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“Wij zijn geen Franskiljons”

Een gesprek met schepen Pascaline Riera Storms (LB-UF)
Met Pascaline Riera Storms (LB-UF) krijgt Wezembeek-Oppem een erg jonge schepen in
het gemeentebestuur. Ze is 24 jaar, net van de universiteit en zorgt misschien voor een
frisse wind in het schepencollege. ,,Je ziet en hoort hier alleen onenigheid tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, maar we kunnen beter contact leggen”, vertelt ze.
We treffen Pascaline Riera Storms in de vergaderzaal van het
gemeentehuis. Het is allemaal nog nieuw voor haar. Met haar
amper 24 jaar is ze de jongste schepen. Haar vader is afkomstig
van Panama, haar moeder uit Antwerpen. Zo’n vijftien jaar
geleden verhuisde het gezin van Brussel naar WezembeekOppem. De nieuwe schepen is Franstalig, maar heeft het
Nederlands prima onder de knie. Haar accent kan ze echter niet
verbergen. Pascaline heeft een universiteitsdiploma rechten op
zak en is gespecialiseerd in verzekeringsrecht. Ze wilde zich net
op het solliciteren storten, maar daar staken de verkiezingen
voorlopig een stokje voor. Ze kreeg sport, jeugd en informatie
als bevoegdheden.
“De burgemeester had me gevraagd de lijst te versterken”, vertelt
Pascaline. “Ik heb geen zware campagne gevoerd. De uitslag
heeft me dan ook verrast. De kiezer heeft heel vrouwelijk

gestemd en blijkbaar ook jong. Ik heb steeds interesse gehad voor
politiek. Vooral in de politieke situatie van Latijns-Amerika. Op
school werd er vaak over politiek gepraat en dat boeide me. Het
gemeentelijke niveau spreekt me extra aan. Je hebt direct contact
met de mensen.”
Sport en jeugd
Pascaline heeft al enkele ideeën die ze wil uitwerken, vooral op
het gebied van sport. “Wezembeek-Oppem heeft een prima
sporthal. Veel verenigingen maken er gebruik van. Toch is het
niet voor iedereen duidelijk hoe de sporthal gereserveerd moet
worden. Ik wil die werking dynamiseren. Ik hoop zo ook meer
jeugd aan het sporten te krijgen. Wezembeek-Oppem heeft wel
goede sportverenigingen, kijk maar naar de basketclub. Maar
ook de individuele sporter moet aan bod komen.”
De kersverse schepen stelt haar hoop in de jeugd om een beter
contact tussen Franstalige en Nederlandstalige inwoners te
leggen. “Er zijn vandaag twee jeugdhuizen in WezembeekOppem. Een Nederlandstalig en een Franstalig. Waarom kunnen
ze niet samen activiteiten organiseren? Je ziet en hoort alleen
onenigheid tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, maar we
kunnen beter contact leggen.”
Samenwerken
Pascaline hoopt ook in de politiek beter samen te werken met de
Nederlandstalige oppositie, al beseft ze best dat dit niet met een
vingerknip kan. “Ik ben nieuw in de gemeenteraad en tijdens de
eerste zitting was ik verbaasd over de hevige reactie van mensen
van Voorpost in het publiek”, vertelt ze. “Er stonden twintig
mensen met een Vlaamse leeuw te zwaaien. Ze noemden ons
Franskiljons. Dat klopt niet, wij zijn geen Franskiljons. We leven
in een Vlaamse gemeente waar de Franstalige inwoners faciliteiten hebben. We spreken Nederlands op de gemeenteraad.
Waarom zien de mensen daar agressiviteit in? Ik hoop dat we
met de Nederlandstalige oppositie kunnen samenwerken en dat
zij ook echt ‘open’ staan. We werken immers voor dezelfde
inwoners, dus dat doen we beter samen. Misschien lukt dat wel,
nu er meer vrouwen in de gemeenteraad zetelen… Ik ben jong,
misschien wat naïef, maar ik heb nooit problemen gehad als
anderstalige. Mijn familie woont in Antwerpen, ik heb in Leuven
gewoond, dus waarom moeten er hier problemen zijn?”
Bart Claes
Achttien zetels voor Union, vijf voor OPEN en een volledig
Franstalig schepencollege. Dat is in een notendop het nieuwe
gemeentebestuur van Wezembeek-Oppem. Vorige maand stelden
we kersverse schepen Frédéric Petit (UF) en gemeenteraadslid
Frank Vandendael (OPEN) voor. Deze keer komen de jongste
schepen, Pascaline Riera Storms (LB-UF) en gemeenteraadslid
Karen Kelchtermans (OPEN) aan bod.
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“Meertaligheid is een
verrijking”

Een gesprek met gemeenteraadslid Karen Kelchtermans
(OPEN)
Voor Karen Kelchtermans (OPEN) is politiek niets nieuw. Ze werkt op een ministerieel
kabinet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vader Theo Kelchtermans (CD&V) verdiende
zijn sporen in de nationale politiek; nu is het de beurt aan Karen als nieuw gemeenteraadslid in Wezembeek-Oppem. “We moeten de meertaligheid van onze gemeente niet
als een verarming zien van onze taal, maar als een verrijking van ons leven”, vindt ze.
Karen is moeder van twee dochtertjes en
woont met haar gezin aan de rand van de
gemeente in een prachtige, oude villa. Ze
dacht nooit in de politiek te stappen, maar
toch is het nu zo ver. “Op de een of
andere manier bleef ik er toch toe
aangetrokken. En zeker hier in Wezembeek Oppem”, vertelt Karen. “Het is
onbegrijpelijk dat een gemeente niet voor
het allerbeste kiest voor zijn bevolking.
Dat er soms politieke of historische
redenen zijn om iets wel of niet te doen,
stoort mij. Dan gaat het immers niet meer
om de essentie. Die essentie is een goed
gemeentelijk beleid voeren voor iedereen.
Ik denk dat ik politiek met de paplepel
heb binnen gekregen, maar de plaats waar
ik ben opgegroeid is niet te vergelijken
met het internationale karakter van
Wezembeek-Oppem. Daardoor kijk ik
misschien net anders tegen de politiek
aan. Mensen willen geen ruzie, ze willen
oplossingen. Dat heb ik geleerd van mijn
vader. Ik neem graag Genk als voorbeeld.
Daar wonen zeventig nationaliteiten in
harmonie met elkaar.”
Het nieuwe gemeenteraadslid hoopt
bruggen te bouwen tussen de gemeenschappen in Wezembeek-Oppem. “Beide
kampen moeten met een open vizier naar
elkaar toe gaan. Ik hoop dat er meer
gemeenschappelijke activiteiten komen.
Kijk naar Verkesmetrock, dat is het enige
evenement dat ik ken waar beide taalgemeenschappen aanwezig zijn. Zulke
evenementen zijn meer nodig. Ik heb al
enkele ideeën. Waarom geen ‘Start To
Run’-programma opstarten in de
gemeente? Of een Finse looppiste
aanleggen? Meer speelpleintjes, want dat
zijn prima ontmoetingsplaatsen voor
kinderen, ouders en grootouders. Of
brochures met het volledige culturele en

sportieve aanbod, ongeacht de taal die
gesproken wordt. Of een meertalige,
interactieve website waarop ook suggesties van de burgers welkom zijn, ... Alle
voorstellen voor een ‘beter samenleven’
van de gemeenschappen zijn meer dan
welkom op mijn e-mailadres karenkelchtermans@hotmail.com. Ik zal ze met veel
plezier aftoetsen in de gemeenteraad. We
hebben nu met Pascaline Riera Storms
ook een jonge, veelbelovende schepen van
informatie, sport en jeugd. Ik hoop dat
ook zij voor meer samenwerking is tussen
de gemeenschappen.”
Accepteren
De toenadering kan niet van één kant
komen. Ook de Vlamingen in Wezembeek-Oppem zullen volgens Karen water
bij de wijn moeten doen. “We moeten als
Nederlandstalige gemeenschap een aantal
dingen accepteren en ook durven
toegeven. Zoals het feit dat de Franstalige
lijst de absolute meerderheid heeft. Hoe
pijnlijk dit ook is voor de Vlamingen die
hier al generaties lang leven, het is niet
door onze ogen te sluiten en in onze
staart te blijven bijten dat we de situatie
zullen veranderen. Integendeel, wij zijn
de rand van een internationale stad, de
hoofdstad van Europa. We moeten die
meertaligheid van onze gemeente niet als
een verarming zien van onze taal, maar als
een verrijking van ons leven. Onze
kinderen hebben de kans om in het Engels
naar de basket te gaan, de chiro in het
Nederlands, of de gym in het Frans. Een
uniek voordeel in Vlaanderen. Weet je,
veel Vlamingen uit Limburg benijden mij
dat ik mijn kinderen meertalig kan
opvoeden. Wie denkt dat iedereen
dezelfde taal moet spreken, zal de trein
missen.”

De Franstalige meerderheid zou meer
kunnen doen, vindt ze. “De huidige
meerderheid stelt zich in dit verband niet
groots op. Als ze slim en toekomstgericht
was, dan had ze ook een Vlaamse schepen
aan boord gehaald. En op termijn
misschien een Duitstalige of een Engelstalige.”
Sexy
Deze meertaligheid is in de hele Vlaamse
rand de tendens. Karen Kelchtermans
denkt dat de gemeente zal blijven
internationaliseren. “Er zullen hier meer
buitenlanders komen wonen, gewoon
omdat dit een fantastische gemeente is.
We moeten onze krachten bundelen om
aan een nieuw soort Vlaamse, internationale identiteit van Wezembeek Oppem te
werken. Zo wordt onze gemeente ook
opnieuw sexy voor de Vlamingen. We
mogen niet blijven stilstaan bij het
verleden en we moeten met creatieve
oplossingen aan de toekomst werken. Dat
betekent voor mij zeker geen aansluiting
bij Brussel, verre van. De territoriale
grenzen van Vlaanderen zijn vastgelegd,
de kaarten zijn gelegd. De Vlamingen
zullen nooit accepteren dat er aan die
grenzen wordt geraakt. Ik ben ervan
overtuigd dat Vlaanderen gastvrij en
ruimdenkend genoeg is om met deze
Europeanisering om te kunnen gaan. Zou
het niet mooi zijn als Wezembeek-Oppem
een rolmodel werd voor de andere
faciliteitengemeenten? Dromen is fijn,
maar om echt vooruit te kunnen gaan
moet je ook afscheid nemen. Dat is in
alles zo.”
Bart Claes
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“Ik zweer de verplichtingen
van mijn mandaat trouw na
te komen”
Uit de gemeenteraad van 2 januari 2007
> De feestzaal zat afgeladen vol voor de installatie van de nieuwe
gemeenteraad. Burgemeester François van Hoobrouck d’Aspre
(LB-UF) had bus-aan-bus laten weten dat iedereen welkom was
en dat aan de aanwezigen een drankje aangeboden werd na
afloop. Dat zijn uitnodiging minder onschuldig was dan ze op
eerste gezicht leek, werd snel duidelijk. Voor hij de vergadering
opende, wilde hij een verklaring voorlezen over de eedaflegging.
Vroeger zwoeren de raadsleden trouw aan de koning, de
grondwet en de wetten van het Belgische volk; nu heeft de
Vlaamse regering in haar gemeentedecreet een andere formulering opgenomen. Die luidt als volgt: “Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen”. Van Hoobrouck
d’Aspre vond “dat iedereen daarover moest nadenken”. Dat
vroeg hij in twee talen. De Franstaligen hebben het dus moeilijk
om zich neer te leggen bij de formulering die door de democratisch verkozen Vlaamse regering opgelegd wordt...
Binnen de kortste keren stond de zaal op stelten. Een deel van de
Vlamingen in het publiek stond recht en riep: “Franskiljons
buiten!” Van Hoobrouck d’Aspre gaf teken aan de politiecommissaris om de onruststokers te verwijderen. Toen het rumoer
bedaard was, zei hij: “Na deze debiele interventie kunnen we de
zitting openen. Vanaf nu zijn mijn mededelingen in het Nederlands”.
Zou het toeval zijn dat in Kraainem en Sint-Genesius-Rode,
twee andere faciliteitengemeenten, een identieke verklaring werd
voorgelezen? Jan Walraet (OPEN) vond het een pure provocatie.
“Je vraagt je af welke wetten de Franstaligen eigenlijk willen
naleven.” De nieuwe gemeenteraadsleden zwoeren één na één en
zoals het hoorde, de verplichtingen van hun mandaat trouw na te
komen. Christian Jaubert (LB-UF) vond dat niet genoeg. Hij
zwoer ook getrouwheid aan de koning.
> Hoewel van Hoobrouck d’Aspre door de meerderheid werd
voorgedragen als burgemeester, kon hij niet benoemd worden.
Er loopt een klacht tegen hem wegens het onwettig versturen
van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 8 oktober 2006. Hij omzeilde de wetgeving door de
oproepingsbrieven zelf bij de drukker af te halen en bij de post te
bezorgen, zonder voorafgaandelijke beslissing van het college en
zonder bestelbon. De Vlaamse regering wil de uitkomst van de
klacht tegen deze fraude afwachten vooraleer van Hoobrouck
d’Aspre te benoemen. Ondertussen is hij schepen en waarnemende burgemeester. Dat zou nog wel eens lang kunnen
aanslepen. Of ook Eléonore de Bergeyck-de Moerloose (LB-UF)
begrepen heeft dat zij zolang zal moeten wachten om schepen te
kunnen worden, is de vraag.
Voortaan kan de gemeenteraad ook een eigen voorzitter kiezen.
Dat kan de burgemeester zijn, maar dat hoeft niet. In Wezem-

beek-Oppem blijft alles bij het oude, want de gemeenteraad
verkoos François van Hoobrouck d’Aspre (LB-UF) met 18
stemmen tot voorzitter, Jan Walraet (OPEN) kreeg 4 stemmen
en Patricia Ruffo de Bonneval-Beaufaux (LB-UF) 1.
> Van Hoobrouck d’Aspre kondigt nu al, tussen de lijnen, zijn
volgende wapenfeit aan. “De wet bepaalt dat er een begrotingswijziging ingediend moet worden door het nieuwe schepencollege. Tegelijk zal het programma van de nieuwe legislatuur
opgesteld worden.” Wedden dat hij het nieuwe programma in
twee talen zal willen voorstellen?
Schepencollege
> François van Hoobrouck d’Aspre: begroting, openbare
werken, Nederlandstalig onderwijs en cultuur, middenstand,
samenwerking.
> Frédéric Petit: stedenbouw, ruimtelijke ordening, leefmilieu,
financiën.
> Nicole Geerseau-Desmet: bevolking, burgerlijke stand,
personeel, derde leeftijd, OCMW, VHM, Franstalig onderwijs
en bibliotheek, mobiliteit, gezondheid.
> Chantal Woitrin-Vinel: groenplan, Franstalige cultuur,
patrimonium en communicatie, openbare netheid, sociale
zaken, het jonge kind en het gezin.
> Pascaline Riera Storms: jeugd, sport en informatie.
OCMW
Ook bij de installatie van de nieuwe OCMW-raad las van
Hoobrouck d’Aspre zijn verklaring over de gewijzigde eed af in
het Nederlands en in het Frans. Hier zat veel minder volk. Een
kleine twintig man, vooral familie en persoonlijke fans van de
nieuwe raadsleden. Annick Cornely-Bonvalet werd voorgedragen als voorzitter tot eind december 2009. Vanaf januari 2010
zal Luc Matthys haar opvolgen.
“Iedereen weet dat de voorzitter goed Nederlands moet spreken
om te kunnen samenwerken met de Vlaamse Gemeenschap en
om met klanten om te kunnen gaan”, zegt Herman Claes
(OPEN). “Ik heb er het volste vertrouwen in dat mevrouw
Bonvalet, die zopas een cursus Nederlands aanvatte, binnen de
kortste keren het Nederlands zal beheersen. Bij wijze van
aanmoediging stel ik me niet kandidaat.”
OCMW
Herman Claes (OPEN), Luc Matthys, Annick Cornely-Bonvalet,
Murielle Jaubert, Fabienne Mineur, Anne-Marie Servranckx,
Bernard Husquinet, Laurent Mourrier, Francis Mulders (allen
LB-UF)
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Politieraad
Jan Walraet en Wilfried Servranckx voor OPEN, Jean-Marie
Crevecoeur, Annick Evrard, Nicole Geerseau, Marie Husquinet,
Patricia Ruffo de Bonneval, Philippe Sala en Chantal Woitrin
voor LB-UF

Wettenawa?
> Dat er barsten zitten in het Franstalig front is geen nieuws.
Maar als een man als Alain Roelens, alom gewaardeerd om zijn
integriteit, de UF verlaat omdat hij niet meer overweg kan met
de manier waarop van Hoobrouck d’Aspre dossiers als dat van
Interza afhandelt en het geld van de burgers verspilt, is het hoog
tijd om na te denken.

Uit de gemeenteraad van 18 december 2006
> Het OCMW kost 1.826.000 euro en
heeft voor 1.083.000 euro eigen inkomsten. Het verschil van 742.762 euro wordt
betaald door de gemeente.
> Interza kost de gemeente 1.124.868
euro per jaar of 93.739 euro per maand.
Burgemeester François van Hoobrouck
d’Aspre (LB-UF) geeft toe dat Interza een
grote inspanning heeft geleverd om de
kosten voor de gemeente te verminderen.
Een merkwaardige uitspraak na zijn
maandenlange hetze tegen de intercommunale.
> De gemeente duidt Alain Roelens (LBUF) aan als afgevaardigde voor de
buitengewone algemene vergadering van
Haviland. Jan Walraet (DWO) herhaalt
dat de oppositie al jaren vraagt dat de
afgevaardigden nadien verslag zouden
uitbrengen in de gemeenteraad. Dat
gebeurt nooit. Toch belooft François van
Hoobrouck d’Aspre (LB-UF), zoals
gewoonlijk, dat dit in de toekomst in orde
komt.
> In het containerpark worden beluchtingsstokken en groenafvalzakken
verkocht tegen 5 euro per stuk.
> Het mortuarium wordt gerenoveerd.
Richard Peeters (DWO) vraagt of het
mogelijk is om op de strooiweide een
namenzuil te plaatsen. Nicole Geerseau
(LB-UF) zal de vraag onderzoeken. “Maar
veel mensen die uitgestrooid worden, willen anoniem blijven”, zegt ze.
> Er wordt een motie ter bescherming van
de huis- en boerenzwaluw gestemd.
Tijdens de winter trekken ze naar het
zuiden. Onderweg rusten ze uit in Malta,
waar ieder jaar honderdduizenden vogels
worden doodgeschoten (o.m. 30.000
zwaluwen). In de gemeente leven nog

twee grote kolonies: een in Ban-Eik en
een in de buurt van de Grensstraat.
Richard Peeters (DWO) vindt het
interessant dat de gemeente samenwerkt
met de buurgemeenten. “In Sterrebeek
woont een grote kolonie op de hippodroom, die vernietigd dreigt te worden
als ze daar met de werken beginnen.”
Mensen die graag zwaluwen rond hun
huis willen, kunnen nesten krijgen via
vzw Natuurpunt of Le Verger.
> DWO is van oordeel dat de actiegroep
tegen het vliegtuiglawaai AWACSS zich
aanmatigend gedraagt over de geluidsmeter die ze van de gemeente in bruikleen
hebben gekregen. De milieuambtenaar
had die, in afwachting van zijn eigen
meter, opgevraagd om metingen uit te
kunnen voeren. AWACSS ging op zijn
website meteen tekeer “dat het vliegtuiglawaai niet meer opgemeten kon
worden” en dat “als de mensen klachten
hadden, ze zich rechtstreeks tot de
milieuambtenaar moesten wenden”.
Hilarisch als je weet dat de klachten van
AWACSS automatisch verstuurd worden
via een computer en dat de bevoegde
minister Renaat Landuyt klacht heeft
ingediend, omdat de AWACSS-spam het
werk op zijn ministerie verlamt.
Voor wie graag het einde van het verhaal
kent: drie uur nadat de milieuambtenaar
zijn metingen had gedaan, stond de
geluidsmeter alweer bij AWACSS,
vanwaar hij opnieuw spam naar het
ministerie van Landuyt verstuurde. Dat
alles op kosten van de belastingbetaler van
Wezembeek-Oppem: 20.000 euro
subsidie voor de vereniging, 26.658 euro
voor de geluidsmeter (waarvan de ene
helft ten laste van Wezembeek-Oppem en
de andere van Kraainem), ijking en laptop
erbovenop.
> Na de verkiezingen organiseert de

Vlaamse overheid een opleiding voor
gemeenteraadsleden en OCMWraadsleden. In Wezembeek-Oppem zijn er
veel nieuwe gezichten. “Het zou bijgevolg niet onverstandig zijn om de mensen
die zo’n opleiding willen volgen, te
steunen en daarvoor een bedrag in de
begroting van 2007 in te schrijven”, stelt
de oppositie. Burgemeester van
Hoobrouck d’Aspre (LB-UF) ontwijkt de
vraag. Hij beweert dat er geen post op de
begroting is voor dergelijke uitgaven.
Iedereen weet dat dit klinkklare onzin is.
Hij vindt ook dat de Vlaamse overheid
eerst alle uitvoeringsbesluiten op het
nieuwe gemeentedecreet klaar moet
hebben, “zodat ze zelf weet wat te
antwoorden op onze vragen”. Een tweede
drogreden. “Als ik het goed begrijp, dan
begrijpt u niet wat er in de decreten staat.
Een reden te meer om de gemeenteraadsleden een vormingscursus te laten
volgen”, repliceerde Wilfried Servranckx
(GE-EC).
> De gemeente is lid van de Vlaamse
Vereniging voor Steden en Gemeenten
(VVSG). “We stellen voor dat de gemeente voor elk raadslid een abonnement
neemt op het tijdschrift Lokaal, dat
uitgegeven wordt door het VVSG. Als er
mensen zijn, die het niet willen ontvangen, moeten ze dat maar laten weten”,
zegt DWO. Burgemeester François van
Hoobrouck d’Aspre (LB-UF) gaat in
principe akkoord.
> Elke gemeente moet een Sociaal Huis
oprichten. Dat is geen gebouw, maar een
dienst. Het OCMW is daar dit jaar niet
aan toe gekomen, omdat de secretaris ziek
is geweest. “We vragen aan minister
Vervotte een uitstel van 1 à 2 jaar”, zegt
Christian Jaubert (LB-UF).
Ghislaine Duerinckx
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Het vroegere dorpsleven (3)
Van pastoors en parochies (2)
Toen de Paters Passionisten in 1955 door
het bisdom aangezocht werden om de
mogelijkheid tot stichting van een nieuwe
parochie in Oppem te onderzoeken, werd
dit verzoek door hun orde aanvankelijk
onontvankelijk verklaard, omdat haar
kloosterregel stelde ‘dat elk verzoek voor
het oprichten van een kloosterparochie
moest worden afgewezen’. Zodra de
toelating van Rome er was, lieten de Paters
Passionisten zich echter niet langer
pramen. Op 7 mei 1955, de dag voor het
vertrek van de misnoegde pastoor Thijs
van de Sint-Pietersparochie in Wezembeek
naar Dworp, werd de nieuwe SintMichaël- en Sint-Jozefparochie (afgekort
Sint-Michielsparochie) in Oppem
opgericht. Op 13 juni 1955 werd de
voormalige overste van het klooster in
Oppem, pater Andreas Van Londersele, er
tot pastoor (1955-1975) benoemd.
Na hun komst in 1907 in Oppem hadden
de Paters Passionisten zich onmiddellijk in
de plaatselijke leefgemeenschap van
Oppem geïntegreerd. Oppem vertegenwoordigde met zijn wijken als Klein
Holland, de Verkensmet en de Roet
(steenweg) langs de provinciale Mechelsesteenweg, het meest ontsloten gedeelte van
de gemeente in vergelijking met de meer
afgelegen dorpskern van Wezembeek.
Spoedig hadden de paters bij de plaatselijke
bevolking de reputatie van ‘straffe mannen’
opgebouwd, die de werkelijke problemen
van het dagelijkse leven als het alcoholisme, familiale spanningen of permanente
geldzorgen perfect wisten te onderkennen.
Bovendien schrokken ze er niet voor terug

om op tijd en stond aan duiveluitdrijving
te doen of met zachte drang tussen twee
eenzame zielen een passend huwelijk te
bewerkstelligen. Maar bovenal waren de
Paters Passionisten gekend om hun
predikanten, met pater Donatus of ‘Pater
den Donderaar’ als de ontegensprekelijke
lokale vedette. Telkens deze imposante
volkstribuun nog maar de kansel besteeg,
ging er een ijzige rilling over de leden van
zijn talrijke toehoorders. Bij het aanschouwen van zoveel schijnheiligheid, gierigheid
en ontucht verwees pater Donatus met
bulderende stem en enkele rake mokerslagen van op de preekstoel zijn verbouwereerd publiek steevast naar het nakende
hellevuur. Op het einde van zijn gloedvol
betoog liet hij nog wel de mogelijkheid op
eeuwige redding doorschijnen voor de
gelovigen die een forse gift in de kerkschaal wierpen, een zeer intens gebed
deden en oprecht berouw toonden, of zich
onderwierpen aan een volgehouden
versterving en algehele onthouding. Na
dergelijke weldoende kastijding door pater
Donatus dropen de Oppemnaars gebroken
en opvallend stilzwijgend af, allicht naar
hun zondagse voetbalmatch of koffiekrans.
In de aanloop van de zaligverklaring van
broeder Isidoor (1881-1916), Isidoor De
Loor, door paus Johannes-Paulus op 30
september 1984, verwezen de Paters
Passionisten met onverholen trots naar het
feit dat broeder Isidoor een tweetal jaren
(1910-1912) in hun klooster verbleven
had. Intussen waren alle belangstellende
inwoners van Wezembeek-Oppem door de
paters al lang van de nodige medailles,

Broeder Isidoor, kloosterling in Oppem en zalig verklaard in 1984.

bidprentjes en beeldjes van broeder Isidoor
voorzien en werden er door hen regelmatig novenen ter zijner intentie gehouden en
bedevaarten naar de begraafplaats van de
dienaar Gods in Kortrijk ingericht. De
band van de plaatselijke bevolking van
Oppem met hun Paters Passionisten wordt
nog het best weergegeven door het feit dat
de helling op de Mechelsesteenweg,
waarlangs hun klooster werd gebouwd, al
decennia lang door de Oppemnaars ‘de
Patersberg’ wordt genoemd. Met behulp
van dergelijke knappe koppen kon de start
van de nieuwe parochie dan ook niet
mislopen. De parochiewerking gebeurde
vooral vanuit de villa Vandeputte met
aanpalend park, die eigendom was van de
Passionisten. Deze, intussen afgebroken,
villa werd als pastorie ingericht en in het
park werd eerst een ‘bewaarschool’
gebouwd, later een lagere parochieschool
en zelfs de succesvolle ‘Weeg’ vond er
onderdak. De school werd inmiddels op
haar beurt gesloopt voor een sociaal
woonproject.
Onder leiding van hun pastoor Andreas en
zijn onderpastoor Bonaventura (achteraf
vervoegd door pater Michel) besloten de
(zoals altijd) eensgezinde Oppemnaars om
van hun parochie ‘iets deftigs te maken’. Ze
zorgden ervoor dat in recordtempo alle
parochiale verenigingen en groeperingen
voor Oppem werden gesticht of waren
opgericht. Er kwam zelfs een cinemazaal in
de R. Hernalsteenstraat ten gerieve van de
plaatselijke cinefielen; maar dan wel onder
het alziend oog van de pastoor, want er
mochten alleen deftige films worden
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gespeeld. Er werd een groots openluchtpassiespel in het park van de villa opgevoerd en er ging jaarlijks een processie uit,
weliswaar uitsluitend binnen de eigen
parochiale grenzen. Het feit dat met
dergelijke uitingen van parochiaal
triomfalisme bepaalde reeds bestaande
Wezembeekse verenigingen de doodsteek
kregen, werd door de Oppemnaars er maar
bijgenomen. Vanaf 1956 stak de communautaire kwelduivel op. Franstalige
gelovigen vroegen Franstalige missen,
preken en aankondigingen. Een twijfelende
pastoor werd hierbij, naar eigen zeggen,
“regelmatig uitgemaakt voor een moedwilligaard”. In het belang van zijn parochie
bleek hij echter wel tot bepaalde toegevingen bereid. Bijgevolg werd de catechese ter
voorbereiding van de plechtige communie
al vanaf 1956 in het Nederlands en het
Frans onderricht. In een later stadium
zouden de vieringen rond de eerste en de
plechtige communie zelf in Oppem
geregeld in de beide talen plaatsgrijpen.
Bovendien werd een Franstalig parochieblad ‘L’Appel des cloches’ onder de
gelovigen verspreid. Reacties hierop
konden niet uitblijven. In 1963 ondertekenden drie Passionisten van het klooster
van Oppem en de voorzitter van de
kerkfabriek een petitie van het Vlaams
Aktiecomité voor Brussel, zonder
medeweten of toestemming van hun
overste of de pastoor. Toen enkele dagen
later de toenmalige pater overste van
Oppem bleek in te stemmen met het
standpunt van de drie snoodaards, was het
de ongelukkige pater Andreas, die als
pastoor overal de volle lading kreeg. Naar
eigen zeggen werd hij, samen met zijn
onderpastoor pater Bonaventura, “overal
vies bekeken en zelfs openlijk op straat en
in Ban-Eik aangevallen en uitgemaakt. Op
slag bleven de Franssprekende mensen uit
de kerk weg. De eenheid in de parochie,
Klooster en parochiekerk van de Paters Passionisten.

die tot stand moest komen met vele
nieuwe mensen, is tegengehouden en zelfs
totaal gebroken… Sindsdien heb ik geen
‘iever’ meer gehad voor mijn parochiekerk”. Hoe dan ook, de individuele
taalfaciliteiten, die door de wet van 2
augustus 1963 aan Franstalige inwoners
van Wezembeek-Oppem werden toegekend, hebben jarenlang op de werking van
de parochiegemeenschap van Oppem
gewogen en binnen de kloostergemeenschap van de Paters Passionisten veel
spanningen en pijnlijke incidenten
veroorzaakt.
Pater Ernest Feyaerts had er als Passionist
reeds een indrukwekkende staat van dienst
op zitten, toen hij in 1975 als pastoor van
de Sint-Michielsparochie werd aangesteld.
Hij was onder meer professor kerkelijk
recht, moraal en liturgie in Diepenbeek,
overste in Diepenbeek (1952-1955),
Wezembeek-Oppem (1952-1958) en SintKathelijne-Waver (1958-1961), provinciaal
consultor, geestelijk directeur van de
studenten en delegaat van het generale
kapittel van de Paters Passionisten geweest.
Bij zijn terugkeer in het klooster van
Oppem in 1975 was hij perfect op de
hoogte van de memorabele gebeurtenissen
in 1963, met onder meer de toen hoogoplopende spanningen tussen bepaalde
confraters binnen de kloostermuren en de
ermee gepaard gaande baldadigheden in de
parochiekerk. Hij kon overigens best over
de taalproblematiek in de passionistenparochie van Oppem meepraten; hij was er
immers van 1952 tot 1958 pater overste
geweest en had toen al enkele kordate
beslissingen moeten nemen. Zo had pater
Feyaerts als overste in de jaren vijftig, toen
de ‘Floeren Vest’ of pastoor Vermeulen van
de ‘Bel Airwijk’ door het bisdom uiteindelijk dan toch verplicht was geworden om ‘s
zondags minstens in één mis Frans te

‘spreken’, onmiddellijk ingestemd met het
feit dat een pater van zijn klooster met
deze taak belast zou worden. Tevens
besloot hij in 1958, nog steeds als overste,
met het niet aflatend gezeur van de
toenmalige pastoor Andreas over de
bedreiging van het rustig park rond ‘zijn
pastorie’ geen rekening te houden en de
bouw van een nieuwe lagere school in dit
park van de villa Vandeputte door te
drukken. Pater Ernest, in de volksmond
‘De Nest’ , was als overste en later als
pastoor nogal kort van stof, maar hij had
altijd een klare kijk op de zaken, trok
hieruit de gepaste conclusies en voegde
altijd de daad bij het woord. En dat
hebben de Oppemnaars ‘altijd graag
gehad’. Hij stelde als pastoor dan ook
kordaat orde op zaken. Toen pastoor
Feyaerts uiteindelijk op 1 augustus 1993
op pensioen wou gaan, zag hij zich door
het overlijden van pastoor Schoukens van
de Sint-Pietersparochie in Wezembeek
verplicht om er als hulppastoor in te
springen. De paters van Oppem hebben
namelijk de loffelijke gewoonte ontwikkeld om op geregelde tijdstippen als
onmisbare ‘steuntroepen’ of ‘ambulancediensten’ in andere hulpbehoevende
parochies van de gemeente aan te treden.
Momenteel is pater Fons Smet - trouwens
tot algehele voldoening van de parochianen - erin Sint-Pieter het stichtende
voorbeeld van. Pater Feyaerts werd in
augustus 1993 als pastoor in Oppem
opgevolgd door de huidige pastoor en
oud-missionaris, pater Gilbert Mazijn.
Pastoor Mazijn werd bovendien vanaf eind
2006 als parochieadministrator van de
Sint-Pietersparochie in Wezembeek
aangesteld.
Michel Spreutels

Pastoor Ernest Feyaerts.
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“Een goed postuur dankzij
één sportuur”

Een gesprek met de dames en heren van Turnvereniging
Fit en Gezond
De turnverenigingen Fit en Gezond Dames en Fit en Gezond Heren zijn in feite twee
aparte verenigingen, die ook apart turnen. De dames strekken de beentjes op maandag
in GC de Kam; de heren turnen en stretchen op donderdag in de Duitse school.
In GC de Kam zaten we rond de tafel voor een hartelijk gesprek met het bestuur van
beide verenigingen.
En het bestuur, dat is voor de turnkring
van de dames: Anita Melis en Anne-Marie
Van der Perren. Voor Fit en Gezond
Heren staan Luc Vanhaelen en medeoprichter Frans Baeyens in voor het
dagelijks bestuur. “Het is allemaal gestart
bij de vrouwen”, lachen Anita Melis en
Anne-Marie Van der Perren. “In maart
1971 zag de turnvereniging Fit en
Gezond Dames het levenslicht. Dat was
toen onder de koepel van de KAV.
Inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot
een zelfstandige turnkring. De turnsessies
vonden toen plaats in de gemeentelijke
feestzaal.We zijn met twee groepen
gestart, maar momenteel is er nog één
damesgroep. En toen de feestzaal werd
vernieuwd, moesten we uitwijken naar
een andere locatie. Dat werd GC de Kam,
waar we elke maandag in de grote zaal
turnen. We zijn met zo’n dertig vrouwen
en dat aantal blijft nagenoeg stabiel.”
“Wat we zoal doen tijdens een turnsessie?
Eerst zijn er opwarmingsoefeningen,

daarna grondoefeningen”, zeggen Anita
en Anne-Marie. “We turnen in feite om
niet stijf te worden en om een zekere
fitheid te bewaren. Ik moet zeggen dat ik
me beter voel na het turnen”, gaat AnneMarie verder. “Als je een paar keer niet
komt en dan plots wel terug mee turnt,
dan voel je dat ’s anderendaags meteen”,
klinkt het. De dames mogen per turnavond zo’n twintig deelnemers voor de
oefeningensessie verwachten.
Bij de heren zijn ze met dertien. “Dat is
een geluksgetal”, knipogen secretaris
Frans Baeyens en voorzitter Luc Vanhaelen van Fit en Gezond Heren. “Het is niet
makkelijk om nieuwe leden uit Wezembeek-Oppem aan te trekken”, zegt Luc
Vanhaelen. “We hebben concurrentie van
fitnessclubs, waar de leden zelf kunnen
kiezen wanneer ze gaan trainen. Bij ons
kan je alleen op donderdag komen. Dat is
historisch zo gegroeid. In het begin waren
de turnsessies op woensdag, maar omdat
er dan vaak voetbal is, werd de wekelijkse
afspraak naar donderdag verschoven. En

Vlnr: Frans Baeyens, Luc Vanhaelen, Anne-Marie Van der Perren, Anita Melis.

dat is nu nog altijd zo. Ondanks de
concurrentie van de fitnessclubs, merken
we toch dat we een vast publiek behouden. De meeste nieuwe leden komen wel
van buiten de gemeente. Ook leden van
andere nationaliteiten, zoals Spanjaarden,
Nederlanders of Duitsers volgen de lessen.
En ik moet zeggen dat dat goed klikt.”
Volleybal
Bij de heren duurt de turnsessie anderhalf
uur. Eerst zijn er opwarmingsoefeningen,
dan grondoefeningen. Er wordt afgerond
met een spelletje recreatiebalsport.
“Meestal is dat volleybal”, zegt Frans
Baeyens. “Soms gaan we naar het HeiligHart, waar de turnclub van Sterrebeek
actief is. Daar spelen we sinds vele jaren al
drie tot vier keer per jaar een volleybalmatch tegen mekaar. Ik ben met mijn 76
jaar het oudste lid van de herenturnclub,
maar ik voel me daar nog altijd goed bij.
Waarom ik het doe? Ik blijf bij mijn
slogan, waarmee we in de jaren zeventig
zijn gestart: ‘Voor een goed postuur is er
in Wezembeek-Oppem een sportuur’.”
Doen de dames en de heren van Fit en
Gezond nooit eens iets samen? Frans:
“Met vieringen van jubilea gebeurt dat
wel. Zo hebben we bij het twintigjarig
bestaan van beide turnclubs in 1991
samen een groot aantal flessen rode wijn
aangekocht. Die flessen kregen allemaal
het feestelijk etiket ‘Grand Cru Classé 20 jaar Fit en Gezond’. Ik heb daar zelf
nog 75 flessen van verkocht. We hebben
toen in de gemeentelijke feestzaal ook een
show opgevoerd met toestelturnen. En op
ons dertigjarig bestaan in 2001, hebben
vijf mannen mee geturnd met de dames.
We hebben toen ook samen een receptie
georganiseerd. We hebben toen goed
gelachen”, verzekert Frans. “Dat was

VERENIGINGSNIEUWS 11
inderdaad plezant”’, beaamt Anne-Marie
Van der Perren. “De show in de gemeentelijke feestzaal met toestelturnen in 1991
was eveneens een succes. Er kwamen toen
zelfs meer dan honderd mensen kijken.”
Wat doen de dames en heren met hun
veertigste verjaardag? “Opnieuw samen
iets doen zeker?”, stellen Luc en Frans
zich de vraag. Anita schudt onmiddellijk
het hoofd. “We hebben al genoeg
georganiseerd. En dat toestelturnen zien
de meeste dames niet meer zitten.
Trouwens, bij de dames van Fit en
Gezond zit het engagement hem vooral in
het uurtje turnen per week. Voor veel
meer willen de meesten zich niet meer
engageren. Je mag niet vergeten dat heel
wat dames tussen de 50 en 60 jaar zijn.
We hebben enkele leden die tussen de 30
en 40 jaar oud zijn, maar dat zijn er niet
zoveel. Fit en Gezond Dames is net zoals
Fit en Gezond Heren lid van de sportraad
van Wezembeek-Oppem. Die organiseert
sinds twee jaar een beachvolleybaltoernooi aan Jeugdhuis Merlijn. Bij die
organisatie helpen we mee. Als het
initiatief blijft bestaan, zullen we terug
meehelpen”, onderstreept Anita.
Joris Herpol
Info:
Fit en Gezond Dames, 02-731 83 30
Fit en Gezond Heren, 02-782 03 27

Infoavond over
pleegzorg
Kiezen voor Kinderen vzw
dinsdag 27 februari
20.00 uur - GC de Kam
”Ik ben Siri. Ik ben met mijn mama van
Afrika naar hier gekomen. Mijn mama
kan nu niet voor me zorgen. Ze moet
eerst dingen in orde brengen om in België
te kunnen blijven. Daarom ging ik naar
een pleeggezin. Dat is een andere familie
die voor me zal zorgen. Mijn mama en
mijn papa blijven wel mijn mama en mijn
papa. Ik mag ze ook nog zien.”
Wij zijn voortdurend op zoek naar
mensen die tijd en ruimte hebben om een
kind voor korte of lange tijd op te
vangen.
Kiezen voor Kinderen vzw
Firmin Lecharlierlaan 147, 1090 Jette,
02-426 10 55, pleegzorg@kiezenvoorkinderen.be, www.kiezenvoorkinderen.be

Dokters van wacht
- 02/02
Dr. Mortier
Vosberg 22, 1970 WezembeekOppem
02-721 01 84
- 03/02
Dr. Gobbers
‘t Veldeke 2, 1970 WezembeekOppem
02-731 16 00
- 04/02
Dr. Vande Wal
Wijngaardlaan 19, 1970 WezembeekOppem
02-731 40 73
- 09/02
Dr. De Ryck
Potaardestraat 68, 1950 Kraainem
02-731 61 80
- 10/02
Dr. Gelderblom
Vosberg 22, 1970 WezembeekOppem
02-688 23 00
- 11/02
Dr. Delcourt
Hebronlaan 100, 1950 Kraainem
02-725 83 93
- 16/02 en 17/02
Dr. Moyersoen
Sint-Pancriatuslaan 19 bus 13, 1950
Kraainem
02-725 56 45
- 18/02
Dr. De Ryck
Potaardestraat 68, 1950 Kraainem
02-731 61 80
- 23/02 en 24/02
Dr. Vande Wal
Wijngaardlaan 19, 1970 WezembeekOppem
02-731 40 73

- 25/02
Dr. Peckel
Hippodroomlaan 114, 1970 Wezembeek-Oppem
02-731 91 57
- 02/03
Dr. Walraet
Pachthofdreef 36, 1970 WezembeekOppem
02-784 20 40
- 03/03
Dr. Delhez
Grensstraat 136, 1970 WezembeekOppem
02-731 42 24
Apothekers van wacht
- van 02/02 tot 09/02
Apotheker Boone
Jezus-Eiklaan 2, 3080 Tervuren
02-767 44 86
- van 09/02 tot 12/02
Apotheker Piens
A. Dezangrelaan 35, 1950 Kraainem
02-720 47 90
- van 12/02 tot 16/02
Apotheker Stevens
Mechelsesteenweg 130, 1970 Wezembeek-Oppem
02-731 04 76
- van 16/02 tot 23/02
Apotheker GH Farma
Brusselsesteenweg 41, 3080 Tervuren
02-767 34 56
- van 23/02 tot 02/03
Apotheker Matterne
Koningin Astridlaan 312, 1950
Kraainem
02-731 73 68

Kleuterhappening
Een sportief evenement voor kleuters (3-7 jaar)
zaterdag 24 februari - 10.00 uur
Sporthal Wezembeek-Oppem
Op zaterdag 24 februari organiseert de sportregio ‘Vlaams Brabantse-Ardennen’ i.s.m.
de sportraad van Wezembeek-Oppem een heuse sporthappening voor de allerkleinsten.
Tussen 10.00 en 13.00 uur word je samen met je kleuter uitgenodigd in de sporthal van
Wezembeek-Oppem, Astridlaan 85. Er zal een spectaculair parcours worden gebouwd
met een springkasteel, een ballenbad, driewielers, … Kortom, klimmen en klauteren
geblazen! Naast een knutsel- en puzzelhoek komt er ook een grimestand om de mooiste
gezichtjes te voorschijn te toveren. Voor 2 euro per kind heb je een hele voormiddag
speelplezier. Inschrijving en betaling gebeuren ter plaatse.
Info:
Karolien Verborgh, stafmedewerker jeugd en sport vzw ‘de Rand’, 02-731 43 31,
karolien.verborgh@derand.be
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Lieve De Mars
Kam Kiest voor Kunst
februari

Casino Royale
Do 08-02

”Ik hou van abstract, modern en eenvoud, zonder tierlantijntjes.
Mijn gevoel kan in zijn strakte zeer warme en chaotische
uitdrukkingen weergeven, naargelang mijn humeur van de dag
of het uur dat ik aan het schilderen sla. Bloemen zijn lang een
passie en voorkeur geweest, omdat ik tussen bloemen ben
opgegroeid. Langzaamaan raakte ik ook geïnteresseerd in andere
objecten. En ja, na 25 jaar huishoudelijke taken voor man en drie
zonen, kom je eindelijk tot het besef dat je je eigen ik ook
voldoening kan geven door na lange jaren sluimeren, eindelijk af
en toe met artistieke en creatieve hobby’s naar de buitenwereld te
treden. Er van te genieten dat mensen je waarderen en iets in hun
huiskamer aan de muur hangen waar ik met liefde en plezier aan
gewerkt heb. Soms met een vingerknip op het doek gepint,

James Bonds eerste ‘007-opdracht’ leidt hem tot bij Le Chiffre, de
bankier van wereldwijd gevreesde terroristen. Om hem tegen te
houden en het terroristisch netwerk uit te schakelen, moet Bond
in Casino Royale Le Chiffre verslaan in een pokerspel met een
heel hoge inzet. Eerst is Bond allesbehalve enthousiast als een
bloedmooie medewerkster van het Britse ministerie van Financiën, Vesper Lynd, aangesteld wordt om zijn inzet voor het
pokerspel af te leveren en over het geld van de overheid te
waken. Maar terwijl Bond en Vesper een serie aanvallen van Le
Chiffre en zijn handlangers overleven, groeit er een wederzijdse
aantrekking tussen hen, die het paar in nog gevaarlijkere situaties
zal storten en Bonds leven voor altijd zal veranderen.

andere keren herhaaldelijk weggeveegd en herbegonnen. Zo is
ons leven nu eenmaal. Door niet achterom te kijken, verlang ik
reeds naar een volgende fase. Ik ben zeer verheugd om voor de
tweede keer in GC de Kam tentoon te mogen stellen.”
In de cafetaria van GC de Kam
Toegang: gratis

film

Regie: Martine Campbell. Met: Daniel Craig, Judi Dench, Eva
Green. Originele versie, tweetalige ondertiteling, 138 min.
20.00 uur - GC de Kam
tickets: 3 euro (kassa), filmpas: 10 euro voor 5 films

Op 18 januari raasde er een storm door ons land. De wind
haalde snelheden tot 100 km/u en legde vele bomen om, zoals
hier in de Beekstraat in Wezembeek-Oppem.
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Miek & Roel
Vr 09-02
kleinkunst

Miek en Roel behoren tot de geëngageerde liedjeszangers. Ze
hebben nooit gecontesteerd om ‘in’ te zijn, maar gewoon omdat
ze geloven dat je als artiest niet kan of mag zwijgen over
mistoestanden die rondom ons gebeuren, in binnen- en buitenland. Toch zijn Miek & Roel niet alleen sociaal-kritische zangers,
ook de meer poëtische en romantische chansons staan op hun
repertoire. In hun 35-jarige carrière hebben ze zowel lp’s als cd’s
opgenomen met heel wat bekende nummers zoals ‘Bert en
Bertje’, ‘Koop een geweer’, ‘Dus naar Amerika’…
20.00 uur - GC de Kam
tickets: 8 euro (kassa), 6 euro (vvk)

Fast Forward & Ensemble Leporello
Beestenbende naar Toon Tellegen
Do 15-02
theater voor anderstaligen

In ‘Beestenbende’ bladert een trio vertellers, begeleid door een
contrabassist, doorheen ‘313’, het dikke boek van Toon Tellegen.
Enkel gebruikmakend van stem, gebaar en virtuoos samenspel
brengen ze een selectie van zijn dierenverhalen. Met speelse
precisie, swingend en zingend, beschrijft het viertal een wereld
van denkende en zoekende dieren. De contrabas is het bos. De
Mier, de Eekhoorn en de Olifant voeren ons naar een luilekkerland van beesten en bomen, feesten en dromen.
Iedereen die (een beetje) Nederlands verstaat, zal plezier beleven
aan deze voorstelling.
’Beestenbende’ is een productie van Ensemble Leporello die

speciaal werd bewerkt voor anderstaligen.
I.s.m. de Cultuurraad
Meer info: www.fast-forward.be
14.00 en 20.00 uur - GC de Kam
tickets: 6 euro
Dit is een coproductie van vzw Fast Forward, Ensemble
Leporello, vzw ‘de Rand’ en het ILT met de steun van de
Vlaamse Gemeenschap.
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10 jaar ‘de Rand’ gevierd met boek
van luchtfotograaf Karel Tomeï
Uw gemeente vanuit vogelperspectief
Al 35 jaar gaat de in de Belgische Kempen wonende Nederlandse fotograaf Karel Tomeï
regelmatig met de helikopter de lucht in om de begane grond vanuit vogelperspectief in
beeld te brengen. Vorige zomer maakte hij bijna tweeduizend foto’s van de rand rond
Brussel, waarvan een selectie net in boekvorm is verschenen.
Dit jaar bestaat vzw ‘de Rand’ tien jaar. Een van de initiatieven die
werden genomen om dat feit te vieren, is de publicatie van een
boek, uitgegeven door Roularta, waarin Karel Tomeï op een
artistiek verantwoorde manier de negentien gemeenten van de
brede Vlaamse rand rond Brussel in beeld brengt. Het boek wordt
officieel voorgesteld in het Vlaams Parlement en is nu te koop in
Standaard Boekhandel. Vzw ‘de Rand’ beschikt ook over de
eigendomsrechten van de bijna tweeduizend luchtfoto’s, zodat ze
ook via andere kanalen de rand vanuit een ander perspectief
kunnen laten zien.
Tomeï verwierf bekendheid met zijn luchtfoto’s van Nederland,
die verschenen in fotoboeken als ‘Over Holland’ en ‘De bovenkant
van Nederland’. Ondertussen werkt hij ook in het buitenland, van
Lapland over Namibië tot Australië. Sinds hij in België woont,
heeft hij ook al het fotoboek ‘.be’ op zijn naam staan en nu is er
dus ‘Rand in zicht’.
Wat heeft er je toe aangezet om vanuit de lucht te gaan
fotograferen?
Karel Tomeï: “Ik ben me in 1973 gaan specialiseren in luchtfotografie. Daarvoor deed ik architectuur- en bouwfotografie, en
daarvoor moest ik mezelf al eens met een grote kraan naar boven
hijsen om een beter perspectief te krijgen. Maar als je daar dan
staat, dan kan je nog maar van op één plek fotograferen. Toen ben
ik beginnen te experimenteren met de helikopter en dat doe ik nu
nog altijd. Dat toestel is erg flexibel, en kan vliegen met de lage
snelheid die je nodig hebt om goed te kunnen werken. Natuurlijk
heb je wel allerlei vergunningen nodig eer je kan beginnen en dan
moet je je nog aan heel wat voorschriften houden. Waar hoge
masten staan, of over de luchthaven van Zaventem, mag je niet
zomaar vliegen. Voor deze reeks stegen we telkens op vanuit de
helikopterbasis in Diest. Bij elke sessie werd er eerst goed gekeken
hoe we het zouden aanpakken, wat we zouden fotograferen en wat
we eventueel later zouden doen. Uiteindelijk bleek de luchthaven
van Zaventem het moeilijkste deel van het karwei, omdat ze daar
afgelopen zomer een baan aan het herstellen waren. Zo konden we
gedurende een hele periode helemaal niet fotograferen, en toen het
wel kon, gebeurde dat in nauw overleg met de verkeersleiding.”
Stelde het Belgische weer geen problemen?
Tomeï: “Het juiste weer is natuurlijk essentieel voor de belichting,
die heel bepalend is voor de opnames. Daarom is het ook onmogelijk om ’s nachts te fotograferen vanuit de lucht. Daarvoor is een te
grote lichtintensiteit nodig. Toch is het niet zo dat ik allemaal
mooie plaatjes in volle zon heb gemaakt. Met mist kan je natuurlijk niet vliegen, maar een lage zonnestand of een mooie wolkenpartij kan ook wat opleveren.”

Je onderscheidt je van andere luchtfotografen, omdat je echt aan
kunstfotografie doet.
Tomeï: “Ik heb me in de loop der jaren inderdaad toegelegd op
een aparte vorm van luchtfotografie. Ik wil meer de ongewone
kantjes van de zaak laten zien in plaats van gewoon te registreren.
Luchtfotografie wordt vaak gebruikt om een inventaris te maken
en te kunnen kijken hoe een bepaalde plek er nu precies uitziet. Ik
probeer dikwijls juist een vervreemdend effect te bekomen.
Zodanig dat mensen de beelden soms zelfs niet herkennen. Ik heb
vooraf tijdens de research en ook achteraf met een aantal bewoners
van de rand gepraat, en er was bijvoorbeeld iemand uit Vilvoorde
die van een bepaalde foto zei dat dat Vilvoorde helemaal niet was.
Toen ik voet bij stuk hield, bleek dat die man op die plek elke
ochtend zijn krant ging halen. Maar over het algemeen zijn de
beelden zeker thuis te brengen. De richtlijnen die ik heb meegekregen, waren dat het langs de ene kant ‘verbeeldend’ moest zijn,
maar langs de andere kant ook geschikt voor een breed publiek en
dus niet te abstract.”
Hoe kijk je terug op deze opdracht?
Tomeï: “Ik vond de omgeving echt geweldig door het grote aantal
prachtige oude gebouwen die je er vindt. Kasteeltjes, monumentale panden, soms hele straatjes. Wat me ook verbaasde, is hoe de
industrie in de woon- en natuurgebieden is binnengedrongen. Een
deel van de rand - Linkebeek, Tervuren - is heel groen, maar dan
heb je ook de koeltoren van Drogenbos en de hele industriezone
aan de oostkant, die de laatste halve eeuw een hele specifieke
structuur heeft gekregen. Dat biedt op het eerste gezicht een beetje
een chaotisch uitzicht, maar fotografisch is het wel interessant,
omdat je met dat lijnenspel kan werken.
Andere plekken vallen vanuit de lucht dan weer tegen. Bijvoorbeeld omdat de mooie gebouwen onder de bomen staan. Ook de
druiventeelt was niet zo interessant om vanuit de lucht iets mee te
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doen, hoewel je nog de serres hebt en Overijse sowieso heel mooi
is. Van de Ring heb ik een impressie gemaakt die hem contrasteert
met de grote groene delen errond. Want dat is toch iets dat heel
erg opvalt. Alles in acht genomen is de omgeving nog erg groen.”
Zie je liever België of Nederland?
Tomeï: “Beide hebben hun troeven. Een groot verschil met
Nederland is natuurlijk dat daar alles heel rechtlijnig is. Dat kan
interessant zijn, maar de lintbebouwing in België is ook interessant, omdat je niet die voorspelbare vormen te zien krijgt. Ik ben
ondertussen al een nieuw project aan het voorbereiden, dat over
een aanzienlijk deel van België zal gaan, maar dan meer thematisch.”
‘Rand in zicht’, uitgegeven door vzw ‘de Rand’ en Roularta
Books, 192 blz., 19,90 euro.
www.flyingcamera.nl
Michaël Bellon
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Activiteitenkalender
WANNEER

WIE/WAT

WAAR

INFO

2

14.00

OKRA
Lichtmis

GC de Kam

02-784 32 96

3

17.30

Chiro Berkenbloesem
Vosbergleute

Gem. feestzaal

0499-07 91 55

3

20.00

Kam Klub
Freepodium

GC de Kam

02-731 43 31

5

19.30

KAV
Bloemschikken

GC de Kam

02-731 48 79

9

20.00

GC de Kam i.s.m. Cultuurraad
Miek & Roel

GC de Kam

02-731 43 31

16

14.30

OKRA
Wandeling

16

20.00

KWB
Koken met trappist

GC de Kam

02-731 05 73

17

17.00

Les Amis de Bourgogne
Wijndegustatie

GC de Kam

02-767 44 93

18

14.00

Pels & Pluim
Pannenkoekenslag

GC de Kam

02-731 49 45

18

14.30

KVLV
Voordracht ‘Optimale weerstand’

GC de Kam

02-731 71 44

26

20.00

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02-731 97 80

27

14.30

OKRA
Gezellig samenzijn

OCMW

02-784 32 96

27

20.00

Kiezen voor Kinderen vzw
Info-avond over pleeggezinnen

GC de Kam

02-426 10 55

27

20.00

Gezinsbond
Bloemschikken

GC de Kam

02-731 97 80

28

20.00

KAV
‘Juwelen maken’

GC de Kam

02-731 10 61

GC de Kam

02-731 97 80

FEBRUARI

02-784 32 96

MAART

1

13.00

Gezinsbond
Bloemschikken

2

20.00

BLOC
Opvoering ‘Chorus First’

GC de Kam

02-782 23 68

3

20.00

BLOC
Opvoering ‘Chorus First’

GC de Kam

02-782 23 68

4

15.00

BLOC
Opvoering ‘Chorus First’

GC de Kam

02-782 23 68

Verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor maart 2007 bekend willen maken, kunnen voor 8 februari een beknopte omschrijving van de
activiteit bezorgen aan het secretariaat van GC de Kam.

Wekelijkse activiteiten

Maandag

20.00

Fit & Gezond Dames

Turnen

GC de Kam

02-731 83 30

Maandag

21.00

Aerobics

Total Body Condition

Sporthal

02-731 75 71

Woensdag

20.00

WOBAD

Badminton volwassenen

Sporthal

02-731 54 84

Woensdag

20.00

Jeugdhuis Merlijn

Woensdag

20.30

Aerobics

Step

Sporthal

02-731 87 81

Donderdag

20.00

Fit & Gezond Heren

Turnen

Duitse school

02-767 01 01

Donderdag

20.30

Zanggroep Non Troppo

Repetitie

GC de Kam

02-305 06 07

Vrijdag

20.00

Jeugdhuis Merlijn

Zaterdag

10.00 tot 12.00

Stripbib Maddox

Zondag

19.00

WOBAD

info@merlijn.be

info@merlijn.be
Jeugdhuis Merlijn
Badminton volwassenen

Sporthal

02-731 54 84

