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De migratie van Portugal naar
ons land is gestart in de tweede 
helft van de 20ste eeuw. Tussen
1958 en 1974 verlieten ander-
half miljoen Portugezen hun 
land om economische of poli-
tieke redenen en kwamen zo 
onder meer in België terecht. 
“De eerste Portugezen ont-
vluchtten het land om politieke 
redenen”, vertelt Pedro Rupio, 
vertegenwoordiger van de Raad 
van Portugese Gemeenschap-
pen in België.

Vooral in Brussel

“In de jaren 60 en 70 trekken
de meeste Portugezen naar El-
sene. In de jaren 70 en 80 wordt
dat Sint-Gillis. De tweede groep
trekt naar België om economi-
sche redenen, om hier een beter
leven op te bouwen. Wat beide 
groepen gemeen hebben, is dat 
de meesten onder hen zonder 
diploma hoger onderwijs naar 
België afzakken.”

Meer dan 40 procent van de
Portugese enclave in België zit 
momenteel in Brussel. “In to-
taal zitten er bijna 50.000 Por-
tugezen in België. Daarmee is 

het de achtste nationaliteit in 
België”, vertelt Rupio. “Maar 
het grote verschil met de eerste 
generatie Portugezen in België 
is dat de volgende generaties 
hoger opgeleid zijn. Ze hebben 
een betere opleiding gehad dan 
hun ouders en gaan in heel di-
verse sectoren aan de slag. De 
eerste generaties werkt vooral 
in de bouwsector, als conciërge 
of start in de horecasector.”

Zo ontstaat in 1977 ook het
Portugese restaurant Coimbra 
in de Jean Voldersstraat in 
Sint-Gillis. “Mijn broer heeft 
het restaurant enkele jaren 
daarna overgenomen van de 

Portugese oprichters, die uit 
Coimbra afkomstig waren”, 
vertelt uitbater Jorge Taveira 
(53). “Toen ik 16 was, vroeg 
mijn broer mij of ik niet wilde 
meehelpen in zijn restaurant en
ben ik naar Sint-Gillis getrok-
ken. Ik dacht hier enkele jaren 
te werken en dan terug naar 
Portugal te trekken, maar het 
lot heeft er anders over beslist.”

In 1994 neemt Jorge het res-
taurant over nadat zijn broer 
overleden was. “Ik ben in Brus-
sel aangekomen zonder ook 
maar een woord Frans te ken-
nen. Ook kende ik niets van het 
restaurantwezen. Ik heb alles 

op het moment zelf geleerd. In 
Brussel heb ik ook mijn vrouw 
leren kennen en samen baten 
we nu al sinds 1994 Coimbra 
uit.”

Jorge Taveira komt uit de
Douro-vallei, zijn vrouw komt 
uit de buurt van Lissabon. “De 
Portugese enclave in Brussel is 
heel levendig. Opvallend is dat 
de Portugezen uit het Noorden 
zich vooral in Sint-Gillis heb-
ben gevestigd, de Portugezen 
uit het Zuiden zitten dan weer 
voornamelijk in Elsene.”

“In mijn restaurant wil ik dan
ook de sfeer van het authentie-
ke Noorden van ons land over-

brengen. Ook ons eten is ty-
pisch Portugees, maar soms 
ook wat aangepast aan de Belgi-
sche smaak. Ik ben vooral fier 
op het feit dat zowel Belgen als 
Portugezen mijn restaurant al 
tientallen jaren bezoeken. Ik zie
vandaag nog altijd klanten te-
rug die ook in mijn beginperio-
de al naar hier kwamen. We zijn
het oudste Portugese restau-
rant in Brussel en ik ben wel-
licht de Portugese uitbater die 
het langs op een plek zit.”

Familiehanden

Toch zal Coimbra wellicht
niet in familiehanden blijven. 
“Mijn beide kinderen hebben al 
aangegeven het restaurant niet 
te willen overnemen. Daar ben 
ik enorm teleurgesteld over, 
maar tegelijkertijd begrijp ik 
hen ook. Een restaurant uitba-
ten is enorm zwaar, en boven-
dien hebben zij de mogelijkheid 
om verder te studeren. Mijn 
dochter is vertaalster, terwijl 
mijn zoon politieke weten-
schappen studeert.”

Sinds dit weekend is Coimbra
terug geopend na de zomer-
slaap. “Iedere zomer gaan we – 
zoals zoveel Portugezen in 
Brussel – onze familie bezoe-
ken in het thuisland. Uiteraard 
missen we Portugal nog, maar 
we zijn fier op wat we hier heb-
ben opgebouwd. Als ik daarop 
terugkijk, vind ik het straf dat 
we dit al 37 jaar in stand hou-
den.”

Jorge kwam ‘slechts voor enkele jaren’ naar 
België maar staat nu al 37 jaar in zijn restaurant
Sint-Gillis en Elsene zijn 
de Belgische gemeenten 
waar de kans het grootst 
is om een Portugees tegen 
het lijf te lopen. Jorge Ta-
veira (53), uitbater van 
restaurant Coimbra, ves-
tigde zich eind jaren 80 al 
in Sint-Gillis. 

SINT-GILLIS 

Jorge Taveira en zijn vrouw Rosa namen in 1994 Coimbra over. 
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Vlaanderen is al eeuwen een smeltkroes van tradities en culturen. En toch zijn er grote
verschillen tussen de samenstelling van steden en gemeenten. Onze reporters dompelen
zich deze zomer onder in de verhalen van de nationaliteiten die ons straatbeeld kleuren.

DE ENCLAVE

ook graveltouren uitgewerkt.
De tochten vertrekken vanuit
het Provinciedomein in Hui-
zingen, het Colomapark in
Sint-Pieters-Leeuw of ver-
schillende gemeenschapscen-
tra in de regio. Op elk van de
locaties is kinderanimatie
voorzien. 

Zondagnamiddag 5 september
zorgen een aantal artiesten,
zoals Niels Destadsbader, Bel-
le Perez, en Buurman, voor een
feestelijke afsluiter. Voor elke
geregistreerde deelnemer
wordt tot slot een extra boom
in de Vlaamse Rand geplant.
Net zoals vorig jaar werkt vzw
De Rand daarvoor samen met
de organisatie Bûûmplanters.
(dbg)

“Corona of niet, de Gordel
moet altijd doorgaan”, zegt
Vlaams minister van Sport
Ben Weyts (N-VA). “Net zoals
vorig jaar kan je verspreid over
één week wandelen en fietsen
in de Vlaamse Rand. Nu ook
met Vlaamse muzikale toppers
op zondag. De boodschap blijft
duidelijk: we vragen aandacht
voor de specifieke problema-
tiek in de pracht van onze
Vlaamse groene Rand.” 

Fietsen en wandelen tijdens Gordelweek 
levert extra groen op in Vlaamse Rand
Nog tot en met 5 september 
kan je opnieuw deelnemen 
aan de Gordelweek. Ieder-
een kan zich registreren 
voor een wandel- of fiets-
tocht in de Vlaamse Rand. 

“De afgeslankte editie van vo-
rig jaar kreeg een sportieve fo-
cus en bleek erg gesmaakt te
worden door de Gordelaars“,
zegt Tomas Van Den Spiegel,
CEO van Flanders Classics,
dat mee zijn schouders onder
De Gordelweek heeft gezet.
“Daarom werd er beslist om
ook dit jaar vol de sportieve
kaart te trekken, met zelfs een
nog grotere spreiding over de
Vlaamse Rand. Van familie-
tochten tot sportieve uitdagin-
gen: iedereen zal iets op zijn of
haar maat vinden in het pro-
gramma.”

Wandelingen gaan van 3 tot
12 kilometer, fietsen kan in
routes van 20, 40, 60 of 100 ki-
lometer. Er zijn voor het eerst
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