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Draad van Ariadne in het Belgisch taallabyrint
Juiste informatie over de Belgische taaItoe
standen is een zeldzaam goed. De taalwetge
ving lijkt op een heus labyrint en de draden
van Ariadne om er je weg te vinden zijn schaars.
Tot die draden behoort zeker het baanbre
kend werk 'Taal en politiek' van historici Els
Witte en Harry Van Velthoven dat de Belgi
sche taalwetgeving vanuit een sociaal-econo
misch en cultureel perspectief benadert. Op
initiatief van de Vlaamse regering werd dit
boek nu in het Engels, Frans en Duits vertaald.
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Je kunt het buitenlanders di e in ons land verblijven bezwaar
lijk kwa li jk nemen dat ze geen kl are ki jk krijgen op het
imbroglio va n taalwe tten . De stap naa r de vaststelli ng dat
bui ten landse bladen bij herhaling een hoop on zin over
Vlaanderen en de Vla mingen publiceren, is dan ook klein .
Als hoofd stad van Europa telt Brussel wel de meeste buiten
landse correspo nden ten van h eel Eu ro pa (internationaal
zijn alleen in Washington m eer journali sten geaccrediteerd),
m aar de berichtgeving over ons land -als ze al aa.n bod kom t
blinkt niet uit door veel terreinkennis, laat staan door enige
n uancering. De reden ) De meeste correspondenten baseren
zich doorgaans op Franstali ge bron nen , me t op ko p een
Belgisch-Brusselse Frans talige pers di e over Vlaanderen of
slecht geïn formeerd is, of vooringenomen en zelfs vi jandig.

in Franse , Engelse en Duitse vertaling. 'Taal en politiek'
schetst de evolutie van de Belgi sche taalwet gevin g vanuit
een sociaal-politieke, culturele en interna tionale invalshoek.
Belg ië , zo betogen deze twee academici, is geen unicum
m aar wel een ui terst in trig erend e casus. Bij de voors telling
druk te Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux de hoop
uit dat deze verta lin gen zouden bijdragen ' to t een juister
beeld va n de taalverhoudingen in België ' .

Enkele lessen achter
Zelden zal een vertalin g van een wetenschappelijk werk over
de Belgische taa ltoesta nden m et meer instemming zijn be
groet. ULB-professor Philippe De Bruycke r, een jurist, merk 
te o p dat' de Franstaligen in het verleden nie ts begrepen
hebben van het Vlaamse volk of van zijn frustraties'. Volgens

Tegen de stroom in
De analyse is niet nieu w. Al jaren roeit de Vlaamse regering
tegen die stroom in en probeert ze de buitenl anders gast
vrij te ont halen m et in formatie over het cultureel rijke
Nederlandstalig en open ka rakter van de Vlaamse rand , maar
ook van heel Vlaanderen en zijn hoofdstad . De brochure 'Als
goede buren . Vlaanderen en de taalwetgeving' die in zes talen
is gepubliceerd, is wellicht het m eest in he t oog springende
voorbeeld . De inbreng va n de pro fe ssoren Els Witte, Harr y
Van Ve lthoven en hun coll ega-grondwetspecialist Jan Velaerts
geeft de brochure een groo t we ten schappelij k serieux .
Dat initia tief heeft nu een belangrijk verlengstuk gekregen.
Het w etenschappelijk werk 'Taal en politiek' da t de his to
rici Els W itte en Ha rry Van Velthoven anderhalf jaar geleden
samen publiceerden , lig t sinds enkele weken immers voor

Le labyrinthe des langues en
Belgique sans peine
II est difficile d'en vouloir aux étrangers séjournant dans notre
pays qui ne saisiraient pas toutes les nuances de I'i mbroglio
que constituent nos Iois linguistiques! 11 n'est pas simpie, en
effet, de se procurer une information correcte sur la situation
en Belgique en matière linguistique. Les choses vont changer
avec I'ouvrage 'Langue et politique. La situation en Belgique dans
une perspective historique', rédigé par les historiens Els Witte
et HarryVan Velthoven , qui étudient la législation linguistique
dans une perspective économique et culturelIe. eet ouvrage
novateur, publié à I'initiative du gouvernement flamand, est
aujourd'hui traduit en français , en anglais et en allemand.

hem 'staa n de Franstaligen enkele lessen achter' en zijn ze
niet vertrou wd me t enkele elem entaire beg rippen waar
door ze de geschiedenis verkeerd inschatten. Zijn stelling
onderbouwde hij m et een eenvoudige verwijzing naar de
bibliografi e van de studi e w aar hij amper tien Frans tali ge
refe renties telde. Het 'onbekend is onbemind' klonk in
so urdine door.
Het initiatief voor deze ve rtalingen da teen al van de vorige
Vlaamse regering, maar h et was m inister An cia.u x di e de
pluim en op zijn hoed ko n steken , al wees hij , h eel loyaal,
op het algemene Vlaamse belang. Bedoeling is deze uitga
ven aan te bieden aan de geaccreditee rde buiten landse
Journalisten en aan de am bassades, de uni ve rsiteitsbiblio 
theken en aan de h oofdbi bliotheken in Brussel en in de
Vlaamse ran d . Geïnteresseerden zul jen zeker aan h un trek
ken kom en als ze dit standaard werk lezen.
Een goed ini tiatief7 Ongetwijfeld , maa r het succes staat niet
bij voorbaat vast. Je kunt de paa rden wel naar de drenk
plaats leid en , maar dri nken m oeten ze zelf doen.
'Taal e n po litiek. De Be lgische casus in een histo ri sch pers pectief',
Els Witte & Harry Va n Velth ove n, VUBPress, 180 p., 450 fr.

Johan Cuppens

Migranten op de arbeidsmarkt (2) 4
De multiculturele werkomgeving
komt eraan
Vlaam s minister van Werkgelegen
heid Renaat Landuyt wil heel vlug
zoveel mogeljjk migranten aan her
werk ze tten om op die manier hun
inregrati e te bevorderen.

• Waa rom roept voetbal soms zoveel geweld or' Ik heb er echt gee n
verklaring voo r. Sociologen welli cht ook niet. Voe(ba l is LOcb geen ge 
welddadige sport zoals b okse n en catch en daar zitte n de men sen wel
braaf naar te kijken. Ik snap hel ni et. (burgemeester Fronçois-Xol'ier de Donnéo
\"on Brus,el in Het Nieuwsbl<ld)
• Voet bal IS verworden lOt iets waar je schr ik van mOet hebben.
(Leen Vondumme ,'on het Vrouwen OverJegcomit é in Het Nieuwsblou)
• Ons land is reclustre.eks te zien in Hongkong. Kaapstad . Buenos Aires.
Peking, To kio. Rio de Janeiro. Hoeveel keer geheurt het dat landen over
de hel e wereld zo'n ' expos ure' krij gen ? En wij maar zeveren over de
veiligheid. (Michel D'Hooghe, ,oarLitter "on de Belgische ,·oetbolbond in De Stondoord)
• Wat al s Belgi ë meteen uit het toern ooi verdwijnt ' En wat als de hoo li
gan s hi er hu is houd en ' Hoe zal het dan aAopen met ons imago in het
huitenland' (proressor jC<JIl-JvJichel DeWocle. politoloog oon de ULB in Hel Nieu wsblad )
• Het had nooit zover mogen komen. Be lgië is gewoon te klein voor
dit sOOrt evenem enten. Als de Rolling Stones naar ons land kom en,
ontvangen we di e lOch ook niet in de parochi e7.ul van Erpe -Mere.
(Sleven De Smel, veiligneidscoördinotor hij de Gentse politie in De Stondaord )
• He l EK is natu urlij k geen golflOe rn ooi. Er zijn wel allerlei ri sico'>.
maar di e zij n inherent aan zo'n ma ssaa l eVCnem eI1l . (professor Monllel
Comecon, criminoloo[j aan de unimsiteit von Luik in Vrij Nederland)
• Akkoord : voetba lsupporters gedragen zich and ers dan processie be 
zoe kers. maar de meeste supporters, 9S procenr van hen, l ijn evell vrede
li evend. (odjllnct politiecommissaris ,on 8rllggeAJain De Lacnder l1l De SlondoorJ)
• In heIland van het bier moet het bijna fom lopen. Ik weet niet
waaro m, maar Engel sen gaan meteen door bet lint als ze dri nken. ( .. )
Wi j zij n niet gerust in de veiligheid tijd ens
het EK. Punt uit. Wij vrezen dat En gelse fans
herri e zull en veroorzak en in de Lage Landen.
(Grahom Kelly, (Iewezen secretaris-generaal van de Engelse
l'OetbolbonJ lil Hel Nieuwsblad)
• HislOrisch blij kt dat voet hal in onze contre ien altijd al m et geweld
sam engaat. Eind vo ri ge eeu w. vooraleer de spelrege ls goed waren vast
gelegd. draaiden sommige wedstrijd en lIil op gig antische kn okpartijen.
voo ral tussen de sp elers. maar ook met de inbreng va n toescho uwers.
(proressor Richord Giuliunotli, hoofddoccn l sociologie 0011 de uni,ersitcit V(J1l Abercleen in
De Morgen)
• Ik merk dat de o udere h ooliga n heimwee heeft naar het geweld van
vroeger. Het simpele vuistgevec ht dat aJleen ee n gebroken ne uS en wat
bl auwe plekken o pl everde. De nieuwe generati e is harder en durft wapens
gebru iken. (Mark Hebbdillck , roncoocn 'on Gentse problc,msupporters ill De Stondaa rd)
• Vroeger had je hooligans d ie verbonden waren met het voetbal. Nu
h ebben er zi ch groe pen op geënt die enkel voor de reIJen ko men.
(Sleven De Smet, veiligheidscoördinator bij de Gentse politi e in De Swndoord)
• Het klinkt on geloof"waardig. rnaar het gros van de doorsn ee hooli
ga ns komt tegen woo rdig uit de lower- en zel fs upper-middl e class. Ze
zijn meesta l al wat ouder. tIlsse n dertig en vee rti g jaar. hebben door 
gaans goede beroe pen tot ze lfs vrij hoge positi es in bedrij ve n. zi jn ge
(ro uwd. hebben kinderen en verdienen goed geld. (Eddy 80e!emon.s, hoord
'on de voetbolcel yon de Antwerpse polilic in De Morgen)
• Beser wel dat ' hool igan zijn' pàkken kapita al vereist. Hij moe t inves
teren in de juiste kleren , clubaccessoires. gs m , inrern etaan sluiting, lec
tuUT. de juiste haa rsnit, de dure tickets. transpOrt, tot buirenland se trips
toe l Hooligani sme is voor een deel een besc havingsziekte. (proressor Richard
GilllioDotti, hoorddocent sociologie 0011 de uniyerSlleit I'on Abcrdcen il1 De Morgen)
• Kortom : het hoo li ganism e is de hoeksteen van onze s arn ~nl e vil1g.
(lntussen aan de lOog... in P-MogoLine)
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Migranten op de arbeidsmarkt (2)

De Inulticulturele
w-erkoIngeving
kOInt er aan
Vlaams minister van Werk
gelegenheid en Toerisme
Renaat Landuyt is vastbeslo
ten om zeer snel zoveel
mogelijk migranten aan het
werk te zetten en op die
manier hun integratie te
bevorderen. Meer en meer
bedrijven willen trouwens
allochtonen op hun werk
vloer en doen mee aan het
actieplan van de Vlaamse
regering daaromtrent.
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Bedrijven in de ra nd hebben tegen 
woo rdig de grootste moeite om hun
vacaLUres in te vullen . Halle- Vilvoorde
telt bitter weinig werkl ozen en die
krapte werkt als een rem op de groei
van onze economie. Teg elij k zit 41,5 '%
van de allochtonen zonder werk. 'Hen
inschakelen ka n de bedrijven ui t de
problemen helpen', vindt minister
Renaa t l andu yt. 'Bovendien lijkt het
mij evidenr dat het werknemersbestand
in de bedrijven een afspiegeling is van
de samenlevin g. On s positief actieplan
moe t da t in een stroomve rsnelling
brengen.'
'Met geïllleresseerde bedrij ven sluiten
wij overeenkomsten af Er wordt eerst
gepeild naar de situaue binnen de be
dri jfs muren en op basis daarvan wordt
een actieplan opgesteld. Sommige be 
dri jve n verbeteren hun wervingsstra
tegie om allochtone kandidaten aan te
trekken , anderen werken aan een goed
onthaal, aan vo rming en opleiding en
organiseren bijvoor beeld taalstages.
Bedrijven die zo 'n positief actiep lan
opzetten, krij gen van de Vlaamse over
heid een flinke ruggensteun. Naast extra
subsidies tot een half m iljoen, kunnen
voor vorming en opleiding zelfs bijko
mende premies worde n aa ngevraagd.'
Vorig par sprongen in Vlaa nderen al
zo' n 60 bedrij ven op de kar. Dit jaar
hoopt de minister dat aantal te ver
dubbelen. Voor geïnteresseerde onder

nemingen heeft de
Vlaamse administratie
een info rmatiebroc h u
re en een werkmap
klaargestoomd.

Uitwisseling
van werklozen
In Brussel en de Vlaam
se rand lopen m om en
teel de eerste taa lstages,
een initiatief van minis
ter Landuyt en zijn Brusselse collega
Tomas. 'Op dit vlak sam enwe rken is
voor beide gewest en interessa nt', ver
duideli jkt Renaat landuyt. 'Bedrijve n
in Halle-Vil voorde vinden geen werk 
n em ers, terwijl Bru ssel een gro te po
pulatie vverk lozen telt, waaronder veel
migranten. Die kunnen met de nodige
vorming en opleiding aan de slag in
de rand. Omdat de Brusselse vverklozen
echter vaak eentalig Frans ziJn en de
werklozen in de rand eeI1la lig Neder
lands, worden er nu, bij wIjze va n
proef, 50 werklozen uitgewisseld lU S
sen beide gewesten . Als dit project
slaagt, is het de bedoeling he t verder
uit te breiden.'

Hogerop met Nederlands
l andana (Simon) Enkeup is arbeider
in de catering afdeling va n Aviapanner
in Zaventem en volgt vrij w illi g de o p
leiding 'Nederland s op de werkvloer '
die in het ka der van zo 'n positief actie
plan voor het eerst binnen de bedrijfs
m uren wordt georganiseerd . 'Voor mij
is dit een buitenkans', vi nd t hiJ . 'De op
leiding is gratis en gebeurt op de werk
plek. Ik vind h et voora l belan grijk dat
ik dankzij deze lessen in staat beD m et
iedereen een woord je te spreken, ·want
sommige van mijn Vlaamse collega's
kennen alleen Nederlan ds. Het is nu
afgelopen me t de gebarentaal"
Ploegbaas Said Nassiri spreek t al be
hoorlijk Nederlands. Hij leidt een groep
van ach t mensen van diverse nationa -

Min ister Landuyt
liteiten . Om ploegbaa s te wo rden, heeft
hij een o pleiding 'actief leid in ggeven '
gevolgd, waa rin ruimschoots aandacht
wordt geschonken aan het multicul tu
reel samenleven. 'Als je in Vlaanderen
hogerop wil, moel Je Nederlands spre
ken', vindt Sa id Nassiri. 'Zonder d ie
taalkenni s had ik nooit bereikt wat ik
nu ben' Ook vlo t met andere culturen
kunnen omgaan is hier belangri jk.
In mijn team werken m ensen van ve r
schill ende nationali teiten moeiteloos
m et elkaar samen. Qua werklust is er
mijns Lnziens geen enkel verschil tus 
sen Belge n en migranten. Racisme ?
Daar hebben w ij n og nooit pro blemen
mee gehad .'
'Va n de 330 m edewerkers in onze
catering afd eling is nu al 20 percent
allochtoon Di e lijn willen wij bij Avia 
pa rt ner verder doortrekken, in alle
an de re afd eli ngen en op all e ni veaus',
verk laren Jo Decoc k, lrain ing manager
en Dimitri Van Wymeersch , kaderlid
in opleiding. 'In en rond Bru ssel wo
ne n nu eenmaal vee l allochtonen. V,re
evolueren duidelijk naa r een multicul 
turele samenleving en dus ook naar
multiculturele werkomgevin gen . Pro 
blem en m et racisme hebben we billnen
onze bedri]fsmuren maa r één keer ge
had en dan n og in de vorm van een
smakeloze grap. Die m an hebben we
onm iddellijk aan de de ur gezet. Co Lle
gialiteit is één van vijf bedrijfswaarden
d ie w ij voorstaan . Racisme gaat daar
in geen geva l mee samen .'

'Aviapartner wil op alle nivea us alloch
tonen aam,ve rven, niet alleen op cle
lagere niveaus. Iedereen heeft hier
evenveel kansen, niet alleen om aan
geworven te worden, maar ook om
door te groeien. Maar wie wil door
groeien moet wel Nederlands kennen.'

Mislukkingen voorkomen
Voor de begeleiding van de positieve
acties naar alloc h tonen, zoals bij Avia 
partner, zorgt he t Subregionaal Tewerk
stellingscomité (STC) . In Hall e-Vilvoorde
is DamienI1e D'Heygers hlcrvoo r ver
antwoordeliJk 'Die begeleiding kan
ver'ichillende riclmngen uicgaan', ver
telt ze. 'Bedri jven willen allochtonen
aanwerven en m igra nten willen banen,
maar b lijkbaar loopt er vaak al ti jden s
het w erven iets mis. Soms zit de stra
tegie om me nsen aan te werven ver
keerd , dan wel ad verteert het bedrijf
in m edia die minder door aJloclllonen
worden gelezen of heeft hel de rep u
tatie geen al lochtonen te rekrti teren .'
'We sture n niet alleen bij op her vlak
van vorm ing, maar o ok op ta l van an
dere punten gaande van het omllaal
door de co ll ega 's, over de opl eiding
en vorming to r de mogelijkheden voo r
doorstroming. Alles hangt af van de
specifieke situatie binnen het bedrijf.
O m die te ku nnen inschatlê'n proberen
we samen me t het bedrijf de kne l

punten te detecreren. Waarom werken
er nog niet veel allochton en? Wa t ziln
de drempe ls? Waar wil het bedrijf
naartoe en op welke manie r?'
'Het allerbelangrij kste is misschien
wel mislukk ingen te voorkom en',
waarschuw t Dami en ne D'Heygers.
'Als het met de kersverse allochton e
medewerker m islukt, wordt dat bin 
nen een bedri jf immers sterk uitver
groot. Het lijkt wel of dan alle voor
oordelen worden bevestigd: 'Zie je
wel. Had den we he r niet gezegd? Van
dan af gelden alle clichés binnen dat

'Het lijkt me evident dat
het werknemersbestand in
de bedrijven een afspiegeling
is van de samenleving'
bedrijf nog sterker en wordt herbe
ginne n veel moeili jker.'
'Het is d us van het grootste belang
de komst va n de nieuwe alloch to ne
medewerker vooraf grondig voor te
bereiden bi j de collega 's. Als dat nie t
gebe urt, is de ka ns groot dat d e nieu 
weling door de groe p in een bepaalde
rol word t geduwd.'
'Maar ook d e alloc htoon die in h et
team rerech tkomt heeft h ulp nodi g.
Over her reilen en zeilen van het h uis

bi jvoorbeeld . Hoe een verj aardag wordt
gevierd, hoe voor het cad ea ut je wordt
ingezameld , hoe er ge trakteerd wordt.
Een peter of me ter binnen de groep
aanduiden helpr enorm. Die neemt
dan de ni euweling on der d e vleug els
en maakr hem wegwij s.'
Dami enne D' Heygers kijkt opt imis
tisch tegen de integratie va n allochto
nen aan , maar bet proces verloopt
langzaam en er zijn nog flin k wa r
drempels. 'Er is du ideli jk sprake van
een kentering bij de bedrijven. Ze
nemen meer en meer zelf spontaan
het initiatief en wij moe ten hen m in 
der aa n porren om allochtone n aan te
we rven. Toch blijven er nog grote pro
blemen. Het aanta l werkloze alloch ro
nen daalt bi jvoorbeeld veel mind er
snel dan het aantal werkloze Belgen .
En h et aanta l werkloze allo ch tonen
met een laag diploma daalt sneller dan
het aantal met een hoog diploma. Hoe
va lt dat te rij men? Positief is dan weer
de bereidh eid van allochtonen om
Nederlands re leren. Zij staan hier veel
meer voor open dan somm ige werk
loze Franstalige Belgen"

Allochtonen zijn ook klanten
Omdat aUoch tonen nu eenmaal d eel
uitmaken van onze samen leving, be
horen ze ook tot het cliënteel va n heel
wat bedrijven . AllodHonen over de
drempel krijgen is d us goed voor beL
zakencijfert Die wetenschap sijpelt lang 
zaam bij de bedrijven door. Steeds meer
banken en verzekeringsmaatschappij en
zien er brood in alloch tonen achter de
loketten te plaatsen. 'Alloch tone uit
zendkrachten aantrekken loopt vlo tter
als er al lochtone uitze ndcon sulenten
in he t kantoor zi jn ', beves ti gt GaelIe
0' Kelty die bij Rands tad Interlabor
verantwoord elijk is voor sociale cohe
sie in en rond de hoofdstad. ' Alleen is
he t nier gemakkelijk werken als je als
alloc h toon reg elmatig van bedrijven
te horen krijg t da r ze all een Belgen
wille n aanwerven . Dat is schandalig "
Info rmati ebrochu re en w erkmap voor
bedrijven di e bel angstelli ng hebben voo r
positieve actie naa r migranten : Kabinet van

Companies in the outskirts are finding it very difficult to fill their ope
nings. while at the same time 41 % of the country's resident foreigners
are unemployed. Flemish Minister of Employment and Tourism Renaat
Landuyt is determined to help as many immigrants as possible find work,
partly in order to promote social integration, 'It seems self-evident to
me th at the employees within companies should be a faithful reflection
of the society's composition', observes the Minister. Moreover, more
and more companies want foreigners on the work floor, and are there
fore participating in the Flem ish government's action plan in the matter.

de Vlaamse m in ister van W er kgel egen heid
en To eris me: 02/553 .25.70.
ST C H alle-Vilvoorde, Da mienn e D'Heyghers:
02/255 .92.75.

Marleen Teugels
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Meer personeel voor Malleboten
De Malleboot-kinderclu bs
in Beersel kampen mer een
nijpend personeelstekort.
'De weinige personeelsleden
van de Malleboot moeten
steeds meer overuren pres
teren en als er iemand ziek
wordt kan die niet meer ver
vangen worden', legt Hugo
Partous van het Vlaam s Over

leg voor Buitenschoolse
Kinderopvang uit. Tot voor
kort leek het erop dat maar
één van de drie MaJleboten
in Beersel tijdens de zomer
vakantie kinderen zou kun 
nen opvangen. Maar nu is
er hoop 'Het probleem was
dat één van de aanwervings
voorwaarden voor het p er

o
ó

soneel in de buitenschoolse
kinderopvang was dat men
minstens één jaar werkloos
moest zi jn . Daardoor kwa
men veel potentiële kandi
daten niet in aanmerking
Samen met andere kinder
clubs hebben we er bij de
Vlaamse regering op aan
gedrongen die voorwaarde
van één jaar naar één dag
terug te brengen. En dat is
gelukt', vertelt Partous. of
alle Malleboten in Beersel

Airportstop

Bijkomende spoorlijnen
De plannen voo r de aanleg
van een derde en vierde
treinspoor op de liJll Brus
sel-Namen in Hoeilaart lokt
al maanden protest uit. Het
gemeentebestuur is tegen de
aanleg is van deze bijkomen 
de spoorlijnen. 'Zo' n twin
tig jaar geleden werden al
meer dan 30 woningen in
Hoeilaan onteigend om
plaats te maken voor een
derde spoor met alle pro
blemen va n dien . Nu komt
dat derde spoor er eindelijk
en wil men m eteen ook
een vierde aanleggen. Dat
brengt nog m eer onteige 
ningen met zich mee en ook
onherstelbare schade aan
de omgeving', meent bur
gemeester Laureys. Het ge
meentebestuur heeft in een
brief aan de NMBS om een
onderzoek gevraagd naar de
mogelijkheid om het vier
de spoor pas voorbij Hoei-

laan te laten begi nnen. 'Of
men zal ingaan op onze
vraag, we ten we niet. We
kunnen alleen maar hopen ',
aldus Laureys. Ook de Hoei
laanse oppositiepartij PW
(Progressieve Werkgroep)
heeft zich op het dossier
gestort. Zij verwijt het ge
meentebest1l ur lijdzaam lOe
te zien. 'Wi j gaan ervan uit
dat de si.tuatie onomkeer
baar is, maar we willen uit
de beslissing het maximum
halen voor onze gemeente.
We moeten bij de overheid
aandringen op hulp voor
de bewoners die onteigend
zullen worden, het gebruik
van geluidsarme treinstellen
en nog veel meer. Dat moet
snel gebeuren of anders
wordt Hoeilaart in alle op
zich ten het slachtoffer van
de situatie', meent PW 'er
]eall -Pierre Maeyens.
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Taxistop, de pionier van
het gezamenlijk rijden oE
carpoolen in Vlaanderen ,
heeEt samen met luchthaven
exploitant BIAC de nieuwe
Airportstop-dienst ont'vvik
keld. Het gaat om een gratis
internetservice waar ieder
een terecht kan die een ritje
naar de luchthaven van
Zaventem aanbiedt of zoekt .
Airportstop ligt in de lijn
van de andere carpool
diensten van Taxistop. Ook
hier is het de bedoeling de
verkeersproblemen te ver
minderen. 'Het systeem is
vTij eenvoudig', zegt proJect
medewerker Heide Roseeuw,
'Je voert je gegevens, het
traject, de datum en het
aantal plaatsen in en de
computer zoekt of er an
dere mensen zijn die op je
vraag of aanbod willen in
gaan.' Hier houdt de servi
ce op. Iemand die een car
poolpartner gevonden heeft
via de wehsite krijgt ziJl1
gegevens om contact op te
nemen en te regelen hoe
de kosten kunnen worden
gedeeld. Airponsrop ging
zowat een maand geleden
van start en krijgt zo'n tien
inschrijvingen per dag.

(Huizingen, Lot en Dworp)
met de nieuwe maatregel
tijdens de zomervakantie
zullen kunnen openblijven
is nog niet dUidelijk, maar
de verdere toekomst ziet er
alleszins rooskleuriger uit.

TD

'Dat aantal zal stijgen
naarmate de dienst beken
der wordt. Ho pelijk kun
nen we op termijn ook
met andere luchthavens
samenwerken en Airport
stop verder uitbouwen',
meent Roseeuw.
V vindt Airstop op
www.taxistop.be/ airpon
stop of wvvw.biac.be/air
portstop.
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Kiespijn
De vroegere Europese
commissaris Karel Van
Miert, zelf woonachtig in
Beersel, pleitte er on langs
in een gesprek met Rand-

•

krant (nr. 5, mei 2000)
voor dat de gemeemen de
komende maanden ex tra
aanda cht zouden besteden
aan hun EU -burgers -die
mogen dit Jaar voor het
eerst meedoen aan de

KAREL IN DE RAND (I)
In d it Keizer-Kareljaar mag de illustere vorst niet in deze rubriek
ontbreken. Ons zijn een drietal feiten bekend die betrekking
heboen op bezoeken die hij aflegde aan gemeenten die nu tot
e Br.usse.lse rand behoren.
Jaarlijk in het nieuws, op de eerste zondag na Driekoningen,
~taat de zogenaamde 'trek' te Tombeek, een plechtige ui treiking
van 1110 fr aan elk gezinshoofd van dit gehucht van Overijse.
Dit folkloristisch gebeuren, dat sinds J 934 plaatsvindt, is een
Qerjnnenng aan een keizerlijke schenking van 70 ha grond aan
d inw oners van Tombeek voor bewezen cliensten.
en va n e legenden die hieromtrent verhaald worden, zegt dat
Ka el op t2 5 januari 15 3 J, op weg van Gembloers naar Brussel,
me zijn karos vastliep in de Tombeekse modder. Er zo u toen
og gee brug over de Lane gelegen hebben. Een paar stoere
kerels zetten hun schouders tegen de koets en brachten de keizer
OR e.u.:lr.oge. Uit dankbaarheid schonk de keizer een deel van
e ombeekheide.
Ee andere legende vertelt dat de keizer zonder gevolg te paard
reisde en in Tombeek de weg kwijt raakte. Aan de brug over de
Lane zag hij enkele mannelijke dorpsbewoners een pijp roken.
:re en hij de weg naar Brussel vroeg, wezen ze zonder iets te zeg
g "'111et un laars in noordelijke richting. In Brussel aangekomen
bedank e hij 'de Luieriken van Tombeek' met de 70 ha heide.
Dele van de heide werden in de loop der tijden verkocht. Wat
~~overbleef in 1934, zo'n 33 ha, werd openbaar verkocht.
Op ie aats werd nadien een sa natorium gebouwd en staan
u radiomasten. De opbrengst van de verkoop van de heide werd
61j let Gemeentekrediet, nu Dexia, geplaatst én het is van de
interest op deze som dat zo'n 200 Tombekenaren elk jaar de be
wuste I 00 fr 'trekken'.

gemeenteraadsverkiezin 
gen- om hen ertoe aan te
zetren zich te laten in
schrij ve n op de kieslijsten
Van Miert suggereerde ter
zake een gezamenlijke aan
pak van de gemeenten, de
Vlaamse regering en de
provincie Vlaams-Brabant.
Zo'n gezamen lij ke aanpak,
die aanvankeli jk wel werd
overwogen door de ver
schillende parmers, is er
uiteindelijk ni et gekomen.
Dat is pmmer, want uit de
gegevens van het ministerie
va n Binnenlandse Zaken,
die dateren van eind mei,
blijkt dat op dat moment
slechts 20.257 (4%) van
de in totaal 498 .3 J 5 ki es
gerechtigde in België
woon ach tige EU-burgers
waren ingeschreven op een
kiezersliJ St. Van de 32.903
E1,J-kiezers in Vlaams-Bra
bant waren er begin m ei
nog maar 239 ingeschre
ven op de kiezerslij sten.
Brussel met zijn] 20.246
kiesgerechtigde Eu rope
anen telde op dat moment
788 ingeschrevenen , al
zouden er toen wei nog
ettelijke honderden aanvra
gen onderzocht m oeten
worden . Bovendien wer
den er in Brussel sinds
begin juni j 20.000 bro
ch ures verspreid in meer

dere talen om de Europe
anen alsnog warm te maken voor de komende ge 
m eenteraadsverkiezingen,
maar het blijft afwachten
of die minimalistische aanpak echt resul taat zal op
leveren.
In de rand gemeente Over
IJ se is alvast gebleken dat
intensieve acti es om Europese burgers tot deelnam e
aan de verki ezingen aan te
zetten een positief effect
hebben, want hier kwamen
al meer da n honderd aan 
vragen binn en, vooral van
Nederlanders die in Over
ij se wonen. De aanvraag
van de Europese burgers
0111 deel te nemen aan de
gemeen teraadsverki ezingen
van 8 oktober moet uiter
lij k op 31 juli a.s. worden
ingediend bij de gemeentebesturen. Er resten die
gem eentebes turen du s nog
maar enkele weken om
hun Europese ingezetenen
erop te wij zen dat ze m ee
hun stempel kunnen druk
ken op het gemeentelijk
beleid. Op gemeentelijk
vlak, waar enkele ti enta llen
stemmen soms doo rslaggevend ku nnen zijn, ze ker
een operatie die de moeite
waard is.
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PRIC, EEN PRIKKEL VOOR DE LOKALE OVERHEID

Provinciaallntegratiecentrum helpt
mensen van elders mensen van hier worden
Het Provinciaal Integratie
centrum (PRIC) staat sinds
1992 voor de coördinatie van
het minderhedenbeleid van
Vlaams-Brabant. De voor
naamste taak van het PRIC
is het stimuleren van de in
tegratie van allochtonen in
de provincie. Lina D'Amico
is coördinator van het Pro
vinciaal Integratiecentrum.
RandKrant spral< met haar.
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Het PRIC h eeft momen teel vijf loka le
steunpun ten in de prov incie, waarvan
vier in de Vlaamse rand. Na Halle en
Vilvoorde "verd en op 1 januari va n
d it jaa r twee nie uwe steunpunten op
gericht en erkend in Asse-Zellik en
Zaven tem.

De afkorting PRIC doet niet meteen bij
iedereen een belletje rinkelen. Wat is en
doet dat PRIC precies?
LD V-lij zijn begonnen in 1992 als
het BRIC, het Brabants Regionaal
In tegratiecentrum. Sinds twee jaar
zij n we opgenomen in de structuur
van de provi nci e Vlaams-Bra bant onder
de naam PRIC. Onze taak is eigenlijk
dezelfde gebleven. He t Provinciaal
Integratiecentrum coördineert en sti 
mu leert he t minderhedenbeleid van

de provincie Vlaams-Brabanr. Onze
doelgroepen zij n dus de etnisch -cul
turele minderheden . 'vVe verstaan daar
onder allochton en , vlu chteli ngen en
woonwagenbewone rs. Een van de
opdrachten van h et PRIC is te zorgen
voor een onthaal beleid da t mensen
die naar hier komen efficiënt bege 
leidt. Alleen zo kunnen ze zich snel
en vlot imegreren.

Individuele begeleiding
Wie bepaalt eigenlijk dat minderheden
beleid van de provincie?
LD Het minderhedenbel eid van
Vlaams-Brabant kadert binnen dat van
de Vlaamse Gemeenschap Dat beleid
moet leiden tot een harmonieuze
samenleving van de verschillende cul 
ture n De Vlaamse Gemeenschap heeft
ons een budget van 25 milj oen toe
gekend voor het integratiebeleid. Elke
provincie ka n , rekening houdend me t
het decreet inzake etnisch culturele
minderheden, bepalen hoe ze di t be
leid concreet invult , maar de geplande
maatregelen moeten steeds goedge
keurd wo rden door de integratie raad
van de provincie. Die integratieraad
word t o p een evenwichtige manier
same ngesteld . Niet alleen de provin
ciale e n lokale overheid moeten ver
tegenwoordigd zijn, maar ook migran
tenverenigin gen, relevaJ1le maatschap
pelijke actoren en de stuurgroepen van
de lokale steunpunten.

Er wordt de laatste jaren veel campagne
gevoerd rond lessen Nederlands voor
anderstaligen. Is dat één van de belang
rijkste pijlers van het minderhedenbeleid?
LD Het minderhedenbeleid h o udt
meer in dan dat, maar het is inderdaad
een zeer belan grijk element. Een vol 
waardig aanbod intensieve lessen Neder
lands is nodig opdat nieuwkomers op
korte tijd de taal kunnen aanleren en
zich zo kun nen inschakelen in het
maatschappelijk leven. Momenteel is
de vraag zelfs groter dan het aanbod ,
maar w ij signaleren aan de p rovincie
en ook aan de Vlaamse Gemeen schap

Lino D"Amico

da t er een tekort is. Het PRIC geeft
elk jaar een brochure uit waa rin het
volledi ge aanbod van de provincie
staa r en die brochure wordt over alle
OCMW's en sociale instellin gen van
de provincie verdeeld. Zij kom en im
mers het meest in contact m et de
socio-culturele minderheden.

Staan er nieuwe projecten op stapel?
LD We hebben onlangs bij de Vlaam 
se Gemeenschap een voors tel gefor
muleerd om m et ons budget on thaal
burea us op te richten in Vlaams-Brabant.
Zo'n onth aalbureau moet de nieu w
komers in Vlaams-Brabant individueel
kunn en beg eleiden. Uit studies is ge
bleken dat niet alleen het aanleren van

'Wij proberen de
genaeentebesturen zo
ver te krijgen dat ze
een coherent nainder
heden beleid voeren'
de taa l belan grij k is maar ook die in 
d ivid uele begeleidin g. Iem and die hi er
nieuw is moet begeleid worden op
basis van zijn persoonlijke situ atie en
achtergrond, zodat van bij het beg in
met alle nodige pro cedures kan wo r
den gestart. Alle partijen heb ben er baat
bij dat di e procedures zo snel moge
lijk op gang komen .

Is de structuur van het PRIC flexibel
genoeg om in te spelen op noden op
kortere termijn?
LD Onze opdrachten zijn vastgelegd
in een m eerjarenplan, maar als de ac
tualiteit bijkomende inspanningen ver
eist, moeten we daar als provinciaal
integratiecentrum natuurlij k op kun
nen inspelen Dat was bijvoorbeeld
onlangs het geval m et de regu larisa
tiecampag ne. Toen hebben we op heel

beren de gemeentebesturen zo ver te
krijgen dat ze een coherent minder
hedenbeleid voeren, maar zo vlak
voor de verkiezingen merk Je snel dat
Je je hiermee op heel glad ljS begeeft.

het OVB is het initiatief 'Nederlands
al s tweede taal', w aarbij lessen wor
den ingelast voor allochtone ki nderen
die met een taalachterstand te kampen
h ebben .

Vier van de vijf lokale steunpunten van
Zijn veel scholen bereid om mee te
werken aan het OVBI
het PRIC liggen in de Vlaamse rand rond
Brussel. Vanwaar die sterke aanwezig
LD Wij kunnen de scholen tot nie ts
heid van het PRIC in de rand?
verplichten. Vooral de gem eenschaps

2
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korte tijd onze gemeentelijke steun
punten kunnen inzetten en een staf
medewerker ku nnen inschakelen om
de mensen te begeleiden bij hun aan
vraag. Op zulke momenlen moet Je je
prioriteiten aanpassen. Spijtig genoeg
heschikken we omwille van de bureau
cratie niet over een even grote flex ibi
liteit als toen we n og vverkzaam waren
al s vzw. Maar anderzijds hebben we
als provinciaal inregratiecentrum wel
m eer slagkracht sinds vve in de struc
tuur va n de provincie Vlaams-Brabant
zijn opgenom en.

Gesloten gemeenschap
Om tot een harmonieuze samenleving
tussen culturen in een gemeente te
komen, moeten de gemeentebesturen
mee willen. Verloopt dat vlot?
LD Hoe vlot de samenwerking m.et
de lokal e overheid loopt, verschilt van
gemeente tot gemeente. In Asse-Zellik,
waar we een pa af maanden geJeden
gestart zijn met een PRIC -steunpul1l,
verliep alles heel vlo r. Dat komt voora l
omda t in di e gemeente al een zekere
traditie bestond inzake integratie van
vreemdelingen. Zo was er voor het
PRIC-steunpul1l er kwam al de vzw
'Sam en Leven ' die acti viteiten opzette
o m de au tOch tOne en allochtone ge
meenschap dichter bij elkaar te bren
ge n. In Zaventem verliep de oprichting
van het steunpunt dan weer anders
omdat deze gemeente die traditie niet
h eeft. Wij kunnen de lokale overheid
niet verplichten initiatieven te ne
men, we hangen voor een groo t deel
af van lrun welwillendheid . Wij pro

LD Het aantal allochtonen in de rand
ligt hoger dan in de rest van Vlaams
Brabant en de situatie is er vrij speci
fie k. Het knelpunt is vooral dat veel
allochtonen op de Franstahge gem een
schap in Brussel zij n gericht, wat het
moeilijk m aakt om die groep te ver
ankeren binnen de Nederlandstalig e
gemeenschap waarin ze wonen. Zij n
er bij voorbeeld in de gemeente waar
alloch tone jon geren wonen te vveinig
activiteiten, dan trekken die heel vaak
naar Brussel en dan ben je ze in z.ekere
zin kwijt. Anderzijds blijkt bet ook
moeilijk om zi ch als allochtOon te in
tegreren in een Nederlandstalige ge
meenschap die aan de rand van een
overwegend Franstalige gemeenschap
in Br ussel leeft. Dat merk je heel goed
in veel gemeenten van de rand.
De Nederla ndstalige gemeenschap is
er zeer gesloten. Vlaam se inwijkelin
gen in de rand vertellen me vaa k dat
he t zelfs voor hen nie t altijd eenvou
dig is om zich te integreren. Op dat
gebied is er dus nog veel werk.

scholen zijn bereid om sam en te wer
ken en een ernstig belei d te voeren
inzake allochtone leerlingen. Het pro
bleem is dat bij veel schooldirecties
nog zeer sterk de idee leefi- dat Vlaamse
ouders hun kinderen ui t de school
zulle n weghalen als ze bijv oorbeeld
het initia ti ef zouden n emen o m ont
haalklassen op te richten. Daarom is
het zo belangri jk dat alle scholen hun
verantwoordelijkheid opnemen. Als
allochtone leerlingen gelijk verspreid
worden over de scholen, krijgt ieder
een de kansen die hij verdient. Als een
school een onrhaalklas opzet waar
allochton e kinderen een heel inten
sief taalbad krijgen, wordt iedereen
daar beter van. De allochtone kinderen
leren zo veel sneller Nederlands en in
de gewone klas m oet het niveau niet
dalen, zodat de Vlaamse kindere n geen
koslbare tij d verliezen .
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Jullie voornaamste partners zijn de ge
meentebesturen en de allochtone ge
meenschappen. Hoe moeilijk is het om
die twee met elkaar te doen samen
werken?

Gelijke spreiding
Er komt de laatste tijd veel protest van
LD Hel is onze taak als provinciaal
scholen die een hoge concentratie aan
integratiecenrrum die ['vvei'" partijen zo
allochtone leerlingen hebben. Hoe pak
dic ht m og elijk bij elkaar te brengen.
ken jullie dat aan?
Elk van hen moet zij n eigen verant
LD De Vlaamse Gem eenschap heeft
woordeliJkheid opnemen . Dat is in
een onderwijsvoorrangsbeleid (OVB)
voor migranten uitgewerkt. Een school
die daaraan deelneemt krijgt extra mid
delen in verhouding tot het aantal doel
groe pleerlingen. Een va n de pijlers van

het verleden niet genoi"'g gebeurd.
Wij proberen ervoor te zorgen dat er
op dat vlak vooruitgang wo rdt ge
boekt en dat is geen eenvou dige taak .
Tina Deneyer

La province favorise I'intégration des allochtones
Le Provinciaallntegratiecentrum (PRIC - Centre Provincial d'lntégration)
assure, depuis 1992, la coordination de la politique de la Province de Bra
bant flamand en matière de minorités. La tàche essentielIe de ce centre
consiste à encourager I'intégration des allochtones dans la province .
Le PRIC compte aujourd'hui cinq antennes locales de soutien en Brabant
flamand, dont quatre dans la périphérie. Le pourcentage d'allochtones y
est en effet plus élevé que dans Ie reste de la province et la situation y
est, de surcroÎt, très spécifique. Le PRIC espère, via les antennes de sou
tien, inciter les autorités communales à mener une politique cohérente
en matière de minorités. RandKrant s'est entretenu avec Lina D'Amico,
coordinateur du PRIC.

'Dit is de regisseur, dat is de
schminl<ster, dat zwarte gat
is de camera en daar moet
je tegen praten als de rode
lamp brandt', dat kreeg Birgit
Van Mol te horen op haar
eerste werkdag bij de televi
sie, toen nog de BRT. 'Het was
écht te gek, maar ik ben blij
dat ik klein begonnen ben en
niet zoals veel 'Miss-en' die
de ene dag volslagen onbe
kend zijn en dag erna op alle
voorpagina's staan', aldus
BirgitVan Mol die inmiddels
nieuwsanker is bij VTM en al
zeven jaar in de rand woont.
10

Birgit Van Mol Dlag dan bekend zijn
van heel wat tv-program ma 's, toch
was het nooit haar ambitie om 'iets
voor tv' te doen.
BVM Toen ik zeve11lien was wilde ik
eigenlijk naar Studio Herman Teirlinck,
maar mijn ouders vond en dat ik een
'serieus' diploma moest halen. Als ik
door een krant bladerde en naar de
jobs keek die in advertenties werden
aangeboden, werd ik wanhopig, het
leek me allemaal ni ets voor mij. To t
een vriendin mij meer ve rtelde over
logopedie: dat beviel me wél. Het is
een beroep met veel verschillende
aspecten en bovendien kon ik voor
mezelf werken, dat vond ik toen heel
belangrijk. Ik was gefascineerd door
mensen met stem- en gellOorproble
men omdat ik er van dichtbij mee
geconfronteerd werd.
In het AZ van Antwerpen kreeg ik de
kans om samen te vverken met Leen
Lambrechts, een echte autoriteit op
het gebied, die ook les gaf aan Studio
Herman Teirlinck, dat was voor mij
natuurlijk een leuke linkt

lets met voeten?
BVM Mensen weten niet wat logo
pedi e allemaal inhoudt, ik krijg nog
geregeld de vraag of het iets met voe
ten te maken heeft. Ik had ooit een
acteur als patiënt en die vond het
allemaal maar flauwekul, tot hij zelf
een beroep moest doen op de logo-

Nieuw stemgeluid
Hoe komt een logopediste bij de tv
terecht?

Birgit Van Mol
'Ik houd
helemaal niet
van de term BV'
pedie. Ik vond her allemaal ontzet
tend boeiend. Je begint aan zo'n op
leiding vol idealisme omdat je ie ts
wil betekenen voor de mensen, om
dat je hen iets wil bijbrengen en in
bepaalde delen van de logopedie is
dat ook w. AnderziJds had ik soms
mijn tw ijfels omdat de grens tussen
stimuleren en frustreren vaak heel
dun is. Zo had ik een patiëntje met
het syndroom van DO'wn met wie ik
heel de week oefeningen deed , maar
na h et weekend blijkt dan dal de ou 
ders niet met het kind geoefend had
den waardoor ze alles weer vergeten
was en je van nul moet herbeginnen.
Op zo'n moment vroeg ik me wel eens
'af waar ik mee bezig was. Of een arts
met een tracheotomie (bij wie het
strottenhoofd weggenomen is) die
wee t dat hij ten dode is opgeschreven.
Wat moet je dan doen) Hem stimul e
ren en verder oefenen om te praten via
een opening in de luchtpijp, of is dat
voor hem alleen maar frustrerend?
Met patiënten die je thuis behandelt
is de band dan weer heel anders. Al
bij al heb ik het allemaal erg graag
gedaan en ik sluit niet uit dat ik ooit
terugkeer naar mijn' eerste vak' .

BVM Heel toevallig. Ik deed mijn
huisbezoeken als beginnende zelf
standige in bijberoep -daar moet ik
geen tekening bij maken zeker?- toen
ik een telefoontje kreeg van een be
drijf dat tekenfilms maakte en op zoek
was naar een nieuw stemgeluid. Ze
zagen mijn stem zitten en boden me
meteen een full-time job aan. Ik dacht,
tja, waarom niet, buiten mijn uren
zoek ik mIJn patiënten op en zodra
het patiënten besta nd groot genoeg is
laat ik di e job staan. Na een jaar wilde
ik het voor bekeke n houden , toen een
tv-producer aan mijn baas vroeg of
hij 'niemand kende', want ze zochten
nog iemand voor het programma
'Look'. Mijn baas ze i, waarom doe jij
het niet, je wilt hier toch weg. Ik dacht
oei, oei, je moet jezelf toch wel rede
lijk fantastisch vinden als je voor de
televisie gaat werken! Ik moest een
bandje opsturen dat aan een commissie
werd voorgelegd en op vrijdag kreeg
ik telefoon dat ik maandag mocht
beginnen.
Ik dacht dat ik werk had voor een
maand of drie, maar dat is dus wel
even anders gelopen. De eerste twee
jaar heb ik het wel gecombineerd met
mijn logopediepraktijk, maar toen ik
voor Tofsport werkte en een week op
twee naar het buitenland moest werd
dat heel moeilijk omda t de continuï
teit van de behandeling van mijn
patiënten in gevaar kwam.

Is het fijn een BV te zijn?
BVM Ik houd helemaal niet van de
term 'BV't In het begin ben je eerlijk
gezegd een beetje ijdel: de eerste keer
dat iemand je herkent denk je 'waw',
maar dat gaat snel over. Ik ben ook niet
van de ene dag op de andere bekend
geworden en daar ben ik blij om.
Maar het werk levert ook wel een
aantal voordelen op. Het is niet bijster
o rigineel, maar ik had anders nooit
zoveel kunnen reizen, ik had niet kun
nen diepzeeduiken of meereizen met
Verstraeten en Picard en hun lucht

ballon. Dat zijn toch dingen die heel
leuk zijn en anders ver van je af blij 
ven staan.
Op h et ogenblik dat ik overal in de
belangstelling kwam te staan, bad ik
h et wel even m oeilijk en toen ik het
aanbod kreeg van VTM om hoofdza
kelijk voor het nieuws te werken dacht
ik da t die baan mij misschien wa t
rust kon bieden , ondanks de stress
die inherent is aan de job. Je zit m eer
in een vast stra mien en komt m inder
vaak met een nieuw prog ramma
waarva n je je m oet afvra gen o f het
wel gaat 'scoren' en of de pers he t
wel zal lusten . Soms heb ik het wa t
moeili jk met het binnenzitten , m aar

'Veel mensen lijken
altij d maar lneer te
willen. Ik vind dat je
moet kunnen genieten
van de dingen waar
je mee bezig bent'
dan kon ik bij voorbeeld een cu ltureel
item presenteren of'De Laa tste Ronde'
en nu zi t er w eer wa t anders in de
pij plijn. Alleen al het nadenken over
een nieuw program m a is heel fi jn ,
maar m ijn eerste ambi tie is om wa t
ik nu doe goed te doen en er een
harmonieus privé-leven op n a te hou 
den. Veel mensen lijken alti jd maar
m eer te w illen . Ik vi nd dat je m oet
kunnen gen ieten van de dingen w aar
je m ee bezig bent.

Hondenkleren
BVM Het was nie t m akkelij k om
Antwerpen te verla ten . Je hebt er je
familie, Je vrienden , je roots en dat is

Birgit Van Mol:
'Enjoying what you do'

11

niet te onderschatten . Maar ik werkte
in Brussel , m ijn man woonde in de
h oofdstad en ik was de Al 2 zo beu als
wat. In he t begin had ik heel wat voor
oordelen wat BrusseJ betreft, ne t zoals
veel mensen , maar mi jn man heeft m ij
de stad leren kennen en ik ben ervan
gaan houden . Ik vi nd dat Brussel,
meer dan An twerpen , iets kosm opoli
tisch h eeft , volgens mij is het een
kwestie van mentaliteit.
Na een jaar of twee zijn we verlmisd
naar Grimbe rgen, ook omdat m ijn man

Birgit Van Mol is a well-known
personality from many TV pro
gram mes, today above all from her
work as a VTM news presenter, but it was never her great ambition to
work for television. Earlier she had worked as a speech therapist, and
she feil into the TV world by accident. 'My main goal is to do whatever
I am doing now as weil as I can, while maintaining a harmonious private
life. Everyone seems to want more, more , more all the time. I feel one
should enjoy what one has and what one is doing at the moment', says
Van Mol, who has lived in Grimbergen for the past seven years. 'I am
lucky because I just have to walk across the street and 1 am in the woods.
Walking under a roof of green foliage is a wonderful way to relax and
gradually become attuned to the natural world again .'

een zoon tje heeft en hij het belang
riJk vond dat die buiten kan spelen en
fie tsen. Zelf vind ik h et ook h eel fijn
om na een drukke dag thuis te komen
in ber groen . Je wordt 's morgens
wakker van het gefluit van de vogels,
je ziet bomen en de m ensen groeten
Je en da t heeft niets te maken met he t
feit dat je m et Je hoofd op tv komt ,
ze groeten je sowi eso alhoewel je in
het begin toch nog beschouwd wordt
als een inwi jkeling.
Inmiddels ben ik ook verslaafd aan mi jn
dagelijkse wand eling met de hond. Ik
sta o p, neem een douch e, trek mij n
' hondenkleren ' aan en ga wandelen .
Ik hoef maar de straat over te steken
en ik ben in he t bos waar ik dan stil
aan wa kker wordt ond er een groen
bladerendak, dat is heel r ustgevend.
Er ZiJ D overigens veel mooie plekken
in de ran d waar je rustig m ooie wa n
delingen kunt ma ken . Som mi ge m en 
sen doen tai-ehi of ze mediteren , ik ga
wa ndelen met de hond. Hij is altijd
enthous iast en doet nooit moeilij k,
dat is toch geweld ig, niet )
Geneviève Ostyn
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COUNTRY
MUZIEK

Boulevard van de Tijd verschaft toegang
de XXste eeuw, zoals dat door Maurice
tot een schatkamer met onvermoede
, Béjan veertig jaar geleden in Brussel
werd opgericht. Uiteraard zijn er ver
artistieke vondsten en kunstuitingen
uit de voorbije 20e eeuw. De mam
wiJzingen llaar de hedendaagse Vlaamse
moettentoonstelling is opgebouwd in
dans met de internationaal befaamde
Rosas Studio van Anne Teresa De
afdelingen waar verschillende kunst
Keersmaeker.
takken zoals muziek, literatuur, theater,
In het huis van de naamloze schilder
schilderkunst, film, foto en zelfs het
staan de deuren van bet atelier wijd
stripverhaal op een onderhoudende
en ludieke manier worden belicht.
open. Op de zoldering wordt het hui- ,
veringwekkend oorlogstafereel 'Guer
Kafka
niea' van Picasso geprojecteerd. Enkele
authentieke werken van surrealistische
Tussen de suggestieve decorpanelen van
het tijdelijke muziekconservatorium
en expressionistische meesters sieren
kan men niet alleen over de witte en
de wand. De doeken van Andy Warhol ,
zwarte toetsen van een reusachtige
en Vasarely hangen broederlijk naast
elkaar, terwijl je voor Ensor
en Magritte moet bukken
omdat ze op kniehoogte
werden aangebracht.
Een handige techniek
om kinderen bij het
project te betrekken.
Zij kunnen trouwens ook
terecht in een vooroor
logs klaslokaal met hou
ten banken, ouderwetse
griffels en uitnodigende
leien.

Cowboys voor I I juli
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Vlaams-Brabant telt enkele
countryclubs waar de her
innering aan idolen als Jim
,
Reeves, Johnny Cash of Chet
Atkins levend wordt gehouden. De stijl
ontstond in de zuidelijke staten van
Amerika, als variatie op de 'square
dance' en de 'mountain muslC'. Veel
melomanen haalden hun neL1S op voor
deze muziek omdat ze, volgens hen,
veel oppervlakkiger klonk dan de blues.
De Ierse en Schotse immigranten die
de eerste songs bedachten, hadden
nochtans evenveel heimwee naar het
land van hun voorouders als de zwar
ten naar Afrika. Aanvankelijk zinspeel
den de countryzangers op het harde
labeur en op hun isolement. De banjo
en de kleine viool waren de meest
geliefde instrumenten.
De 'honky tonk' ritmes verdrongen de
'swing'. Ook Hollywood speelde op
de rage in. Er verschenen zingende
cowboys op her witte doek. De laatste
decennia wint de countryrock meer
veld ten koste van nummers die wor
den gedomineerd door de zeer her
kenbare steelgitaar.
De Brabant Countryclub luistert dit par
het Guldensporenfee;t in de Zandloper
in Wemmel op. Daarnaast worden in
het Gerneenschapscentrull1 vanaf twee
uur oude volksspelen georganiseerd.
Ook Speelschaar Vaartkapoen zorgt
voor pittige animatie. En als culinaire
afsluiter organiseert de Wemmelse
Kookclub een barbecueCC'stiJll om de
vingers bij af te likken.
Wemmel, Ge Zandloper:
zondag 9 juli, tel.02/460 73 24

TENTOONSTELLING
Cultuur met een knipoog
Ook wie musea, tentoonstellingen,
concertzalen en schouwburgen maar
een saaie bedoening, zal zich gegaran
deerd niet vervelen op de tentoonstel
ling 'Ik hou niet van cultuur' die tot
J 5 oktober a.s. loopt in Paleis 2 op de
Heizel. Elke deur op de kronkelige
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Kuifje

piano wandelen, achteraan wordt ook
het binnenwerk met de kloppende
hamertjes en stangetjes getoond. De
literatuurruimte van de tentoonstelling
bestaat uit romantische slaapvertrekken
of alkoven, waar teksten van Kafka,
Garcia Lorca, Samuel Beckett en Hugo
Claus 111 hun oorspronkelijke taal wor
den voorgelezen. Wie de talrijke hand
schriften napluist, ontdekt dat heel
wat bestsellerauteurs hun teksten neer
pennen in nauwelijks te ontcijferen
hanenpoten.

In de tentoonstelling is zelfs een wijk
bioscoop nagebouwd. Nostalgische
filmliefhebbers herkennen meteen de
beroemde tandraderen uit Chaplins
'Modern Times' en de opnameset
voor bet spannendste fragment uit
Hitchcocb 'Psycho'
De bezoeker krijgt ook een selectie
foto's voorgeschoteld van topfotogra
fen als Henri Cartier-Bresson, Robert
Capa e.a.
Striptekenaars worden als vertegen
woordigers van de 'negende kunst'
evenmin vergeten. Voor de allereerste
keer kan men het appartement van
Kuifje bewonderen. In de aanpalende
kamer krioelt het van andere striphel
den. Mickey wordt geconfronteerd
met zijn voorlopers, 'the Yellow Kid'
en 'Litde Nemo'.

Callas
Hoe groot de bedrijvigheid achter de
schouwburgcoulissen wel is, wordt
duidelilk gemaakt in het luik dat ge
wijd is aan de podiumkunsten. De be
zoeker kan het podium betreden waar
hij wordt verblind door de toneelspots.
In de kleedkamer hangen de kostuums
van legendarische figuren als de Rus
siscbe danser Nijinsky, de operadiva
Maria Callas en de acteur Laurence
Olivier. In vogelvlucht kan de bezoe
ker ook kennismaken met het politiek
theater van Brecht en het Ballet van

Woodstock
I

In een rommelig kraakpand wordt de
geschiedenis van de rock- en de po
pulaire muziek geïllustreerd. Op een
metershoge flipperkast verschijnen beel
den van massa concerten als Woodstock

J u L I
en Live Aid. Affiches en de pl aten hoe 
zen h erinneren aan de fiower power,
de punkbeweging en de glitterpop.
Als de bezoeker de loopbrug m et ma
que ttes va n too naa ngevende architec
ten als Le Corbusier, Mies Van der Rohe
en Hom verlaat, wordt hij uitgenodigd
o m zelf aan de slag te gaan m et pot
lood, verfkwast of computer.
Zowel fervente kunstfreaks als onwen
nige leken kunnen van deze luchtige
tentoonstelling heel wat ops teken.

Heizei, Paleis 2. Van dinsdag tot zon
dag van 10 tot 19u. Vrijdag tot 22 u.
Maandag gesloten. Toegang 350 frank,
studenten en bejaarden 300 frank.
Nog tot 15 oktober. Info:0900100505

RETABELROUTE
Altaarstukken in
en rond Brussel
Her en der in Brussel en daarbuiten
bevinden zich prachtige altaarstukken
uit de 1 Se en 16e eeuw. In Brussel
zelf kan de bezoeker daarvoor terecht
in het 'Broodhuis' , het museum van
de Stad Brussel, de Sint-Michiels en
Sint-Goedele kathedraal , de Koninklijke
Musea voor Kunst en Geschi edenis
en het Museum va n het OCMW van
Brussel. Omdat de retabels die in de
omgeving van de hoofdstad worden
bewaard te kwe tsbaa r zijn om re WOf
," OT O
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Adrionusretobel, detail von de brandstapel
na de behandeling
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den getransponeerd
voor een tentoonstel
ling, werd door Brussel
2000 een route uitge
stippeld lan gs de kijk
plaatsen. Ook verscheen
een gids met uitleg over
deze gebeeldhouwde
altaarstukken met
beschilderde luiken.
In het kasteel va n Gaas
beek wordt in het mid
denpaneel de bewening
van Chri stus uit het
passieverhaal voorge
stel d. De zijluiken
verwij ze n naar de
kruisafneming en de
grafleg gi ng. De beelden
verkeren nog in goede
staar, maar zijn m et
geel vernis bedekt waar
door de oorspronkelijke kleurtinten
verloren gaan .
FOLK EN CABARET
Op een retabel van de Onze -Lieve
Vro uwkerk van Lom beek staat het
Afwijkend stemgedrag
leven va n Maria centraal, van haar
'Afwijke nd stemgedrag ' , zo heet de
geboorte tor aan de kroning in de
gl oedni eu we CD van de foJkgroep
hemel. De kerk was vroeger een be
lan grij k bedevaartsoord waardoor de
ZAKDOEK di e o nl a n g~ in h eLstadhuis
van Vilvoorde w erd vo org es teld. 'Af
parochi e voldoende fin anciële midde
len had om dil dure retabel te kopen.
wij ken d stemgedrag ' beeft niets met
de kiesintenti es noch met de politieke
Dieven gingen tijdens de voorbije
voorkeur van ZA KDOEK te maken. De
decennia m et verschillende stukken
uit dit kunstwerk aan de haal.
, tire] slaat op de onorthodoxe manier
van zingeIl. Tien )Jar geleden verras ten
Het ChristoffeJretabel in de Sint- Adriaan
kerk in Elsene werd waarschijnlijk be
de vier l11uzikaJlten hun fans met de cd
steld door kruisboo gschutters
'Om ni er te vergeten' Im ussen heeft
die de Zavelkerk wilden ver
ZAKD OEK ab folk groep een stevige re
fraaien We zien hoe de heilige
putatie opgebouwd . In de eigen streek
zijn rechters op de proef stelt.
zijn ze een va ste waarde op allerlei
Hij wordt gefolterd m et een
festi vitei ten , maar ook op het geren
verhitle helm en tenslotte m et , omll.1 eerde fol kfesti val van Dranouter
pijlen beschoten en ollthoofd.
gooiden ze hoge ogen
Op de gloednic mve cd q aan naast en
Merkwaardig zijn de verschil
kele nieuwe nummers vooral oude
lende houdingen en gelaatsuit
drukkingen van de fig uren, die
sucessen uit het uitge breide repenoire.
de martelaar omringen. Dit al
Gastyedetten zijn Kris De Bruyn e en
taarstuk is afkom stig uit de
het kinderkoo rfJe met Stijn, Wouter,
Antwerpse school.
Griet, Lo tte, Kaa t en Jetj e. Naast ont
roerende foJkdeuntjes brengen ze stuk
Retabelroute tot 15 november. , jes cabaret en humoristische nummers.
Info 02/650 39 22. Ook com
Ze komen vaa k verrassend uit de hoek.
bineerbaa r met de expositie
'Ik hou vall haar ' leg gen ze bij voor
'Wandtapijten uit de Gouden
beeld in de mond va n hun kapper.
Eeuw' in de Sint Michielska
Andere nummers gaan over de ramp
thedraal (02/27943 70)
toerist , de Vlaa mse literatu ur, de volks
zanger en de afwezige pappie (Mijn
Ludo Dosogne
pappie is enkel een fo to') .
GH
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Het Bruegelproject
Een majestueus groen forum voor
de Nederlandse cultuur in Vlaanderen
Op zondag 9 juli start in
Vlaams-Brabant het Bruegel
project met twee openings
plechtigheden: de tentoon
stelling 'Bruegelstudies' van
beeldhouwer Koenraad Tinel
in het park van Groenenberg
en de opening van twee nieuwe
afdelingen in de rozentuin
van Coloma in Sint-Pieters
Leeuw.
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Het Bruegelproject is een ambitieus
project dat ontstond uit de wil om de
domeinen van de Vlaamse Gemeenschap
in de Groene Gordel rond Brussel extra
te verrijken door de reeds bestaande
banden tussen parken en natuur te ver
ruimen naar cultuur. 'Tegelijk is het de
bedoeling om de parken en domeinen
van de Vlaam se Gemeenschap te ver
binden met de gemeentelijke en pro
vinciale domeinen om op die manier
te komen tot een permanente ecolo
gische, cu lturele en toeristische attractie
pooI in de Groene Gordel', zegt Marcel
Vossen, Diensthoofd Bos en Groen in
Vlaams-Brabant en stuwende kracht
achter het Bruegelproject. 'Het resu l
taat moet een geheel worden waa r
bezoekers zich kunnen verdiepen in

Nature and culture united
in the Bruegel project
On Sunday, 9 July, the Bruegel project
officially begins in Flemish Brabant. This
is an ambitious undertaking which grew
from a desire to further enhance the
areas of the Flemish Community in the
green belt around Brussels by expanding
the existing ties between parks and nature
to include culture.The result should be
an entity where visitors can steep them
selves in nature, elegant parks, beautiful
landscapes, and culture to everyone's
taste. The project wil! commence with
two opening ceremonies: one for an
exhibition in the Groenenberg park,
and the other for two new sections in
the Coloma rose garden in Sint-Pieters
Leeuw.

natuur, verfijnde parken, indrukwek
kende landschappen en cultuur op
maat van iedereen.'
In totaal gaat het om duizenden hecta
ren bos, natuur en park, en om talrijke
kastelen, bezoekerscen tra en gemeen
schapscentra.

Natuur
Tot de voornaamste natuurdomeinen
behoren het majestueuze Zoniënwoud
en het Hallerbos , golven d op de heu
vels ten oosten van de Zennevallei waar
in het voorjaar duizenden boshyacin
ten bloeien. Het bosmuseum Jan van
Ruusbroec in Hoeilaart vertelt in de
tail hoe en wat er in het Zoniënwoud
leeft. Het Tangebeekbos in Vilvoorde
en het bos van Aa in Zel11st zijn twee
gebieden waar de natuur opnieuw voor
rang krijgt op het verkeer en de indus
trie. Het waterrijke domein Zeven bron
nen in Sint-Genesius -Rode en het
domein Schaveys in Beersel en Linke
beek waar wandelaars bet golvende
Brabantse landschap en eeuwenoude
holle wegen kunnen ontdekken. De
visput van Weerde, ontstaan uit de
zandwinning bij de aanleg voor de
autoweg Brussel-Antwerpen, maar
waar de natuurlijke vegetatie en fauna

hun gang mogen gaan. Op verschil
lende plaatsen in de regio liggen klei
nere parken en bos- en natuurgebieden,
zoals het prinsenpark in Grimbergen,
Drie Fonteinen, Rolleveld en Borght
in Vilvoorde, Worl11elaar in Zemst en
Kausdelle in Overijse.
Rond het kasteel van Gaasbeek - nu
omgevormd tot museum - ligt een
spectaculair park met eeuwenoude
beuken, vijvers, verrassende p erspec
tieven en een bloeiende wijngaard.
Recent werd hier een scmtterende
Museum tuin aangelegd die een hulde
w il brengen aan de grote tuinbouwers
en fruittelers uit ons verleden. Vooral
de unieke collectie leifruitbol11en
spreekt tot de verbeelding.
Aan de overkant van de straat ligt het
Park van Groenenberg, een verfijnd
landschappelijk park uit het begin van
de twintigste eeuw, dat een groeiende
collectie lentebloeiers, rododendrons
en hydrangea's huisvest. Ook het kas
teelpark van Coloma, een rustig wan
delpark in het hart van Sint-Pieters
Leeuw met ruisende platanendreef,
vredige vijvers en een aantal merk
waardige bomen kreeg de voorbije
pren een grondige opknapbeurt. Zo
werd er een nieuwe hoogstamboom
gaard aangeplant, maar vooral werd
er een imposante rozentuin aangelegd
waar niet minder dan 2.600 rozenva
riëteiten uit de hele wereld groeien
en bloeien.
Het domein Ter Rijst in Heikruis
(Pepingen) is een uniek landschaps
park van waaruit wandelaars en fiet
sers de omliggende landschappen
kunnen ontdekken. Het domein Boes
daalhoeve in Sint-Genesius-Rode is
een intiem parkje rond een oude hoeve
waarin een levendig cultuur- en ge
meenschapscentrum is ondergebracht.
In Beersel werd recent het park Frank
veld aangelegd met een klaterend beek
je en vijvers waar kikkers en amfibieën
zich hebben genesteld.
Het Bruegelproj ect zal ook stim ulansen

geven om gebieden waar de natuur
nog volwaardig aanwezig is of waar
de na tuurwaarden he rsteld kunnen
worden, gevoelig uit te breiden . Zo
wordt op het oude vliegveld van Grim
bergen een bos van 70 h a aangelegd .
Het kasteeltje op de süe rond de prio
rij van Groenendaal krij gt een nieuwe
sociale bestemm ing en zal diens t doen
als administratief centrum van de woud

meesterij zoals het van oorsprong was.
Ook worden plannen ui tgewerk t om
de resten van de indrukwekkende ter
rassentuin uit de 18de eeuw voo r be
zoekers te ontsluieren .
Op een aanta l plaatsen ten zuiden ,
ten oosten en ten westen van Brussel
bestaan concrete plann en to t aankoop
of ontslui ting van m eer dan duizend
hec taren bos- en natuurge bied . De re-

Jarenlang droomde beeldhouwer Koenraad Tinel van een sculptuur ter ere
van Pieter Bruegel de Oude. Een monument voor een schilder die als geen
ander de ziel van de getormenteerde 16de eeuw in kleuren, vormen en ver
halen vertaalde. Die droom gaat vamlf 9 juli in vervulling met een overzichts
tentoonstelling in het Park Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw. Hoogtepunt
van die tentoonstelling is een beeld van de lijdende Bruegel, omsingeld, be
dreigd en tegelijkertijd beschermd door de vier ruiters uit de Apocalyps.
Indringende kunst in een indrukwekkend park in het hart van het Brabantse
land dat Bruegel liefhad, zoals Tinel het vandaag ook liefheeft.
'Ik wil geen anekdotiek rond de fi
FOTO ; PATRIC K DE SPIEGEL..J..ERE
guur van Bruegel', zegt Tinel. 'Zijn
kracht wil ik tonen, het genie, de
geest. Heel essentieel, visionair wil ik
het. Je moet dus niet naar een boe
renkermis zoeken, of naar het palet
van de schilder. Neen. het werk wil
alle bijkomstigheden overstijgen of
beter nog: alles wat Bruegel was en
dacht in één slag neerzetten. Bruegel
heeft de ruiters van de Apocalyps
gezien. Ze reden over zijn land. over
Vlaanderen en Europa. vermomd als
oorlog en ellende. hongersnood en
dood. Hoe kun je die verschrikkingen
in je ontroering bezweren? Bruegel
deed het door het onheil te tonen,
door de mens te schilderen in zijn
pover lot, in zijn kleinheid, in zijn lij
den en onmacht. Ik heb hem daarom
de vier ruiters van de Apocalyps meegegeven. Ik toon wat Bruegel heeft ge
zien. In de taal van mijn beelden. Die ruiters heb ik als het ware getekend in
de ruimte, in de eeuwigheid van de ruimte. Als met een potlood op een
blad papier. Maar dan in ijzer en in de lucht.'
In totaal zijn in Groenenberg 42 beelden te zien.

Ontroering
'Bruegelstudies heb ik de tentoonstelling genoemd', zegt Tinel. 'Omdat mijn
zoektocht daar te zien zal ·zijn. in smeden en lassen, in gips en oude lompen,
in mijn gevecht met metaal - mijn zoektocht naar Bruegel en naar dat monu
ment. Op die manier probeer ik mijn ontroering mee te delen. mijn ontroe
ring over u en mij, over ons mens-zijn. In de geest van Bruegel, dat wil zeg
gen fantastisch schoon en wreed tegelijk. Dat is een prachtige combinatie.
zoals alles wat in tegenpolen vecht. Zoals ijzer en vuur.'
PG

gion alisering van het ministerie van
Landbouw zal ook toelaten om do 
mein en zoals he t Park van Boechou t
in Meise, aansluiten d bij de Planten
tuin, in h et proj ect te integ reren.

En cultuur
Omdat de Groene Gordel all een zin
heeft wanneer hij een meerwaarde
biedt aan zowel de inwoners van de
regio als aan bezoekers, zal de mense
lijke aan wezigheid zeer veel aan dacht
krijgen . Eerst en vooral door natuur
en park gebiede n voor wandelaars en
fietsers zo toegankelijk mogelijk te
maken. Sommige domeinen bieden
mee r. Zoals de ro zentuin van Coloma
waar de bezoekers kunne n kennis ma
ken met rozencultuur uit de hele we
reld. Of de Museumtuin van Gaasbeek
waar de bezoekers kunnen proeven
van de rijkdom van ons erfgoed op
het vlak van de groenten - en fr ui tteelt.
In de kastelen en dom einen van Gaa s
beek, Groenendaal, Ter Rijst en Colom a
zal in de toekom st een Vlaamse en
internationale culturele prog rammatie
word en uitgebouwd. De doelgroep be
staa t in de eerste plaats uit de inwoners
van Vlaam s-Brabant en Vlaand eren,
maar voor bewoners van de hoo fd
stad, het Waal se Gewest en voor toe
ri sten uit de hele w ereld m oeten de
domeinen uitg roeien to t belangri jke
culturele poorten naar Vlaanderen .
Het Bruegelpro ject zal ook ruim te ge
ven aan kleinschalige edu catieve initia
tieven . Een eerste concreet project start
dil najaar al: een opleiding tot groen
werker in samenwerking met de Vlaam
se Dienst voor Arbeidsbemiddeli ng.
Laaggeschoolden zullen er opgeleid
worclen tot polyvalente groenwerkers
die in de parken en natuurgebieden
kunnen worden tewerkgesteld .
In 2002 organiseert het Bruegelproject
een reeks van feesteli jkheden die de
Groene Gordel defini tief aan de bui
tenwereld zull en tonen. 'Op dat ogen
blik moet de Groene Gordel een fo rum
en u itstalraa m zijn voor de Neder
landse cultuur in Vlaanderen, maar
ook een ontmoetingsplaats voor de
Euro pese culturen' , beslui t Vossen.
Paul Geerts

De tentoonstelling Bruegelstudies van Koenraad Tinel is open vanaf 15 juli tot I oktober
op vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot lau, op woensdag en donderdag op aanvraag.
Het park Groenenberg is elke dag open van a tot 20u.

Info: Kasteel Groene nberg. Konijnenstraat I72B,
1602 Sint-Pi e ters- Lee uw, t el. 02/532 37 71.

15

HENDRIK CONSCIENCE LEERT ZIJN VOLK WANDELEN

Te voet van Dworp naar Beersel
111 de zomer van J 768 veronge lukte Egidius de Blaeser
met zijn kar. Dat gebeurde in Dwo rp op d e Solh eide, waar
op de hoek va n tv,ee iandwegen nog altijd wordt herin
nerd aan het lot va n de onfortuinlij ke man. Zijn naam en
sterfdatum en de doodsoorzaak sraan er gegrift in het voe t
stuk van een stellen kruis vvaaro p een Christusfiguurtj e
prijkt dat in al zi jn eenvoud een modern kun stwerkje lijkt.
In diezelfde tijd (de tweede helft van de achttiende eeuw,
onder her bestuur van de Oostenrijkse keizerin Maria
Theresia) speelde Ziell daar vlakbij een ander drama af:
Marcus Cops werd doodg es token in be t Begijnenbos. De
jongeman was de schrik van Dworp geweest, een dronk
aard, ruziemaker ell vrouwenzo t. De mooie molenaars
dochter Glia Roosens llad hern afgewezen en zich verloofd
met Urbaan Couterman. Die brave boerenzoon of zijn va
der of hun knec ht was de dader van de moord op Cops en
het was aan de Sc.h epenbank van Dworp om uit te zoeken
hoe d e vork in de steel za t.

Conscienee vertelt
16

Dat Egidius de Blaese r ve rong elukte, is echt gebe urd. Dat
Marcus Cops werd vermoord, is verzonnen. Over het ene
drama kan ik alleen rapporteren wa t op bet stenen kruis te
lezen staat. Over h e t andere drama zo u ik uitvoerig Eene
Vmvorde wak kunnen navert ellen , het dorpsverhaal waa rin
Hendrik Conseienee de dronkaa rd Marcus , de boerenzoon
Urbaan en de mooie Cilia ten tonele voen.
Maar wie her fijne van de zaak wil
weten . moe Lhet boek van Conscience
maar zelf lezen. Het is een draak.
Ontmoetingen en botsingen van per
so nages die met veel pathos Juichen,
Jammeren , dreigen, builen en zuch
ten volgen elkaar op in een tempo
dat het ve rhaal veel trager doet lo
pen dan de Molenbeek door Dworp
vloeit. Als liefdesgeschiedenis is Eene
Verwarde Zook niet geslaagder dan als
misdaadroma n. Pas op de voorlaaLste
bladzijde word t de mooie Cilia door
de brave Urbaan gekust. Dat gaat zo:
'Hij, nu blind en dwalend, drukte
iIl sgelijks zijne verloofde tegen zijn
hart, en legde, voor de eerste maal,
een en kus op haar voorhoofd.'
En [Och beeft het verhaal mij ge
amuseerd, niet door zijn plot, wel door zijn plaats. Die h eeft
Conscience niet verzonnen maar gedetailleerd naar de wer
kelijkh eid besc hreven Hij kende de Zennestreek goed. Zijn
doc hter woo nde in Halle en hij had in die stad een vaste
uitvalsbasis, ca fé ' Lamme Gisr Op zekere dag is de schrij
ve r ongetwijfeld va n Halle naar Dw orp gelopen, voordat
bij de brave Urbaan COUlennan hetzelfde liet doen en zo
Eene Verwarde Zaak li e t beginnen .
Urbaon zette zijnen weu voort en scheen zich naar het clorp te ri chten,
welks kerkje tusschen cenigc buizen nevms de baan zich I'ffhief; maar hij

keerde welhaast ter linkerzijde af. dilald e neeler in een schaduwrilk dal,
stapte over eene kleine brug en 8in9 voorbij een ponr watermolens, die niet
verre van elkander, op eenen sma ll en waterloop stonden.

Langs de Molenbeek
Dat schadu wrijk dal, of de vallei van de Molenbeek, trekt
vandaag nog altijd een groene streep door de kaart van
Dworp. Wie er wand elt , stapt nog altijd over een kleine
brug en komt nog altijd voo rbij een paar wa termolens.
Het Dworp van d e achttiende ee uw dar Conscience in de
negentiende eeuw beschreef. heeft blijkbaar onveranderlijke,
erfelijke trekken.
De smalle Molenbeek h eeft een groot verval en daarmee
werden destijds zowel brouwerijen als papier- en karton fa
brieken draai ende gehouden. Aan de Brouwerijstraat staat
vandaag een ve rvallen gebouw, maar aan de Fabrieksstraat
leidt de H erisemmolen een tweede leven. Er wordt daar op
nieuw papier geschept in een gebouwencomplex waarvoor
'museum' een te plechtig en saai woord is.
De m ooie wand elweggetjes langs de Molenbeek lopen
parallel m e r de allesbehalve landeliJ kc\lsembergse steen
weg. Dat vlakbij een straat vol verkeersdrukte zulke autoloze
groene oases liggen , komt veel voor, maar blijft aangenaam
verrassen .
Zelf ben ik jarenlang over de Alsembergse steenweg naar
Halle ge reden o m er geschiedenisles te gaan geven zonder
ooit links o f rech s af te dalen in het spoor van Urbaan
Couterman . Dworp was voor mij niet meer dan een plaats
naam op mijn dagelijkse route en ik hield er nooit halt 
tot ik zopas Eene Verwarde Zaak las. Conscience mag dan al nie t
meer de schrijver zijn die mij en anderen leert lezen, hIJ
kan roch nog een schrijver zijn die mij en anderen leen
wandelen. Het regende soms pijpenstelen op de dag dat
wij, een gezelschap van vier zondagswandelaars, de loop
van de Molen beek volgden. Dat dèerde ons niet, want paste
vo lkom en bij het drama dat volgens Conscience op zekere
dag Dworp en oms trekfn op stelten zette.

Bergop
De Dworpenaars woonden vroeger in de buurt van hun
bee k en verplaatsten zich te voet door hun streek, naar d e
markt in Halle of de kennis in Beersel. Dat er in Eene Verwar
de Zook zo gezwind wordt gestapt door jong en oud lijkt n e t
zo gedateerd als dal er zo pathetisch wo rdt gejamme rd. En
toch zijn de afstanden die in het boek worden afg elegd e r
ni et groter op geworden. Ze zijn vandaag nog n et zo ko n
en goed te belopen als vroeger, vooral de weg binnendoor
van Dworp naar Beersel.
De molenaar en zijne dochter, baas Couterman cn zijn zoon, benevcl15 Blaas,
hun knecht, beklommen, och ter hunne woningen, den heuvel tegen welks
sleile helling de baan naor Beersel in sJingerende bochten de hoogte sc hijnt
op te kruipen.
De weg klimt omdat het landschap in de Zennestreek
golft en tussen de Molenbeek en de Kesterb eek een heuvel
rug ligt. De personages van Consci ence en de wandelaars
in hun spoor kom e n eerst op de Solheide. Die plaatsnaam

heeft een prettige betekenis: er werd vroeger gesold, met de
bal gespeeld, omdat de grond er niet voor iets nuttigers ge
schikt was. Dat heeft er op den duur gelukkig niet toe ge
leid dat er zich vandaag op de Solh eide een voetbalveld
uitstrekt en F.e. De Kampi oenen er optreedt, of da t er meer
privé-tennisbanen werden aangelegd dan dat er boerderijen
bleven staan. De Solheide is nu als vroeger schaars bewoond,
wat kan gezegd worden van de h ele weg van Dworp naar
Beersel, alsof daar vlugger en bewuster dan in andere rand
gemeenten besloten werd de namur voorrang te geven op
de verkavelin g en lintbebouwing.
De vroolijke gezellen hadden reeds het Bugijnenbosch bereikt, en evenwel
Idom immer nog de baan; ja, de helling werd zelfs nog steiler, terwijl Lij,
hijgend en lClchend, tusschen eiken kophout en onder de schad uw van hooge
beuken doorgingen. Eindelijk toch bereikten zi j eene vlakk e hoogte en hi er
werd hun weg breed en ge/ijk.
Het Bagijnenbosch was ooit eigendom van het Brusselse
Begijnhof dat zo ook een grote voorraad kaphout had. Wie
vandaag in Dworp en de andere deelgemeenten van Beersel
rondwandelt, stelt vast dat kaphouc er nog altijd als een
nuttig bezit geldt. Het word t vermalen en op de landwe
gen uitgespreid. En het is prettig wandelen, met verende
stap, op zo'n flinterhouten tapijt.

Volg de gids
In tegenstelling met "va t de naam Bruineput laat vermoe
den , is die plek een hoog te. Ze werd zo genoemd naa r een
oude steengroef waanlit bruine zandsteen werd gedolven.
Die en andere wetenswaardigheden kom ik pas achteraf te
weten door te lezen in de 'Geschiedenis van Dworp' va n
Constant Theys. De naam van die man klin kt onder streek
gidsen in de Zennevallei zoals de naam van zijn zoon, de
fameuze sportverslaggever Piet Theys, klinkt onder radio
luisteraars. Wandelaars in Dwo rp kunnen zich dan ook be
ter door een streek gids laten begel eiden dan het uitvoerige
vorserswerk van Constant The)/s te lez.en, zoals ze beter dit
artikel ku nn en meenemen dan de langdradige misdaadro
man van Conscience te lezen.
Wie de gids volg t, boudt op de weg lUssen Dworp en
Beersel halt op de Bruineput en andere plaatsen waar de
vergezichten op de Zennevallei tot in Brussel reiken.
Wat dus hunne bewondering opwekte, wo s het heerlijke Zenneda l, dat zij
van den heuvel, waarop zij nu stonden, geheel beheerschten en konden over
schouwen tot aan Vlaanderens grenzen .Van den boord der slingerende rivier
klommen dorpen en bosschen immer hooger en hooger, als bij gordels traps
gewijze op elkaar gestapeld, eerst donker en glansend groen, dan immer ver
teederend van verf. totdat alles in den blauwen hcrfstwasem als in eene
doorschijnende zee scheen te vlotten en weg te smelten.
Maar het vijftal personages van Conscience is op weg naar
de kermis van Beersel en wordt daar bij familie aan de koffie
tafel verwacht . Wij, de vier zondagswandelaars, zijn toe aan
een streekbier in Beersel en worden door de regen geplaagd.
Zij en wij steken daarom de Meigemheide gehaast over en
laten h et Gasthuisbos rechts liggen voor een andere keer.

In de diepe holle weg
Dat Gasthuisbos (u raadt het al: vroeger eigendom van het
Brusselse Sint-)allsgasthuis) vormt een grote groene vlek op
de kaart van Beersel. Het zou vandaag een betere loca tie
zijn voor een nachtelijke moord dan h et Begijnenbos. Da t
is intussen immers meer een web van landwegen tussen

bewoond en bewerkt pla tteland dan he t hoge en diepe bos
waarin Marcus Cops werd vermoord . Door, als gezegd, baas
Couterman of zijn zoon Urbaan of hun knec ht Blaas, die
gedrieën naar Dworp terugkeerden terwijl de molenaar en
zijn dochter Cili.a in Beersel bleven overnachten.
Met nog meer versnelde stappen vervo rderden zil hunnen weg, en welhaast
ondervond Urbaan dat zi jn vader gelijk had; want nu zonk de maan eemlJaps
achter de dikke wolk weg; regendroppelen begonnen te vallen en het werd
allengs zoo donker, dat men schier geene hand voor de oogen meer wa. Zij
noderden het BClgijnenbosch en konden nog een goed kwart uurs van hunne
woning verWijderd zijn , toen zij, in eenen diepen hollen weg slappende, een
zonderli ng gerucht tllsschen het nel'enss[Oonde koph out meenden te vernemen;
het was als liep daar een mensch of een wijd dier door het gebladerte.
Vader en zoon trokken hun messen en kwamen tegenover
Marcu s Cops en zijn drinkebroers te staan. Knecht Blaas
kreeg meteen harde klappeI!. En in eens lag er daar een dode
in de diepe holle weg en ging de verwa rde zaak aa n het
rollen. Tot in Dworp-dorp, op de plaals waar vroeger het
kas teel van de baron en plaatselijke potentaat stond en
vandaag hotel-resta urant Gravenhof staat. De ontknoping
van het verh aal speelt zich af in wat Con science 'h et wet
huis' n oemt. Maar ik zei bet al: de p lO[ is minder interes
sant dan de plaats, Hendrik Conscience is tegenwoordug
beter als streek gids dan als schrijver.
Brigitte Raskin

Met dank aan Ur baan De Becker,Willy Defranc, Jan Quinart,
Luc en Lisette Oscé, Roger Vanderlinden.
Wie op zijn be urt ' In de voetsporen van Hendrik Conscience' wil
wandelen, kan dat doen op zondag 16 juli 2000. onder leiding van
een plaatselijke gids. Verzameling geblazen om 14.30u aan de kerk
van Dworp (centrum ,Alsem bergse steenweg) .
Wie 'Eene Verwarde Zaak' van Hendrik Conscience wil lezen,
kan het boek bestellen door 300 fr. over te schrijven op rekening
422-1092241-83 van Zenne en Zoniën, p/a Willy Defranc, Terlaak 13.
1651 Lot, met als vermelding He.
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In mijn waarneming is het begonnen met
Het blijft wennen. Een Frans
zijn. wat zeg ik. het zou een
conditio
sine que non moe
tennisster
Dominique
van
Roost.
Ze
wint
talige krijgt een microfoon
of
verliest
een
wedstrijd
en
praat
daarover
voorgehouden en hijlzij
ten zijn om in die regering
in een aandoenlijk Nederlands. Monami
opgenomen te worden.
praat Nederlands. Het feno
Nooit meer een Nothomb.
is Van Roost geworden, de Waalse een
meen is niet nieuw. maar
laat staan een Edmond
Belgische. Ze woont trouwens in Rotselaar
wel ten goede geëvolueerd.
Leburton. Nooit meer een
en daar komt een mens niet ver zonder
Vroeger probeerde bij
Vlaams. Of in het omgekeerde geval Sabine
Nederlandsonkundige op
voorbeeld de Waal Charles
Appelmans voor de Franstalige radio en
dat hoge officiële echelon.
Ferdinand Nothomb ook al
Maar het verheugende
televisie Frans spreekt, ging ik nog niet na.
eens iets in het Nederlands
fenomeen doet zich niet
Ik hoop van wel, vind dat een kwestie
gezegd te krijgen. Wat erger
alleen voor onder Belgische
van fair play.
de ik me dan aan de man.
politici. Er mag in de Vlaam
die notabene lange tijd
se media geen onderwerp ter sprake
kamervoorzitter was. Zijn gestuntel
komen. of er komt een Franstalige
was eigenlijk zielig en om mee te
zijn zeg over doen in het Nederlands.
lachen. Maar het klonk tegelijkertijd
En er mag geen Franstalige aan het
negentiende-eeuws Belgisch en herin
woord komen in de Vlaamse media.
nerde aan de tijd dat adel en bour
of hijlzij blijkt dat min of meer in
geoisie bij gelegenheid hooghartig
het Nederlands te kunnen doen. In de
Vlaams brabbelden uit liefdadigheid.
sportwereld blinkt de laatste maanden
Dat Nothomb ouderwets was en het
blijkbaar beneden zijn waardigheid
(na Dominique van Roost de laatste
achtte behoorlijk Belgisch-tweetalig
jaren) Robert Waseige uit. de opper
duivel. Omdat de man zich hoe lan
door het leven te gaan. zoals paste bij
ger hoe meer ontpopt tot de deus ex
Maar ook minister van Financiën
zijn politieke functies. nam ik hem
machina die aan de verdoemenis van
Didier Reynders wist me al aangenaam
ten zeerste kwalijk.
te verrassen. Hij geeft zijn Nederlands
de Rode Duivels een einde kan maken.
Wat laat minister van Buitenlandse
is het voor hem weliswaar tegenwoor
Zaken Louis Michel nu een andere taal dikwijls ook foutieve taalkundige
horen. Beter Nederlands dan het Franse accenten mee. en zijn woorden poli
dig ook gemakkelijk scoren (voor mij
maar misschien niet voor iedereen om
discours van premier Verhofstadt. dat
tieke accenten die mij te liberaal zijn .
in de oren van Franstaligen misschien
Maar toch spreekt de man. die gebo
het even of hij de Belgische ploeg laat
ook aandoenlijk klinkt. Michel klinkt
ren en getogen is in Luik. zo correct
scoren tijdens Euro 2000).
Nederlands dat hij in een discussie op
zoals hij oogt. grappig en sappig en
Vergelijk de (ook weer) aandoenlijke
de Vlaamse televisie alleen maar 'alge
toch doodernstig. Maar het is voor
manier waarop Waseige in het Neder
hem wel gemakkelijk scoren met zijn
lands vragen beantwoordt met de
mene maatregel' had moeten zeggen
kennis van het Nederlands: hij stu
in plaats van 'algemeen maatregel' om
stuntelige manier waarop Nothomb
deerde germanistiek.
van mij een 7 op 10. onderscheiding.
dat deed. en u begrijpt waarom ik
Dan komt groene minister Isabelle
te krijgen. In die discussie jongleerde
beweer dat het om een omwikkeling
Durant moeilijker uit haar Nederlandse
Reynders moeiteloos met cijfers. per
ten goede gaat.
woorden. Maar ze doet haar best. pakt centages en technische termen en dat
iedere vraag onverschrokken aan en
is toch nog altijd moeilijker dan net
Er komt nog een tijd dat de van huis
jes vragen te beantwoorden.
probeert behalve verstaanbaar ook nog
uit Franstalige Belgen zo goed Neder
En dan maar beweren (aan de oppo
overtuigend te zijn. Zo komt het dat
lands spreken dat de van huis uit Vlaam
se Belgen weer goed Frans zullen moe
wat ze zegt dikwijls niet de juiste taal sitiekant) dat de paars-groene regering
niet aan nieuwe politieke cultuur doet.
ten gaan spreken. En er komt misschien
kundige maar altijd de goede ecologi
nog een tijd dat de Belgen elkaar zo goed
sche accenten meekrijgt. althans in
verstaan dat ze hun boedelscheiding be
Dat de ministers van de federale rege
mijn oren. De sympathie waarmee ik
ring min (Laurette Onkelinx) of meer
Durant beluister is zo groot als de
ter kunnen opdoeken en opnieuw samen
ergernis waarmee ik Nothomb aan
Belgisch-tweetalig zijn, mag dan nog
door het samenleven kunnen gaan.
hoorde.
verrassen. het zou gewoon moeten
Brigitte Raskin

Het kasteel van Gaasbeel{ en
zijn illustere Europese bewoners
Deze zomer vomt het
kasteel van Gaasbeek
een bijzonder geschikt
vertrekpunt voor een
reis doorheen de Euro
pese geschiedenis. Niet
alleen loopt er een ten
toonstelling van gebruiks
voorwerpen uit de tijd
van Pieter Bruegel. Er zijn
bovendien oude delen van
de hoogteburcht te zien
die tijdens recente op
gravingen werden bloot
gelegd en die een nieuw
licht werpen op de ge
schiedenis van het kasteel.
Tijdens restauratiewerken in
Gaasbeek heeft men onder de
grond restanten van de I 3de eeuwse
toren van het kasteel aangetroffen.
Ook de kasteelkelders werden terug
gevonden, alsmede een oude deur in
witte hardsteen, de kasseitjes van het
binnenplein en de fundering en van
de vroegere zuidervleugel die in 1695
door de Fransen werd kapotgeschoten .
Een en ander is deze zomer nog ter
plekke te bekijken. De nieu we gege
vens werden door het Instituut van
het Archeologisch Patrimon ium (lAP)
zorgvuldig in kaart gebracht. Ze wer
pen een nieuw li cht op de geschiede
I1l S van de hoogteburcht. 'Tijdens de
opgravingen hebben we paalgaten aan
getroffen , wa t ons doet vermoeden
dat het kasteel op een motteburcht uit
de tiende, elfde eeuw teruggaat', ver
telt conservator Herman Vandormael.
'Een motteburcht wordt zoal s een
stran dkasteel gebouwd, bovenop de
grond die uit de wallen 'werd gehaald.'

Pot met drie oren
Deze zomer loopt binnen de kasteel
muren de tentoonstellin g 'De pot van
keizer Karel. Gebruiksvoorwerpen uit
de tijd van Pieter Bruegel'. Herman
Vandormael: 'Marki ezin Marie Peyrat ,
de laatste eigenares van het kasteel , die
h et in de j 9de eeu w bewoonde, had
als kind van de romantiek een immen
se b ewonderin g voor de I 6de eeuw.

Zij heeft haar 'bui tenverbliJ fje' integraal
met meubels en gebruiksvoorwerpen
uit die periode in gericht. Met de col
lectie potten , pannen en gebruiksvoor
werpen die het kasteel vandaag ri jk is,
krij gt de bezoeker een duidelijk beeld
van hoe de kas teelbewoners in de jaren
1500 in Gaasbeek hebben geleefd . De
link m et kei zer Karel en Bruegelligt
voor de hand. Recent onderzoek heeft
aangetoond dat de bekende 'pot m et
de drie o ren' in die tijd courant werd
gebr ui kt. En van Pieter Bruegel weten
we dat hij vanuit zi jn woning in de
Brusselse Hoogstraat reg elmatig n aa r
het Pajottenland trok om er te schilderen.

Illustere bewoners
Het kasteel van Gaasbeek dat in de j 3e
eeuw we rd gebouwd door de Graven
van Leuven, heeft in zij n lan ge ge
schiedenis een aantal illuste re buiten
landse bewoners gehad en heeft daar
om ook een Europees verhaal te ver
teJlen . In 1565 we rd Lam o raal Graaf
van Egmond eigenaar van de heerlijk
heid Gaasbeek. Veel plezier heeft hij
aan zij n luxueus buitenverblijf niet
beleefd. Hij kwam in opstand tegen
Filips de Tweede van Spanje en werd
in j 568 op bevel van Alva op de Grote
Markt in Brussel terechtgesteld.
In 1695 kwam Gaasbeek in handen
va n Louis-Alexander Schockaert. Hij

was gevolmachtigd minister van
de Spaanse koning Karel II en
voerde in dien s n aam de vredes
onderhandelingen tussen Lode
wijk XIV en de Europese bond
genoten die een einde maakten
aan de Negenja rige oorlog en
leidden to t het Verdrag van Rijs
"vij k in 1697. In 1800 kwam
Paul d'Arconati-Visconti in Gaas
beek wonen. Deze afstammeling
van een beroemde Italiaanse
familie was door Napoleon tot
'maire' va n Brussel ben oemd.
Hij trouwde met Marie Peyra t,
een dochter van Alphonse Peyrat,
notoir vrijzinnige en vi ce-voor
zitter van de Franse senaat.
Markiezin Marie Peyrat ontving
in Gaasbeek o nder m eer kapitein
Dreyfus na diens vrijlating uit balling
schap. Zij schonk in 1921 he t kasteel
en een gedeelte van de gronden aan
de Belgische staat.
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Vissen
Na een bezoek aan h e t kasteel kunnen
de bezoekers in het nabij gelegen kas
teelbos de benen strekken. In één van
de drie nieuw aangelegde vijvers kan ,
mits een vergunning, worden gevist.
Na afspraak kunnen groepen van min
stens tien personen de prachtige kas
teeltuin beweken .
Voor info over het kasteel van Gaas 
beek, het Pajotten land en de andere
do meinen in de streek , Infocentr um:
021532.20.38.
Marleen Teugels

Das KastelI in Gaasbeek
ist einen Umweg wert
In diesem Sommer sollten Sie auf jeden
Fall einmal das KastelI in Gaasbeek aus
dem 13. Jahrhundert besuchen. Nicht nur.
dass dort zur Zeit eine Ausstellung von Ge
brauchsgegenständen aus der Zeit Pieter
Bruegels stattfindet. Sie können dort
auBerdem auch Teile der alten Burganlage
sehen. die erst kürzlich während der Ausg
rabungsarbeiten freigelegt wurden und ein
ganz neues Licht auf die Vergangenheit des
KastelIs werfen. Zum AbschluB Ihres Besuchs
können Sie im wunderschönen SchloBgar
ten die Beine ausstrecken.

De traditie van het goede leven
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Het bekende café 'De Rare
Vos' in Schepdaal gaat een
derde episode in zijn bestaan
tegemoet met de nieuwe eige
naars Danny De Dobbeleer
en Katja Heldenbergh. Pallie
ter en het Goede leven lij
ken terug van weggeweest.
He t begon allemaal m et ee n zeke re
Louis Moles -Le-Bai ll y, die de b ij naam
'De Rare Vos' kreeg. 'Waaro m) ', vragen
we aan Danny De Dobbeleer, die het
café sind s november 19 98 samen m et
zijn vrou w uitbaat. 'Omdat hij rood haa r
had en omdat het ook een rare man
was.. .' Hij troont ons mee naar het
mooie, antieke caféza altj e bij de in gang,
waar een inderdaad zeer m erkwaard ige
foto hangt die hier in de tuin va n h et
ca fé gemaakt m oet zijn . Een waarschijn
lijk ontklede man heeft een ton om
zich heen gehangen en h o udt een bier
kan en bierglas in de lland. Het tafe reel
ademt h elemaal de sfeer van het Goede
Leve n wals Palli eter dat propageerde .
De bazen hebben hier ken ne lijk altijd
we] van een glaasje gehOll den , want de
daarop volgende eigenaar h ad een op 
vallend rode ne us. Op ee n foro in de
achterzaa l, zien we hem met de gro te
Engelse bier- en whis kyken ner Michael
Jackson - ja, net als de zanger, maar
geen fami lie. ln zijn vermaarde boek
over de Belgische bieren schrijft deze
Jackson vol lof over 'De Rare Vos'. Hij
noteert dat h et een van de cafés in het
Paj o tt e nland is waar ze wort of jonge
lambi ek kopen bij een bro uwerij -bij
De Neve in dit geva l- om die vervol
gens te laten rij pen in de eigen kelder.

Flinke entrecote

Meer stijl voor straks

Da nny De Dobbeleer heeft een n aam
dje hem voor het ca féhoud erschap lijkt
te hebben voor bestem d. Toch is hij
muzikant en speelt trompet , onder
meer in d e harmoni e van Gooik. Hij
geeft ook les o p dat instrument aan
de academie van Beveren -Waas en hij
compon eert. Waa rom dan een café
restaurant) ' Omdat mijn vrouw dat
g raag w ilde ', zeg t hi j. 'Onze klanten
komen vooral voor het vlees: een goede
entrecote of cêlle à ]' os loo pt enorm .
De m ensen weten dat ze hier een flin
ke porti e krijgen , geen hau le cuisine.'
'Ju'(paa rdensteak (545 fr.)) is een spe
cialiteit van het buis. En in h et seiwen
zijn er m osselen voor 495 -575 fr. De

Achter h et llistorische café bi j de in
gang li ggen verschill ende zalen d ie in
het verleden geleidelijk werden aan
gebouwd, h elaas met weinig zin voor
esthetiek. Danny De Dobbeleer zou ze
graag laten verbo uw en in de stijl van
bet voorste café, m aar dat is nog niet
voor morgen . Noodgedwong en moest
e r eerst worden geïnves tee rd in een
compleet nieuwe keu ken om aan d e
veiligheidsvoorwaarden te voldoen .
Ook aan de tuin wil hij ee n en an der
vera nderen , wam hi j is nie t ec ht ge
lukkig m et de witte plastic stoelen die
nogal scheef in he t hellend gras staan,
ron d tonn e n die als tafel dienen. Zijn
publiek lij kt ec hter tevreden m e t wat
hij biedt en tijden s de warme dagen
in dit voorjaar was het zo'n overrom 
pelin g dat veel mensen geen plaats
meer vonden .
Net als haar man doet Katja Heldenbergh
alles om het de gasten IlaaI d e zin te
maken . Onvermoeibaar legt ze de lange
afstanden af tussen de keuke n, het café,
de overige zalen en de tuin.
De vorige eigenaar van 'De Rare Vos'
was een beetj e verzuurd en de om gang
met zi jn personeel w as n avenant. Nu
h eers t opnieuw een vrolijke sfeer in
de zaak , h elemaal in overeenstemming
m et de muurtegel waarop staat: 'In
mijn café zijn de mensen gelijk en
tev ree, allé , santé.'

In zijn vermaarde boek over
de Belgische bieren schrijft de
grote Engelse bierkenner Michael
Jackson vol lof over 'De Rare Vos'
dagscho tel van slec hts 33 5 fr. b lijkt
een runderspies met aardapp el in de
sch il. Voor een begeleiden d e wijn is
e r ke us te over: van de hu is"" ijn van
44 5 fr to t chiquere flessen van rond
de 10 00 fr.
En dan is er h et bier. 'Bier is altijd een
van mijn passies gewees t', zeg t Dan ny
De Dobbeleer. 'Bij ons th uis h adden ,ve
een café en ik heb vroeger zelf cider ge
brouwen . Toen ik hier kwam, wilde ik
dan ook een eigen bier. Girarcü n hee ft
dat voor mij gebrouwen. Het is een lam
biek, maar iets zoe ter gem aakt, waar 
schijnliJk met kandijsu iker en het hee t
'Rare Vos ' .'

GVS
Café-restaurant De Rare Vos, Ma rktpl e in 22,
1703 Dilbeek (Sch ep daa l) , tel. 02/569 20 86.
Doo rlopen d o pen van 10.30 tot 22.00 uu r.
Dinsdag e n woensdag geslo te n.

Sport voor allen

Vlaams-Brabant steekt een tandje bij
De provincie Vlaams-Brabant
wil zoveel mogelijk mensen
warm maken voor een ge
zonde en verantwoorde sport
beoefening. Met haar 'sport
voor allen'-actie mikt ze zo
wel op de recreant als op
de competitie- en/of top
sporter. Gedeputeerde Toine
De Coninck wil minstens
100.000 mensen aan het
sporten krijgen.
'Inves teren in spon, is inves teren in
m ensen, in hun gezondheid en wel
ziJn', zegr Toine De Coninck, die on
d er meer verantwoordelijk is voor het
provinciale sportbeleid . 'Wij willen
mensen uit alle lag en van de samenle
ving bereiken: jong en oud, man en
vroUvv, z.owel de arbeider als de top
manager, de liefl1 ebber maar ook de
topsporter.' Om dit ambitieus plan con
creet ges talte te geven h ee ft de gede
puteerde een sponbeleid uitgetekend
dat de kwaliteit van het sporten m oet
verhogen en de frequenti e bevorderen.
De lokale overheden en organisatoren
kunnen hier voor een b eroep doen op
provinciale lo gisti eke ste un. 'We b e
perken ons ni et tot passieve steun, maar
ze tten ons actief in' , verduidelijkt Toine
De Coninck . 'We nemen ofwel z.elf h et
initiati ef om manifestaties te organi
seren, ofwel biede n w ij o nze diensten
aan aan anderen. In overleg met de
sporr- en milieu sector zoeken we ook
naar b et uitbouwen van polyvalente
terreinen, waarbIj de beoefe naars van
milieuhind erlijke sporten zoals klei
duifschieren, zweefvliegen, gocarting ,
enz. eveneens aan hun trekken komen.
Dit is een toraal nieu we benadering
in h et provi nciaal sportbeleid.'

Professionele begeleiding
Met een doorg ed reven s portpromo tie
w il de provi ncie vooral niet- sporters
er toe aanzetten om de spieren te strek
ken. De Provinciale Seni orensportdag
past perfect in dat kader, evenals d e
Farniliespo rtdag en de Perso neel sport
dag, maar ook de Jeugd krij gt de volle
aandacht. Via h et Vlaams Bureau voor
sponbegeleiding (VLABUS vzw) w il

de provincie een anrwoord geven op
de stij gende vraag naar meer en betere
sportbegeleiding. VLABUS vzw stelt
professionele lesgevers rer beschikking
van elke orga.nisa to r van sp ortacti vitei
ten zoals gemeentebesturen, sportraden,
sportdiensten, bejaardenbon den en
andere ~oc i o -culLurel e en vrije-tiJds
verenigin gen. Toine De Coninck: 'De
organIsatoren m oeten kunnen terug
vallen op gekwalificeerd personeel want

'Investeren in sport is
investeren in mensen, in
hun gezondheid en welzijn'
de hvaliteitsver betering va n h et spor
ten vinden we heel belangrijk. Wij heb
ben daaromtrent ook een akkoo rd af
gesloten met de Vlaam se Trainersschoo l
(VTS) van het Bloso die onze monitoren,
trainers en andere leiding gevenden zal
opleiden. Er zijn in het verleden al wel
ko rte bij scholingen gegeven maar die
opl eidingen willen we verder uitbrei
den. Draaischijf hierbij zijn de sport
regio's di e nu op kruissn elheid begin
nen te komen.'

ten beschikken over een sportdienst,
begon bij hem een alarmbel te rinkelen.
Vlaams-Brabant scoort hiermee immers
het slechtst van alle provincies. Een
aal1lal gemeencen heeft wel een sport
raad en enkel e anderen h ebben een
spo nambtenaar, maar in maar lief5t
22 gemeenten blijven de inwoners ver
stoken va n sponfaciliteiten. Toille De
Coninck deelde de provincie in in acht
regio 's om die gaten re di chten , een
indeling die gebeurde in overleg met
de Bloso-inspectiedienst, d e Stichting
Schoolspo rt, d e provincial e sportraad
en de gemeenten. Toine De Coninck:
'Wij hebben vie r sportmonitoren aan
geworven die elk verantwoordelijk zijn
voor twee regi o's. Wij drage n de admini
stratieve kosten en stellen daarbij n og
een s 2.500.000 frank ter beschikking
ten beb oeve van deze reg iowerking De
gemeenten van hun kant dragen 1 frank
bij per inwoner. Twee keer p er par zal
een gemengd samengestelde stuurgroep
de werking evalueren '. Gedeputeerde
De Coninck is bij zo nder trots dat hij
erin slaagde Oln ook d e fa ciliteitenge
meente Wezembeek-Oppem te laten
aansluiten bij deze regiowerking.
Het Beleidsplan Sport 2000 kunt u gratis
aanvragen bij de Provinciale Sportdienst.

Rode lantaarn

Diestsesteenweg 52, 30 I 0 Leuven.

Di e sponregiowerking is overigens
een stokpaardje van gedeputeerde De
Coninck. Toen hij h oorde dat slechts 17
van de 65 Vlaams-Brabantse gemeen 

Tel. 016/26 76 61,fax 016/267651,
www.vl-brabanr.be/sport.
E-mail : sport@vl-brabant.be

Flor Stein
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Een wereld vol rozen
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Het park van Coloma bevindt zich op
slechts enkele minuten van de ring rond
Brussel. in het groene Pajonenland,
en maakt samen met onder meer de
schitterend e ka steelparken van Gaas
beek en Groenenberg deel uit van de
'Groene Gordel' rond Brussel. Voor elk
park in deze groene gordel werd ge
zocht naar een specifiek aantrekkings
punt en voor Coloma werd dat de
rozentuin.

In het prachtige land
schappelijke park rond
het kasteel van Col oma in
St-Pieters-leeuw, heeft
de Vlaamse Gemeenschap
de voorbije jaren een
schitterende rozentuin
aangelegd. Vanaf I I juli
gaan er twee nieuwe
rozentuinen open die let
terlijk een 'wereld vol
rozen' zullen tonen.

Vitrines met rozen
Het eerste formeel aangelegde deel is
opgevat als een soort gemeentelijk rozen
park, waar het wapenschild van de ba
ronie Roose wordt uitgebeeld, thans
het blazoen van de gemeente St-Pieters
Leeuw. Ook de domineren de kleuren,
wit en rood, zijn die van de gemeente.
In dit deel staan 145 variëteiten, voor
namelijk grootbloemige rozen en tros
. en heesterrozen. Tegen de centrale per
gola groeien een aantal klimrozelaars.
De tuin is doorsneden door taxushagen
in geometrische patro nen, dle op ter
mijn twee meter hoog moeten worden
en een soort kamers moeten vormen
waardoor men de indruk krijgt door
een museum te wandelen met vitri
nes waarin de rozen zij n uitgestald.
Het tweede deel van de rozentuin is
een ode aan de Vlaam se rozenverede
laars zoals Louis Lens en h et Rijkssta
tion van Melle. Hier 'werden bijna 400
variëteiten samengebracht die de trots
uitmaken van ons rozenpatrimonium.

levend geschiedenisboek
De derde tuin die dit jaar opengaat is
een levend geschiedenisboek. Hier
groeien een lOO-tal o ude rozen die
een chronologisch overzicht geven

van de rozengeschiedenis sinds de
oudheid. Alle belangrijke stamouders
van de moderne roos zijn hier aange
plant. Maar ook een verzameling van
een 60-tal resistente rozen die niet
alleen uitmunten door hun groei- en
bloeikwaliteiten, maar die ook goed
bestand zijn tegen de m eest voorko
mende rozen ziektel1. 'Hiermee sluiten
we aan bij een aantal basisldeeën die
we terugvinden in alle parken en tui
nen die Bos & Groen beheert in de
Groene Gordel', zegt Marcel Vossen
van Bos & Groen, groot promotor van
de rozentuin van Coloma en ook stu
wende kracht achter her Bruegelproject
dat elders in dit maga zine aan bod
komt. 'Wij vergasten de bezoekers op
het beste uit de sector, m et veel inte
resse voor de geschiedeni s en met
een grote eerbied voor het leefmilieu
in onze verstedelijkte regio. De Rozen
tuin is interessant voor vak lui , vertroe
telr het publiek met een o nvergetelijk
kijkspektakel en inspireert amateurs om
in de eigen tuin aan de slag te gaan.'

de Europese Unie, uit Oost-Europa,
het Midden-Oosten, Noord-Amerika,
Australië en Nieuw-Zeeland. Het zijn
allemaal toprozen die bekroond werden
op rozenconcours en die gekozen wer
den in samenspraak met rozenvereni
gingen van de betrokken landen. 'Op
die manier ve rkreeg de Rozentuin met
een een representatieve selectie en
legden we de basis voor verbreding
en uitdieping in de toekomst', zegt
Marcel Vossen .
Deze tuin w erd aangelegd in een in
form ele, landschappelijke stijl. Ook dit
is weer een verwij zing naar het verle
den. In de I 9de eeuw vervingen de
toenmalige bewoners van Coloma naar
de mode van de tijd de formele Franse
tuinen door een landschappelijk park,
zoals nu n og duid elijk te zien is. Elk
onderdeel van de internationale rozen
tuin kreeg ook een speels lokaal accemje
mee, zoals een zithoek m e t wijnvaten
in de Franse tuin, hagen die golven als
wind en water in het Nederlandse deel,
een vikinggraf bij de Scandinavische
rozen, een zoemsteen bij de Alpenro
zen, enz.
'De rozentuin tih het oude domein op
een nieuw, hoger niveau als een Vlaams
centrum voor rozencultuur in het hart
van Vlaams-Brabant, met na tionale en
internationale uitstraling ', zo besluit
een fiere Vossen.
Paul Geerts
De rozentuin is dagelijks toegankelijk voor
het publiek van 10 tot 20u, behalve op
maandag. De nieuwe tuin met oude rozen
en de internationale rozentuin gaan open

lokale accenten

vanaf dinsdag I I juli.

In de vierde en grootste tuin tenslotte
bloeien rozen uit bijna alle landen van

02/5322038

Info: Bezoekerscentrum Gaasbeek,

11- JULI
---

VlaDlingen zijn er vroeg
bij ODl te vieren
Een greep uit de geplande
I I julivieringen in de rand
toont aan dat de Vlamingen
niet tot I I juli willen wach
ten om de Guldensporenslag
te herdenken. Wellicht om
vroege vakantiegangers te
gerieven werd in Overijse,
Sint-Pieters-Leeuw en Die
gem al tijdens het laatste
weekend van juni een feest
programma afgewerkt met
overal veel muziek.
Tervuren is er ook vroeg bij; Daar wordt
de Vlaamse feestdag van 30 juni tot
2 juli gevierd. Op vrijdagavond 30 juni
is er op de Markt een concert van
Marjan Debaene en de groep Ambro
zijn. De Jeugddienst en Katapult zor
gen zaterdag van 10 u. tot 17 u. voor
de nodige animatie op de speelmarkt.
Springkastelen, een avonturenbaan en
een klimtoren staan ter beschikking
van het jonge volkj e. De VVV zorgt met
Afrikaanse muziek en met typische
drankjes voor een exotische sfeer.
Op zondag 2 juli staat er een familiale
fietstocht van twintig of vijfendertig
kilometer op het programma. Vertrek
tussen 13 en 15 uur.
Zaventem viert de Vlaamse feestdag op
I juli om 20 u. in het gemeentelijk
auditorium aan de Hoogstraat met
optredens van Della Bosiers en Ben
Van Der Linden.
De kas teelfeesten in Beersel staan tra
ditiegetrouw in het teken van de Gul
densporenherdenking. Zaterdag 1 juli
om 15 uur maken de Zwaardridders
van Sint-Joris en het circus Patapoef
hun opwachting en vanaf 19 u. is er
volop muziek met ZjefVanuytsel,
Christin a Branco, Ambrozijn en El
Kholoud. Zondag 2 juli begint het feest
om 10 u. met Arjaun en met Miek en
RoeI. In de namiddag maakt de groep
Algo Mas een muzikale reis door de
Spaanse geschiedenis. De Zwaardridders
voeren vanaf 16 uur authentieke mid
deleeuwse steekspelen te paard op.
Daarna is er nog een optreden van

Balletgroep Pirouette. Tijdens de Beer
selse kasteel feesten kan de bezoeker
doorlopend aanschuiven aan de mid
deleeuwse barbecue en aan de stands
met streekeigen producten.

Eurofolie en dansfolie
Veel muziek ook in Drogenbos in een
grote tent op de parking van de GB met
op 7 juli vanaf 20 uur Donna's Dans
folie en op 8 juli de VTM Soapband.
Op 10 juli is er om 2 I uur op het
binnenplein van het gemeentehuis een
optreden van de dansgroep Imago Tij!.
Minister Ben Anciaux reikt de prijs
van de culturele raad van Drogenbos
uit en het Vlaamse feest wordt afge
sloten met een vuurwerk.
Wezembeek-Oppem viert op 8 Juli in

Alfred den Ouden een bloemlezing van
Vlaamse liederen en muziek, geschreven
en verzameld in de voorbije dertig jaar.
Omstreeks 16.30 u. spreekt professor
Stefaan Top van de KU Leuven over
volkscuhuur en culturele identiteit.
In Wemmel is er op 9 juli in GC De
Zandloper een concert van country mu
ziek. Er staan ook doorlopend oude volks
spelen op het programma optredens van
volksktmstgroepen op het programma
en in de vooravond sist barbecue.
Dilbeek is de enige gemeente in de
rand die feestviert op 11 juli zelf Om
1 1 u. is er een academische zitting in
het gemeentehuis. Het guldensporen
spel voor kinderen van acht tot veertien
jaar begint om 13 u. rond het gemeente
huis, en om 20 u. zijn er optredens
van de rockgroep Toendra en van
Guido Belcanto.

Mens en leeuw

het gemeenschapscentrum De Kam.
Vanaf 14 u. is er kinderanimatie en
het Vlaams volksfeest, met ondermeer
een barbecue, begint om 18.30 u. In
Meise staat op 8 en 9 juli EUROfolie
op het programma. Zaterdag begint
om 21 u. een party met li ve-optredens.
Een deel van de opbrengst gaat naar
Artsen Zonder Grenzen. Op zondag
9 juli start om 14 u. in het domein
Neromhof een groot volksfeest. Algo
Mas is met zijn muzikale reis door de
geschiedenis van Spanje op 9 juli om
J 5 u. in de Kasteelhoeve van Hoeilaart
te gast. Naast andere optredens verzorgt

op 1 1 juli wordt op de toegangsbrug
naa r het kasteel van Gaasbeek het beeld
je 'Vlaanderen die leu' plechtig inge
wijd. Het 70 cm hoge bronzen beeld
je werd ontworpen door kunstenares
Kristien Praet (41) uit Stevoort. Zij is
lerares aan de kunsthumaniora van Genk
en maakte al verschillende expressieve
bronzen beelden, waaronder 'de spe
culaasbakker' in Hasselt en' de bier
proever' in Diest. Het beeldje 'Vlaan
deren die leu' stelt een leeuwenfi guur
voor in mensengedaante en houdt in
de ene hand een kan vast waaruit water
stroomt in de drinkbeker in de andere
hand. Volgens voorzitter Ivo Lemaire
van de vzw Vlaanderen die leu sym bo
liseert het beeldje de Vlaamse ziel.
Samen met het beeldhouwwerk wordt
ook het boek 'Een wandeling door
Vlaanderen anno 1302' voorgesteld,
met onder meer beschrijvingen van
steden, burchten, begijnhoven en ab
dijen ten tijde van de Guldensporen 
slag. Het boek kost in voorverkoop
249 fra nk en na 11 juli 399 frank.
Info: Ivo Lemaire, tel. 02-569 14 34, GSM
0476-05 52 25, email www.vl-die-Ieu.be

Willy Fluyt
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Een beeldhouwwerk voor koning Boudewijn
Ik maak daarnaast ook al ruim vijftien
jaar reportages voor vakbladen. Dat valt
zonder problemen te combineren
met beeldhouwen.

In de prijzen
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Een gast in de rand voelt
Rainer Gross (47) zich hoe
genaamd niet. 'Ik woon al 23
jaar in België. Dat is ongeveer
even lang als ik in Duitsland
heb gewoond. Ik voel mij hier
thuis', zegt de vertaler-jour
nalist. Gross kwam hier ook
in de ban van kunst. Onlangs
onthulde Kraainem zijn beeld
houwwerk 'Evenwicht' op de
Koning Boudewijnrotonde.
'Zeventien jaar hebben mijn echtge
note en ik in Kraainem gewoond,
nadat we eerst een tijdje in Sint-Pie
ters-Woluwe en in het centrum van
Brussel hadden doorgebracht. Drie
jaar geleden zijn wij beginnen bouwen
in Vossem (Tervuren). Wij wonen en
werken in een internationale en meer
talige omgeving. Duits is wel een offi 
ciële taal in België, maar mijn eerste
contacten toen ik vanuit Berlijn hier
aankwam, verliepen in het Frans. Nu
werk ik vooral in het Engels. Neder
lands had ik in Brussel en in Kraainem
wegens de faciliteiten niet echt nodig
(zegt Gross in meer dan behoorlijk
Nederlands, nvdr.). Bovendien scha
kelen Vlamingen omwille van hun
talenkennis makkelijk over naar een
andere taal.
Mijn kennis van het Nederlands was
vooral passief. maar nu ik in Tervuren
woon, moet ik die taal natuurlijk ook
actief gaan gebruiken. Daar ben ik

eigenlijk blij om, want ik hoop zo
mijn contacten te kunnen verruimen.
Meertaligheid vind ik heel belangrijk,
verrijkend ook. Het beeld dat ik voor
Kraainem maakte, past ook in die
optiek. De opdracht was een werk te
maken voor de vernieuwde Koning
Boudewijnrotonde. Het moest een eer
betoon worden aan de overleden ko
ning en dan vooral een weerspiegeling
van zijn visie en persoonlijkheid.
'Evenwicht' symboliseert de verzoe
ningszin van Boudevvijn, zijn wil om
verschillende groepen en gemeen
schappen met elkaar in conract te
brengen. Vandaar de dialoog van vor
men (twee bogen en een rechte) en
materialen (staal en hout).

Schrijven als broodwinning
Die dialoog maakte altijd deel uit van
mijn werk. Natuurlijk en industrieel
materiaal contrasteren. Vroeger werk
te ik met steen en maar pas sinds kort
met staal en hout. Als je met nieuwe
materialen werkt, experimenteer je
automatisch ook met nieuwe vormen.
Als beeldhouwer moet je vooruit gaan
in je werk; Je mag je niet beperken tot
jezelf. Maar het' grote pu bliek' berei 
ken is een lang en moeilijk proces. Daar
heb je geld en materiaal voor nodig.
Schrijven blijft daarom mijn brood
winning. Ik ben vertaler van beroep.
België is een ideale markt voor verta
lers door de vele internationale instel
lingen en bedrijven.

Van in mijn schooltijd was ik al ge
boeid door kunst. Toen ik eenmaal in
België was heb ik mij laten verleiden
door een folder en heb avondschool
gevolgd aan de academie van Sint
Pi eters-Woluwe. Enige tijd later vond
ik mijn weg in de journalistiek en heb
ik het beeldhouwen jaren links laten
liggen. Maar nadat ik in 1991 de eerste
prijs Louis Schmidt behaalde, heb ik
de draad opnieuw opgepikt. Sindsdien
heb ik regelmatig tentoongesteld en
heb ik nog andere prijzen gewonnen.
Ik verzorgde ook plaatsgebonden kunst 
installaties en begon meer monumentaal
te werken. Een van mijn werken staat
voor het cultureel centrum van Woluwe.
'Evenwicht' was een al bestaand ont
werp van mij. Ik zag er meteen een ver
"vijzing in naar de opvattingen van
wijlen koning Boudewijn: het is be
langrijk je eigen culturele roots te be
houden, maar uitwisselingen zijn zo
veel verrijkender. Z.oals de vroegere
Amerikaanse president ]efferson zei:
'Als twee mensen elkaar ontmoeten
en elk een dollar uitwisselen hebben
ze nog altijd maar een dollar. Als die
zelfde twee mensen elk een idee uit
wisselen hebben ze elk twee ideeën
en dus een winsituatie.'
Rainer Gross

Von Berlin nach Vossem
Rainer Gross lebt bereits seit 23 Jahren in
Belgien - zunächst wohnte er in Kraainem
und Sint-Pieters-Woluwe und nun in Vos
sem - , etwa ebenso lange wie früher in
Deutschland. Der Übersetzer und Journa
list fühlt sich hier denn auch zu Hause und
sein Niederländisch ist mehr als passabel.
In Belgien geriet Gross auch in den Bann
der Kunst, genauer gesagt der Bildhaue rei,
und seitdem hat er bereits regelmäf3ig aus
gestellt und auch einige Preise erhalten.
Überdies wurde kürzlich in Kraainem seine
Skulptur 'Evenwi<ht' (Gleichgewicht,Aus
geglichenheit) an der Koning Boudewij n
Rotunde enthüllt.

