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EUROPESE FEESTDAG IN DE RAND 


Op 9 mei lanceerde 
Europeaan avant la lettre 

Robert Schuman zijn histo
rische oproep voor Europese 

samenwerking 

Iedereen is uitgenodigd 

en heel bijzonder de EU-

Europa heeft een heuse 
eigen feestdag 9 mei. Die dag 
leggen de ambtenaren van 
de diverse instellingen de 
sleutel onder de mat en vie
ren ze 'de heilige Schuman', 
om het met een inside-grapje 
te zeggen. De knipoog geldt 
Robert Schuman, een 'Euro
peaan avant la lettre'. 

Robert Schuman is ongetwijfeld een 
van de grondleggers van de Europese 
integratie. Als Europa 9 mei tot offi 
ciële feestdag heeft uitgeroepen ver
w ij st het naar die gedenkwaardige 

2 
9 mei in 1950, [Oen Schuman in het 
prachtige Salon de I'Horloge aan de 

0ê 

Quai d'Orsay in Parijs op een pers
conferentie zijn historische oproep 
lanceerde voor Europese samenwer
king. Die dag geldt als een keerpunt in 
de Europese geschiedenis en de Unie 
heeft er al jaren een officiële feest - en 
herdenkingsdag van gemaakt waarop 
de instellingen hun deuren voor het 
publiek ontsluiten. Dir jaar is dat het 
geval op zaterdag 8 mei vanaf 10.00 uur. In Brussel 
maken vele duizenden jaarlijks gebruik van de mogeli jk
heid om een kijkje te nemen in de gebouwen van het 
Europees Parlement, de ministerraad of de Commissie. 

Stilaan traditie 
Een aantal gemeenten in de rand laat zich op 9 mei even
min onbetuigd, maar van een massaal inspelen op deze 
mogelijkheid om bruggen te slaan is allerminst sprake. In 
sommige gemeenten, zoals Wezembeek-Oppem, Di lbeek 
of Beersel, is een Europa-dag al een traditie geworden. 

European holiday on 9th May 
When Europe proclaimed 9th May an official holiday it was 
making reference to the memorabie 9th May in 1950 when, 
before the term existed, European Robert Schuman launched 
his call for European collaboration. The Union has made it an 
official holiday and remembrance day on which the institutions 
will open their doors to the public. You can for example visit 
the European Parliament on 8th May from 10.00 hours. 
A number of municipalities in the suburbs will also be putting 
on a good show. Some municipalities like Beersel and Overijse 
regularly organise activities to involve EU citizens more closely 
in the community whilst others, such as Wezembeek-Oppem 
and Dilbeek, are organising specific activities for the European 
holiday. 

de euro en over de Vlaamse Gemeenschap. Later is Euro
pees commissaris Karel Van Miert de gastspreker en brengt 
een Spanjaard een getuigenis in het Nederlands. Het opzet 
baadt in een Spaanse sfeer met optreden van een Spaanse 
muziekgroep en een receptie met een Spaanse toets. 
Dilbeek van zijn kant wil duidelijk maken dat hier niet alleen 
Vlamingen thuis zijn en sleutelt dit jaar voort aan zijn Euro
pees imago. De aanzet werd destijds gegeven door CVP
schepen Jan Margo t di e ook nu, vanuit een andere verant
woordelijkheid, de stuwende kracht blijft achter dit initia
tief. 'Wij zetten telkens de landen die het halfjaarlijkse EU
voorzitterschap bekleden in de kiJker', aldus Jan Margot. 
Dit jaar is op zaterdag 8 m ei om 1 I. I 5 uur aan het ge 
meentehui.s speciale aandacht voor Duitsland en Finland. 
Margot spreekt over een 'lagedrempelactivitei t' waa ro p 
niet alleen de Vlamingen zijn uitgenodigd maar iedereen, 
en heel bijzonder de EU-inwoners. 'We trekken in stoet. 
met de fanfare op ko p, door het dorp en nodigen ieder
een uit op een receptie. Daar worden typische hapjes en 
drankjes geserveerd uit de landen die EU-voorzitter zijn, 
naast het 'Europees' gebak dat een bakker uit de gemeente 
voor deze gelegenheid bereidt. Om de integratiegedachte 
extra te onderlijnen brengen een Duitser en een Fin nog 
een korte welkomstgroet. Onze activiteit lokt elk jaar 
twee- tot driehonderd m ensen', zeg t Jan MargoL Dilbeek 
telt 2,79% EU-ingezetenen onder zijn inwoners. 
Johan Cuppens 

inwoners 
Elders, zoals in Grimbergen , was het 
initiatief van 1996 om Europese inwo
ners op een kennismakingsreceptie uit 
te nodigen, een eendagsvlieg. Beersel 
kent al enkele jaren zi j n Europese Kas
teelfeesten, maar zet daarnaast nog 
andere acti viteiten op die EU-burgers 
nauwer bij het dagelijkse leven be
trekken, zoa ls de autocanrip in 1998 
met als motto 'Europa ontmoet de 
rand'. Overijse organiseert regelmatig 
onthaalactiviteiten voor de buitenlan
ders en dit Jaar mikr het Cultureel 
Centrum Den Blank op 28/2 9 mei op 
de EU-burgers met een gratis 'onthaal
concert' waarvoor pianist Hans Lamal 
uit Overijse en een strijkerskwinte r 
uitgenodigd zijn 

Europees gebak 
Een specifieke activireit voor de Euro
pese feestdag is er in Wezembeek
Oppem en Dilbeek. De facili teitenge
meente Wezembeek 'viert' op za terdag 
8 mei vanaf 18.30 uur in Gemeen
schapscentrum De Kam met een info
beurs over de Europese instellingen en 



Mier Smer 

• Ik beb get'n vrienden in de politiek (premier Jccm-Luc Dehacne op 
de persconferenlie bij de voorslelling I'lIn hel I'erki ezingsprogmmmn van de CVP) 

• Liefde bestaat niel in politiek. Zodra die wel groeit , is het lijd 
om achterdochtig te worden. (de Nederlandse minister-prcs idenr Wim Kol, 

in De SLandaord) 

• Dat is het coolste wat ik ooit gezien heb. (een bemunningslid vCln 
de Al1lerikaanse des lroyer Gonza lez na her per lonc.ecrcompuler afvuren van de eerSle 

Tomahowk-kruJsmket op Joegoslavië) 

• Ik vind her helemaal niel evident op deze aarde rond te lopen . 
Er z ijn zoveel vervelende dinge n di e zich maar blij ven herhalen 

en dar wordt stilaan heel ve rmoeiend . ((lCICUr Jon Dec leit in Humo) 

• [n de politi ek moet je' hee l goed weten welke concrete doel
sre llingen je w ilt behal en, en een con crete doelstelling is ni et: 
we gaan lie r zijn voor Iedereen. (minister van Tewerkstelling en Arbeid 

en \'un Gelijke Kansen Miel Smet in De Morgen ) 

• Het gaal in bet leven om de aai o p je wang. (la nger Robert Long 
in Elsevier) 

• Als je geen gOt'd hart bebt straal je niels Uil dan ben je koel, 
koud en lelijk . (miss België cn missVlcwnderen Brigillo Collens in Hel Nieuwsblod) 

• [n de politi ek moet je veel dragen : 

d ~ klachten van de men se n, kritiek van VAN HOREN 
de pers en, zeker in een eerste fase het re i t 
dat je herkenbaarheid als vrouw nie t ZEGGEN groot is. (minisrer Mier Smet in De Morgen) 

. Overa.! waar mannen o ptreden, gaan 
vro uwen over lOt ziekel ijk flirrgedrag en laten ze zicb de tweede 

viool aansmeren. (schrijlslff Germoine Greer in DeVolkskmnr) 

• We leven niet meer in een dem ocralje maar in een emocratie. 

( ... ) Praten en nadenken over waard en wordt va ndaag m eer en 

meer taboe. Nt't al s bij de Rom ein en nemen brood en spelen de 


plaats iJl. In deze tijd heel dal dan seks en de lo tto. 

(kardincJul Danneels in Hel Nieuw,blud ) 


• Er is ee n tijd geweesl dat ik me elke dag moest verantwoorden 

waarom ik een rode blouse of een gele jurk aanhad. Vreselijk vond 


ik dal: ik wi lde dal ze iets zouden zeggen over mijn doss ierkennis, 

maar ik heb ermee m oeten leren leven. (minister Mier Smet in De Morgen) 


• Ik heb veel respect voor Vlaanderen en zijn cultuur. Het is jam

mer dat veel Franstaligen niet de raai spreken van de meerderheid. 

(Philippe Bodson, ex -voorlJlrer van hel direcrin:omirr van TrCJClcbel en kandidaat op 

de senoorslijsr van PRL-FDF in Her Nieuwsblad) 


• Het pro bleem is dat in het Vlaams Parlement alleen Vlamingen 

zit teil . Ze hitsen el kaar o p om ter Vlaamsl. (premier JeWl -Lue Dehoene 

op een verkiezingsbijeenkomsl in HClllcht ) 


• fk beb tijd ens de voorbereiding van deze ve rkiezing van 

mevrouw Muller (d e eentalig Franse organisa trice van de Illiss 


Be lgië verkiezing , rccl .) meer Frans geleerd dan op school. 

(miss België en missVlounJercn Brigillu Col/ens in Het Nieu wsblad) 


• Was er respect, dan zou er ee n andere wereld zijn. 

(aclrree Doro von der Groen in Hel Nieuwsblad) 


De langzame verloedering 
van kasteel Beaulieu 4 
Het I 7e eeuwse barokke kasteel Beaulieu in 
Machelen staat er al decennia bij als een spookslo t 
Als er niet snel wordt ingegrepen is dit hi storische 
monument ten dode opgeschreven. 

Jeugdauteurs doen een boekje 
open voor hun lezertjes 8 

Taalproblemen in Brusselse ver
zorgingsinstellingen onderzocht 9 

FiguranDten 10 
Tekstschrijver, zanger en gitarist Frank Vander 
Linden vindt het maar onbegrijpelijk dat de 
prostituees in België een beter statuut hebben 
dan mu zikanten , 

Slaat het laatste uur voor 
de natuur? 12 

Brabantse gastgezinnen 
voor buitenlandse 
studenten 1 6 

CC Strombeek viert zilveren 
jubileum op het water 21 

Voor visueel gehandicapten is de Randkrant beschikbaar op 
cassette. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het 
Atelier Helen Keller, rel. 021466 9440 of m et de redactie. 



VAN BAROK MONUMENT TOT GEKLASSEERDE DUIVENTIL 


De langzaDle verloedering 

van kasteel Beaulieu 

Het 17e eeuwse barokke kas
teel Beaulieu langs de Wolu
welaan in Machelen staat er 
al decennia vervallen bij. 
Vooral de afgelopen jaren is 
de toestand er zienderogen 
op achteruit gegaan. Gebrek 
aan daadkracht en onbegrip 
van de overheid liggen vol
gens Luc Vanlaethem, voor
zitter van de vzw Beaulieu, 
aan de basis van de voort
schrijdende aftakeling van 
het gebouw. 

De aftakeling van Beaulieu begon in 
1982 toen de monumentale houten 
toegangspoort werd ontvreemd. Tij
dens de jJren daarna verdwenen ach

4 	
tereenvolgens schouwen, lam briserin
gen, deuren en tal van andere orna
menten uit llet kasteel. In oktober 
1992 werden drie van de negen 
medaillons van het geklasseerde Her
culesplafond van de kunstenaar JC 
Hansche gestolen. Twee werden er uit 
het plafond weggenomen en bescha
digd achtergelaten in het kasteel. 
Intussen is een deel van de vloeren 
van de bovenverdiepingen ingestort 
waardoor een medaillon onherroepe
lijk verloren is gegaan. De nog reste
rende medaillons hebben zware scha
de opgelopen, o.a. door het insijpelen 
van water. 

Moeizame overdracht 
De vraag is natuurlijk waarom het 
kasteel nu al jaren staat te verloederen 
zonder dat iemand er een hand naar 
uitsteekt. 'Toen wij de vzw Beaulieu 

oprichtten was het de bedoeling om 
het kasteel in eigen beheer te restau
reren. De kosten hiervoor werden in 
1988 geschat op 60 miljoen voor een 
harde restauratie en 30 miljoen voor 
een zachte. Gespreid over een periode 
van drie jaar was dat voor de vzw 
Beaulieu, die gesteund werd door een 
aantal sponsorende bedrijven, een 
haalbare kaart', legt Luc Vanlaethem 
uit. De vzw Beaulieu moest haar plan
nen echter noodgedwongen op de 
lange baan schuiven. In 1988 was 
kasteel Beaulieu nog eigendom van de 
nationale overheid, maar het moest in 
het kader van de staatshervorming 
van de jaren 80 overgedragen worden 
aan de regionale Vlaamse overheid. 
'Het heeft tot in 1991 geduurd voor
aleer die overdracht een feit was', zegt 
een verbolgen Vanlaethem. 'We heb
ben ons restauratieproject herbekeken 
en kwamen tot de vaststelling dat de 
restauratie op dat moment het dubbe
le zou gaan kosten van wat we in 
1988 hadden berekend. We hebben 
toen noodgedwongen beslist om van 
ons project af te zien en af te wachten 
wat er met het kasteel zou gaan 
gebeuren.' 

Tegenstrijdige bepalingen 
De afwachtende houding van de vzw 
Beaulieu belette niet om door middel 
van allerlei ludieke acties, zoals een 
eigen Open Monumentendag in het 
kasteel, de voortschrijdende verloede
ring aan de kaak te stellen. Toch zou 
het tot in 1994 duren alvorens de 
Vlaamse regering besliste om het kas
teel in erfpacht te geven. Van de vier 
gegadigden was het uiteindelijk het 
bedrijf NV Socotrel dat in de ogen 
van de Vlaamse regering het aanlokke
lijkste financiële voorstel deed en dus 
bijgevolg de erfpacht in de wacht 
sleepte. 
In de overeenkomst die de NV Socot

rel op 6 Juni 1994 met de Vlaamse 
regering ondertekende, werd onder

meer bepaald dat het bedrijf Beaulieu 
zou opknappen en in ruil daarvoor 
kantoren in het kasteel mocht onder
brengen. De toekomst van het slot 
leek verzekerd, maar er kwam op
nieuw een kink in de kabel; Door een 
herstructurering werd de NV Socotrel 
opgenomen in de groep Belgian 
Industries, die de erfpacht om voor
alsnog onduidelijke redenen versluis
de naar een NV Beaulieu. Afgezien 
daarvan rijst de vraag of de nieuwe 
NV Beaulieu het kasteel na de restau
ratie wel als kantoorruimte mag gaan 
gebrUiken 
Amper een maand na de onderteke
ning van de erfpacht met de NV 

'De aftakeling van kasteel 

Beaulieu begon in 1982 

toen de monumentale houten 

toegangspoort werd ontvreemd' 

Socotrel is immers een KB van kracht 
geworden dat bepaalt dat er geen 
functiewi)zigingen mogen gebeuren 
aan gebouwen die in een bufferzone 
liggen (een gebied dat zich russen de 
woon- en de industriezone bevindt). 
Het kasteel is nog steeds een woning 
en daar mag dus niet zomaar een 
andere functie aan worden gegeven; 
Er bijvoorbeeld kantoren in onder
brengen kan dus niet. Het KB bepaalt 
daarenboven dat er niet zomaar mag 
worden bijgebouwd aan gebouwen 
zoals het kasteel Beaulieu die in zo'n 
bufferzone liggen. Desalniettemin 
staat in de erfpachtovereenkomst dat 
de ontbrekende toren van het kasteel 
moet worden bijgebouwd. De bepa
lingen in de erfpachtovereenkomst 
zijn dus strijdig met de wetgeving en 
dat zorgde voor een patstelling waar
door de hoogdringende restauratie
werken nog maar eens op de lange 
baan werden geschoven. 



Geen dak zonder garantie 
Bij het ter perse gaan van dit nummer vernemen we dat de Vlaamse 
Gemeenschap bereid is om op korte termijn over te gaan tot de meest 
dringende herstellingswerken aan kasteel Beaulieu, met name de vernieu
wing van het dak en het dichtmaken van de vensters. 
De kosten hiervan -die geschat worden op 1.6 miljoen frank- wil de 
Vlaamse Gemeenschap verhalen op de erfpachthouder die in het verleden 
heeft nagelaten om deze werken uit te voeren. Alvorens met de werken 
van start te gaan wil de Vlaamse overheid via een gerechtelijke beslissing 
wel de garantie dat zij het bedrag van 1,6 miljoen kan terugvorderen van 
de erfpachthouder. 
De gemeente Machelen blijft volgens gemeentesecretaris Daniël ScheIl 
bereid om daarna onder welbepaalde voorwaarden de andere restauratie
werken uit te voeren. 

Vlaamse Gemeenschap, Wivina 
Demeester. We hebben haar gezegd 
dat we bereid zijn het kasteel te re
noveren voor een symbolisch bedrag, 
maar daarvoor hebben we wel de 
steun nodig van privé-partners, 
bedrijven dus die het kasteel na de 
restauratie voor eigen doeleinden 
kunnen gebruiken, door er bijvoor
beeld congreszalen of kantoorruimten 
in te voorzien. Momenteel zijn derge
lijke functieveranderingen echter niet 
toegestaan. Er moet dus dringend een 
wetswij ziging komen, omdat we 
onmogelijk privé-partners voor de 
restauratie warm kunnen maken als 
het kasteel daarna alleen als woning 
mag worden gebruikt. In eerste 
instamie willen we dat de bestaande 
contractuele erfpachrovereenkomst 
zou worden verbroken. De gerechte

Gemeente wil het zelf doen lijke procedure die daartoe moet lei
De volksvertegenwoordigers Sauwens den loopt momenteel. Ten tweede 
(VU) en Marsoul (CVP) luidden moet de Vlaamse regering voor een 
begin dit jaar opni euw de alarmklok. aangepast wettelijk kader zorgen, 
Op 1 februari l.l. nodigden zi j de pers waardoor het mogelijk wordt om aan 
uit om een kijkje te komen nemen in het kasteel een andere fun cti e te 
het vervallen kasteel. geven. Daarover zijn we momenteel 
Amper twee weken na deze persont nog aan het onderhandelen. We zien 
moeting volgde een gemeenschappe de toekomst echter vol vertrouwen 
lijke aClie van de cultuur-, milieu- en tegemoet. Over ten laatste vijf jaar 
sportraden van Machelen. Op de slot hopen we ons doel bereikt te heb
dag van deze actie verklaarde burge ben', aid us een optimistische 
meester Roger De Wulf dat de gemeemesecretaris Scheil. 
gemeente Machelen haar verantwoor
delijkheid niet zal omlopen en het Waarom nog restaureren? 
kasteel wil kopen, om het vervolgens Waarom al die moeite doen om Beau
met subs idies en in samenwerking lieu na zoveel jaar alsnog te restaure
met een privé-partner te restaureren. ren) Is het kasteel al die heisa trou
Gemeentesecreta ris Daniël Schel! van wens eigenlijk wel waard) 
Machelen bevestigt dit voornemen. 'Het oude adellIjke geslacht Thurn 
'We hebben al contact opgenomen und Taxis ligt aan de basis van de 
met de bevoegde minister in de organisa tie van de internationale post

dienst vanaf hel einde van de I Se 
eeuw. Een van de telgen van dit 
geslacht, lamoral Claudius 1I VOll 

Thurn und Taxis, heeft kasteel Beau
heu laten bouwen als een 'maison de 
plaisance', legt Vanlaethem uit. 'Naast 
de historische band met deze oude 
adellijke familie, is kasteel Beauliel! 
belangrijk omwille van het stucwerk 
van J.e Hansche. Ander werk van 
deze meester vinden we terug in de 
abdij van Park in Heverlee en in het 
kasteel Horst in Sint-Pieters-Rode. 
De heldendaden van Hercules zijn 
eveneens uitgebeeld op plafonds in 
het kasteel Modave en het Brouwers
huis in Gent. Het bijzondere aan deze 
dri e collecties is dat ze een evo lutie 
laten zien in de beheersing van deze 
kunstvorm, wa t deze drie plafonds zo 
uniek maakt', aldus nog Luc Vanlaethem. 
Hij wijst er terloops ook op dat de 
bekende I 7e eeuwse Mechelse bouw
meester Lucas Faydherbe -di e een 
leerling was van Rubens- wordt 
genoemd als de architect van Beau
lieu. Dat is weliswaar nog niet weten 
schappeliJk aangetoond, maar het 
staat al wel vast dat Faydherbe andere 
projecten voor Lamoral Claudius Il 
van Thurn und Taxis realiseerde . 
Omwille van heel deze geschiedkundige 
en artistieke contex t vindt de voorzit
ter van de vzw Beaulieu dat het kas
teel van de ondergang moet worden 
gered. 'Er zi jn al te veel waardevolle 
gebouwen met de grond gelijk 
gemaakt omdat men de historische en 
architecturale betekenis niet kende of 
er geen waardering voor opbracht.' 

Vanessa Vangindertael 

Ou monument baroque 
au pigeonnier classé? 
Le chateau Beaulieu de style baroque da
tant du 17ème siècle, à Machelen, qui avait 
été construit sur l'ordre de Lamoral Clau
dius 11 van Thurn und Taxis, est à l'abandon 
depuis plusieurs décennies. Ces dernières 
années surtout, son état s'est eneare 
dégradé à vue d'reil. D'après I'asbl Beau
lieu, cette situation est due à I'inertie et à 
I'incompréhension des pouvoirs publics. 
Lors de la mise sous presse du présent 
numéro, nous apprenons que les autorités 
flamandes sant disposées à procéder à 
court terme aux travaux de réparation les 
plus urgents et que la commune de Machelen 
est décidée à exécuter ensuite les autres 
travaux de restauration sous certaines 
conditions bien définies. 

5 



VAN ASSE TOT ZAVENTEM 

Loco Loco '99 
De Jeugdraad Beersel en 
1 1.1 I. I I zorgen er elk jaar 
voor dat jongeren in Beersel 
op een ongedwongen ma
nier kennis kunnen maken 
met andere culturen. 
Wereldmuziek, wereld

workshops en een exotische 
fuif zijn de ingrediënten 
die in de Zennevallei sterk 
aanslaan, want Loco Loco 
zit nu al 4 Jaar in de lift. 
Dit jaar sponsort trouwens 
niet alleen het gemeente
bestuur, maar ook de pro
vlI1Cie Vlaams-Brabant. In de 
namiddag van 15 mei kan 
iedereen van 14 tot 20 uur 
in een reuzen tent aan het 

sportcomplex 0. Van Roy in 
Huizingen gratis genieten 
van live optredens van 
Orchestra Samar (Marokko), 
Dzidzolie (percussie) en 
Afro-Fusion (Rwanda-Togo) 
of deelnemen aan een pak 
workshops: maculelê (Bra
ziliaanse gevechtsdansen 
met stokken), Afro-Latino 
instrumenten, Afrikaanse 
dans met live-begeleiding, 

VILVOORDE 

Oefenen voor 1 3 juni 
In bet kieskanton Vilvoorde, 
Kampenhout, Machelen en 
Zemst kunnen de inwoners 
op 13 juni elektronisch 
gaan stemmen. De stad 
Vilvoorde is intussen bezig 
met een brede voorlich
tingscampagne om de 
overstap van potlood- naar 
lichtpenstemmen zo vlot 
mogelijk te laten verlopen. 
De stad verspreidde een in
formatiefolder over elektro
nisch stemmen van Binnen
landse Zaken in alle brieven
bussen van de Zennestad. 
De folder ligt ook ter be
schikking in het stadhuis, 
het Portaelscentrum en de 
bibliotheek. 
Vanaf 1 april kunnen de 
Vilvoordenaren de theorie 
aan de praktijk toetsen. Zo 
z.al er in het Portaelscentrum, 
de hal van het stadhuis en 
de bibliotheek een stem
proefinstallatie worden op
gesteld. Bij de jaarmarkt van 
26 april, de zondagse rom
melmarkten op de Grote 
Markt en de handelsbeurs 
van de Far-West (7, 8 en 9 

salsa-techno, maskers, 
armbandjes en regen
stokken maken, haar

vlechtjes en kraaltjes 
rijgen, enz. Zoals 
altijd is er een derde
wereldmarkt met 
exotische eetstands. 
's Avonds is er ecn 

exotische fuif, gecombi
neerd met 2 muziekoptre
dens. Dit jaar staan Proyec
cion Latina en Odemb' 
Afrika op de Loco-Loco
planken. Ook bij regen is 
tropische sfeer verzekerd I 
Info 02/382.08.19, 
voorverkoop kaarten in 
de meeste jongerencafés 
in de Zennevallei. 
MT 

mei op bet plein 
aan de Roose
veltlaan) zullen 
eveneens stem
proefinstallaties 
ter beschikking 
staan van de 
bevolking 
Het elektronisch stemmen 
biedt het voordeel dat de 
resultaten van de stemmen
telling betrouwbaarder en 
sneller beschikbaar zijn. 
Bovendien zijn telbureau's 
en het drukken van stem-
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biljetten overbodig gewor
den. Nadeel is wel het 
prijskaartje. Vilvoorde moet 
voor de aankoop van stem
apparatuur en stemhokjes 
4,5 miljoen neertellen. 

JH 

Omgaan met kanker 

Olga Lemmens, coördinator 
van de Vlaamse Liga tegen 
Kanker in de regio Vlaams
Brabant, kondigt opnieu\v 
een reeks lessen aan voor 
kankerpatiënten. 
Tijdens tien lessen geven 
mensen uit het vak infor
matie, psycho-sociale bege
leiding en complementaire 
zorg. De lessen worden elke 
dinsdag gegeven in beperkte 

groep vanaf 27 aprll 1999 
tot 29 juni 1999, telkens 
van 14 tot 16.30 uur in het 
Dagcentrum, Vander Veken
straat 158 in Wemmel. 
Het is de eerste keer dat de 
Liga de lessen in Wemrnel 
organiseert. Inschrijven is 
noodzakelijk en kan via 
teL 016/23 00 91 (Olga 
Lemmens). Het aantal deel
nemers is beperkt JH 

GRIMBERGEN 

Lift naar 
de sterren 
De Volkssterrenwacht Mira 
vzw kreeg na een decennium 
administratieve rompslomp 
eindelijk groen licht voor 
de uitbreiding van haar ge
bouwencomplex in de 
Abdijstraat in Grimbergen. 
Er komt ondermeer een lift, 
zodat bezoekers van hogere 
leeftijd en gehandicapten 
eveneens een glimp kunnen 
opvangen van de installaties 
die zich op de hogere ver
diepingen bevinden. 
Omdat de plannen voor 
een nieuw gebouw nogal 
duur uitvielen, klopte de 
vzw voor financiële steun 
bij Toerisme Vlaanderen 
aan, dat 60 procent -ruim 
12 miljoen frank- van het 
nieuwe gebouw zal subsi
diëren. De opening van de 
bijbouw is voorzien voor 
volgend jaar Jaarlijks bezoe
ken ruim I I 000 kiJklus
tigen de Volkssterrenwacht. 
In 1967 installeerde paler 
Pieraerts op de tweede ver
dieping van het nieuwe 
abdiJ gebouw een privé
sterrenwacht. Gewezen 
BRT-weerman Armand Pien 
overtuigde Piera erts van 
het belang om de sterren
wacht ook open te stellen 
voor bet pu bliek 

Volkssterrenwacht Mira, 


Abdijstraat 20 in Grimbergen. 


Voor meer info: 


tel. 02/269 12 80. 


JH 

http:02/382.08.19
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Oppas voor zieke kinderen 

Werkende ouders hoeven werkgelegenheidspact voor 
binnenkort geen vakamie de regio Halle-Vilvoorde dat 
meer te nem en om thuis tot stand kwam na de slui

voor hun zieke spruit te ting van Renault-Vilvoorde. 

zorgen . Vanaf september Het is de bedoeling om via 

wordt daar i.mmers speciaal dit pact langdurig en laag
opgeleid personeel voor in geschoo lde werklozen op
geschakeld. De gemeenten nieuw werk te bezorgen. 
di e hiermee van start gaan Het thuiszorg-proj ect zal 
zijn Londerzeel, Merchtem, werk bleden aan ti en half
Opwijk, Ternat, Dilbeek, tijdse werkkrachten in 
l elmik, Beersel , Roosdaal, Gesco-statuut. Hun opdracht 
Herne, Pepingen en Bever. bestaat er onder m eer in 
Dit proj ec t is het eerste om zieke kinderen te ver 
resultaat van een nieuw zorgen en maaltijden te 

M'.f.S;fi·I~li·"'U 

Wegwijs via 0800-30201 
Wie om informatie naar infolijn operationeel. Wie 
deze of gene overheids worstelt met administratie 
dienst belt, krijgt ni et zel ve problemen kan gratis 
den de Vier Seizoenen van bellen naar die infolijn. De 
Vivaldi te horen in plaats vraagsteller krij gt dan 
van een concreet antwoord meteen de telefoonnum
op zijn vraag. De Vlaamse mers van de Vlaamse of 
overheid is gelukkig tot het federale overheidsdiensten 
inzicht gekomen da tVi val die hem of haar zonder 
di in de concertzaal thuis omwegen verder zouden 
hoort en dat de blLfger moeten helpen . 
recht hee ft op accurate De Infolijn is elke dat be
informatie. reikbaar van 9 tot 19 uur 
Met het oog daarop is op bet gratis nummer 
sinds 10 maan de Vlaamse 0800-3020 I. 

IN DE SCHADUWVAN GAASBEEK 
Ret kasteeldomein van Gaasbeek kennen de meeste wandelaars 
en dagjesmensen wel. Maar dat de Vlaamse Gemeenschap daar 
tegenover, aan de andere 
ant van de kasteelstraat 

het 'Groenenbergkasteel ' 
met daar rond het 45 ha 
grote Groenenbergpark 
beheert, weten wellicht 
weinigen . 
In dit seizoen is het park 
met zij n vele frisse voor
jaarsbloemen een lust 
eor het oog. De Engelse 

tuinarchitectuur van de FO TO . PA SC Al. I'I GNERON 

18e eeuw is hier niet ver weg: Kronkelende wegen, uitgestrekte 
graspleinen met alleenstaande bomen die er soms al meer dan één 
eeuw staan en die behoren tot de merkwaardigste van Vlaanderen. 
Met kas teel dat na de Duitse bezetting in verval was geraakt, 
werd inmiddels gerestaureerd . Het was een notaris uit het nabij e 
Malle die deze stulp rond 1890 liet bouwen. 

JR 

bereiden. Het hui shouden 
hoeven ze niet te doen. Ze 
zullen worden gerekruteerd 
door de vijf gemeentes 
(of OCMW's) di e nu al over 
buitenschoolse kinderop

vang beschikken (Londer
zeel, Bever, Lennik, Ternat 
en Beersel). Opbo uwwerk 
Haviland coördineert. 
Via een centraal nummer 
is de di enst dag en nacht 
bereikbaar, ook in het 
weekend. De opvang kan 
alleen van maandag tot vrij
dag tussen 7 en J 9 uur en 
voor maximaal tien opeen
volgende uren . Er wordt 
een bijdrage van zo'n 400 
frank gevraagd en een dok
tersbriefJe is verplicht. 
VV 

ZENNE EN ZONIËN 

Hulp in nood 
De OCMW's van Halle, 
Over ij se, Beersel, Drogen
bos, Sint-Genesius-Rode en 
Sin t-Pieters-Leeuw slaan de 
handen in elkaar om de in
woners van hun regio am
bulante hulpverleningsmo 
gelijkheden te bieden. De 
OCMW's hielden in septem
ber 1998 hun Centrum voor 
Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) boven de doopvont. 
Op I januari 1999 werd het 
Centrwn door de Vlaamse 
Gemeenschap officieel er
kend als ambulante eerste
lijnsdienst. Bij het CAW kan 
iedereen in de regio terecht 
met vragen en problemen 
rond relatie, gezin en huwe
lijk. Het CAW biedt echter 
ook hulp aan mensen die 
problemen hebben met 
stress, depressie, partner
keuze, zwangerschap, 
traumaverwerking, enz. 
Zowel volwassenen als kin
deren kunnen bij hel CAW 
terecht. De dienstverlening 
wordt verzorgd door maar
schappelijke werkers, juris-

Inlezers gezocht 
Atelier Helen Keiler vzw en 
progebraille vzw zijn twee 
organisaties die teksten 

produceren voor blinde en 
slechtziende personen in 
braille, groo tlerterdruk en 
gesproken vorm. Voor hun 
studio's in Zellik en Laken 
zoeken ze vrijw illigers voor 
het inlezen van boeken . 
Mensen met een goede stem 
en articulatie die zich I à 2 
uur per week kunnen vrij
maken worden uitgenodigd 
om een stemproefJ e af te 
leggen. Als u belangstelling 
hebt voor studiowerk, aar
zel dan niet om contact op 
te nemen. 

Voor meer informatie:AHK en 
PGB, Van Malderenstraat 33, 
1731 Zellik, tel. 02/466 94 40. 
Studio Zellik: Luk Roelant, 
tel. 02/481 87 22. 
Studio Laken: Steven Mary
nissen, tel. 02/424 27 24. 

ten en psychologen. De be
geleiding door maatschap
pelijke werkers is gratis, 
voor de opvang door ge
specialiseerde m edewerkers 
wordt een bijdrage gevraagd 
die afhankelijk is van het 111

komen. Voor minderprigen, 
studenten en bestaansmini
mumgenieters is ook deze 
dienstverlening gratis. 

Voor meer info: 
tel. 02/363 85 05. 

JH 
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Leesbevordering in faciliteitengemeenten 

Jeugdauteurs doen 

een boekje open voor hun lezertjes 

Vlaanderen telt momenteel 
zo'n 150 jeugdauteurs die 
regelmatig nieuwe verhalen 
op hun jonge lezertjes los 
laten. Jammer genoeg zijn 
er nog altijd kinderen die 
niet regelmatig lezen. 
De provincie Vlaams-Brabant 
wil hier zeker in de rand 
iets aan veranderen. Daarom 
dokterde ze een systeem uit 
waarbij kinderen uit de zes 
faciliteitengemeenten in hun 
school kennis kunnen maken 
met enkele populaire jeugd
auteurs. 

'We willen de drempel naar het 
Nederlandstalig jeugdboek verlagen, 
ook voor anderstalige kinderen. We 
zouden het fijn vinden als meer men
sen de weg naar onze bibliotheken 
zouden vinden', zegt gedeputeerde 
Herman Van Autgaerden, verantwoor

'We zouden het fijn 
vinden als meer mensen 

de weg naar onze 
bibliotheken zouden 

vinden' 

delijk voor het Vlaams karakter in de 
provincie Vlaams-Brabant. 
'Vorig jaar zijn we begonnen met het 
aanmoedigen van de kinderen uit de 
rand om boeken van Vlaamse auteurs 
te lezen. De bekende jeugdschrijfster 
Mieke Vanpol deed toen de ronde van 
de Vlaamse faciliteitengemeenlen in 
de Vlaamse rand om in de bibliothe
ken te gaan vertellen over baar werk. 
Telkens werd ook een kleine tentoon
stelling opgezet rond haaT jeugdboe
ken en die van haar collega's. Zo'n 
twintig scholen deden mee, waaron
der ook een Franstalige school uit 
Wemmel. Het succes vertaalde zich in 
flink wat kinderen die opnieuw lid 

werden van de bibliotheek 
in hun dorp. Alle bibliothe
ken vroegen om het initia
tief ook dit jaar te he r11Jlen " 

vertelt David Vits die bij de 
provincie is belast met de 
concrete uitwerking van het 

proJect. 

Vertelnamiddagen 
Op initiatief van gedeputeer
de Herman Van Autgaerden 
zijn de leesbevorderingsacti 
viteiten dit voorJaar aan hun 
tweede uitgave toe. Deze 
keer kunnen de kinderen uit 
de zes faciliteitengemeenten 
kennis maken met de popu 
laire jeugdschrijver Ronni 
Hermans en zjjn al even 
geliefde illustrator André 
SoJlie . Nieuw is dat in de 
bibliotheken van Sint-Genesius-Rode 
en Wemmel van april tot november 
ook regelmatig vertelnamiddagen zijn 
gepland Vertelster Marleen Verdegem 
komt spannende en leuke verhalen 
vertellen voor kinderen uit de derde 
kleuterklas, het eerste en het tweede 
leerjaar. 'Hoe groot de belangstelling 
voor een ontmoeting met een jeugd
auteur dit jaar zal zijn, weten we nog 
niet omdat de activiteiten nog volop 
aan de gang zijn. Maar op basis van 
de eerste resultaten zullen de positie
ve cijfers van vorig Jaar ook nu wor
den gehaald', meent David Vits. 
Vermeldenswaard is ook dat Wezem
beek-Oppem vorig jaar de boot 
afhield maar dit jaar toch mee in het 
project stapte. 
De komende maanden hebben de 
kinderen van Sint-Genesius-Rode, 
Wemmel en Linkebeek nog een ont
moeting te goed met illustrator van 
jeugdboeken André Soli ie. Marleen 
Verdegem komt vertellen in de bibli
otheek van Rode op de woensdagen 
21 april, 19 mei ell 16 juni en in 
Wemmel op 22 september, 27 okto
ber en 24 novem beL 

Minder betuttelend 
In de rand wonen en werken ver
schillende jeugdauteurs. De populaire 
jeugdschrijver Roger Schoemans, al 
verschillende malen laureaat van de 
Kinder- en ]eugdjury, heeft zijn vaste 
stek in Beersel. Onlangs nog kreeg hij 
voor zijn hele oeuvre, waarvan ook 
heel wat boeken in andere talen wer
den vertaald, de Herman Teirlinck
prijs van de gemeente Beersel. 'Vlaan
deren staat wat zijn jeugdliteratuur 
betreft op een zeer behoorlijk niveau 
Het is een genre dat ze ker niet mag 
worden onderschat en dat de laatste 
jaren een enorme evolutie doormaak
te. De thema's zijn veel volwassener 
geworden. De toon is ook minder 
betuttelend. Er zit nog wel een bood
schap in jeugdboeken, maar de jonge 
lezertjes hebben niet het gevoel dat 
hen iets wordt opgedrongen. Span
nende en goed geschreven boeken 
doen het nog altijd goed bij de 
Vlaamse jeugd', aldus Roger 
Schoemans. 

Ingrid Depraetere 



Taalproblemen in Brusselse verzorgingsinstellingen 

Patiënten moeten dikwijls twee 

barrières overwinnen 

'Patiënten die terechtkomen 
in Brusselse ziekenhuizen 
of verzorgingsinstellingen 
moeten niet zelden twee bar
rières overwinnen: de relatie 
patiënt-arts is op zich al niet 
eenvoudig maar als je dan 
bovendien nog met een taal
barrière moet afrekenen dan 
wordt het natuurlijk nog 
moeilijker om een vertrou
wensrelatie op te bouwen', 
aldus Myriam Verkouter van 
het Centrum voor Interdisci
plinaire Studie van Brussel 
en wetenschappelijk coördi
nator van een studie naar 
de kwaliteit van de commu
nicatie in de contacten van 
patiënten en huisartsen in 
Brusselse verzorgings
instellingen. 

De taalproblemen in Brusse lse zieken
huizen of verzorgingsinsteJlingen zijn 
bekend en halen regelmatig het nieuws: 
de openbare en bi-communautaire 
ziekenhuizen hebben vo lgens de wet 
een tweetalig statuut maar in de prak
tijk is de tweetaligheid soms ver te 
zoeken. Aan die problematiek werden 
al heel wat studies gewijd, maar dat 
is ni et het geval voor de persoonlijke 
interactie tussen de patiënt, de hui s
arts en de verzorgingsinstelling. 
Om die leemte op te vullen , startten 
de Brusselse Huisartsen vzw, De 
Vlaamse Wachtdienst Brussel vzw en 
het Doktersgild Van Helmonr met een 
onderzoek naar de kwaliteit van de 
communicatie in de contacten van de 
patiënten en van de huisartsen met 
de Brusselse verzorgingsinstellingen. 
Het p roject word t geleid door een 
multidisciplinaire stuurgroep waar on
der meer de Vrije Universiteit Brussel, 
de Katholieke Universitei t Brussel, 
de Brusselse Welzijnsraad en de huis
artsenverenigingen deel van ui tmaken 
en wordt gefinancierd door de Vlaamse 
Gem eenschapscommissie en de 
Vlaamse Gemeenschap. 

Meer dan een taalonderzoek 
De eerste fase van het onderzoek be
gon in februari en loopt tot eind juni. 

In die fase wordt een representatief 
staal van 100 Nederlandstalige huis
artsen (40 artsen in Brussel, 60 in de 
rand) gevraagd om alle contacten te 
registeren die zij en hun patiënten 
hebben met Brusselse veaorgingsin
stellingen. Tijdens de maanden juli, 
augustus en september volgen diepte
interviews met artsen én patiënten. 
In een volgende fase worden zieken
huizen, beleidsmensen en artsenver
enigingen geconfronteerd met de 
resultaten van de analyse met het oog 
op het zoeken naar oplossingen en 
her formuleren van voorstellen , ni et 
alleen war her taalaspect betreft maar 
ook het communicatiebeleid in het 
algemeen. hoe worden huisa rtsen en 
patiënten onthaald en begeleid in de 
verzorgingsinstelling 'Wij willen niet 
zomaar een pakketje afleveren dat dan 
in een la verd'vvijnt. Dit o nderzoek 

'We maken het 

de Franstaligen 


gemakkelijk door zelf 


Frans te spreken 

en daar geen punt 


van te mal{en' 


loopt over een Jaar, maar ook daarna 
willen we blijven wijzen op het belang 
van de problematiek en de intentie is 
er om er een langetermijn-proj ect van 
te maken' aldus Myriam Verkollter. 

Mentaliteitsverandering 
'Ik heb geen pasklare oplossing voor 
de situarie maar wij willen graag aan
ronen dat het belangrijk is dat Frans
talige artsen een inspanning doen om 
Nederlands te spreken want je moet 
vertrekken van een tweetalig statuut, 
hoe moeilijk dat ook is. Die bewust-

Myriam Ver1wuter 

making kun je niet verkri jgen met 
raalakkoorden en raa lpremies alleen. 
We moeten "verk maken van een 
mentaliteitsveranderillg en dat is een 
zaak van lange adem. We moeten ook 
de hand in eigen boezem steken: we 
maken het de Franstaligen gemakke
lijk door zel f Frans te spreken en daar 
geen punt van te maken . Vraag een 
Nederlandstalige in Brussel welke 
ziekenhuizen in Brussel tweetalig zijn, 
of hoe hij een Nederlandstalige hulp
verlener kan vinden en hij zal het 
antwoord meestal schuldig blij ven. 
Er lopen overigens ook niet veel klach
ten binnen bij de Vaste Commissie 
voor Taaltoezicht en als er geen regis
tratie van klachten is, dan is er geen 
probleem zo luidt de redenering. 
Mensen die met taalproblemen gecon
fronteerd worden in een ziekenhuis 
gaan niet aanbellen bij zo'n commissie, 
daar hebben ze geen tijd voor. Ze 
grommen een beet je en gaan dan 
weer braaf terug. Ik merk in discussies 
dat de Franstaligen zich daar niet al 
tijd van bewust zijn; Het is niet altild 
omvi l, ze staan er gewoon niet bij stil. 
Daarom moeten we constant aan de 
alarmbel trekken ', aldus nog Myriam 
Verkourer. 

Geneviève Ostyn 
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'Sex verandert alles' is de 
titel van de vierde cd van 
rockgroep De Mens. 'In feite 
had de titel ook kunnen zijn 
'Seks verandert alles of mis
schien 001< weer niet', maar 
dat is veel te lang. Het feit 
dat er zoveel vragen worden 
gesteld over die titel bewijst 
dat je toch een snaar raakt, 
en het raken van een snaar 
is de bedoeling van de muzi
kant', aldus Frank Vander 
Linden, tekstschrijver, zanger 
en gitarist van De Mens. 
Hij groeide op in de rand, 
woonde enige tijd in Brussel 
en nu in Wambeek. 'Ik ben 
een echt randkind, meer 
rand kan bijna niet'. 

FVl Ik ben geboren in Ukkel en 

woond e to t m ijn zevende in Haren, 

wat gelet op mi jn kale boofd toch 

een zekere ironie inhoudt . Stel Je 

voor dar ik in Dendermonde zou zi jn 

opgegroeid, dan zat ik h ier nu mis

scbien zonder tand en' 

Na mijn zeven de verhuisden we naar 

Steenokkerzeel, ik ben dus echt een 

kind van de rand. 

Toen ik IS, J6 jaar w as ben ik bJues 

gitaar begin nen te spelen . Ik was toen 

een vreseli jke snob zoals je dar alleen 

maar op d ie leeftijd kunt zijn. Je w il 

gewoon anders zi jn dan je vrie ndjes 

die toen vooral luisterden naar Abba 

of naar ha rdrock. Mi jn manier om 

mi j te o nderscheiden van de Illa ssa 

was gitaar spelen en daarbij liet ik m e 

leiden door Stefa.n Grossman, ee n 

blanke Amerikaanse Jood d ie zicb tot 

doel had gesteld de muziek van de 

zwarre Ameri kanen ui t de jaren 30 en 

40 te verbreiden. Ik ging daar he le

maal in op en toen ik J 8 Jaar was 

kon ik beboorlijk met de blu esgi taar 

overweg. Pas toen ik aan d e VUB ging 

studeren , kwam ik weer wat m eer 

o nder 'normale' mensen en ben ik 

Mi chel Decoster -d ie ik al ken van 

toen ik zeven Jaar was- opnieuw 

teg en het lijf gelopen We zijn meteen 

in groepjes beginnen spelen en heb

ben uitein d elijk De Mens opgericht. 

Ik speel d us in een groep m er iemand 

die ik d it jaar a l 30 jaar ken . Dat is 

heel wat in ' d eze ti jden waarin tradi-

Frank 
Vander linden 

'Als muzikant wil 
je een snaar raken 

bij de mensen' 

ties verloren gaan en all es vlucbtig 
is', ofnie t soms) 

Meer genieten door minder 
FVl Michel Decoster (bas) is bij na 

een broer en in Dirk lan s (drum) heb 

ik mijn maatj e gevonden. We heb ben 

ontze ttend vee l samen gewerk t bij 

Dirk tbu is in Wambeek, waar op een 

bepaa ld ogenblik vlak in de buurt een 

huis te h uur kwam te staan. He t 

res ultaat is dat ik nu niet meer in d e 

fi le hoef aan te schuiven om m uziek 

te gaan maken, ik loop gewoon bi j 

hem langs. 

Het is overigens de droom van elke 

muzikant om in rustige omstandig

heden niet-rustige d ingen te doen, 

o m lawaai te maken waar lawaai 

gemaakt mag worden . Ik had ook het 

gevoel dat ik Brussel wat ha d leegge

zogen in al die jaren dat ik er rond

liep. H et was tof maar op de d uur 

wordt het leven in de stad bi jna te 

gemakkelijk, zeker als je zelf je tij d 

moet ind elen, of beter gezegd Illag 

indelen want ik beschouw da t als ee n 

privilege. Als ik ie ts moest schrijven 

of afwerken dan waren d e mogelijk 

heden tot vluchten nogal groot; Zo 

van' even naar de Fnac ' en na een 

tijdj e zit je daar om d e twee dagen, je 

kent e lke platenzaak en elke muziek

win kel. Als ik nu in Brussel kom, 

genie t ik veel meer van d e dingen d ie 

d e stad te bieden heeft. Trouwens , 

met de wagen ben je er van hieruit 

op amper een kwartier. Ik vind het 

erg dat ik een auto m oet hebben, 

maa r a ls muzikan t kan je niet zonder. 

Ik zie me m et mijn versterker n iet 

meteen d e trein opspringen 

Constant op schoolreis 
FVl Ik tour al jaren doo r Vlaand e

ren en soms heb ik h et gevoel dat ik 

constant op schoolreis ben. Je hoort 

wel eens zeggen dat Vlaanderen niet 

groot genoeg is om vaak op te tre

den, maar dat is n"iet zo. Als je bij

voorbeeld op weg bent naar Avel gem, 

dan kom je onderweg nog vier weg 

wijzers tegen van dorpen waar je nog 

nooit van gehoord hebt. Die dorpen 

hebben ook een parochiezaal of een 

je ugdhuis en een jeugdhuis h eeft dan 

weer een fes tiva l. Er zijn d us m oge

liJkbeden zat. Het is een beetj e bon 

tOn o m neer te kijken op een concert 

in de parochiezaal, maar als je in h et 

zogenaamd alternatieve circui t in he t 

bui tenland meedraait, dan treedt je 

n iet zelden op in het Glasgows equi

va lent van een Vlaamse parochiezaal. 

Het is du s allem aal heel re la tief 

lil de stad denkt men dat in die dor

pen alleen m aar boerenjeugd woont 

en dat ze je opwachten me t een trac

tor en een r iek. De jeugd in die zoge

naa mde boerendorpen maak t ne t zo 

goed deel u it van d e jongerenculruur 

als de jon geren in de gro te steden. 

In afgelegen dorpen luisteren ze ook 

naar Studio Brussel en ki jken ze naar 

MTV en de jongeren zijn daar zeI fs 
vaak m eer met muziek bezig omdat 

ze nie t zo ve rwend zijn. Dat m erk Je 

ook tijdens o ptredens; Ze komen 

omdat ze écht iets willen zien en ze 

zijn niet zo blasé als d e stad,bewoners, 

bet is een dankbaar publi ek. 

Prostituees zijn beter af 
dan muzikanten 
Jullie groep zit echt in de lift, maar De 



Mens is geen cultureel ambassadeur 
van Vlaanderen? 
FVL Nee, om verschillende redenen. 
Om te beginnen hee ft De Mens niet 
de vereiste rechtsvorm, bet is een fei
telijke vereniging en dat we nooit 
naar een ander statuut zijn overge 
stapt komt ten dele door luiheid. Je 
moet ook een dossier indienen en ik 
zi e dat de meeste van die culturele 
ambassadeurs een manager hebben 
die weet hoe Je dat moe t doen. Ik 
ben best in staat om zelf zo 'n dossier 
op te stellen , maar tor nu toe verdien 
ik mijn brood en zie ik geen reden 
om bij de overheid aan te kloppen , 
wat niet wil zeggen dat ik tegen su b
sidies ben. 
De belangrijkste reden waarom we 
niet de ambitie hebben om cultureel 
ambassadeur te worden is principieel 
van aard; Ik vind bet nog altijd een 
absurde situatie dar de overheid 
muzikanten finan cieel steunt terwijl 
er in België ofVlaanderen niet eens 

'Ik vind het absurd 

dat er nog altijd 

geen fatsoenlijk 

muzikantenstatuut 

bestaat ' 

een fatso en lijk muzikantenstatuut 
bestaat. Als je ziet dat iemand als 
Johan Venninnen, die met ZAMU 
(vereniging van za ngers en muzikan
ten) al jaren ij vert voor een muzikan 
tenstatullt geen subsidies krijgt op 
basis van vormelijke redenen, dan slik 
je toch even. Tegelijk komt er voor 
het orkest 1 Fiammingbi wel een 
oplossing uit de bus die buiten het 
wettelijke kader valt. Het is allemaal 
een beetje raar. 
Het is overigens onbegrijpelijk dat de 
prostituees in België een beter sta tuut 
hebben dan de muzikanten, tenzij 
men ervan uitgaa t dat wij de mensen 
minder genoegens verschaffen. 

De Mens is hoe dan ook geen bedrijf in 
moeilijkheden? 
FVL Mijn basisinkomen haal ik uit 
de muziek, de rest komt uit 'neven 
projecten' zoals 'Collage ' op Studio 

Brussel o f 'Nonkel Pop' op Canvas. 
Daarnaast schrijf ik ook nu mmers 
voor anderen, ond er meer voor 
Clouseau . 'Nonkel Pop ' is een logi
sche keuze: het programma draait 
om muziek en praten en dat zijn 
toevallig mij n twee bobbys. Taal en 
mu ziek, dat is voor mij hetze lfde, 
ik ben daar al heel mijn leven mee 
bezig. Ik verdien dus mijn brood 
door Frank Vander linden te zijn , 
boe raar dat ook moge klinken. Ik 
kom rond, het is goed zo en ik ben 
heel gelukkig Ik heb nie t zoveel 
geld nodig al s sommige an deren 
en dat geeft mij de vrijheid om 
niet in te gaan op bepaalde voor 
stellen. Want als Je in Vlaanderen 
zo nder haperen twee woorden na 
elkaar kunt zeggen, vragen ze je al 
snel voor allerlei programma 's en 
panels. Ik kijk daar m et op neer, maar 
ik heb het niet nodig. 

Middeleeuws wagenspel 
Je treedt heel graag op. Waarom? 
FVL Het vervelende is dat je het 
gevoel bij een optreden ni et kunt 
besc hrij ven zonder melig te worden. 
Als het goed gaat stroomt er een 
geluksgevoel doo r je heen, Je voelt op 
zo' n moment dat Je in contact komt 
met een oervorm. Er wordt momen
teel veel gesproken over interacti viteit 
en virtuele kunst en er zijn pogingen 
geweest om het traditionele rockcon 
cert in het domein van de nieuwe 
media te brengen, maar uiteindelijk 
gaat het daarbij om techniscbe snuf
jes. De oervorm blijft dezelfde : Je 
doet iets wat nu elektronisch versterkt 
wordt, maar wat Je doe t is niet anders 

Frank Vander Linden 
'Auftreten ist wie ein 
mittelalterliches Wagenspiel' 

Gitarrist und Texteschreiber von De Mens wuchs im Randgürtel auf, 
wohnte einige Zeit in Brüssel und lebt nun wieder im Randgürtel. 'Es ist 
der Traum eines jeden Musikers, in einer ruhigen Umgebung geräusch
volle Dinge zu tun, dort Krach zu machen, wo Krach gemacht werden 
kann', so Vander Linden. Er ist inzwischen Vollzeit-Musiker, aber er be
klagt daB es in Belgiën noch immer keine vernünftigen Musikerstatuten 
gibt. 
De Mens tritt übrigens häufig und gern auf. 'Das Ärgerliche ist, daB man 
das Gefühl bei einem Auftreten nicht beschrei ben kann, ohne abgedro
schen zu wirken.Wenn alles gut geht, strömt ein Glücksgefühl durch 
dich hindurch und du kommst dir vor, als wenn du mit einer Urgestalt 
in Verbindung trittst, denn was du machst, ist nichts anderes als ein mit
telalterliches Wagenspiel, ei ne Person, die sich auf ein Podest stellt und 
ei ne Geschichte erzählt', so Frank Vander Linden. 

dan een middeleeu'vvs wagenspel, één 
persoon die op een ve rhoogje gaat 
staan en een verhaal vertelt. 
Ik wiJ niet gewichtig doen , maar bij 
een o ptreden voel je toch het gewicht 
van de eeuwen zinderen en het is dat 
'oergenot' dat het m ooi maakt. Met 
dit soort uitspraken loop je het gevaar 
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voor new-age zot of pretentieus ver
sleten te worden, m aar dat is het niet. 
Door op te treden vanuit de gedachte 
dat je bezig bent m et iets dat zo oud 
is al s de wereld ze t Je jezelf minder 
op een verhoog, je brengt jezelf in 
een soort gemeenschap met mensen. 
Dat is het omgekeerde van je boven 
de massa verheven voelen. 
Geneviève Ostyn 

De Mens treedt (ondermeer) op tij
dens Nekka-Nacht op 30 april in het 
Antwerpse Sportpaleis. 
Reservering: tel. 070/345 345. 

Die Rockgruppe 'De Mens' 

(Der Mensch) hat geradeihre 

vierte CD herausgebracht. 

Frank Vander Linden, Sänger, 




GEZOND IN 
DE RAND? (4) Slaat het laatste 

Brussel is omgeven door een 
sliert meestal kleine, maar 
biologisch zeer waardevolle 
natuurgebiedjes. Met die 
rijke erfenis wordt niet altijd 
zuinig omgesprongen en het 
aantal waardevolle gebieden 
blijft afnemen. Er moeten 
doeltreffende maatregelen 
worden genomen en midde
len en vakbekwame mensen 
moeten worden ingezet om 
te bewaren wat nog rest in 
de rand en daarbuiten. 

Natu\lr kent geen grenzen. De manier 

waarop het Instituut voor Natuurbe
houd (IN) en het Brussels Instituu t 
voor Mi lieubeheer (BIM) van het 

Vlaams en het Brussels Gewest 
samenwerken om de biologische 

waarderingskaarten voor Brussel en 
12 

de Vlaamse rand in te vullen (de 

topografiekaarten 23 en 31), is dan 

ook zonder meer loven swaardig. De 
kaarten geven aan welke gebieden al 

dan niet biologisch (zeer) interessan t 
zijn. 'Door samen te werken vermij 

den we dat Brussel op de kaart een 
blinde vlek wordt', licht biologe 

Machteld Gryseels toe (BIM, Afdeling 
Groene Ruimten). 'Het Vlaams Gewest 

kan immers moeilijk de natuur gaan 
'waarderen' in het BrllSsels Hoofdste

delijk Gewest. Vandaar onze samen 

werking. Wij geven de veldgegevens 

door en het IN digitaliseert deze 
gegevens. Het resultaat , he t kaartblad 

31 met begeleidend boekje, zullen 

we sa men pu bliceren, allicht tegen 

het eind van dit jaar. Belangrijk is dat 

de gegevens van de twee gewesten op 

dezelfde manier worden geïnterpre

teerd en weergegeven op kaart.' 

Natuurman of -vrouw 
De bekommernis om de natuur is 

voor belde partij en de belangrijkste 

reden om samen te werken. 

Alle gewest-en 
structuurplannen ten 
spijt is nog altijd veel 

te weinig natuur 
daadwerkelijk 

beschermd 

O nd er het motto 'de rand , dat is 

Brussel' werd het natuursc!lOon rond 

de hoofdstad in het verleden noga l 

eens stiefil10ederliJk behandeld , spijts 

de biologisch zeer waardevolle 
natuurgebieden die er liggen. 'De 

Zennevallei, met de vochtige graslan 

den aan de Zennebeemden en de vele 

hagen en houtkanten is een belangrij 

ke verbindingsweg tussen zuid en 

noord voor bijvoorbeeld trekvogels' , 
verduidelijkt Inge Brichau van het IN. 

'Nog een heel waardevol gebied 

strekt zich uit 
over een 

lange , brede 

strook ten zui
den van Brus

seL' Machteld 

Gryseels van 

haar kant 

benadrukt het 

belang van 

de grote bos

complexen 
Zoniënwoud 

en Hallerbos. 
'Het Zoniën

woud is zo 

belangrijk, 

omdat het 

méér dan 4000 ha beslaat. Omdat het 

steeds een bosgebied is gewees t, is de 

natuur er nog altijd heel gevarieerd 

met tal van planten- en dierensoor

ten. De vele kleine bospartijen tussen 

Zoniënwoud en Hall erbas wijzen 

erop dat h ier vroe ger een groot aan

eengesloten woud heeft gelegen.' 

De vroedmeesterpad 
is er nog 
Volgens Machteld Gryseels en Inge 

Brichau is er in de h ele Zuid-Oost 

kant van Brussel nog heel wat natuur

liJke rijkdom ove rgebleven. Er zijn de 

oude boscomplexen, stukjes heide, 

kalkmoerassen zoals het Kluts- en 

Kesterbeekmoeras in Alsemberg en 
den Duling in Dworp, de vele holle 

w egen, de Zennebeemden, zeer veel 

stukken van vroegere hagen en hout
wa ll en alsook een aantal merkwaardi

ge bomen. Die natuurlijke variatie 

zorgt op haar beurt voor een rijke 
flora en fauna. In de beken die ont

springen uit de kalkbronnen van h et 

Hall e rbos zit bij voorbeeld beekforel, 
een zeldzame vissoort die heel gevoe

lig is voor ~lechte wa terk waliteit. 

In het Brabantse heu velland treft men 

nog steeds de niet-alledaagse vroed

meesterpad en de vuursalamander 

aan. Er is ook de rijke flora m et wi lde 
narcissen , daslook, witte rapunzel, 

wrangwortel en een aantal orcrudee

soo rten. 
Het noorden van de rand wordt 

gekenmerkt door intensieve akker

bouw, maar toch zijn er ook hier 

mooie stukken bos bewaard gebleven 
zoals het Tangebeekbos, het Beverbos , 

het Floordambos en het Hellebos . 

Waar de natuur het grilligst is, slaagt 

ze er het langst in te overleven. Dat 

geldt bij voorbeeld voor de bossen op 

de heuveltoppen en de drassige 
beemden in de beekvalleien die ni et 

zo geschikt zijn voor bewoning. De 

vroegere heidelandschappen bleken 
daarentegen ideale woongebieden te 
zijn en daarom is er van de heide van 

weleer niet veel overgebleven. Vaak 
leeft ze alleen nog voort in de oude 
benamingen die ernaar verwijzen 
zoals Destelheide, Eikenheide, 

Solheide. 

De Zennevallei 



uur voor de natuur? 

Kwetsbare schoonheid 
De waardevolle biotopen zij n zeer 
kwetsbaar, precies omdat ze zo klein 
en verspreid zijn. Om geen gevaar te 
lopen, zouden ze omringd moeten 
worden door een beschermende 
bufferzone, maar dat is doorgaans niet 
het geval; De mens of de landbouw 
zijn nooit ver genoeg "veg. Verkavelin
gen werden en worden gevaarli jk 
dicht tegen waardevolle stukken 
natuur ingeplant. De afwatering van 
die verkavelingen Joept bij voorbeeld 
ernstige vragen op. De rioleringsstel 
sels die er worden of werden gelegd 
zullen binnen 1 0 Jaar de eerste scbeu
ren gaan vertonen in de buizen die 
door de natuurgebieden lopen, met 
all e gevolgen vand ien. 
De Z'Naar bemes te akk er naast het 
natuurgebied vorm t een evengro te 
bedreiging. Via de afwa tering kom en 
de m eststoffen ook elders in de 
ondergrond terecht en verstoren daar 
het even wich t. 
Er schu il t ook een groot gevaar in het 
zogenaa mde 'verparken' . De neiging 
bes taat om van biologisch waardevol
le gebieden parken te maken. Door 
de hoge recreaüedruk, voornamelij k 
vanuit Brussel, gaa t de rijke natuur 
onherroepelijk verloren. Het Frank
veld in Beersel illustreerr het pro
bleem . Maar ook het uni ek mooie 
Zeven bronnen blijft op dit vlak gevaar 
lopen. 

Te weinig beschermd 
Alle gewest- en structuurplannen ten 
spij t is nog altijd veel te weinig 
natu ur daadwerkelijk' beschermd '. 
Meestal gaat bet alleen om bosge-bie 
den. Andere plekken zoals biJ voor 
beeld de kwetsbare nattebeekvalleien 
en kleinere stukken natuur worden 
over het hoofd gezien. NalUurgebie 
den worden daarnaast niet alti jd goed 
beheerd, "va t dikwijls met onwetend
heid te maken heeft. Een specialisti 
sche aanpak en een streng beleid 
dringen zich dus op 
Zuini g omspringen met de schaarse 
natuur betekent ook dat strenge ver
kavelingsregels zouden moeten wor 
den opgelegd in zones die aan land 
schappeli jk waardevolle gebieden 

grenzen. In deze 
verkavelingen zou 
he t planten van 
streek vreemde 
hagen, bomen en 
planten verboden 
moeten worden. 
Maar ook tegen 
her vernietigen 
van bes taande 
waardevolle 
natuurelementen 
zou veel strenger 
moeten opgetre 
den worden . In 
dit opzicht is het 
lovenswaardig dat 
de provincie Boshyacinten en bosa nemonen 
Vlaams-Bra bant 
daar van een inventaris laat opmaken, hyacinten, paddes toelen) en dat er 
wat o p termijn moet leiden to t een bi jvoorbeeld ook geen honden m ogen 
zorgvuldiger beheer. loslopen. 
Waardevoll e gebieden worden in Minstens zo erg is het probleem van 
Vlaanderen nogal eens door natuUI  het sluikstorten, zelfs van kers tbomen 
verenigingen aangekocht. Het door de en tuinafval da t verruiging en brand 
Vlaam se overheid terzake gevoerde netels veroorzaakt. Het behoud van de 
beleid is helaas onvo ldoende afge  schaa rse natuur di e ons rest is een 
stemd op de specifieke situatie in de zaak van iedereen . 
rand. Met een nieuw decreet wil het Daarnaast dringt zich dUideli jk de 
Vlaam se Gewest in eerste ins tanti e de noodzaak op van een professionalise 
aanschaf van de goedkoopste natuur ring van de na tuurbescherming en 
gebieden bevorderen. Door de hoge het natuurbeheer. Veel natuu rvereni
grondprij zen in de rand vallen waar  gingen die nu draaien op de belange 
devoll e biotopen in onze regio dien  loze inzet van vrijwilligers zouden 
tengevolge steevast uit de boot als daar zeker mee gebaat zijn. 
na tuur verenigingen zoals Na tuurre  Marleen Teugels 

servaten of De Wielewaal die will en 
verwerven . 	 Natu urve re nigingen ko pen natuurgebieden 

aan . Door lid te wo rden , kunt u meehelpen : Een groot probleem blijft tenslotte het 
Natuu rreservaten vzw: 02/245.43.00 

ontstellend gebrek aan res pect voor de 
D e Wielewaal: 014/47.29.50 

na tuur. Wandelaars weten nog altijd Info: Instituut voor Natuurbehoud: 
niet dat in Vlaamse bossen nie ts 02/558.1 8.49; Brusse ls Inst ituut voo r 
geplukt mag word en (geen narcissen, Mili e ubeheer: 02/775.75.75. 

La dernière heure a-t-elle sonné pour la nature? 
Ce quatrième volet de la série consacrée à la santé dans la périphérie s'attarde 
sur la nature. Bruxelles est entourée d'une kyrielle de sites natureis, pour la plu
part de taille modeste mais très précieux sur Ie plan biologique. Ce riche patri
moine n'est malheureusement pas toujours traité avec Ie respect qu'iI mérite et Ie 
nombre de sites de valeur décroÎt constamment. En dépit de tous les plans de sec
teur et structurels, trop de sites naturels ne font pas I'objet d'une réelle protec
tion et des mesures d'urgence doivent absolument être prises. Qui plus est, Ie prix 
des terrains dans la périphérie est à ce point exorbitant que les associations pour 
la protection de la nature n'ont guère de chances de pouvoir acquérir des sites de 
valeur. La Communauté flamande entend, par un nouveau décret, promouvoir en 
premier lieu I'acquisition des sites naturels les moins coûteux. Mais Ie problème 
majeur demeure Ie manque de respect consternant à I'égard de la nature. En 
définitive, la préservation des rares sites naturels qu'il nous reste est I'affaire de 
tout Ie monde. 
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CONCERT 

Legendarische 
filmsongs 

In de pioniersjaren van de 
film moesten de toeschou
wers zich qua geluid tevre

den stellen rnet geïmproviseerde 
deuntjes van ingehuurde muzikanten. 
Warner Bros experimenteerde met 
nieuvve klankdragers als 'viraphoJle' 
om een dreigend faillissemen t af te 
wenden. Toen llet publiek in J 927 de 
vooraf opgenomen stern van de Rus
sisch-Amerikaanse acteur Al Jolson 
kon horen terwijl de gegrimeerde 
acteur op het scllerm verscheen, was 
het bedrijf gered. 
Wie goed bij stem vvas solliciteerde 
bij Fox, Paramount of Metro
Goldwyn-Mayer. Vooral de zangpres
taties van Bing Crosby vielen in de 
smaak. De musicals van Fred Astaire 
droegen bij tot de verspreiding van 

14 
de tapsong en de zeemzoete ti lm
smartlap. Gene Kelly en Debbie Rey
nolds maakten van de nummers die 
Lennie Hayton en Arthur Freed schre
ven voor 'Singin' in the Rain', onver
getelijke melodieën. Rodgers en 
Hammerstein verklankten in 'The 

Sound of Music' 
het verhaal van 
Maria. De rol 
was op het lijf 
geschreven van 
Julie Andrews. 
'West Side Story' 
werd een kl as
sieker dank zij 
het meeslepende 
'America' en 
'Maria' van Leo

nard Bernstein. 
De sopraan 
Hilde Coppé de 
bas-bariton 
Marc Meersman 
en pianist Hans 
Lama I vertolken 
tijdens hun con

cert de beroemdste filmsongs. Telkens 
worden originele fragmenten afge
wisseld met diamontages en histori
sche anekdotes. 

Tervuren, Koloniënpaleis, 8 mei om 
20u30. TeL02/768 03 00. 

R D 

DANS 

Futuristische lichaamstaal 

De Britse choreograafWayne Mc Gre
gor levert in 'Tbe Millenarium' kritiek 

op de almacht van de beeldcultuur. 
Televisie en Internet kunnen persoon
liJke ontmoetingen niet vervangen. 
Toch laten we ons koloniseren door 
showpresentators en digitale compu
terpersonages die de huiskamer bin
nendringen. De consument verwart 
deze Ersatzfiguren met de werkelijk
heid. De lichamelijke sensaties die in 
Cyberspace worden voorgespiegeld, 
zouden de vibraties van echte aanra
kingen zelfs overtreffen. Om dit 
genot te smaken hoeft men zich niet 
eens meer te verplaatsen. De beelden 
op het scherm zijn echter niet neu
traal en al evenmin onscbuldig. Vaak 
verlammen ze het denken. 
De achtkoppige Random Dance Com
pany maakt volop gebruik van de 
nieuwSLe technologie. Het gezelschap 
is schatplichtig aan de experimenten 
van Frédéric Flamand, die met Char
leroi Danses al sinds het begin van de 
jaren negentig de relatie tussen bevve
ging en beeld onderzoekt. Luidruch
tige housemuziek en blitse laserstra
len ondersteunen de futuristische 
liclldamstaal van de acht dansers. 

Dilbeek, Westrand: 20 mei om 
20u30. TeL02/466 20 30. 

MUZIEK 

Ambassadeurs 
op de blokfluit 

Het blokfJuitensem bie 'Vier op 'n riJ' 
treedt zo vaak op in het buitenland 
dat de muzikanten zich verplicht 
voelden om ook een Engelse naam 
voor hun groep te bedenken. Op de 
Amerikaanse en Aziatische concertpo
dia profileren ze zich als het 'Flanders 
Recorder Quartet'. De opnames ver
schijnen bij het alternatieve Franse 
cd-label Opus I 1 I Onlangs werd 
hun cultureel ambassadeurschap ver
nieuwd omdat ze dit seizoen te gast 
ziJl1 in Zweden, Polen en Zuid-Afrika. 
Bovendien zullen ze in de toekomst 
projecten opzetten met de wereldver

maarde blokRuitiste Marion Verbrug
gen. De concerten mogen dan al 
kleinschalig zijn, dat neemt niet weg 
dat de vier mllzikanten wel honderd 
verschillende fluiten bespelen in alle 
denkbare formaten. 
Elk lid van dit Leuvens kwartet is al 
sinds zijn kinderpren vertrouwd met 
de blokfluit. Dat de klankrijkdom 
hiervan even complex is als die van 
de viool en de piano tonen ze met 
bun tijdloze composities moeiteloos 
aan. Om het repertoire uit te breiden 
worden geregeld opdrachten verleend 
aan toonaangevende componisten. 
Omdat het concert is opgevat als een 
làmilievoorstelling, vertelt radiomaker 
Fred Brouwers een sprookje over ver
dwenen blokfluiten. Jan Simoen dok
terde een scenario uit waarin woord 
en muziek aan elkaar gewaagd zijn. 

Strombeek-Bever, CC: 8 mei om 

19u. TeL02/263 03 43. 

TONEEL 

Een ernstige komedie 

Regisseur Martin van Veldhuizen 
speurt met het Amsterdamse gezel
schap Carrousel steeds naar theater
stukken waarin de hoofdrol is wegge
legd voor tweeslachtige figuren. Ook 
de auteurs van de stukken die geko
zen worden worstelen vaak met iden
üteitsproblemen. Zo is de seksuele 
geaardheid van de Ierse schrijver 
Oscar Wilde alom bekend. Omwille 
van zijn homofiele neigingen werd 
hij zelfs voor de rechtbank gedaagd 
Enkele seizoenen geleden bracht Car
rousel zijn 'Picture of Dorian Gray' 

I 
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nog voor het voetlicht. Dezelfde 

acte urs kruipen nu in de huid van de 

door twijfel bevangen personages in 

'Tbe Irnportance of being Earnest'. 

Hoewel deze komedie al meer dan 

een ee uw oud is, geldt zi j nog steeds 

als een schoolvoorbeeld van snobis

tisch vermaak . Cas Enklaar speelt de 

aanstellerige dandy. Zij n tegenspeel 

ster Marlies H euer is even bedreven 

in het neerzetten van allerlei typetj es. 

In de nieuwe vertaling luidt de titel 

'De ernst van Ernst'; Ondanks de ver

makeliJ ke toestanden vormt de 

onweers taanbare drang van Oscar 

Wilde om het leven en d e kunst tot 

een onverbre kelijke eenheid met 

elkaar te vervlechten de rode draad in 

h e t stuk. Carrousel verkies t een psy

chologische benadering boven een 

relativerend e aanpak. 

Jezus-Eik, de Bosuil: 27 april om 20u. 

Tel. 02/657 31 79. 

TENTOONSTELLING 

Expositie met recital 

De Kraainemse schilderes Magda Ca l

leeuw groeide op in een artistiek 

milieu. Net als haar vader beeldde ze 

in het begin van haar kuns tenaars

loopbaan vooral landsc happen en 

menselijke personages uit. Geleidelijk 

werden haar werken in pastel, aquarel 

of olieverf abstracte r. 'Niet wat ik zie, 

maar wat ik voel leg ik voorraan op 

doek vast", zegt ze onomvvonden. 

Zoon Philippe Raskin (17) luistert de 

expositie van zijn moeder op met een 

pianorecital. Debussy, Chopin en 

Rach rna ll'i noff worden afgewisseld 

met Bach , Granad os en Beethoven . 

Philippe Raskin studeen nog aan het 

Brussels Conservatorium bij Jean 

Claude Van den Eynd e. In [let kader 

van Camabile was hij tijdens d e paas

vakantie te gas t in Sofia, w aar hij met 

het Bulgaa rs Filharmonisc h Orkest 

een concerto van Ravel vertolkte. 

Kraainem: De Lij sterbes: 7 mei om 
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KUNSTTRIENNALE 

Tervuren eert 
I<unstenaarszoon Dotremont 

Twintig Jaar na zijn dood wo rd t de in 

Tervuren geboren Cobrapionier 

Christian Dorremollt (1922 - 1979 ) 

uit gebre id herdacht tijdens d e kUI1>t

triënnale Furarnenr. Zijn hele leven 

gedroeg deze dich ter en beeldend 

kunstenaar zich als een buite nbeen

tje. Al op het Leuvense lezuïelencolle

ge omzeilde hij bijvoorbeeld exa

m envragen m et geïmproviseerde 

gedichten Toen hij het waagde 0111 d e 

prestigieuz.e eliteschool te ve rgelijken 

I 	 met een strafkamp, werd hij weg ge

stuurd. Dotremonr trekt het zich ni e t 

aan en begint zich toe te leggen op 

li efdesverz.en. Zo fanta seert hij een 

dialoog m et een vijfti enjarig m eisj e 

Doris, die hij op eigen kosten publi 

ceert onder d e titel 'Anc ienne Ete r

niré'. De Brusselse surrea listen zijn 

hierover zo enthousiast dar ze zijn 

volgende bunde ls wille n illustreren . 
Dotremont reis t ook al vroeg naar 

Parijs. Met de dissidenten Appel , Con 

stant, Cornei ll e en Jom richt hij op 8 
november 1948 Cobra op De naam 

van d e nieuwe be\Negi ng verw ij st 

naar d e dr ie hoofdsteden, waar de 

kunstenaars vandaan kwamen: 

Copenhagen , Brussel en Amsterdam. 

Omdat hij de ga ngmaker en coördi

nator va n Cobra is, pendelt llij regel

matig van de ene naar de andere 

metropool. Met Asger Jom maakt 

Do tremont in J948 de eerste 'woord

schilderijen' (peintures-m o ts) waarbij 

dichter en schilder ,amen en op het 

zelfde moment een kort gedich t 

maken. Dotremonr "verkte o p dezelf

de manier ook sa men m et Hugo 

Claus. In 1963 startte hij m e t het 

maken van zgn. ' logogrammes ' , dat 

zi j n spontaan neergesc hreven pen

seelschilderingen die een inval, een 

roes of gewoon een poëmch gevoel 

op papier brengen. De 'logogrammes ' 

kunnen nog het best vergeleken 

worden met Chi nese of Arabische 

sc hrifttekens. Dotremont verbleef ook 

in Lapland , \Naar hij zelfs teksten in 

he t ij s grifte. de zgn . 
'logoglaces'. De gen ees 

middelen di e hij als 

tu berculoselijder dage

lijks moet nemen ta sten 

uiteindelijk zijn nieren en 

lever aan . Hij komt terug 

naar zijn geboortedorp 

Ter vuren en wordt opge

nomen i n een tehui s. 

In ' /2 wordt hij m et 

Pierre Alechinsky geselec

teerd voor de biënnale 

van Veneti ë. De laatste 

jaren van zijn leven is Dotremont 

hulpbehoevend. Hij overhjdt in 197 9 

in he t sa natorium van Buizingen 

Tervuren, Het Schaak bord, Kerk

straat 33 : ' Dotremont-Cobra-Tervu

ren ' doc umentaire ten toonstelling. 

Van 5 tot 30 mei. 

In zijn geboortehuis Mont Bl anc, 

Markt 3 loopt t ege lijkertijd een 

fototentoonstelling. Op 29 mei 

wordt daar om 20u30 een literair 

salon gehouden met een bloemle

zing uit zijn werk. Info: 02/768 03 00. 

De ' logogrammen ' zijn nog tot 30 

april te zien in de Antwerpse galerij 

Rossaert, Nosestraat 7. (03/2 13 26 32). 

Zie ook het artikel o p p.19. 

Ludo Dosogne 

Philippe Raskin 
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Brabantse gastgezinnen voor buitenlandse studenten 

Met AFS thuis in de wereld 
Wat tijdens de Eerste 
Wereldoorlog begon als een 
Amerikaanse vrijwilligersor
ganisatie, is intussen uitge
groeid tot een internationale 
en interculturele vereniging. 
Via AFS (Associated Field 
Service) trekken jonge men
sen uit ons land naar andere 
continenten en krijgen jon
geren uit alle hoeken van de 
wereld de kans om in Vlaan
deren in een gastgezin te 
verblijven en hier naar 
school te gaan. Marijke en 
Tine trokken naar het bui
tenland en Asnate, Gustavo 
en Chantal kwamen naar 
hier. Alle vijf hebben ze hun 
jaar elders als bijzonder ver
rijkend ervaren zeggen ze in 
een gesprek met RandKrant. 

Marijke Dauwen uit vVemmel is opge
groeid met AFS. Haar vader trok via 
AFS in 197 1 een jaar naar het buiten
land en haar broer kreeg die kans in 
1992. Marijke is net terug van een 
verblijf van één jaar in Costa Rica. 
'Mijn gastgezin kende geen woord 
Engels en voelde zich in het begin 
onwennig. Ze waren bang om 
iemand op te nemen uil het ri jke 
Noorden. Het gezin leeft sober en 
eenvoudig en ze dachten dat ik dat te 
min zou vinden. Dat misverstand was 
snel uit de wereld; Het klikte meteen 
met de 'zus' van mijn leeftijd en ook 
met de rest van de famili e. Costa Rica 
is een van de weinige landen waar je 
gedurende he[ uitwisselingsp ar van 
AFS aan de un iversiteit kunt studeren. 
Omdat ik me zo goed mogelijk wilde 
integreren, trok ik heel weinig op 
met andere Vlamingen die er studeer
den .' Marijke Dauwen is bij zonder te 
spreken over haar verblijf ginder, 
zowel over haar studies Spaans als 
over het gastgezin . 'Veel hangt uiter
aard van jezelf af. In het begin komt 
iedereen automatisch nieuwsgierig 
op je af Ze willen weten waa r Je van
daan komt , wat Je denkt ove r Je gast
land en wat je plannen zijn . Dat 

gespreksonderwerp bloedt na een 
paa r weken onvermijdP.lijk dood. Je 
mag dan vooral niet in Je schulp 
kruipen en afwachten tot er eens 
iemand contact met je zoekt. Je moet 
zelf initiatief nemen en naar m ensen 
toestappen. 

Je moet je 
gewoon aanpassen 
Voor Tine De Bondt uit Beigem was 
de cultuurschok iets groter, want ze 
verbleef via AFS een Jaar in het turbu 
lente Indonesië. Wegens de intern e 
politieke strubbelingen moest ze tot 
haar spijt een maand vroeger dan 
gepland terugkomen naar België TiJ
dens haar verblijf heeft ze dUidelijk 
ervaren dat nagenoeg iedereen in 
Indo nes ië hunkert naar ingri jpende 
veranderingen omdat he t land door 
en door corrupt is. 'Ik heb vooral 
m oeten wennen aan de dominante 
invloed van de islam in het dagelijkse 
leven ', vertelt Tine. 'Mensen di e o m 4 
uur 's nachts opstaan om 
te bidden, de loeiende ó 

ë! 
sirenes die aangeven 
wanneer je in de vasten
periode hoort te stoppen 
met eten, de godsdiensti
ge voorschr iften met 
betrekking tot de kleding 
en de gebeden bij alle 
belangrijke of mindere 
belangrijke activiteiten 
van de dag.' Ook Tine 
blikt positi ef ter u g op 
baar AFS-ervaring. 'Het 
land en de taal doen er 
uiteindelijk niet zoveel 
toe. [n een vreemd land 
moet je jezelf op korte 
termij n leren aanpassen.' 
Katleen Schortey uit 
Merchtem luistert met 
grore belangstelling naar 
de verhalen van Tine en 
Ma rijke want na de grote 
vakanti e vert rekt zij via 
AFS naar de Verenigde 
Sraren. Waar ze terech t 
komt weet ze nog niet, 
maar dat deert haar niet. 

' Ik vind het een heel rof initiatief Ik 
ben vooral benieuwd om te zien hoe 
de m ensen ginder leven .' Vlaamse 

jongeren die naar landen gaan waar 

'Wat ik hier heb 
gemist is de spontane 
hartelijkheid van de 

Zuiderse landen' 

Engels wordt gesproken hebben 
doorgaans gee n probleem met de 
taal. Voor bu i tenlanders die naar hier 
kom en is dat wel het geval. 
Jan Bautmans en Ra WiJlems, 
besLUursleden van AFS, wijzen er in 
dit verband op da t de Jongeren bij 
hun aankomst in he t gas tland een 
intensieve taalcursus krijgen. Dankzi j 
dat taa lbad kunnen ze zich sneller 
versraanbaar maken Lovvel in het gasr
gezin als daarbuiten. 



Niemand noemt zich Belg ringen. Je leert vooral commlllliceren 
Asnate Ribena uit Letland spreekt vrij met en luisteren naar volwassenen en 
vlot Nederlands. Ze voel t zich thuis jongeren die een andere culturele 

bij haar gastgezin in Opwijk. Op achtergrond hebben. 
school kan ze naast de algemene vak  Gustavo Springier uit Brazilië koos 

ken ook nog kunst en andere artistiek voor Brussel, terwijl zijn broer in 

creatieve lessen volgen. Die flexibiliteit Noorwegen verblijft. Gustavo trok tij
zint haar wel. Ze blikt met enthou dens zijn verblijf hi er nogal vaak op 
siasme terug op het uitwisselingspro met andere jongeren uit Latijns-Ame

gramma. Als ze opnieuw mocht kie rika. Daardoor spreekt hij iets moei
zen dan zou het weer België worden. zamer Nederlands dan Asnate. Chan taJ 
'Mijn verblijf hier vond ik beel inte Kafyeke uit Italië verblijft bij een 

ressant en afwisselend. Je groeit dank Vlaams gastgezin in Strombeek-Bever. 
zij al die nieuwe contacten en erva- Ze gaat er met de dochter des hui zes 

AFS uit oorlog geboren 
Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog boden 15 Amerikanen 
zich vrijwillig aan als ambulancier voor het American Hospital in Parij s. De 
vrijwi lligers noemden hun medische, mobiele eenheid American Field Ser
vice. Tegen het einde van de oorlog was die eenheid uitgegroeid tot 2.50 0 
vrijwillige ambulanciers. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak stuurde het 
American Field Service op vrijwillige basis opnieuw ambulanciers naar 
Europa, Noord-Afrika, Birma en India. De hulpverleners ondervond en veel 
warmte en genegenheid waar ze ook terecht kwamen. Zo ontstond het idee 
om ook buiten de oorlogsomstandigheden mensen uit verschillende landen 
met elkaar in contact te brengen om zodoende m eer begrip en waardering 
te leren opbrengen voor elkaars cultuur. Dat is de basis filosofie van AFS. In 
J 947 gingen voor het eerst 51 studenten uit 10 verschill ende landen een 
jaar studeren in de Verenigde Staten. Ze verbleven gedurende die periode in 
een Amerikaans gastgezin. Vanaf de jaren ' 60 werd het eenzijdig Amerikaans 
karakter van AFS verlaten en omgevormd tot een multinationale organisatie 
waar momenteel zo' n 50 landen bij betrokken zijn. Eind jaren zeventig 
werd de organisatie omgedoopt tot Associated Field Service, kortweg AFS. 

Jaarlijks gaan vanuit Vlaanderen ongeveer J 50 jongeren met AFS naar het 
buitenland . Ze hebben de keuze uit 25 verschillende landen. Ieder Jaar ver
blijven op hun beurt 90 buitenlandse studenten bij een gastgezin in Vlaan
deren en volgen hier secundair onderwijs. De gezinnen leren op die manier 
een andere cultuur van nabij kennen . Naast het jaarprogramma biedt AFS 
ook nog het zomerprogramma aan dat 3 tot 4 weken duurt. Voorts is er de 
klasuitwIsseling. De jongeren die hieraan deelnemen verblijven in de gezin
nen van hun buitenlandse medeleerlingen . Zij o ntvangen vervolgens op hun 
beurt die buitenlandse klas in hun eigen schooL Tenslotte is er nog het 
migrantenprogramma, waarbij een klas kinderen uit het middelbaar onder
wijs de kans krijgt om voor enkele weken naar Turkij e te gaan 

Meer informatie:Wie in Vlaams-Brabant kandidaat is om een jongere van AFS op te vangen, 
kan contact opnemen met Nadine Vandamme, Losgatstraat 8, 1750 Gaasbeek, tel. 02/532 07 21. 

At home in the worldwith AFS 
Originally the Associated Field Service (AFS) was anAmerican voluniary organisation 
created shortly after the outbreak of the First World War. Since then the AFS has 
grown into an international and inter-cultural association that brings youngsters from 
all corners of the world into contact with each other, teaching them to have more 
understanding and appreciation of each other's culture. Every year some 150 Flemish 
youngsters go abroad and Flanders in turn welcomes around 90 foreignstudents 
intG guest families via AFS. The 'Randkrant' spoke with two Belgians who had been 
abroad and with three foreigners who will be living and going to school here during 
the coming year. The experience has beenparticularly enriching for all five. 

naar dezelfde school Zowel de Itali
aanse Chantal als de Braziliaanse 
Gustavo stellen zich vragen over wat 
nu precies de Belgische culturele 
identiteit is. Nagenoeg niemand 
noemt zich Belg in Brussel en terwijl 
er in hun gastgezinnen Nederlands 
wordt gesproken, is het in Br ussel 
Frans wat de klok slaat. 
De integratie van buitenlanders in de 
Nederlandse taalgemeenschap li gt in 
Brussel moeilijk beamen Hubert en 
Ria Meezen, di.e in Elsene wonen en 
Gustavo Springler uit Brazilië te gast 
hebben. 'We hebben een grote inter
nationale vriendenkring en de taal is 
voor ons dus geen barrière. Dat 
maakt het voor de buitenlandse gast 
aantrekkelijk om bij ons te komen. 
Maar in Brussel heb je het als vreem
deling die Nederlands wil leren spre
ken bij zonder moeilijk omdat Je 
voortdu rend Frans hoort praten. In 
Elsene waande Gustavo zich op een 
bepaald ogenblik in zijn thuishaven 
Brazilië toen hij midden in een Por
tugese buurt terechtkwam.' Chantal 
wijst o p een sl uimerende raci stische 
mentali te it. 'Als ik in Brussel mensen 
op straat aanspreek, keuren ze mij 
nauwe lijks een blik waardig omdat ze 
afgaand op mijn uiterlijk , denken dal 
ik Marokkaanse ben. Pas als ze horen 
dat ik Uil Italië kom worden ze vrien
deliJker. Ook voor mijn klasgeno ten 
en vrienden heb ik m e vaak moeten 
'verantwoorden'. Herhaaldelijk vroeg 
men zich af wat ik hier eigenlijk 
kwam doen. Wat ik op school ook 
heb gemist is die spontane harteliJk
heid van de Zuiderse landen.' Chan
tal schrijft dat laatste voor een stuk 
toe aan het feit dat ze verschillende 
keren per dag van klas moest wisselen 
en dus niet constant met dezelfde klas 
samen za t. 
De school werkt in overleg met het 
gas tgezin immers een programma uit 
op maat van de leerling. De invulling 
hiervan hangt af van school tot 
schooL Asnate Ribena uit Letland 
spreek t vol lof over een lerares die 
zelf via AFS in het buitenland studeer
de. 'Zij heeft zich enorm ingezet om 
de buitenlandse leerlingen overal te 
begeleiden . Het doet wonderen voor 
de integratie als je van iemand zoveel 
aandacht krijgt.' 

Gerard Hautekeur 

17 



18 

ZONDER OMWEGEN 


De fameuze boom staat op 
het eind van onze straat, de 
fragielste van de drie straten 
di e naar het driedorpenpunt 
leiden. Ze balanceert op de 
grens tllssen Overijse en La 
Hulpe, dus op de taalgrens. 
Aan onze kant - wijk Baken
bos, gehucht Maleizen, 
gem eente Overij se - heet de 
straat Hoeilaartsesteenweg, 
aan de overkant heet ze rue 
Pierre Van Dijck. Onze over
buren zijn geen dorpsgeno
ten en evenmin provincie-, 
gewest- o f gemeenschaps
genoten. Wel landgenoten, 
ook Belgen. maar dat is in 
dit land niet langer een ste
vige band. 

In een straat di e twee dorpen van 
elkaar scheidt. doen zich dubbelop 
toestanden voor. zoals twee postbodes 
op verschillende uren en twee vuilnis
diensten op verschillende dagen. In 
een straat met bovendien een Vlaamse 
en een Waalse kant heerst extra ver
deeldheid. Iedere kan t heeft bijvoor
beeld zijn eigen nood- en hulpdien
sten, maatschappij voo r watervoorzie
ning, communautaire belastingen. En 
dat brengt ongemakken m et zich 
m ee. 

Mijn Vlaams voo rbeeld is een kwes
tie van open baar vervoer. Wij van 
Maleizen nemen de trein in het 
dichtstbij zijnde station. dat van La 
Hulpe. Voor dat station is het een va 
et-vient van busjes van de Tee (Tmns
ports en commun, tegenhanger van De 
Lijn) die de treinreizigers verbinden 
m et hun buurten, maar niet tot aan 
de linde van Bakenbos rijden. De bus
sen van De Lijn die aan de linde stop
pen, rijden richting Brussel en er 
wordt blijkbaar van de bewoners van 
Bakenbos verwacht dat zij Wallonië de 
rug toekeren. 

Mijn Waals voorbeeld is een kwestie 
van kabeldistributi e. Onze overburen 
van La Hulpe kunn en ni et naar VTM 
kijken. terwijl wij van Overijse wel de 
commerciële ze nder RTL kunnen ont
vangen. De ene kant van de straat is 
blijkbaar de andere niet. wat er mij 

EEN GRENS

STRAAT 


In de wijk Bakenbos in Maleizen, op het drie
dorpenpunt waar Overijse, Hoeilaart en La 

Hulpe elkaar raken, staat een linde. Zo onge
veer begon Paul Geerts een half jaar geleden in 

de RandKrant de linde van Bakenbos in het 
zonnetje te zetten. De boom is speciaal omdat 
hij geplant werd in 1830, ter ere van de onaf

hankelijkheid van België, en omdat hij pal op de 
taalgrens staat. Op zo'n plek woedden geen 
communautaire spanningen, schreef Geerts. 

Maar wel communautaire ongemakken, vind ik. 

wetenschappelijk speciali 
seerde in de namen en 
talen van zijn streek, weet 
daar alles over. Hij stelde 
geen scheiding van Neder
lands- en Franstaligen vast, 
maar wel een osmose of 
wederzijdse doordringing 
in hun gebied. Van oudsher 
'Romaanse spatten' naar de 
Vlaamse, 'Germaanse écla 
boussures ' naar de Waalse 
kant, lees ik in een artikel 
van Vande Putte. 

Vandaar dat geboren taal
grensbewoners niet 
geneigd zijn tot taalnatio
nalisme, integendeel, typi 
sche grensoverschrijders 
zijn. En oudere bewoners 
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doet aan denken dat toch één verschil 
recent werd weggewerkt. namelijk dat 
je volgens de verkeersborden aan de 
Waalse kant maximum zestig en aan 
de Vlaamse kant maximum vijftig 
mocht rijden. Sinds kort geldt de 
Vlaamse snelheid ook op de Waalse 
rijstrook. 

Alsof Walen naar VTM willen kijken, 
kan tussendoor worden uitgeroepen' 
Alsof onze overburen allemaal Frans
taligen zijn, roep ik terug! Zo strikt 
als in onze straat de grens tussen de 
Vlaamse en de Waalse kant werd 
getrokken, zo vaag is er van oudsher 
de verdeling in Nederlands- en Frans
taligen. En dat geldt voor heel Baken
bos, heel Maleizen en naar ik ver
moed heel het taalgrensgebied. Guy 
Vande Putte, een Overijsenaar die zich 

van Bakenbos nog altijd al eens gaan 
winkelen in Waver. 

Kortom, de grens die zo strikt door 
onze straat werd getrokken. is hinder
lijk. Ik ben bij de eersten om te zeg
gen dat er in België een Vlaamse 
Beweging nodig was en de Neder
landstaligen er op hun tellen moeten 
letten en op hun rechten moeten 
staan, maar ik ben ook bij de eersten 
om te bepleiten dat het er op de taal 
grens wat soepeler aan toe zou gaan. 
(Tee-bussen die tot in Maleizen en 
zelfs tot in het centrum van Overijse 
zouden rijden, zijn geen FDF-politici 
die het gemeentehuis komen verover
en, hé!) 

Het is onze straat overigens aan te 
zien dat ze fragiel is en moeizaam op 
de grens tussen Vlaams en Waals 
balanceert. Ze is volkomen stuk - zit 
vol gaten, ligt bol, heeft slordige ran
den, grillige voetpaden en geen fiets
pad. Haar herstel en modernisering 
moeten een grensoverschrijdende 
onderneming worden, een experi
ment in Belgische samenwerking. Na 
de nationale linde van Bakenbos, die 
het een aantal jaren geleden van 
boomchirurgie moest hebben, de 
nationale straat van Bakenbos. die het 
dringend van straatchirurgie moet 
hebben. 

Brigitte Raskin 



Kunsttriënnale bouwt voort op rijke schiderstraditie 

Furament, dat moet Tervuren zijn 

De vereniging 'De vrienden 
van de School van Tervuren' 
organiseert van 8 tot 30 mei 
voor de derde keer de 
kunsttriënnale Furament. De 
start in 1993 en de tweede 
editie in I 996 bezorgde de 
gemeente de benaming 
'Kunstdorp van Brabant'. 
Maurits Wynants, de voorzit
ter van de organiserende 
vereniging, maakter geen 
geheim van dat Furament 
eigenlijk uit afgunst werd 
geboren. 

'Ik ben altijd eeD beetje jaloers 

geweest o p Worpswede (bij Bremen) 

en Barbi zoll (bij Parij s) waar men er 

in is ges laagd om de herinnering aan 

hun vroegere openluchtschilderkunsr 

heel levendig te houden', beke nt 

Maurits Wynan ts. 

In Tervuren was m en e r duid elij k vee l 

rnin der mee begaan om d e gedachte 

aan de rij ke schild erstraditie van dit 

dorp ui t te drage n. 

Wynanrs verzamelde daarom in 1987 
enkele mensen rond zich, de 'Vrien

den van de School van Tervuren' en 

di e ve renigin g z.orgde in 19 93 voor 

de eersre geslaagde editie van Fura 

ment. De naam werd bedac ht door 

de Tervuurse kunstschilder Ward ler

no ut en is een samentrekking van 

Fura, de oude naam van Terv uren e n 

'evenelnent' van' kunstevenement' 

Onbekende gangmaker 
Blikvanger van Furament '99 is onge 

twijfeld de ten toonstelling 'DOTRE

MONT-COBRA-TERVUREN'. De in 

Terv uren geboren clichter en beel

dend kUIlstenaar Christ ian Do tre moJlt 

verwierf internationale beke ndheid 

als medestichter van d e ophefmaken

de Co brabeweging , een veren iging 

va n kunstschild ers e n lite ratoren uit 

Denemarken , België en Nederland 

waarbij het letterwoord staa l voor de 
a[korti ng van de steden Copenhag en , 

Brussel en Amsterdam . 'Terv llrenaar 

Maurice Bilcke heeft ooit in een 

krantenartikel geschreven da L bliJk

baar niemand in Tervuren wist dar 

hier één van de gangmakers van 

Cobra heeft gewoond. Die aanklac ht 

is me altijd bijgebleven en daarom 

nemen we nu, 50 Jaar nada t Cob ra 

werd ges ticht , d e gelegenheid te baar 

om iets rond Dotremont te doen. De 

Het geboortehu is va n Dotremont 

eigen mensen hier krij ge n zo d e kans 

o m deze k\lnste naar beter te le ren 

kennen . Tegel ijk ves ti g je met zo'n 
tentoonstelling ZOWE' l Ilationaal als 

internationaal de aall dacbt op Ten'u
ren' , a ldus W)'nallts. 

DE' tweed e centraJ e fig uur in Fura 

ment is dierenschilder Jules Montig

11)' Hoewe l. de man honderden doe

keil schilderde , genoot hij tijd ens zijn 

leven nauwelijks eni ge faam . Dat 

gebrek aan erkenni ng ze tte hem er 

\I i tei nd elijk toe aan o m zelfmoord te 

plegen De tentoonstelling, die aan 

h em gewi jd is, wordt om kaderd met 

beeldhouwwerken en sc hilder ij en 

van andere dierenschilders uit de 

tweede helft van de 1ge eeu w 

Het d erde luik van de triënnale is de 

'Prij s van de gemeente Tervuren '. DiL 

Jaar staat de wedsLrijd open voor 
landschapsaquarellisten De lau rea at 

om vang t 50.000 frank en er ~ijn drie 

aanmoedigingsprij zen van elk 

10.000 frank 

Europese kunstdorpen 
Maurits Wynanrs werkt naa st Fura

ment ook aan de toekomst. Daa rin 

speelt Euro Art , de verenig ing van 

Europese kunstdorpen een centrale 

rol Wynallts: 'Oorspro nkelijk waren 

we m et drie: Barbi zon , Worpswede 

en Ter vuren, maar vandaag ZijD we al 

met tien gemeentes. Het is d e bedoe·· 

ling dat we gezamenlijke tentoon stel

lingen organiseren die al de Europese 

kunstdorpen aandoen. Volgend Jaar 

hebben we ee n prOlect met Kron

berg, dichtbij Frankfurt en m et Oos

terbeek bij Arnhem . We denken oo k 

aan een verge lijkende tentoonstelling 

m el bede ndaagse landschapsscbi ld ers 

tegenover I ge eeuws werk . En de 

Duitse stad Nürn berg lleeft het p lan 

opgevat o m in 2002 een grot e over
19

zichtstentoonstelling te bouden over 

de Europese k llllstenaarsdo rpen . 

WaarsclliJnl ijk zullen we met Fllra 

ment 200 2 op dat initiatief inspe len.' 

Flor Stein 

Inlichtingen over FurameneVrienden 

van de School van Tervuren, Streek

straat 72, 3080 MoorseJ-Tervuren, 

tel. 02/767 44 37. Zie ook rubriek 

'Mei in de rand', p. 15. 

Die Vereinigung 'De vrienden van de 

School van Tervuren' (Die Freunde der 

Schule von Tervuren) organisiert im Z eit

raum vom 8. bis zum 30. Mai zum dritten 

Mal die Kunst-Triennale 'Furament'. 

Hauptstück der 'Furament '99' ist die A us

stellung 'Dotremont-Cobra-Tervuren'. Der 

in Tervuren geborene Künstler Dotremont 

gelangte zu internationaler Bekanntheit als 

Mitbegründer der Cobra-Bewegung. Die 

zweite zentrale Figur der Furament ist der 

Tiermaler Jules Montigny. Die ihm gewid

mete Ausstellung wird umrahmt von Bild

hauerarbeiten und Gemälden anderer T ier

maler der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun

derts. Dritter Teil der Triennale ist der 

'Prijs van de gemeente Tervuren' (Preis der 

Gemeinde Tervuren), ein Wettbewerb für 

Landschaftsaquarelle, 



Boerderij 'W"ith a vieW"' 

Een 'savoorke' is de volkse 
benaming voor een vijver 
waarin voorgevangen vis vers 
wordt gehouden. Maar als je 
het in Tervuren over 't Sa
voorke hebt, dan weet ieder

20 	 een dat de voormalige kas
teelboerderij wordt bedoeld 
die door eigenaar Luc Bruf
faert werd omgebouwd tot 
gezellige, pretentieloze 
taverne annex restaurant. 

't Savoorke prij st zichzelf aan al s 
'gezelli g restaurant, café, feestzaaltje 
en terras in voortuin'. Hier komen 
VRT-vedetten zoals Rob Vanoudenhoven 
van de 'XII werken' regelmatig over 
de vloer. De locatie diende tevens 
voor opnames van de populaire tele 
visieserie 'De Kampioenen ' en 
'Typisch Chri s' waarvan sommige 
spelers naar verluidt hier stamgast 
zouden zijn . 

Wachtkamer 
Deze' boerendoening ' van toen is het 
soort van buitenhuis waarvan zowat 
elke stadsm ens en ook de bewoner 
van de steeds m eer verstedelijkte rand 
wel eens hardop droomt. Het ligt aan 
de dorpsgrens van Tervuren en aan de 
zoom van het Zoniënwoud met uit
zicht over de voormalige kasteelresi
dentie van het aloud e geslacht de 
Robiano. 'Kasteel en boerenbedrij f 
dateren van de J Se eeuw' , zegt uit 
bater van t' Savoorke Luc BrufTaert 
(44 jaar) . Tussen dit'upstairs' en 
'downstairs' li gt no g een viJVertje. 

Vroeger waren in deze omgeving van 
rijke wouden rond 'de goede Brabantse 
stede ' Brussel veel waterpartij en te 
vinden . Zo'n waterpartij heene in de 
volksmond een 'savoorke' , wat een 
oude benaming is voor een vijver 
waarin m en telkens één soort van 
voorgevangen vis vers hield. De vij
vers di enden als een soort w achtka

'Wie hier komt, doet 
dat gewoon omdat hij 

of zij hier graag is' 

mer alvorens de vis werd klaarge
maakt voor het kasteel volk . Er waren 
naar verluidt drie van deze reservoirs, 
die hier de Robianovijvers heten en 
waarvan er inmiddels één werd 
gesloten. Een van de telgen de 
Robiano vond deze plek aan de rand 
van het woud zo aantrekkelijk dat hij 
er een kasteel li et bouwen. 

Stemmig 
Vandaag wordt er aan de overkant van 
't kasteel, bij 't Savoorke, goed gege 
ten. Het is in deze herberg-restauram 
stemmig zinen en uitzakken . In de 
spijszaaI waren wij bijzonder gechar
meerd door het kl eine opkamertje 
waar het leuk en gezellig tafelen is 
met vrienden of kennissen, een soort 
van' chambre séparée '. 
Luc Bruffaert die achter het fornui s 
sraat, is als kok een selfmade man. 'Ik 
leerde al doende, w ant koken was 
voor mij eerder een hobby.' Hij ging 

van start me t een frietko t in Moorse!. 
Later begon hij bovenaan op de hoek 
van dezelfde Tervuurse straat een 
beter en veredeld frietkotres taurant, 
verkocht dat en zakte vervolgens de 
Bergenstraat af tot aan 't Savoorke 
waar hij de boerderij restaureerde en 
daar me t het gelijknamig spij shuis 
startte . Inmiddels staat hij zeventien 
jaar achter fornuizen, waarvan zes 
jaar iJl ' t Savoorke. In de 'Herberg ' kan 
men vana f 11 .30 uur tot 22.30 uur 
snacks en dagschotels (290 fr.) 
bestellen. Dagschotels worden ook in 
het restaurant zelf geserveerd, naast 
uiteraard bestellingen à la carte. 
Het inte ri eur is stemmig-ouderwets 
en uitgelegd m et houten vl oeren die 
elke dag worden geschrobd m et zeep
water. Dat verspreidt een geur om 
elke rechtgeaarde Vlaamse huisvrouw 
te doen jubelen. Bezoekers zelf moe
len er echt niet uitgedost uitzien . 
'Ze moeten hier gewoon geen ko t 
maken', zegt Bru ffaen, 'en voor de 
rest, wie hier komt doet dat gewoon 
omdat hij of zij hier graag is. Geen 
tierlan tijnen. Zelf ho uden we het 
geheel en dus ook het aanbod zo 
simpel mogelijk. maar ... goed" 

FD 

't Savoorke, Bergenstraat 24, 


3080 Tervuren, tel. 02/767 73 42. 


Restaurant open van 12 tot 14 uur 


en van 18 tot 22.30 uur. Herberg open 


van 10.30 tot I uur 's nachts. 


Gesloten op dinsdag. Best vooraf 


reserveren. 




BOOTFESTIVAL 

CC Strombeek viert 
zilveren jubileum op het 'Hater 
Schommelende schouwbur
gen en varende concertpodia 
blijven een curiosum. Toch 
kon Antwerpen, toen de stad 
in 1993 culturele hoofdstad 
was van Europa, uitpakken 
met de Ark.Twaalf wereld
steden presenteerden daar 
hun opzienbarendste klein
schalige voorstellingen. Zes 
jaar later viert het cultureel 
centrum van Strombeek
Bever zijn zilveren jubileum 
eveneens op een theater
boot, de 'Jozef K', een toe
speling op de Praagse schrij
ver Franz Kafka. Het hele 
feestprogramma dat loopt 
van 4 tot 9 mei staat in het 
teken van het water. 

De openingsfi lm 'Das Boo t' uit 198 j 
reconstrueert de hachelijke gebeune
nissen op de beruchte Duitse onder
zeeër U-96. RegisseLU Wolfgang 
Petersen wil de kijker laten aanvoelen 
wat het voor de Jonge oorlogs beman
uing betekende om maandenlang in 
dit m eLalen monster opgeslo ten te 
zitten. Geen wonder dat de soldaten 
uiteindelijk claustrofobisch wo rden. 
Heel wat vrolijker is de familievoor 
stelling 'Het Spa-manneke' van Max 
Vandervos t. Het rode figuurtje dat 
met wijd opengespreide benen de 
etikeuen van het bekende water siert, 
lijkt welIlig last te hebben va n de 
zwaartekracht. De plastic fl essen met 
het manneke komen niet terecht op 
de afva lberg, maar veranderen in een 
thea trale handomdraai in vrolijke 

Festival en bateau à Strombeek-Bever worden 
gespeeld. want 

Le Centre culturel de Strombeek-Bever célèbre son vingt-cin de hele trilog ie 
quième anniversaire d'une manière originale, à bord d'un brengen zou 
bateau-théätre du nom de 'jozef K.', qui jettera I'ancre, du 4 au drie theateravon
9 mai prochains, Ie long du quai du canal maritime Bruxelles den in beslag 
Malines (à hauteur de Humbeek). Le programme des festivités nemen.(6/5) 
est entièrement placé sous Ie signe de I'eau: Ie film inaugural, 
une présentation familiale, une chorégraphie vidéo avec specta
de de dan se, une représentation théätrale et un concert d'un 
artiste folk. Le programme n'aurait évidemment pas été com
plet sans la présence du groupe 'Titanic' , dont les six musiciens 
feront revivre I'atmosphère des folies années 20 au cours d'une 
promenade musicale en bateau sur I'eau! A conseiller vivement. 

muziekinstrumenten. Het is maar een 
van de vele verrassingen die Vander
vost voor zijn toeschouwers in petto 
heeft. (SIS o m 15u) 

Gekloonde Eva's 
Bekoorlijke fonteinen en rustgevende 
siervijvers fascineren de Franse filo
soof en alchemist Bernard Palissy in 
de dansvideo 'Elke gedachte vervliegt' 
van Stefim Franck en Bart Van Dessel. 
De hoofdpersoon geniet van de idy l
lische taferelen als hij in dit aards 
paradij S rondkuiert. Vier naakte nim
fen, die in perfec te harmonie met de 
kabbelende beekjes bewegen , bren
gen hem op een duivelse gedachte. 
Omdat hij ze definitief wil opslaan in 
zij n geheugen, kloont hij het hele 
scl10u wspel. De kopie overtreft het 
origineel, maar de nieuwe Eva's zijn 
wel gedoemd om voor eeuwig 
dezelfde ceremoniële gebaren uit te 
voeren. De videochoreografie van 
Mark VanrUl1Xt loop t evenwijdig met 
de live uitgevoerde dans ' Instant' van 
Randi De Vlieghe. Ook hij laat zich 
inspireren door gefilmde waterpartij
en. (5 I 5) 
Toneelgezelschap De Onderneming 
speelt de trilogie 'Marius', 'Fanny' 
'Cesar' van Marcel Pagnol. Deze Fran
se schrijver beweerde ooit dat het 
avontuur van de liefde zelden 
opweegt tegen een avontu urlijke 
bootreis naar de andere kant van de 
wereld. Marius verkiest de zee boven 
zijn vriendinnelje. Fanny laat zich 
door haar omgeving een andere part
ner aansmeren. Maar op een mooie 
dag komt haar ware Jacob terug. Het 

pu bliek besli st 
welke scènes 

Ensemble Titanic 

De Titanic achterna 
Folkartiest Mark Hauman bezingt de 
verga ne glorie en de verloedering van 
de Schelde. Omdat hij afkomstig is 
uit Temse kent hij de kaailo pers, de 
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visverkopers en de binnenschippers 
bij naam. Hij vertelt over hun leven 
in het dialect zonder dat de vers taan
baarheid in het gedrang komt. Accor
deoniste Karin Van Steen landt, fluitist 
Stef Evenaerdt en gitarist Leo Janssens 
vormen het nostalgi sch begeleidings
trio De Moeite. (7 15) 
Gedichten waarin water voorkomt 
zi jn er bij de vleet. Koen Stassijns en 
Ivo Van StriJtem hebben er voor een 
culinaire poëzieavond een selectie uit 
gemaakt(8 / 5) 
Uiteraard mocht her ensemble Titanic 
met ziJl1 frivol e 'phantom melodies' 
niet ontbreken. De zes muzikanten, 
die amper twee jaar geleden de band 
heb ben opgericht. roepen de sfeer op 
va n de ' dolle jaren twintig', di e de 
meeste passag iers V,1Tl het vergane 
luxeschip niet eens hebben m eege
maakt. (9/S) 
Om het Titanic-gevoel aan den lijve te 
ervaren, wordt het een heuse muzika
le bomtrip over het water. De schim 
va n de vrij buiter Jozef K. reist die 
zondagmiddag ook mee. (9 I S) 
Ludo Dosogne 

De theaterboot ligt van 4 tot 9 mei aan 
de kade van het zeekanaal Brussel-M echelen 
ter hoogte van Humbeek. Reservatie voor 
de voorstellingen: 02/263 03 43 . 
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Belgische tuinen mogen gezien worden 


'België is het lelijkste land van de 

wereld ', is een uihpraak di e ee n grom 

deel waarheid bevat. Omdat iedere 

Belg een eigen huis-met-tuin wil en 

de open ruimte nu eenmaal beperkt 
is , is er va n die open ruimte ni et veel 

meer overgebleven . Zeke r in combina 

tie met het tota le geb rek aan ruimte 

lijke ordening dle llaalTl 'waardig en 

met dat andere aspect van de Belgische 

vo lksaard: de bijna spreekwoordelijke 

\rindingriJkheid en de plantrekkerij van 
de modale Belg om aaJl de (schaarse) 

reglementen en voorschriften te ont

snappen. Sommigen zullen zeggen dat 

dit een ulting is van een gezonde re

latie met het gezag, waarschijnlijk een 
gevolg van de eellwenlange omgang 

met vreemde bezetters - Spanjaarden, 

Oostenri jkers , Fransen, Nederlallders, 

Dui lsers, enL 

Tel dal allemaal sarnen en Je krijgt een 
kapotverkaveld land met op de meest 

o nverwachte plaatsen de banaalste en 

de meest fantastische huizen en villa 's 

broederlijk naast elkaar, in de meest 

uiteenlopende sti jlen en non-stijlen. 

Goed verborgen 
Toch is he t nie t allemaa l kommer en 
kweL De keerzijde van de medaille is 

dat de Belg bereid is om in zijn ' bak
steen ' te in ve~ te re ll en dat achter hoge 

muren en hagen vaak pri vé-werelden 

liggen die nooi t 1ll0gelLjk zouden liJD 
geweest m et een meer stringente ruim

te lijke o rd e ning Goed ve rborgen voor 
het oog van de toevallige voorhijganger, 
wa m de lllodaie Belg loopt niet graag 

te koop met z.ijn privé-Inren. 
Nadat de Neder l.alldse luinauteur 

Hanneke van Dijk en fotograaf George 
Olter de voorbije jaren in een illleres-

Omdat iedere modale Belg 

droomt van een huis(je) met 


een tuin(tje) is dit kleine 

land tot in het oneindige 

verkaveld. Dat heeft on

waarschijnlijk veel lelijkheid 

opgeleverd, maar ook her 

en der verborgen pracht. 

De bekende Nederlandse 

tuinauteur Hanneke van 


Dijk is bij ons over de haag 

komen I<ijl<en en dat resul


teerde in een boeiende 

'Tuinen reisgids België' 


waarin 001< heelwat tuinen 

in en om Brussel 

beschreven staan. 


sante serie 'Tuine n reisgidsen ' de 

gelleimen van de Britse, lerse en 
Nederlandse tuin en ontslo ten, was het 

de hoogste tijd o m ook even hij hun 
naaqe buren over en vooral achter de 

heg te gaan kijken . En wat ze daar 

vonden m oe t zeker niet onderdoen 
voor wa t ze eerder in die 'Grote Tuin -

Achter hoge muren 


en hagen liggen vaak 

privé-werelden die een 


lust zijn voor het oog 


landen' ontdekten Oude en nieuwe 

kasteel tuinen die u alleen in Frankrijk 
of Engeland dacht re vinden, beschei

d"n en minder bescheiden li efh eb
berstuinen , spectaculaire bloem entui 
nen en uitl11ul1lende plantenverzame 
lingen, de prachtigste architectuurtui 

llen en de schitterendste moestuinen, 

ll1useumruinen en rozentuinen .. 

U vindt het hier allemaal, waaronder 

ook heel wat tuinen in en om Brussel. 

Sterren ontbreken 
De beschrijvingen van de te bezoeken 

tuinen zijn altijd aangenaam om te 

lezen, met net die persoonlijke noot 

die bi I een tuin boort, af en roe een 

anekdote, een historisch detail, een 
leuk citaat. Ik vind wel dat van Dijk 

iets kieskeuriger had mogen zijn bij 

haar selectie . Ook vind ik dat men in 

een dergelijke gids gerust mag aan

duiden welke ruinen echt de moeite 

lonen , een beetje volgens het Miche
Jin-procédé Nll weet de lezer abso

luut niet of een bepaalde ruin de ver

plaatsing wel waard is, omdat de 

beschrij vin gen allemaal even enthou
sia st zijn. 

Zo pas verscheen ook de editie 1999 

van de Tuinengids van de vzw Open 

Tuinen - Jardins Ouverts met 
besc hrij vingen en openingsuren van 

biJIla 200 Belgische privétuinen die 
uitzonderlijk worden geopend voor 

het publiek Ook hier heel \Nar prach

tige tuinen in en om Brussel. De gids 
kan besteld worden door storting van 
500 fr of 12,5 Euro op rek. nr. 320

0701993 - 74 met vermelding van de 

gewenste taal (Nederlands of Frans) 

Paul Geerts 

- Hanneke van Dijk, Tuinenreisgids 

België, Uitg. Gottmer Haarlem 

(Voor België: Denis Mortsel) , 1999, 

798 fr, ISBN 90-230-3066-3 . 

- vzw Open Tuinen, Vleurgatsestw. 108, 

1000 Brussel, Tel. en fax 02/646 97 36 




Groenendaal wordt op ieuw 
een droom van een station 
Vlaams Minister van Cultuur 
Luc Martens besliste eind 
vorig jaar om ruim drie mil
joen frank uit te trekken 
voor de restauratie van het 
station van Groenendaal. 
Voor Didier Nuytens en 
kunstschilder Gérard 
Flagothier uit Hoeilaart is 
de op handen zijnde restau
ratie de bekroning van de 
jarenlange strijd die zij voer
den voor de herwaardering 
van het station. 

Het station va n Groenendaal is al 
sinds J 994 een beschermd m 011l1
ment, maar door de afschaffing van 
een aantal stoptreinen, die de NMBS 
laler overigens wee r invoerde, geraak
te het complex in onbruik en meteen 
ook in verva l. Even zag het ernaar uit 
dat de spoorwegmaatschappij het sta
tion liever kwijt dan rijk was, maar 
Flagothier en Nuytens waren altijd al 

:) 
-< o 

paraat om een mogelijke verkoop te 
verhinderen. Het tweetal verzamelde 
daartoe handtekeningen, bestookte 
allerlei instanties met faxen en tele
foons en voedde de media en de 
administratie met documentatie over 
het bedreigde stationnetj e. 

Met de trein 
naar het Zoniënwoud 
Gérard Flagothier heeft beroepshalve 
nogal wat te maken met de restaura
tie van gebouwen; Hij was onder 
m eer betrokken bij de vormgeving 
van het Brusse lse Martelarenplein. De 
man is ook een groot bewonderaar 
van de schilder Paul Delvaux in wiens 
oeuvre stations en treinen regelma tig 
opduiken. Het station van Groenen
daal was voor Flagothier meer dan 
eens een bron van inspirati e voor zi jn 
realistische en licht surrealistische 
werken . Het gebo uw met het bijho 
rend schuil ho kj e, is volgens 

Flagothier en Nuytens één van de 
mooiste stati ons 
van het land; Het 
heeft niet all een 
een historische 
maar ook een 
industriële, 
archeologische 
waarde. Daarbij 
kom t de uni eke 
ligging aan de 
rand van het 
Zoniënwoud 
waar koning 
Leopold II en de 
gegoede Brussel
se burgerij in 
vroeger dagen 
graag kwamen 
verpozen. Daar
toe namen ze 
vanuit de stad de 
trein naar Groe
nendaal. 

Gratis expo
sitieruimte 
De luxueuze uit
voering van het 
station met over
vloedig gebruik 

van nat llursteen en de grote aandac ht 
voor het detai I lagen mee aa n de basis 
van het kJasser ingbeshut dat in een 
vorige legi;,latuur door toenmalig 
minis ter Johan Sauwens werd getro f 
fen. Om de restaurati e, die volgens 
Gérard Flagothier zeker niet meer dan 
zeve n of acht miljoen moet kosten, 

zo vlllg mogelijk op gang te krijgen 
heeft hIj al een gedeta ill eerd plan 

Het heeft er even naar 

uitgezien dat de NMBS 

een van 's lands mooiste 

stations liever kwijt 

was dan rijk. 

gesc het~ r va n boe het gerenoveerde 
gebouw er müe t gaan uitzien . Bin
nenin is een inkomha l voorzien, een 
buffet en een teJltoonstellingszaa l die 
er sam en voor moe len zorgcl1 dat 
naast kunstliefll ebbers nog tal van 
andere geinteresseerde bezoekers over 
de vloer komen. In de hal zouden 
reproducties va n werken van Delvaux 
opgehangen m oeten worden en de 
expositiezaa l zou gra tis Ier beschik
king m oeten worden gesteJd van 
Jonge kunstenaars. 

Taverne 
Het gerestaureerde sta tion zou een 
uirhangbord voor de NMBS kunnen 
worden, vinden Flagothier en Nu)' 
tens. Als men daarbij aan de buiten
kant nog wat klassieke banken en 
andere attributen voorziet, wordt het 
geheel zelfs een klein openluchtmu
seum. Hopelijk worden deze serene 
plannen niet doorkruist door andere 
commerciële initiatieven . Een particu
lier uit het Brusselse heeft bij de 
NMBS immers al te kennen gegeven 
dat hij een deel van het complex zou 
willen gebruiken om er een taverne 
uit te baten. 

Willy Fluyt 
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G A s T E N B o E K 

Voor buitenlanders met vragen

•
IS er www.xpats.com 
De Amerikaanse Laura 
Hoffman en de Franstalige 
Belg Paul Muraille uit Overij
se zijn een tijdje geleden 
gestart met een internetsite 
voor buitenlanders in België. 
Hun multimediabedrijf 
Wombat-media verzorgt 
geschreven en virtuele pre
sentaties. Op hun internet
site www.xpats.com vinden 
geïnteresseerden een waaier 
van informatie over de socio
culturele, economische en 
andere mogelijkheden die 
ons land biedt. Allebei zijn 
perfect drietalig: Nederlands, 
Engels en Frans. 'Dat is een 
must om in België met een 
zaak te beginnen', zegt 
Laura Hoffman. 

Als free-lance journaliste werkte ik 
jaren in Brussel voor onder meer de 
WaU Street ]ournal, The Bulletin en 
Newcomer. Later deed ik ook erva
ring op bij de Amerikaanse ambassa
de en de British School of Brussels, 
waardoor ik de internationale 
gemeenschap in België heel goed 

Living in Tombeek, 
Overijse 
American Laura Hoffman and Belgian 
Paul Muraille live in peaceful Tombeek, a 
borough of Overijse, where they recently 
started their company Wombat-media. 
Anyone who is interested can find out 
everything that needs to be known about 
living in Belgium at their Internet site, 
www.xpats.com. ·As a freelance journalist 
I worked for years in Brussels and got to 
know the international community very 
weil. Time and again you would hear 
these people asking where they could go 
for this or th at, and this is why we star
ted an Internet site about Belgium at the 
beginning of this year', says Laura Hof
fman. Both Laura and Paul are perfectly 
trilingual: English, Dutch and French. That 
is a must if you are starting a business in 
Belgium', affirm the duo. 

leerde kennen. Telkens opnieuw hoor 
je die mensen vragen waar ze voor 
dit of dat terecht kunnen. 
Samen met mijn partner Paul Murail

'Nederlands blijft voor 

mij de belangrijkste 
taal om zaken te doen 
in België' 

Ie realiseerde ik me de enorme 
mogelijkheden die het internet hier 
bood en dus zijn we begin dit jaar 
gestart met de installatie van een 
website over België. Per maand vin 
den vierduizend bezoekers van over 
de hele wereld hun weg naar onze 
site. Die is opgemaakt in het Engels, 
maar met een eenvoudige 'klik' wor
den moeilijke woorden in het Frans 
en Nederlands vertaald, wat een 
ideale manier is om talen te leren. 

Allerhande tips 
De site biedt culturele agenda's, tips 
over de vastgoedmarkt, een wegwij
zer door de Belgische administratieve 
doolhof, aankomst- en vertrekuren op 
Zaventem, zoekertjes en een duizend
tal hyperlinks naar andere relevante 
Belgische sites. Onze website wordt 
mede gefinancierd door het Brussels 
Gewest, maar het gros van de inkom
sten komt van de adverteerders die 
geïnteresseerd zijn in onze doelgroep. 
Deze maand starten we met nog een 
andere site: 
www.marketplacebelgium.com 
waar bedrijven hun diensten en pro
ducten voorstellen. De virtuele beurs 
is opgedeeld in I I verschillende sec
toren zoals bijvoorbeeld diensten en 
vrije tijd. De bezoeker zal de site niet 
alleen in het Engels, maar ook in het 
Nederlands en het Frans op zi jn 
scherm zien. 

Een beetje goede wil 
In 1996 was ik België na negen jaar 
verblijf beu. De vele regen en het 

gure belastingklimaat werden me een 
beetje teveel en daarom besloot ik 
terug te gaan naar San Diego. Daar 
realiseerde ik me echter al na twee 
maanden dat ik er niets meer te zoe
ken had. 
Mijn echte thuis is nu in Tombeek, 
een deelgemeente van Overijse, waar 
ik samen met Paul Muraille startte 
met Wombat Media. De wijk waar we 
wonen is echt rustig; Het enige 
geluid komt van de koeien die op de 
wei naast ons huis staan. 
Ondertussen leerde ik drie talen. 
Nederlands blijft voor mij de belang
rijkste taal om zaken te doen in Bel
gië; Ik zou niet zonder kennis van het 
Nederlands kunnen werken. In Ame
rika studeerde ik aan de 'high school' 
Duits en dat is achteraf wel een goede 
basis gebleken om Nederlands te 
leren. Als buitenlander is het belang
rijk dat je de taal van het gastland 
spreekt, zeker als je een onderneming 
uit de grond wil stampen. Met een 
beetje goede wil kan iedereen meer
dere talen leren. Mijn partner Paul 
Muraille, die in Watermaal-Bosvoorde 
is geboren, is immers ook drietalig. 

Laura Hof(man 
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