
O p zoek naar een thema 
voor een gezamenlijk boek 
stonden de 32-jarige vrien-

dinnen Saskia Vanderstichele en 
Johanna Vlaminck stil bij een on-
derwerp dat aansloot bij een deel 
van hun arbeid: de ene fotografeert, 
de andere schrijft voor het blad De 
huisarts. Samen met dokter Marc 
Cosyns, die ervaring heeft in de 
materie, leggen ze Zoals ik het wil 
– Gesprekken over euthanasie op uw 
nachtkastje. Rond het boek werd 
in oktober een eerste tentoonstel-
ling opgebouwd in het Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur in 
Gent. Ook in Brussel zijn schrijvers 
en fotograaf op zoek naar een pu-
blieke ruimte met een open geest, 
om het publiek aan te spreken.
De publicatie houdt het midden 
tussen een fotoboek en een bun-

del uit het leven gegrepen verhalen, 
ondersteund door correcte juridi-
sche en andere informatie in toe-
gankelijke taal. Ook 
al is euthanasie voor 
meerderjarigen legaal 
in ons land, het taboe 
schilfert maar mond-
jesmaat af, tenzij in in-
tieme kring. Het eerste 
Vlaamse foto- en ge-
spreksboek over eutha-
nasie komt dus niet te 
vroeg. En dan zegt Ivo 
Tralbaut in het boek: 
“Ik begin de dood als 
een vriend te ervaren. 
Als iemand die me 
eindelijk zal verlossen 
uit deze kwelling.”
Keuzes maken en er 
de consequenties van 
kunnen dragen sterkt 
een mens van kindsbeen af. Het 
doet hem groeien naar menselijke 
volwassenheid, naar zelfstandig-

heid. Misschien de moeilijkste, 
maar niettemin de meest dankbare 
keuze is het beslissingsrecht op eu-
thanasie als het eindpunt bangelijk 
pijnlijk en onmenselijk voor ogen 
komt. Niemand zal voor die beslis-
sing over één nacht ijs gaan. Het is 
geen puntkomma, maar een zwarte 
punt achter een mooie, witte lijn. Of 
zoals iemand het nuchter in Zoals 
ik het wil stelt: “Voor mij is de beste 
voorbereiding op wat voor dood dan 
ook, het leven nu.”

Zonder schroom
Waarom staan twee jonge vrouwen 
stil bij een thema als euthanasie? 
Johanna Vlaminck: “Een arts – een 
echte bon-vivant – die ernstig ziek 
werd, had me in een interview ooit 
gezegd: ‘Als ik geen koffi e meer 
kan zetten, dan stap ik eruit.’ Dat 

een ‘ge zel lig’ iemand 
zoiets be weer de, greep 
me erg aan. Ik vroeg 
me af hoe het met hem 
was, maar hij was in-
middels gestorven. 
Dan maar een inter-
view met zijn zus afge-
nomen. En zo tuimelde 
ik in het onderwerp.”
Haar vriendin, de foto-
grafe Saskia Vandersti-
chele, kwam erbij. “Ik 
had foto’s gemaakt van 
die dokter. En toen die 
bij het artikel versche-
nen, kwamen er heel 
veel reacties. Dat greep 
me aan. Het allereerste 
interview voor het boek 

bracht ons bij een oude dame – die 
nog leeft – die open praat over de 
mogelijk heden van euthanasie. Dat 

een oudere vrouw zo liberaal kan 
denken over dat onderwerp, greep 
ons ook aan. En dus gingen we door 
met de gesprekken en foto’s.”
Het onderwerp heeft meer in zich 
dan foto’s en interviews met men-
sen die voor zichzelf nadenken 
over euthanasie en mensen die de 
lijdensweg moeten volgen van ie-
mand die met pijn wegebt uit zijn 
menswaardig bestaan, dachten 
Vanderstichele en Vlaminck. En ze 
haalden er de arts en wetenschap-
per Marc Cosyns bij, die vanuit zijn 
ervaring met patiënten en vanuit 
de wetgeving een en ander beter 
kon plaatsen. Hij herwerkte ook het 
dagboek van de kunstfotograaf Stan 
Kenis, die met euthanasie stierf.
Schroom bleek – zeker in de fo-
to’s – ongepast. “We wilden echt 
dat iedereen zo goed en mooi mo-
gelijk geportretteerd werd,” ver telt 
Saskia Vanderstichele. “Voor velen 
zou het de allerlaatste foto zijn. Een 
detail dat een link legde naar hun 
leven, zou het beeld versterken: de 
huiskat, een kopje koffi e, glaasje 
pastis, sigaret, accor deon, boeken 
en gezellig keuvelen rond de tafel. 
Het mocht dus mooi zijn, met een 
glimlach zelfs. Zoals voor die le-
vensmoeë dame die ieder een om 
haar heen overleefd had, en almaar 
weende, behalve als we naar haar 
levenseinde vroegen: dan straalde 
ze.”

Johanna Vlaminck, Marc Cosyns 
en Saskia Vanderstichele (foto’s), 
Zoals ik het wil – Gesprekken over 
euthanasie, uitg. Roularta Books, 
222 blz., 22,90 euro
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Stadsnomaden 
kijken fi lm
BRUSSEL – “Don’t vote Bush,” had de 
jonge Belgische cineast Jonas Geir-
naert nog gezegd toen hij in Can-
nes een Gouden Palm in ontvangst 
mocht nemen voor zijn eindwerkje 
Flatlife. Maar zie, een slordige zestig 
miljoen Amerikanen hebben niet 
naar hem willen luisteren. Wie als-
nog naar Geirnaerts korte fi lm wil 
gaan kijken, kan dat op Cine-No-
made, een gratis fi lmfestival in de 
Kanaalzone.

Canaletto is het netwerk van bewo-
nersorganisaties, instellingen en be-
drijven die rond het kanaal gevestigd 
zijn en met verschillende projecten 
bewoners, werknemers en gebrui-
kers van de kanaalzone bij elkaar wil 
brengen.
Cine-Nomade heeft nu zijn twee-
de editie, na een eerste in april. Op 
dinsdagmiddag kun je terecht voor 
een gratis fi lm tijdens de lunchpau-
ze, telkens op een andere locatie. De 
fi lms beginnen telkens om 12.10 uur. 
Ter plaatse kunt u broodjes en drank 
kopen tegen zachte prijzen.
Op 16 november staat in La Fonderie 
in de Ransfortstraat 27 in Molenbeek 
de documentaire Bruxelles sur un pla-
teau van Gérard Preszow op het pro-
gramma. Op 23 november, in het ge-
bouw van de Franse Gemeenschap 
aan de Leopold II-laan, de kortfi lms 
La dame dans le tram van Jean-Philip-
pe Laroche, Muno van Bouli Lanners 
en Robert Doisneau van Sylvain Rou-
mette. Op 30 november, in de KBC 
aan de Havenlaan 2, de kortfi lms 
Flatlife van Jonas Geirnaert, A street 
odyssee van N. Ashtari en Jean-Noël 
Gobron en Le pendule de Madame 
Foucault van Jean-Marc Vervoort.
Voor het festival Cine-Nomade kunt 
u inschrijven bij info@canaletto.be 
of op 02-274.03.96.

 Michaël Bellon

Overal waar de meisjes zijn
JETTE – Sommige mensen twijfe-
len eraan of de stripfi guur Cordelia 
wel het kind van een vrouwelijke 
illu strator is. Maar de tekenaar 
Ilah, op de markt van Jette gewoon 
Inge Heremans, weet wel beter. 
Haar zesde publicatie, Cordelia 
komt overal, geeft zowel macho’s als 
Dolle Mina’s een goede beurt.

Na een gecomprimeerde best of-uit-
gave van haar eerste vier boekjes, 
eerder dit jaar verschenen onder 
de titel Cordelia leest haar bloem, 
kleurt Ilah de Antwerpse boeken-
beurs zelfs bij een stroomonderbre-
king bij. Het fl uorescerend fuchsia 
schrift je Cordelia komt overal valt 
op. Maar zo’n kleurtje hoeft niet per 
se. Het oogverblindende, soms ont-
roerende, doorgaans spitant-venij-
nige en af en toe kordaat-gezonde 
seksistische gedoe van Cordelia be-
hoeft geen extra spotlichten meer. 
Na eerdere publicaties als Cordelia 
(zonder meer), Het vieste van Cor-
delia (en of!), Cordelia kan ze kus-
sen (nog properder), Cordelia oraal 
(amai, dat ook nog) en Cordelia leest 

haar bloem zult u het wel geweten 
hebben. Cordelia neemt geen blad 
voor de mond, laat staan voor de k...
De doordeweekse slobbertruigriet 
fascineert, hoe slonzig haar kort-
geknipte of langharige kapsel ook 
is, hoe mandarijnachtig haar bor-

sten ook zijn. Ilah gooit zonder com-
plexen haar hele leven op straat. En 
toevallig niet alleen dat van haar. 
Aan herkenbaarheid en complexe 
vrouwen psychologie geen gebrek in 
de cartoons. De seks als therapie, 

de verbale aanvallen – zowel van 
mannelijk schoon als van Cordelia-
lief –, de naïeve of net doordachte 
replieken op aanzoeken, verleidin-
gen, seksuitnodigingen: het gaat er 
allemaal in als koek. Want het is des 
leven, knipoogt de illustrator (opge-

leid aan Sint-Lukas Brussel, en ook 
nog wat fi losofi e in Leuven).
“Willem, heb je nog zin? – O, jam-
mer. Maar jij hebt nog altijd zin als 
ik zin heb, hé?” mompelt Corde-
lia tegen haar vibrator. Dom, maar 

moet kunnen, denkt de stilletjes 
blozende, bijdetijdse lezer. Over 
kussen, smalltalk, kopstemmen, 
praatlust, telefoonseks, aprilse gril-
len, verlatingsangst en verlangen: 
Cordelia weet er nu eenmaal alles 
over, of toch bijna, als ze niet aan 
zichzelf begint te twijfelen. En dat 
is precies wat in deze laatste uit-
gave nieuw is. Cordelia’s karakter-
tje ontwikkelt zich enigzins, terwijl 
haar neukbare vrienden even bier-
koel blijven. Cordelia wordt iets vol-
wassener, iets zelfverzekerder, iets 
minder jeugdig. Maar ja, ze is ook 
al 33 en dus opgezadeld met erva-
ring, verantwoordelijkheden, moe -
der schap, levenskeuzes en al het 
saaie wat Cordelia toch aanstekelijk 
humoristisch houdt. Met Cordelia 
kun je overal komen, ook waar er 
meisjes zijn. 
 Jean-Marie Binst

Ilah, Cordelia komt overal, uitg. 
Oogachtend, 56 blz., 9 euro. Info: 
www.oogachtend.be

A-reeks
Hattrick - Biocure 9-4

Saint-Maurice - Pianofabriek 3-4
Allegro - Springdoefs 5-3

TFE Benelux - Beertjes 9-5

B-reeks
Animo Brussel - Wulle Bieste 2-4
Potteke Stamp - Het Gevaar 2-4
Celle Boys - Torpedo Rapsat 14-2

Rapid Moe - Spartak Jette 5-7

C-reeks
Broeck - Lokomotiv Broessel 3-7

Roesj - Scream Team 20-4
KWB Savio - Sheffi eld Tuesday 5-7
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1 AB Café 4 3 0 1 27 15 10
2 Dagschotels 4 3 0 1 26 9 10
3 De Pianofabriek 4 3 0 1 23 11 10
4 Hattrick 5 3 2 0 35 41 9
5 Springdoefs 5 2 3 0 27 34 7
6 Beertjes 5 2 3 0 29 35 6
7 Allegro 4 2 2 0 22 21 6
8 TFE Benelux 3 2 1 0 19 11 6
9 Biocure 4 1 3 0 13 21 3

10 Gunners Jette A 0 0 0 0 0 0 0
11 Saint-Maurice 4 0 4 0 11 20 0
12 Stamgangers 4 0 4 0 20 34 0

B-reeks
1 Het Gevaar 6 5 0 1 30 21 16
2 Rue de Flandre 5 4 1 0 18 15 12
3 De Wulle Bieste 5 3 1 1 19 20 10
4 De Onderkruipers 4 3 1 0 36 16 9
5 Celle Boys 3 3 0 0 33 8 9
6 Torpedo Rapsat 5 2 3 0 26 34 6
7 Spartak Jette 6 2 4 0 25 32 6
8 Animo Brussel 5 1 3 1 12 18 4
9 Saloon 4 1 2 1 16 17 4

10 Potteke Stamp 5 1 4 0 13 22 3
11 Den Hemel 2 0 2 0 4 14 0
12 Rapid Moe 4 0 4 0 15 30 0

C-reeks
1 Broeck 5 4 1 0 25 16 12
2 Lokomotiv Broessel 5 4 1 0 37 18 12
3 De Boerkes 3 3 0 0 26 11 9
4 Roesj 4 3 1 0 38 21 9
5 Sheffi eld Tuesday 4 3 1 0 45 22 9
6 De π-Ketjes 3 1 2 0 18 17 3
7 Gunners Jette B 3 1 2 0 18 17 3
8 KWB Savio 4 1 3 0 23 24 3
9 Gremlins 3 1 2 0 13 16 3

10 Monk 4 0 4 0 17 40 0
11 Scream Team 4 0 4 0 7 64 0

Goedkoop wonen in Noordwijk
BRUSSEL – De Noordwijk is niet 
altijd de eerste keuze geweest van 
jonge mensen op zoek naar een 
woonplaats in het stadscentrum. 
Maar dankzij de inspanningen 
van het Brussels Gewest van de 
voorbije jaren bloeit de buurt op. 
Steeds meer jongeren met een 
gemiddeld inkomen vinden hun 
nieuwe thuis in het ‘Manhattan 
van Brussel’.

Jonge mensen die op zoek zijn naar 
een stadswoning, passen vaak voor 
de Noordwijk. Ze hebben vooroor-
delen, die maar gedeeltelijk klop-
pen. Als je hun vraagt waarom de 
buurt hen afstoot, dan hoef je geen 
drie keer naar het antwoord te gis-
sen. Te veel criminaliteit, te wei-
nig groen. Christophe Himpens, 
de coördinator van Wonen in Brus-
sel, woont zelf al negen jaar in de 
Noordwijk. Met de jaren heeft hij 
de buurt zien opbloeien. “In deze 
buurt is de laatste jaren enorm 
geïn vesteerd. Met resultaat. Er zijn 
enkele gebouwen bij gekomen die 
in de smaak vallen bij jonge men-
sen of koppels. Opmerkelijk is ook 
dat er veel Nederlandstaligen zich 
in de Noordwijk komen vestigen, 
omdat het er relatief goedkoop wo-
nen is.”
De straten die we doorkruisen, lig-
gen tussen het Martelarenplein, de 
Kruidtuin, het Noordstation en het 
de Brouckèreplein. De omgeving 
is de jongste jaren een heuse aan-
trekkingspool voor jonge mensen 
die in de stad werken. Een steen-
worp verderop manifesteert zich 
het drukke bedrijfsleven.

Onder de marktprijs
De prijzen zijn natuurlijk afhan-
kelijk van de oppervlakte en de 
locatie van de woning. Voor een 
appartement van 75 vierkante me-
ter betaal je in de Noordwijk niet 
hetzelfde bedrag als in de Dan-
saertstraat. Op dit moment staat 
er een enorm project in de Victo-
ria Regina laan in de steigers. Het 
pand grenst aan de Kruidtuin en 
aan het nieuwe gebouw van de fe-
derale politie. Van overlast zou dus 
geen sprake mogen zijn. 72 par-
keerplaatsen zorgen ervoor dat de 
bewoners zich niet elke dag op-
nieuw te pletter hoeven te zoeken 
naar een plek om hun wagen kwijt 
te raken. Privé- tuinen op de bin-
nenplaats (met toegangscontrole) 
leveren nogmaals het bewijs dat 
mensen groen belangrijk vinden. 
Tegen april 2005 zou het complex 
klaar zijn. De meeste appartemen-
ten zijn al aan de man gebracht.
Naast de privé-projecten zijn er nog 
de gesubsidieerde projecten van de 
Gewestelijke Ontwikkelingsmaat-
schappij voor het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest (Gomb). De 
Gomb koopt braakliggende terrei-
nen en vervallen panden op. Oude 
woningen krijgen een grondige re-
novatiebeurt, of er komen nieuwe 
gebouwen in de plaats. Die appar-
tementen zijn bijzonder in trek bij 
mensen met een gemiddeld inko-
men die op zoek zijn naar een op-
timale prijs-kwaliteitsverhouding. 
De projecten worden voor een 
groot stuk gefi nancierd door het 
Brussels Gewest, wat maakt dat 
de prijs doorgaans fl ink beneden 
de marktprijs ligt. In de Georges 
Matheusstraat staat zo’n ‘Gomb-
blok’. De bewoners hebben een ge-
zamenlijk binnenpleintje tot hun 
be schikking. Het onafgebroken 
ver  keerslawaai op de Kleine Ring 
en de Albert II-laan is hier heel ver 
weg.

Laatste stadskanker
Als we in de Jacqmainlaan aan-
komen, begint Christophe Him-
pens herinneringen op te halen. 
“Met deze straat was het tien jaar 
geleden nog triest gesteld, maar er 
zijn enorm veel investeringen ge-
daan om ze nieuw leven in te bla-
zen.” De gevels zijn gerestaureerd, 
en alles wat erachter ligt, is splin-
ternieuw. Alleen één donker, ver-
loederd gebouw, met dichtgemet-
selde ramen en deuren, ontsiert 

het straatbeeld. Sightseeing-bussen 
houden er halt, alsof het om een 
toeristische attractie gaat – op 16 
september haalde dat pand nog de 
voorpagina van deze krant.
Wie op zoek is naar een huurap-
partement in de Noordwijk, kan 
best eens binnenspringen bij de 
‘Grondregie’ in de Jacqmainlaan, 
een dienst van de Stad Brussel. We-
kelijks hebben ze daar interessante 
aanbiedingen in petto. Voorwaar-
de is wel dat het netto-inkomen 
drie maal de huurprijs bedraagt. 
Voor tweeverdieners worden de in-
komens samengeteld.
De stad biedt ook garanties voor 
mensen die het fi nancieel moei-
lijk hebben en die telkens opnieuw 
moeten onderdoen voor hogere bie-
ders. Zo is er het Woningfonds van 
het Brussels Gewest, dat hypothe-
caire leningen toekent aan gezin-
nen met een middelgroot of laag 
inkomen, alleenstaanden en kop-
pels zonder kinderen. Voor jonge-
ren onder 35 jaar is er een speciale 
formule. De lening kunt u zelf be-
rekenen op www.woningfonds.be.
Het Informatiecentrum Wonen in 
Brussel richt zich vooral op jonge-
re mensen, pas afgestudeerden die 
in Brussel werk vinden. Maar ook 
steeds meer ‘jonge ouderen’ vin-
den hun weg naar het Informatie-
centrum. “Het uitgebreide cultu-
rele en sociale netwerk in de stad 
spreekt hen aan. Buiten het cen-
trum zijn Sint-Agatha-Berchem, 
Ganshoren, Haren en Jette popu-
laire gemeenten bij Nederlandsta-
ligen. Bij de mensen die Brussel al 
goed kennen, vallen voornamelijk 
Sint-Gillis, Schaarbeek en Sint-
Joost in de smaak. Jongeren die 
enkele jaren in het stadscentrum 
hebben gewoond, verhuizen vaak 
naar de rand om met hun gezin 
een plek voor het leven te vinden. 
Ze zoeken er meer groen, een rui-
mere leefomgeving en meer rust,” 
zegt Himpens.

Zonder subsidie
Het informatiecentrum, opgericht 
in 1997, bouwt elk jaar een sterke 
campagne uit. Voor de eerste keer 
in zeven jaar moeten ze dat nu 
zonder overheidssteun doen. Chris-
tophe Himpens vindt het bijzonder 
jammer dat noch de Vlaamse Ge-
meenschap, noch de Vlaamse Ge-
meenschapscommissie bereid was 
een campagnebudget voor Wonen 
in Brussel te voorzien. “Wonen in 
Brussel moet het echt hebben van 
de campagnes. Als we meer pro-
motie maken, dan merken we dat 
er veel meer mensen telefoneren 
en een bezoekje aan ons kantoor 
brengen.”
Enkele keren per jaar organiseert 
Wonen in Brussel in samenwer-
king met Brukselbinnenstebuiten 
een rondrit: Brussel voor beginners. 
Een bus doorkruist enkele Brus-
selse gemeenten; de deelnemers 
krijgen tips over interessante plek-
jes en woontypes. Wonen in Brus-
sel geeft de mensen het advies om 
eerst zo’n woningtour mee te ma-
ken alvorens te kopen of te huren. 
Ze geven ook andere nuttige in-
formatie: of er crèches, scholen, 
culturele en sociale verenigingen 
en sportclubs in de buurt zijn, bij-
voorbeeld.
Er zijn vier verschillende rondlei-
dingen, waarbij de tourbus telkens 
in vijf of zes gemeenten passeert. 
De eerstvolgende woontour vindt 
plaats op 28 november. Op het pro-
gramma staan Brussel-centrum, 
noord-Molenbeek, Sint-A ga tha-
Ber   chem, Koekelberg, Ganshoren, 
Jet te, Laken en Neder-Over-Heem-
beek. Afspraak om 9 uur aan ta-
verne Orlando, boven in het Cen-
traal Station. Martijn Wouters

Informatiecentrum Wonen in 
Brussel, Muntplein 6A, 1000 
Brussel (maandag van 12 tot 17 
uur, dinsdag van 10 tot 20 uur, 
woensdag en donderdag van 10 
tot 17 uur, vrijdag van 10 tot 16 
uur), www.woneninbrussel.be of 
0800-20.400 (gratis) 

© Martijn Wouters

György Konrád komt
BRUSSEL – Het literatuurhuis Passa 
Porta (Dansaertstraat 46) krijgt nu 
vrijdag het hoge bezoek van de Hon-
gaarse schrijver György Konrád. De 
Nobelprijskandidaat zal een lezing 
houden (in het Engels) en een ge-
sprek voeren (in het Frans) over de 
verhouding tussen feit en fi ctie in 
zijn werk. Info: 02-226.054.54. MB

Een aangekondigde dood
Zoals ik het wil verdedigt recht op euthanasie

JETTE – De Brusselse fotografe Saskia Vander-

stichele zocht samen met haar vriendin, de jour-

naliste Johanna Vlaminck, mensen op die willen 

kiezen hoe en wanneer ze zullen sterven. Of hun 

naasten, die het verwerkingsproces – voor, tijdens 

en na – het best kunnen evalueren. Ze komen uit 

bij het menselijke gezicht van euthanasie. Dat van 

een dankbare glimlach om het leven en de moed 

om in schoonheid los te laten.

“We wilden 
iedereen zo 
goed en zo 
mooi mogelijk 
portretteren”

“Ik begin de dood als een vriend te zien. Als iemand die me zal verlossen.” Ivo Tralbaut stierf op 19 augustus 2004. © Saskia Vanderstichele

Van onze redacteur
Jean-Marie Binst

jeanmarie.binst@bdw.be

Cordelia © Ilah


