezat in bij het dorp. Kuifje, Bobbie 
voor het eerst las, wist ik niet waar Terhulpen Céroux-Mousty een groot en kapitein Haddock zijn op 
lag.Waar Molensloot lag, kon ik daarentegen buitengoed, dat hij, nogwandel in dat bos als het 

verhaal De juwelen van Bianca gemakkelijk raden: dichtbij Brussel. Kapitein altijd volgens Van Opstal, 
Haddock kwam immers binnen de kortsteCastafiore begint. Bekijk dat had gekocht in 1949. Ja 

keren na het telefoontje van Kuifje van de stadalbum en het valt je meteen maar, opgepast, hier klopt 
op: de landelijke sfeer mag naar het kasteel - 'Molensloot, kasteel mijner iets niet' Haddock kocht 
dan allang geleden zi jn, het voorvaderen!', vernam hij in een volgend album. Molensloot ten laatste in 
Zoniënwoud ziet er nog uit 1943 (het verschijningsjaar 
zoals Hergé het tekende. van Scharlaken Rackam) en in 

ieder geval jaren eerder dan Hergé 
Als kind meende ik alles over het buitengoed in Céroux-Mousty 
Kuifje te weten, omdat ik al zi jn kocht' Daardoor kan en zal hij 
avonturen las en herlas. Over het Molensloot toch niet in dat Waalse 
werkelijkheidsgehalte van die dorp gesitueerd hebben, temeer 
avonturen stelde ik me geen vra daar het ver van Brussel en niet bij 
gen en de juistheid van wat ik het Zoniënwoud ligt? Ik wil niet 
wist of kon raden, betwijfelde ik blijven beweren dat Molensloot in 
geen moment. Tervuren ligt, maar blijf toc h den

Maar woonde Kuifje wel ken dat het in de onmiddellijke 
in BrusseP Het wordt in de buurt van Brussel moet gesitueerd 
enkele albums die ik hier bij worden, desnoods dan maar in La 
de hand heb, niet uitdrukkelijk Hulpe, nipt over de taalgrens in 
gezegd. In De schat van Scharlaken Wallonië en dichtbij het Zoniën
Rackham krijg ik zelfs de indruk woud. De grootste attractie van La 
dat Kuifje en Haddock in Ant
werpen thuishoorden, omdat de 
boot waarmee ze zullen uitvaren in 
een haven ligt en zich kort na zi jn 
vertrek al in volle zee bevindt. 
Maar toch is dat vitterij, want het is 
intussen genoegzaam bekend dat 
Hergé zi jn verhalen een Brusselse 
lading meegaf, vooral door schijnbaar 
vreemde talen Brussels dialect te laten 
zi jn. Een zinnetje als 'dzapeih eih 
döszt' verraadt dan ook onmiskenbaar 
dat de uitvalsbasis van 'ket' Kuifje de 
thuisbasis was van 'ket' Georges Remi, 
alias Hergé, die werd geboren in 
Etterbeek en zi jn leven lang in en om 
Brussel heeft gewoond en gewerkt. De 
eigen stad wordt in de albums niet 
uitdrukkelijk Brussel genoemd, maar 
een vreemde oase krijgt wel de naam 
Bir el Ambik , naar het bier waarnaar 

een authentieke Brusselaar in de woes
tijn gaat snakken. 

Ligt Molensloot inderdaad in de 
Brusselse rand? Ondanks de nabijheid 
van een bos dat alles heeft van het 
Zoniënwoud, ben ik daar niet meer 
zo zeker van. In De schat van Scharlaken 
Rackham koopt Haddock het kasteel 
van zijn voorvaderen, maar wordt het 
krantenbericht over die verkoop 
slechts gedeeltelijk weergegeven, zon
der adres. In KuifJe-exegese-boeken 
wordt gezegd, fotobewijs bij de hand, 
dat kasteel Molensloot een kopie is 
van het Chateau de Cheverny aan de 
Loire. In het gedetailleerde Essay RG, 
dat in 1994 verscheen en kon voort
bouwen op alles wat eerder werd 
opgetekend, beweert Kuifje-kenner 

Hulpe is het kasteel van Solvay, dat 
net zo goed als dat van Cheverny 

voor dat van Molensloot model had 
kunnen staan. 

Als kind zou ik hierbij opgemerkt 
hebben dat Molensloot toch niet in 
Wallonië kan liggen, omdat het een 
Vlaamse plaatsnaam is en Kuifje en de 
zijnen toch Nederlands spreken. Wist 
ik veel, in de jaren vijftig, dat Molen
sloot eerst Moulinsart was en Kuifje 
eerst Tintin heette en net als zijn gees
telijke vader een Franstalige Brusselaar 
was. Maar ook daarover: liever geen 
vitterij' Niemand is immers zo onver
beterlijk Belgisch, Brussels, twee- en 
veeltalig, grensoverschrijdend als 
Kuifje. 

Brigitte Raskin 



Brukselbinnenstebuiten 
laat het ware Brussel zien 
'Bang van Brussel?', zo heet 
de nieuwe programmabro
chure van Brukselbinnenste
buiten. Brukselbinnenstebui
ten verzorgt al 27 jaar stads
rondritten die een verhelde
rende kijk op de hoofdstad 
willen bieden aan de hand 
van sociale, politieke en eco
nomische achtergronden. 

Joris Sleebus is medewerker van 
Brukselbinnenstebuiten, gidst al sinds 
1975 geïnteresseerden door de stad 
die hij als geen ander kent. Hij heeft 
van dichtbij de verloedering van 
bepaalde delen van de stad meege
maakt, de daarop volgende kaalslag 
en de stadsvlucht met als gevolg dat 
Brussel momenteel minder dan een 

_ _ .....~. 

o 
>

miljoen inwoners telt. Volgens Slee
bus begint het tij echter te keren. 
'Na dertig Jaar stadsvlucht gaan veel 
ex-Brusselaars opnieuw naar hun 
'roots' zoeken. De projecten rond 
stadsvernieuwing dragen in belang
rijke mate bij tot de herbevolking van 
voormalige verloederde buurten. Het 
dieptepunt lijkt voorbiJ, maar in ver
gelijking met andere steden in het 

buitenland staan we nog 15 jaar ach
ter. De eerste stadsvernieuwingspro
Jecten in Brussel -zoals LoU\'ain en 
Woluwe- dateren van 1975, maar pas 
tien jaar later leveren die positieve 
resultaten op. Ik pleit voor meer 
renovaties die moeten leiden tot het 
wegwerken van de stadskankers. Het 
is toch onzinnig om te investeren in 
bijvoorbeeld een nieuwe verkaveling 
in Sint-Ulriks-Kapelle als je uit het 
dagelijkse file-probleem leert dat 
pendelen zoveel mogelijk moet wor
den beperkt. Als we wonen waar we 
werken zou het openbaar vervoer 
veel efficiënter op kortere afstanden 
kunnen worden ingezet.' 
Sleebus beseft ook wel dat de aLlto het 
mogelijk heeft gemaakt dat steeds meer 
mensen de stad ontvluchten om resi

dentieel te gaan wonen. Omdat we 
veel te verspreid gaan wonen vreest 
hij dat het openbaar vervoer in 
de nabije toekomst wel eens on
betaalbaar zou kunnen worden. 

Veelzijdigheid 
Volgens Joris Slee bus wordt de 
stadsvlucht mee veroorzaakt 
omdat veel mensen een verkeerd 
beeld van Brussel hebben. Hij 
weerlegt met klem de indruk die 
bij menigeen heerst dat het in 
de hoofdstad onveiliger zou zijn 
dan elders. 
Als Vlaamse Brusselaar mist hij 
wel Vlamingen in zijn buurt. 
'Maar', aldus Sleebus, 'de ver
houding tussen Vlamingen en 
Franstaligen is na al die jaren dat 
ik in Brussel gids in positieve zin 
geëvolueerd. Ook op taalkundig 
gebied is er sprake van een ver
betering; sommige winkeliers 

voelen zich nu enigszins beschaamd 
als ze mij niet in het Nederlands te 
woord kunnen staan. Dat was vroeger 
wel anders I Intussen kun je er niet 
omheen dat in Brussel een mengel
moes van talen wordt gesproken en 
die taalveelzijdigheid heeft ook zijn 
charme. Brussel is een boeiende stad 
en Brukselbinnenstebuiten wil laten 
zien hoe mensen hier echt leven.' 

Smaakmakers 
'Bij BrukseJbinnenstebuiten rijst bij 
elke jaarwisseling de vraag of de wer
king kan worden voortgezet. Uitein
delijk blijkt alles altijd weer op zijn 
pootjes terecht te komen en dat nu al 
27 jaar lang met stijgend succes. In 
J978 waren er slechts 60 stadsrond
ritten, vandaag zijn het er meer dan 
500 met ruim 13.000 deelnemers. 
'De stad is een verrassing', zegt Joris 
Sleebus. 'Ik zou iedereen willen uit
nodigen om eens mee met Bruksel
binnenstebuiten op ontdekkingstocht 
te trekkerl. In het programma voor de 
komende maanden zitten alvast enke
le niet te missen smaakmakers. Op 
zondag 2 J maart 1999 rijden we 
naar aanleiding van de opendeurdag 
van de Vlaamse overheid langs Vlaam
se wegen. Zaterdag 27 maart 1999 
gaat BrukseJ vreemd en bekijken we 
de stad als een smeltkroes van cultu
ren. Op zaterdag 24 april nemen we 
de strijd tegen 28 Brusselse stadskan
kers onder de loep. Stuk voor stuk 
aanraders.' 

Joris Herpol 

Info Brukselbinnenstebuiten: 
tel. 02/51 I 78 83. 

Die Organisation 'Brukselbinnenstebuiten' 
organisiert schon seit 27 Jahren Stadtrund
fahrten, die einen originellen und horizont
erweiternden Bliek auf die Hauptstadt 
unter Berücksiehtigung der sozialen, politi
schen und ökonomischen Hintergründe 
erlauben. Der Mitarbeiter Joris Sleebus ist 
davon überzeugt, daB viele Menschen ein 
falsches Bild von Brüssel haben und er 
widerlegt das Vorurteil, daB die Hauptstadt 
unsieherer sei als andere Städte. 'Brüssel 
ist eine fesseinde Stadt, und wir zeigen, 

wie die Menschen hier wirklich leben.' 
Bei 'Brukselbinnenstebuiten' stehen in 
den folgenden Monaten viele spannende 
Entdeckungsreisen auf dem Programm. 
Allesamt empfehlenswert! 

19 

2 



De paardenkracht van de Vilvoordse gastronomie 

'Groote specialiteit van paar gecharmeerd door de sfeer, de aanpak ze o p grote schaal gebruikt om sche
denbifsteken sedert 1859' en en de zeer vlotte bediening. Ho uten pen te trekken op de vaart. Paarden 
'Eigen recetten en groote banken en muurbekleding, laag pla  speelden ook een belangrijke rol in 
keus van wijnen, gueuze, fond, 'roile cirée ' op de tafels .. Kort de Vilvoordse industrie, in de distri
kriek, lambiek en faro', zo om alles wat een verbruikszaal tot butie en uiteraard in de landbouw. 
staat te lezen op de deuren een oud boerencafé maakt. Maar dat is allemaal verl eden tijd.' 

20 
en vensters van paarden
vleestempel 'Restaurant 

Wat ons bijzonder gelukkig stemde 
was dat er in de tomatensoep 'à 

Vandaag komt bijna alle paardenvlees 
uit Noord- en Zuid-Amerika. Frank

De Kuiper' aan de Vilvoordse volonté ' , met kom en pollepel op riJ k en België behoren tot de belang
Vissersstraat nr. 5 I. Anno taFel, een haast niet eindigende stoet riJkste afnemers. Zoals bekend is 
I 999 geldt nog altijd het va n y leesballetj es baadde. Dat was paardenvlees eten in Engeland een 
zelfde. lang geleden, een ee thuis m et zo' n daad van niet te evenaren barbarism e. 

overvloed aan balletjes ' De kelner, die Dat weerhoudt Alfons Gulickx er 
Zes generaties en drie verschillende maximaal 75 couverts moet serveren, evenwel niet van om de pluspunten 
fami lies gaven en geven hun beste schoof vlot over de geometri sch uit van een paardensteak op te somm en. 
krachten in deze paardenvlees tempel; gelegde oude cafévloer en onze hele 'Geen enkel ander soort vlees kan 
hét mekka van paardensteak in de maaltijd met soep, dessert en ko ffi e, wedij veren met paardenvlees; het is 
rand en de rest van het land. Lieve duurde welgeteld één uur. 'De Kuiper' vrij van hormonen , anabolica en ant.i
Gewillig en Alfons Gulickx, de huidi is dus een ideaal adres voor zaken biotica. De verhouding van verzadig
ge uitbaters, werden voorafgegaan m ensen die eens wat anders willen de en onverzadigde ve tzuren is opti
door drie generaties van de familie dan stijf gesteven tafellinnen . maa l in paardenvlees, het is niet 
De Kuiper d ie de zaak nu 140 par Wij aten een gewone 'paardensteak opgeblazen en bevat vee l ij zer. Paar
geleden sti chtte. Daarna zwaaide de speciaal' (495 fr.) , maar de créme densteak is als voedsel vergelijkbaar 
grootvader van actrice Francesca Van kleurige kaart met brede rode rand met een stuk goede vis.' Alfons en 
Thielen een tijd lang de scepter waar biedt uiteraard nog andere mogelijk Lieve kopen voor hun restaurant 
na de ouders van Alfons Gulickx de heden : paardensteak 'geroosterd' alleen maar de fil et pur in, 'en daar
fakkel overnamen. Alfons studeerde (495 fr.), 'anderhalve steak' (690 fr.) van zit aan een paard gemiddeld 
geschiedenis aan de VUB, roen hij en 'dubbele steak' (930 Cr. ) . Zelfs de slechts drie tot maximum zes kilo .. 
acht jaar geleden hals over kop moes t filet américain is gemalen uit filet pur Dus , allen in galop naar Vilvoordel 
beslissen of hij huize 'De Kuiper' van paardenvlees. Ondanks die top FD 

wilde runnen. Gulickx had als histo kla sse op het bord blijft de priJS , met 
ricus een zwak voor traditie en nog geen 900 ti voor een volledig 'Restaurant De Kuiper', Vissersstraat 
besloot m et vrouw Lieve Gewillig menu, bescheiden. 51 . 1800 Vilvoorde, Tel. 02/251 13 87, 
deze tempel van de Vilvoordse gastro Open dinsdag tot zaterdag van I 1,30 
nomie nog een generatie langer open Geen hormonen uur tot 14.30 uur en van 17,30 uur 
te houden . Een zucht van opluchting 'Vroeger hoorde bij dit huis ook een tot 22 uur. Op zondag doorlopend 
trok door paardenvleesland. slachterij van paarden, beneden aan van I 1.30 uur tot 22 uur. Gesloten 

de hoek van de Visserss traat en de op maandag en tijdens de maand 
Eens iets anders Vaartstraat' , vertelt Alfons. 'Maar die is augustus. Reservaties op zaterdag 
Wij gingen op een dinsdagmiddag bij opgedoekt omdat je hier steeds min tussen 17,30 uur en 18 uur en op 
'De Kuiper' eten en waren meteen der paarden aantreft. Vroeger werden zondag alleen op het middaguur, 



. .E r ZIt m u zie k 1 n d e r a n d 

De aanstekelijke vvarmte van 
blues uit Dilbeek en omstreken 
Nergens elders vind je op 
korte afstand van elkaar 
zoveel bluescafés, bluesbands 
en zelfs één van de weinige 
bluesclubs die ons land rijk is 
dan op de as Dilbeek, Jette, 
Wemmel, Zaventem. Dilbe
kenaar en blueskenner 
Guido Van Pevenage is één 
van de gangmakers. Hij legt 
uit waarom blues en de rand 
zo onverbrekelijk met elkaar 
verbonden zijn. 

In minder dan een jaar werden in de 

rand twee kersverse blues ed 's gepro

duceerd. The Blues-O-Maties presen

teerde een eerste cd in de zomer 
maanden van 1998 en D-Regulato rs 

ste lt dezer dagen een tweede cd aan 

pers en pu bliek voor. Volgens Guid o 

Van Pevenage ligt h et Dilbeekse 
bluescafé 't Schuurtje aan de basis van 

de bluesgekte in de rand. 'Blueslief

hebbers ontmoetten er elkaar en gin 

gen na die eerste kennismaking soms 
sam enspelen. In deze streek wonen 

heel veel goede mu zikanten, wat all es 

te maken heeft met de intense manier 
waarop hier aan eultuur wordt 

gedaan . In 't Schuurtje kregen bluesmu 

zikanten de kans om sam en te repete 

ren en o p te treden . De groep Di vin ' 

Ducks (nu : The Blues-O-Maties) van 

gangmaker Willy NiJly werd zo gebo 

ren. 't Schuurtje in Dilbeek is inmiddels 

geslo ten, maar uitbaats ter Leentje 

heeft in Sint-Martens-Bodegem het 

nieuwe Blueseafé De Wissel geo pend .' 

In Wemmel is blueseafé ' t Kaffee, het 

blueseafé dat door Go De Winde, de 

zanger van The Blues-O-Malics wo rdt 

uitgebaat, een niet te m issen pleister

plaats voor liefhebbers van hel genre, 

tem eer omdat er af en toe optredens 

plaatsvinden. Van de andere bluesfor 

maties die vandaag regelmatig op de 

planken staan, sprin gen vooral Bad 

Luke & The Happy Few en Steppin ' 

Out in het oog. 

Essegemblues het einde 
Maar alle bluesformat ies ZiJll kind aan 

huis in het Jetse Gem eenschapscen 
trum Essegem -klein, maar punchy -, 

dat volgen s Guido Van Pevenage 

zO"wat uitgroeit tot 'de blues barak va n 

Brussel' . Het Vlaamse Gemeenschaps

centrum Essegem biedt namelijk 
onderdak aan 'Es'3egembl ues', één van 

de (ongeveer) vier hlu esclubs die on s 
land rijk is . Om de twee weken zi jn 

er optreden s van Belgische en inter

nationale artiesten . Guido Van Pevena

ge is er ve rantwoordelij k voor de 

programmatie en de co -organisatie. 
'Voor Belgische groepen is het een 

hele eer o m in Essegemblues op h et 
podium te staan en datzelfde geldt 

voor veel internationale bands' , aldus 

Van Pevenage . 'The Divin' Ducks 

waren aanvankelijk het huisorkest van 

Essegemblues . 

Omdat ze van de 
'eeu wige covers' 

afi"vilden, Zijl1 ze 

een Jaar onder
gedoken en heb

ben ze een aan

tal eigen num

m ers ge maakt 
waar ' fun ' mee 

te beleven valt. 
'The Divin' 

Ducks' transfor
m eerden zo in 

The Blues-O

Malies die 
momenteel 

hoog aange-

ESSEGEMBLUES 

• 26 maart, 20u30: D-Regulators, voorstel
ling nieuwe cd, concert 
• 29 maart, 20u30: Bernard Allison & Band 
(USA) 
• 6 april, 20u30: Deborah Coleman & Band 
(USA) 

Leopold I-straat 329, 1090 Brussel, 

02/427.80.39 


schreven staan. De groep staat waar

schijnliJk o p het programma van 

'BlueBerchem', dat op 29 mei in 

Sint-Agatha-Berchem plaatsvindt.' 

Weg van het kille 'house' 
Het succes van Essegemblues wordt 

onderstree'pt door de ni et aflatende 

stroom van bluesliefhebbers di e afko

men op de tweewekelijkse concerten 

in Jette . H et zijn Vlamingen en Frans 

taligen van alle slag , afko m stig uit 
zowel Oos tende als Verviers. 'Zelfs op 

weekavonden trekken we volle zalen', 

zegt een enthousiaste Guido Van 

Pevenage. Opvallend is ook de 

be langstelling van steeds meer Jonge 
mensen. De jongeren kom en trou
wens niet alleen luisteren n aar de 

optredens , maar ze spelen ook samen 

blues. Allicht verschijnt in de vo lgen
de jaren heel wat van dat jon g talent 

op het podium. De liefde van de Jon
geren voor blues is mijns inziens ver

m oedelijk een reactie op de opper
vlakkige VTM-cultuur en al die kille 

ho use muziek van de laatste jaren.' 
Een bluesoptreden is echt, er wordt 

nie t met trucs gewerkt en iedereen, 

zowel de muzikanten als h et publiek , 
beleeft er een hoop plezier aan', 
besluit Guido Van Pevenage. 

Marleen Teugels 

Roots musie ism Essegemblues: 

Amos Garrett & The Eh Team 

(USA): I I maart, 20u30, GC Nek

kersdal, Em, Bockstaellaan 107, 1020 

Laken, 02/428 09 08. 


The Blues-O-Mati es 
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Wie in Opwijk bomen laat kappen heeft prijs 


De vergoeding wordt berekend op 
basi s van de 'Uni forme Methode voor 
Waardebepa li ng van Bomen '. Daarbij 
wordt onderm eer rekening gehouden 
met het ty pe boom , de ouderdom , de 
stamomtrek, de gezondheid van de 
boom , enz. Op basis van deze bereke
ningswiJ ze kost iers o f war boom al 
snel enkele tienduizenden fra nk. Daar 
bovenop komt nog eens een forfaitai
re vergoeding van 3.000 fr. voor de 
ex rra kos ten van de ve rwijdering va n 
de boom door het gemeentepersoneel. 

Nodeloos kappen 
Volgens milieu-am btenaar Erik Roelants 
is dit reglement helemaal niet bedoeld 
om de gemeentekas te spijzen , maar 
integendeel om bouwheren en archi
tecten ertoe aan te zetten om iets meer 
eerbied op te brengen voor het open
baa r groen 'Wij hebben de voorbij e 
jaren in de gem eente veel aandacht be
steed aan de openbare beplantingen en 
veel ni euwe bo men geplant en perken 
aangelegd', aldus Roelants . 'Maa r we 
stellen vast dat veel bomen nodeloos 
word en gekapt omdat men er nauwe
lijks rekening mee houdt wanneer een 
nieuw huis wordt gezet. Bomen, en ze
ker straatbomen , hebben voor de mees
te mensen blij kbaar geen enkele waarde. 
Wel, door er een prij s op te plakken 
willen w ij hen erop altent maken da t 
een boom nie t alleen een esthetische 
en ecologische waarde heeft , m aar 
ook een econom ische. En die waarde 
stijg t naarmate de boom ouder wordt , 
een elem ent dat de m eeste m ensen 
ook wel eens willen vergeren. 

Kwestie van aandacht 
Dat men m oer betalen voor het ver
plaatsen van een open bare verlich -

Inwoners van de Vlaams

Brabantse gemeente 

Opwijk die overwegen om 

de oprit van hun garage 

aan te leggen ter hoogte 

van een straatboom, 

zullen voortaan wel twee 

keer nadenken voor ze 
die boom die 'in de weg 

staat' laten verwijderen. 

De gemeenteraad van 

Opwijk heeft eind vorig 

jaar namelijk een regle

ment goedgekeurd waar

bij een forse vergoeding 

wordt geëist voor de 

verwijdering van straat

en laanbomen op ver

zoel< van particulieren. 

'Bomen, en zeker 

straatbomen, hebben 
voor de meeste mensen 
blijkbaar geen enkele 

waarde' 

Alle architecten ui( Opwijk en om ge
ving hebben een brief gekregen van 
de gemeente waarin het nieuwe 
reglem ent wordr roegelicht en waarin 
hen wordt gevraagd om bi j hun ont
werpen rekening te hOLlden m er de 
straatbomen die er even tueel staan . Bij 
elke bOllwaanvraag di e de gemeente 
ontvangt, wordt het reglement ook 
meegedeeld . 'Op die manier hopen 
we dar de architecten hun plan aan
passen zodat de bomen kunnen wor
den gespaard. Meestal levert dat geen 
enkel p robleem op en is het gewoon 
een kwestie van aandacht ' , aldus nog 
Erik Roelants. 
Architecten of bo uwheren die toch 
volharden in de boosheid , krij gen 
bezoek van de miheuambtenaar die 
een ruwe schatting maakt van de re 
verwijderen boo m. Ook eigenaars van 
bestaande woningen die een boom 
willen verwijderen omdar die hen een 
beetj e hindert bij het gebruik van de 
oprit van hun garage, krijgen de reke
ni ng gepresenteerd. 'Doorgaans vol
staat dar om hen alsnog op andere 
gedachten te brengen', zo heefr 
Roe lanrs al ervaren. 

Vlaamse primeur 
Bij mijn weten is dit een primeur 
voor Vlaanderen die we alleen maar 
kunnen toejuichen . Meestal hebben 
gemeentebesturen in dit bomen
schu w landje minder respect voor 
hun eigen bomen. Men kan alleen 

tingspaal, vinden de meeste mensen niet maar hopen da t het Opwijkse voor
meer dan normaal. Maar voor een boom beeld navolging krijg t in andere 
vindt men dat blijkbaar wel een pro  Vlaamse steden en gem eenten. Onze 
bleem . Nochtans kan een ve rhchtings straten en pleinen en hun bewoners 
paal zonder problemen worden ver kunnen er all een wel bij varen . 
plaarst, terwijl dat voor een boom van 
enkele jaren oud veel minder evident is. Paul Geerts 



BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG IN TERNAT 

In het Maantje gaat een andere wereld open 

Het Maantje in Ternat past 
als eerste in Vlaanderen het 
'Scandinavisch model' toe 
voor de buitenschoolse op
vang van kinderen. In dat 
model wordt, meer dan bij 
de klassieke opvang, de na
druk gelegd op verantwoor
delijkheid, creativiteit en 
pedagogiek en gaat er ook 
meer aandacht naar de ver
schillende leeftijdscatego
rieën. Het Maantje kreeg dan 
ook al heel wat gemeenten 
over de vloer die interesse 
hebben voor de Ternatse 
aanpak. 

'Wij wmen af van de strikte structuur 
van de klassieke buitenschoolse op
vang en de kinderen leren om hun 
verantwoordelijkheid te ne
m en. Eerst huiswerk maken 
of eers t on tspannen) Een 
bezoek aan onze fitnessruim
te of bibliotheek ) Een cursus 
zelfverdediging of een cursus 
beren maken) Daar moe t een 
kind zelf over kunnen beslis
sen, uiteraard onder toezicht 
van het personeel', aldus 
Stephan Plattiau, directeur 
van het Ternatse lBO (Initia
tief Buitenschoolse Opvang) 
Het Maantj e. 'Buitenschoolse 
opvang is voor ons ni et 
synoniem met alleen maar 
bewakin g of bescherming, 
wij bieden de kinderen meer 
keuze en autonomie. Wil 
iemand bijvoorbeeld naar de 
voetbaltraining of naar een 
vriendj e, dan z.orgen wij 
voor veilig vervoer.' 

Oudere kinderen 
willen ook wat 
Dat iemand van 2,5 Jaar 
andere wensen en interesses 
heeft dan iemand van I 2 jaar 
lijkt heel logisch, maar tot
nogtoe werd er voor de 
o udere leeftijdscategorie niets extra 
gedaan. 'De oudere kinderen bleven 
dan ook weg uit de schoolopvang. 
Vandaag is die leeftijdsca tegorie zel
den terug re vinden in de opvang en 

als ze er al zi jn zorgen ze vaak voor 
problemen, omdat de activiteiten niet 
aangepast zijn aan hun lee ftijd ' , aldus 
Plattiau die on langs een Europese con

ferentie over kinderopvang biJwoon
de. Daar blee k dat België het er al bij 
al niet te slecht va n af brengt. 'Het is 
de verdienste van Kind en Gezin dat 
er in België één lijn getrokken wordt, 
er is een structuur en er zijn normen 

qua priJS, aantal, veiligheid , ope

'Buitenschoolse opvang 

betekent voor ons meer 
dan alleen bewaking 

en bescherming' 

ningsuren en ga zo maar door. Wij 
hopen wel dat Kind en Gezin ruimte 
laat voor een bredere aanpak en bij
voorbeeld ook aandacht zal besteden 
aan 13 jarigen. Die kinderen worden 

vaak zomaar 'los' gelaten omdat beide 
ouders noodgedwongen werken en 
niet voor zeven uur 's avonds thuis 
zijn. En dat brengt on s meteen bij het 

financiël e probleem: kinderopvang is 
een heel arbeidsintensieve sector, je 
moet dàtgene kunnen bieden waar de 
ouders vroeger zelf voor zorgden.' 

Alleen maar vrouwen 
Het Scandinavische kinderopvangmo
del, dat overigens niet alleen in Scan
dinavië wordt toegepast, vergt een 
gro te inzet van het personeel. 'Het 
moet een roeping zijn , anders houdt 
je het niet vol: je moet de leerstof 
kennen, constant bijscholen, kunnen 
werken in teamverband, enthousiast 
voor de dag komen , en ga zo maar 
door', aldus Plattiau. Opvallend is dat 
zi jn medewerkers allemaal vrouwen 

zij n . 'Het gebrek aan even
wicht is een ramp. Uit een 
onderzoek van de univer
si teit van Oxford bli jkt dat 
kinderen van 0 to t IS jaar 
zelden in contact komen 
m et mannen; in de crèche 
vindt Je geen mannen , in 
het kleuteronderwijs en in 
het lager onderwijs werken 
bijna uitsluitend vrouwen, 
de enige man daar is wel
licbt de directeur. Thuis 
hebben de vaders het dan 
weer te druk mer hun car
rière om veel aandacht te 
schenken aan hun kroos t. 
Zo krijgen kind eren het 
beeld dat alleen vro uwen 
voor de opvoeding zorgen. 
We zouden moeten wer
ken aan een nieuw maat
schappijbeeld, terwi jl het 
enige dat we nu doen is 
het o ude rollenpatroon 
bevestigen', zegt Plattiau. 

Geneviève Ostyn 

Het Maantje heeft drie filia

len: Ternat, Sint-Katarina

Lombeek en in Wambeek. Voor meer 

informatie: tel. 02/582 72 62. 

Het Maantje kan tijdens de vakanties 

ook kinderen uit andere gemeenten 

opvangen. 
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G A s T E N B o E K 

Van Bagdad naar Wezembeek-Oppem 

Ingenieur Mraibut Sabah 
vluchtte tijdens de Golfoor
log in 1991 met zijn twee 
zonen uit de Irakeese hoofd
stad Bagdad naar België. 
Eerst huurde hij in de Pacht
hofdreef in Wezembeek
Oppem een woning, maar in 
1994 besloot Sabah om aan 
de Mechelsesteenweg een 
huis te kopen. Het rustige 
Wezembeek-Oppem is voor 
de man en zijn twee zonen 
een verademing. Sinds zijn 
verhuis naar ons land leerde 
Sabah heel wat nieuwe 
vrienden kennen. De taal 
blijkt voor de familie Sabah 
allerminst een barrière te 
zijn om kennis te maken met 
de lokale leefgemeenschap. 

'Tot 199 I was ik hoofdingenieur van 
de stad Bagdad. Ik was verantwoorde 
lijk voor het ontwerpen en laten uit
voeren van verfraaiingen , straatver 
lichting, parken, fonteinen , enzomeer 
in de stad. Toen de Golfoorlog in 
1991 uitbarstte, riskeerden mijn twee 
zonen, di e nu 26 en 27 jaar oud zijn , 
dat ze zouden worden opgeroepen 
voor het leger van Saddam Hoessein . 
Omdat ze toen nog studeerden, zijn 
ze de dans ontsprongen . We leefden 
echter voortdurend in angst dat er 
alsnog een oproep voor militaire 
dienst zou komen. Normaal duurt di e 

From Bagdad to 
Wezembeek-Oppem 
During the 1991 GulfWar, engineer Mraibut Sabah 

in Irak 22 maanden, maar in oorlogs
omstandigheden kan dat natuurlijk 
veel langer zijn . 
Uiteindelijk besloot ik om met mi jn 
twee zonen, Rachid en Raphael naar 
België te vluchten . Mijn twee broers, 
twee zussen , mijn moeder en mijn 
echtgenote verblijven vandaag nog 
altijd in Irak. Ze hebben er hard te lij
den, ook al omdat veel zaken waaron
der medicijnen door het Westerse 
embargo niet verkrijgbaar zi jn. Om 
hen te helpen stuur ik geneesmidde
len van hier naar Bagdad. 

'Ik wilde in Bagdad 

iets opbouwen voor de 


toekomst, maar dat is nu 

allemaal stukgeschoten' 


Pijn door vernieling 
Mijn twee zonen werken nu mee in 
de zaak van tweedehandswagens 
waarmee ik in de Enghienstraat in 
Sint-Jans-Molenbeek ben begonnen. 
De contradictie tussen het drukke 
Molenbeek en de rustige rand rond 
Brusse l is opvallend. Ik woon 
momenteel in de Mechelsesteenweg 
in Wezembeek-Oppem, waar ik 
inmiddels heel wat nieuwe vrienden 
heb leren kerUlen . Met taal heb ik 

geen enkel probleem. Ik 
probeer mij zo goed ik kan 
verstaanbaar te maken voor 
iedereen en dat wordt 
zowel door Franstaligen als 
door Nederlandstaligen 
gewaardeerd. 

fled with his two sons from the Iraq i capital to Belgi 
um. In the meantime he has opened a used-car busi
ness in Molenbeek, where his sons also work, and in 
1994 he bought a residence in W ezembeek-Oppem. 
'My family and Baghdad regularly sends me photos of 
the parks and foun tains I designed years ago. It hurts 
to see how they were damaged in the bombings last 
December. I wanted to bu ild something for the future 
in Baghdad, but th at is completely destroyed now. 
W hen the bombings began, my neighbours came to 
wish me strength. Such areaction just highl ights how 
much at t he moment my 'home' is in Wezembeek
Oppem.' 

Mijn familie in Bagdad 
stuurt me regelmatig fo to 's 
van de parken en fonteinen 
die ik jaren geleden heb 
ontworpen. Het doet pijn 
als ik zie hoe ze door de 
Amerikaanse en Britse 
bombardementen van in 
december zijn vernield. Ik 
wilde in Bagdad iets 
opbouwen voor de toe 
komst , maar dat is nu alle

maal stukgeschoten. Toen de bombar
dementen begonnen, kwarnen mijn 
buren uit de Mechelsesteenweg in 
Wezembeek-Oppem me zelfs sterkte 
toewensen. Zo 'n reactie onderstreept 
alleen maar dat mijn 'thuis' zich 
momenteel in Wezembeek-Oppem 
bevindt. 

Riskante terugkeer 
Teruggaan naar Irak is riskant en 
daarom vroeg ik in november van 
vorig jaar de Belgische nationaliteit 
aan. Met een Belgisch visum kan ik 
Irak weer verlaten als ik wil. Als ik er 
nu naartoe reis als Irakees, bestaat de 
kans dat ik het land niet meer uit 
mag. Als het Westers embargo tegen 
Irak wordt opgeheven, stop ik in 
ieder geval met de autozaak in 
Molenbeek en ga ik proberen straat
verfraai ingen te verkopen aan de stad 
Bagdad. In mijn hart ben ik immers 
een ingenieur, geen autoverkoper. 
Ondanks alle ellende, wil ik geen 
slecht woord over Saddarn Hoessein 
kwijt. Irak is een rijk land. De gespan
nen situatie spruit voort uit de poli
tiek van de Verenigde Staten. Zij wil
len bovenal hun economische belan
gen in het Midden Oosten veilig stel
len. Desondanks koester ik toch 
goede hoop dat het embargo binnen
kort wordt opgeheven. Ondertussen 
probeer ik er hier met mijn zoons het 
beste van te maken. 

Mraibut Sabah 


