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Orde van de Vlaamse Leeuw
Uw hoofdredacteur heeft er lang mee ge-
aarzeld maar na contacten met andere 
medewerkers heeft hij er dan toch mee 
ingestemd om de voorzitter van de gelijk-
namige, hierboven vermelde Orde van de 

Vlaamse Leeuw, prof. Matthias Storme, 
hieronder heel even aan het woord te la-
ten in zijn laudatio, waarbij hij de huidige 
hoofdredacteur van De Zes, in zijn zes-
tigjarig engagement in de ruime Vlaamse 
beweging, als vijfendertigste ordelid liet 
opnemen. Dit gebeurde feestelijk op 5 juli 
in het gastvrije stadhuis van Aalst.
Een paar voor de hand liggende redenen 
voor dit citeren van Storme zijn voor ons 
het begin van onze dertigste jaargang, die 
we in dit nummer mogen aankondigen. 
In de recente jaargangen van ons blad zijn 
wij er met anderen in geslaagd de geplan-
de Brusselse stadioninvasie op parking C 
(grondgebied Grimbergen en Wemmel) 
te counteren. En nog verder terugkijkend 
in het verleden, hadden wij al contact in 
1959 met de voorlopers van de ‘Orde van 
de Vlaamse Leeuw’, de initiatiefnemers 
van de Nationale Bevlaggingsactie, met 
name voorzitter Jef Ruysschaert en secre-
taris Dries Caluwaerts, bij wie we als pen-
ningmeester van het toenmalig Vlaams 
Komitee van Wezembeek-Oppem, Kraai-
nem en Tervuren onze leeuwenvlaggen 
bestelden. 
Tenslotte stelde onze hoofdredacteur 
het ook op prijs opgenomen te worden 
in de Orde, waarvan de eerste laureaat 
burgemeester Ernest Soens was, die in 
1971 de Franstalige eedaflegging van twee 
FDF-gemeenteraadsleden in het toen-

malige zelfstandige Strombeek-Bever 
weigerde. De vorige of vierendertigste 
laureaat was bovendien in 2017 de toen 
honderdjarige Jan Verroken. Als verslag-
gever van de parlementaire commissie, 

die in 1962-1963 de wetsvoorstellen van 
minister Gilson inzake de vastlegging van 
de taalgrens en inzake het taalgebruik 
in bestuurszaken moest bespreken, liet 
hij door de hele commissie zijn verslag 
goedkeuren. Daarin stond: ‘De commis-
sie meent dat het wettelijk faciliteitensys-
teem in bestuurszaken slechts tijdelijk 
verplicht zal zijn en elk praktisch belang 
zal verliezen naarmate het onderwijssys-
teem zijn vruchten zal afwerpen.’ Tot de 
opgenomen ordeleden behoort ook de 
Gentse Kraainemnaar Marc Platel, redac-
tielid van ons blad.
Prof. Matthias Storme beëindigde zijn 
overzicht van het zestigjarig engagement 
van de gelauwerde als volgt: ‘Ik zou dan 
ook willen terugkeren naar de persoon van 
Johan Laeremans en besluiten met een 
drietal eigenschappen van de gevierde: 
Ten eerste: integriteit. Enkel al het feit 

dat vele Vlaamse verenigingen en organi-
saties in de loop van de voorbije 60 jaar 
hun bankrekeningen in handen gaven 
van Johan Laeremans vormt daarvan een 
sluitend bewijs. 
Ten tweede: minzaamheid en humor. Een 
ietwat droge humor met een tikje ironie, 
zeker ook met speldenprikken maar zon-
der gescheld noch louter geklaag. Leest 
U er maar de teksten van De Zes op na, 
waarin Johan Laeremans een zeer groot 
aandeel heeft: daarin wordt met veel de 
draak gestoken, maar het blijft lichtvoetig 
en fijnzinnig.
Ten derde: bescheidenheid. Johan Laere-
mans probeerde nooit zelf in de schijn-
werpers te staan maar vanuit de schaduw 
anderen in het licht te laten, stond vrij 
zelden op het podium maar veel erachter. 
Maar hier en nu moet ik hem toch verzoe-
ken om op dit podium te komen, zodat 
we hem om alle redenen, die hier vandaag 
zijn genoemd, en vele andere de Orde van 
de Vlaamse Leeuw kunnen uitreiken en ik 
hem het hieraan verbonden zilveren pla-
ket kan overhandigen.’

Oproep Ronse
Aansluitend bij deze viering en in de lijn 
van de inzet van het Komitee der Rand-
gemeenten voor het behoud van het Ne-
derlandstalig karakter van de facilitei-
tengemeenten besloot ons bestuur alle 
Vlaamse gemeenten zonder faciliteiten 
aan te schrijven en op te roepen om hun 
steun te betuigen aan het gemeentebe-
stuur van Ronse. Dat riep eind 2017 de 
federale overheid op de faciliteiten al-
daar, een blijvend beletsel van integratie 
en van een fusie met omliggende Vlaamse 
gemeenten (kostenplaatje van 13 miljoen 
euro schuldverlichting door de Vlaamse 
overheid) af te schaffen.
U, Vlaamsgezinde lezer(es), kan ons hier-
bij helpen. Op http://ovv.vlaanderen in-
zoemen en daar in de rechterkolom onder 
rubriek ‘Laatste berichten’: Brief aan uw 
burgemeester…
voor uzelf afprinten, naam en adres invul-
len en ondertekenen, eventueel mee laten 
ondertekenen en bussen bij uw gemeen-
tebestuur.

Steun
Van het gemeentebestuur van Melle ontvingen wij dankbaar het zoveelste jaar op rij een 
gemeentelijke toelage van 125€.

Verkiezingen
Op zondag 14 oktober zijn er zowel gemeenteraads- als provincieraadsverkiezingen. In 
onze zes Vlaamse gemeenten met faciliteiten rond Brussel en in Voeren worden daar-
naast ook nog de schepenen van de gemeenteraad en de leden van het OCMW, met 
daarbij aanduiding van de leden van het Vast Bureau (of de leiding van het OCMW) 
rechtstreeks verkozen . Dit gebeurt met een proportioneel systeem, vooral ten nadele 
van kleinere partijen.

35ste ordelid van de Vlaamse Leeuw — Matthias Storme, An de Moor, echtgenote Gode-
lieve Wouters, nieuw ordelid Johan Laeremans & Karim Van Overmeire (foto: De Moor)

30ste jaargang
Met een zekere trots maar ook met de 
bedenking dat de tijd alvast voor wie 
al bijna dertig jaar lezer is van ons blad, 
heen spoedt en dat elke betrokkene van 
toen bijna dertig jaar ouder is, blikken wij 
kortstondig terug op het jaar 1988, nadien 
zelfs op 1958, nog eens 30 jaar voordien. 
Wij hadden in 1988 gemeenteraadsver-
kiezingen voor de boeg en een zoveelste 
staatshervorming achter de rug. In Rode 
speelde de nipte meerderheid van de 
Vlaamsgezinde burgemeester Cecile Al-
goet haar twaalfjarige meerderheid kwijt 
en kwamen de francofielen aan de macht. 
Op nationaal vlak werd de taalwetge-
ving met o.m. de faciliteiten grondwette-
lijk gebetonneerd onder de regering van 
Wilfried Martens VIII met CVP, PSC, SP, 
PS en VU in ruil voor bijkomende Vlaam-
se, Waalse en Brusselse bevoegdheden.
In die sfeer is ons Komitee der Randge-
meenten, dat geleidelijk aan vanaf de ja-
ren 1958, dus ook al dertig jaar voordien, 
de plaatselijke Vlaamse comités eerst ging 
samenbrengen in de commissie Randge-
meenten van het Vlaams Komitee voor 
Brussel maar vanaf 1960 op eigen benen 
ging staan, opgericht. In 1963 werden 
onze zes Vlaamse gemeenten rond Brus-
sel bij gewone meerderheid eenzijdig met 
faciliteiten opgezadeld.
Vijfenvijftig jaar later hebben die facilitei-
ten in Wallonië hun verwachtingen wel, 
in Vlaanderen zeker niet ingelost: geen 
of nauwelijks integratie van de anders-
taligen in de autochtone gemeenschap 
zoals in de doelstellingen van het Har-
melcentrum na tien jaar overleg tussen 
Nederlands – en Franstaligen in 1958 was 
vooropgesteld: ‘De toenmalige provincie 
Brabant splitsen in provincie Brussel, de 
Vlaamse provincie Noord-Brabant en de 
Waalse provincie Zuid-Brabant. De twee 
gemeenschappen in ons land moeten 
homogeen zijn. Het intellectuele leven, 
het onderwijs en het bestuur moeten er 
eentalig zijn en de taalminderheden die 
er leven mogen zich niet afzonderen en 
moeten zich aan het milieu aanpassen.’
In die gemeenschappelijke geest van Ne-
derlandstaligen en Franstaligen uit 1958, 
zestig jaar geleden, hebben wij als Komi-
tee der Randgemeenten onze werking 
onverdroten verder gezet. Straks zal ons 
blad De Zes aan het eind van deze begin-
nende jaargang die werking dertig jaar in 
de verf hebben gezet.
Met oprechte dank voor al wie ons in die 
voorbije 29 jaar heeft gesteund en wie ons 
bij begin van de 30ste jaargang weer rug-
gensteun wil geven.

foto: An De Moor
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Peter Elslander

Vier op een rij
Vier lijsten?
Waar er bij vorige verkiezingen slechts 
twee lijsten naar de 
gunst van de kiezer 
dongen, zullen er nu 
wellicht vier lijsten 
naar de stemmen van de Drogenbossena-
ren hengelen. De LB-lijst van burgemees-
ter Calmeyn is het vlaggenschip. De lijst 
Union of hoe ze ook mag heten kijkt uit 
naar de franskiljonse stemmen. Schepen 
Roobaert stapt uit de veilige boot van Cal-

meyn en probeert nu met een eigen GO 
1620-lijst een niet-communautaire koers 
te varen in de hoop ook ontevreden fran-

cofielen op te vrijen. 
En allicht zullen ook 
de groene en Ecolo-
jongens en –meisjes 

de verkiezingsdans wagen. Eind juli alle 
verkiezingsplannen nauwkeurig in kaart 
brengen, waar de verkiezingslijsten pas op 
15 september moeten neergelegd worden, 
is net alsof we in een glazen bol kijken.

Vliegen en verkiezen
De Noordrand in het verweer 
tegen extra vliegtuigoverlast
Als de plannen van 
federaal minister 
Bellot (MR) voor 
de spreiding van de 
vliegtuigbewegingen doorgang vinden, 
zal de Noordrand het gelag betalen. De 
nieuwe plannen van Belot zetten de 
Oostrand, met nogal wat MR-kiezers in 
Kraainem, Wezembeek-Oppem en aan-
grenzende Brusselse gemeenten, uit de 
wind en de vliegtuigoverlast. Volgens 
Wemmels burgemeester 
Vansteenkiste zullen de 
plannen leiden tot 2000 
extra opstijgende vlieg-
bewegingen boven de 
Noordrand. Samen met 
zijn collega’s uit Meise, 
Grimbergen, Vilvoorde 
en Machelen slaagde 
Van Steenkiste erin om 
een vonnis bij de Brus-
selse rechtbank te beko-
men, dat Belot op straffe 
van dwangsommen ver-
plicht om uiterlijk bin-
nen 90 weken een nieuw 
vliegtuigplan voor te 
leggen. De vijf gemeen-
ten kregen hierbij de 
steun van de Vlaamse 
regering en zelfs van 
de oostrandgemeenten 
Wezembeek-Oppem en 
Kraainem. Dit tot gro-
te consternatie in de 
Franstalige pers, waar 
luidkeels geschreeuwd 
wordt om in beroep te 
gaan tegen het vonnis. 
In de smalende com-
mentaren op de website 
van La Libre Belgique 
heet het onder andere 
dat de Vlaamse regering 
in dit dossier partij kiest voor “des trou-
peaux de vaches que le bruit des réacteurs 
au décollage perturbe “. Brussels minis-
ter van Leefmilieu Fremault(cdH) rea-
geerde alvast met een dagvaarding voor 
de federale regering omdat er maar geen 
oplossing komt in het dossier van de ge-
luidsoverlast van vliegtuigen boven de 
hoofdstad.
Met de verkiezingen in aantocht lijkt het 
erg onwaarschijnlijk dat in dit dossier 
snel grote vorderingen zullen gemaakt 
worden of doorslaggevende beslissingen 
zullen genomen worden. Wordt vervolgd.

Verkiezingen
Wellicht zijn er in Wezembeek-Oppem 
zoals in 2012 slechts twee lijsten voor de 
gemeenteraads– en OCMW-verkiezingen. 
Aan de Franstalige meerderheidskant een 
LB-Union-lijst (met MR, DéFi, cdH, Eco-
lo, en PS) en anderzijds een sterk Neder-
landstalige lijst WOplus met kandidaten 
van CD&V, N-VA, Groen, Open VLD en 

onafhankelijken. Een opvallende verschij-
ning op de OCMW-stembrief, en dit op 
de WOplus-lijst en op de tweede plaats, is 

de tweetalige van de 
LB-Unionlijst overge-
komen Anne-Marie 
Servranckx. In de nu 

ten einde lopende legislatuur was zij twee 
jaar correcte en deskundige voorzitter van 
het OCMW. Het normaal zes jaar durend 
mandaat van voorzitterschap was daar in 
de coulissen van de Franstalige partijpoli-
tiek opgedeeld in drie periodes van twee 
jaar. De eerste periode was normaal ver-

lopen en in de tweede 
periode had Anne-Marie 
Servranckx bewezen dat 
zij niet het minst taal-
kundig haar mannetje, 
of moeten we gender-
neutraal ook nog zeggen 
dat ze haar vrouwtje had 
gestaan. Voor de derde 
periode had DéFi haar 
kandidaat naar voren ge-
schoven, Nathalie Leclai-
re, maar die was taalkun-
dig gesproken in onze 
Vlaamse gemeente, com-
pleet ondermaats. Toch 
benoemde de Fransta-
lige meerderheid in het 
Wezembeekse OCMW 
de betrokkene eerst als 
waarnemend voorzitter. 
Er kwam protest hier-
tegen bij de Raad voor 
Verkiezingsbetwistingen 
omdat zij volgens Belgi-
sche in plaats van Vlaam-
se OCMW-regels was 
benoemd. Protest hier-
tegen werd aanvaard. 
Nathalie Servranckx trok 
daarop naar de Raad van 
State, maar die vernietig-
de haar benoeming als 
waarnemend voorzitter. 

Daarop volgde haar benoeming als voor-
zitter. Er volgde opnieuw protest wegens 
haar gebrekkige kennis van het Neder-
lands. Klacht bij de gouverneur leidde tot 
vernietiging van haar benoeming. Daarte-
gen ging Nathalie Leclaire weer in beroep 
bij de Raad van State. En die schorste de 
vernietiging van minister Homans omdat 
die haar vernietiging onvoldoende gemo-
tiveerd had. Homans kwam opnieuw aan 
zet, maar ondertussen is Nathalie Leclai-
re heel die procedure zodanig beu gewor-
den dat ze haar ontslag in de OCMW-raad 
heeft gegeven en heeft laten weten dat ze 
uit Wezembeek-Oppem verhuist. Einde 
goed, al goed. 
Wij verheugen ons over de overkomst van 
de bekwame Anne-Marie Servranckx, af-
gewezen door haar vroegere LB-Union-
lijst, en heten ze hartelijk welkom op de 
tweede plaats voor de OCMW-lijst van 
WOplus. Frank Vandendael is zoals bij 
vorige verkiezingen lijsttrekker voor die 
OCMW-lijst.

Kraainem

Verkiezingen en verlies
Electorale rommelmarkt
Terwijl de electorale kaarten in de andere 
faciliteitengemeen-
ten geschud zijn of 
toch zo goed als, is 
er in Kraainem eind 
juli nog altijd geen nieuws. Toch geen 
formeel bevestigde berichten, echter veel 
geruchten en andere wilde indianenver-
halen. Een vaudeville van de allerslechtste 
smaak, maar dat zijn we in deze Vlaamse 
gemeente met faciliteiten voor de Frans-
taligen al lang gewoon.
Een verrassende nieuwigheid, die halfweg 
de zomervakantie toch min of meer naar 
de buitenwereld toe bevestigd werd, is 
de aankondiging van een tweetalige lijst 
onder de vlag van de huidige Franstali-
ge CdH-burgemeester de Lichtbuer. Een 
Franstalige lijst opgevuld met wat over-

schot van wat ooit de Kraainemse Vlaamse 
lijst Open was. Een half dozijn Open-kan-
didaten staan op de lijst voor een zitje op 
de feitelijke CdH-lijst, die intussen ook 
Ecolo op bezoek krijgt, een spiksplinter-
nieuwe partij van één man en één vrouw 
van wie niemand in Kraainem ooit hoorde 
spreken. Madame de CdH-burgemeester 
hoopt op die manier haar tricolore sjerp 
weer in handen te krijgen. De Vlaamse 
Open-kandidaten, ‘die duidelijk afstand 
nemen van communautaire spellekens of 
oorlogen’, willen een ‘voorbeeld zijn van 
tweetaligheid.’ Zo lezen we toch in een 
ontwerp van programma van zowel de 
twee overblijvende liberalen van Open 
VLD en hun Kraainemse CD&V-bondge-
noten. Als het van die Vlaamse partijen 
afhangt krijgt de Vlaamse kiezer in Kraai-
nem geen Vlaamse stem meer! Maar daar-
over in het volgende hoofdstuk.
De andere Franstalige partijen zijn intus-
sen nog altijd aan het onderhandelen. MR 
toch met DéFi van ex-burgemeester Ca-
prasse. Het zou wel eens kunnen. Vooral 
omdat zij moeten afrekenen met Kraai-
nem-Unie, de ‘zonnebloemekes’ zoals we 
hier zeggen. Een opvallend correcte twee-
talige lijst, die bij de vorige verkiezingen 
wilde meespelen en meteen een spelbreker 
van jewelste werd. De kans is groot dat die 
correcte tweetalige partij de stunt van 2012 
herhaalt en op de koop toe met de trico-
lore sjerp gaat lopen. Daarover zijn alvast 
de Kraainemse geruchten het zo goed als 
roerend eens. De lijst leunt bij geen enkele 
politieke partij aan, wil enkel en alleen een 
Kraainemse burgergroep zijn.

Toch nog de ‘Vlaamse’ stem
De restanten van de Vlaamse Kraainemse 

lijst Open hebben dus onderdak gevon-
den bij de Franstalige lijst CdH, de lijst 
van madam de burgemeester. Een lijst die 

uitdrukkelijk tweeta-
lig wil zijn en niet wil 
horen van mogelijke 
Vlaamse verzuchtin-

gen.
En toch gaat de Vlaamse Kraainemse stem 
niet hopeloos verloren: de N-VA neemt 
inderdaad de plaats in van wat zolang de 
Vlaamse lijst Open was. 
Gemeenteraadslid Joost Vanfleteren heeft 
inderdaad de handschoen opgenomen. 
Al bij de vorige stembusgang tekende hij 
voor de Vlaamse nieuwkomer N-VA, een 
merknaam waarvan de Franstalige partij-
en hier niet willen horen. Zijn lijstgeno-
ten van toen lieten hem nu zonder meer 
vallen, die “Vlaamse” Kraainemnaars zijn 
nu tweetaligen geworden. Is dat niet 
meer of minder dan een dolksteek in de 
rug van de Vlaamse gemeente Kraainem?
De N-VA lijsttrekker krijgt alvast de steun 
van Ria Platel-Deweirdt, de oprichtster 
van het Nederlandstalige Kraainemse 
kinderdagverblijf ’t Kraaiennestje. Hoe 
het verder met de N-VA lijst zal lopen, is 
begin augustus nog niet vastgelegd. Maar 
één zaak is wel duidelijk: de Vlaamse stem 
is in Kraainem niet dood. Tenminste als 
de Vlaamse Kraainemnaar dat ook zo wil. 

In memoriam
Toen we van Hilde Magerman, echtgeno-
te van Peter Elslander, vernamen dat haar 
echtgenoot, met wie zij en hun dochter 
op reis waren in Xi’an, China, plots na 
een hartfalen was overleden, konden wij 
dit bericht haast niet geloven. 58 jaar jong 
was ons oud-bestuurslid. Vanaf ons eerste 
nummer van De Zes in 1989 beschreef hij 
de Kraainemse communautaire actualiteit 
met veel ervaring op het terrein en sterk 
geïnteresseerd in politiek. Peter was al ja-
ren in het Vlaams verenigingsleven aldaar 
actief, leidde een plaatselijke VVB-afdeling 
en hielp ondermeer nauwgezet, deskun-
dig en gedreven bij het opmaken van een 
uitgebreid Rapport Randgemeenten van 
het Overlegcentrum van Vlaamse Vereni-
gingen in 1988. Haast negen jaar was hij 
nog actief betrokken bij onze redactie tot 
hij in Sint-Niklaas zijn hart verloor. Niet 
zonder eerst een opvolger te zoeken voor 
de werking van ons Komitee in de persoon 
van prof. Lucien van Hamme.
Wij blijven Peter dankbaar voor zijn on-
verdroten inzet. Wij hopen dat onze wer-
king voor de faciliteitengemeenten in de 
lijn is gebleven van wat hijzelf schreef 
in ons eerste nummer van De Zes: ‘Het 
Vlaams karakter van onze gemeenten te 
benadrukken en te versterken.’
Wij wensen zijn echtgenote en dochter 
veel sterkte toe en de blijvende herinne-
ring aan een familiaal bewogen en Vlaams 
gedreven ambtenaar. 

Voor wie kiest de Kraainemse kiezer?
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geslaagd volksfeest in De Zandloper
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Wemmel

Boordbelangen en partijbelangen
Succesvolle editie Vlaams 
Volksfeest
Op zondag 8 juli liep 
de binnenkoer van 
de Zandloper aardig 
vol voor een zoveel-
ste editie van het Vlaams Volksfeest. De 

bijzonder talrijk opgedaagde wandelaars 
trotseerden een manifest aanwezige 
zon en genoten van de minder gekende 
veldwegels en wandelpaden langs Rele-
gem-Asse. Een groep sportievelingen ver-
kende met het stalen ros een aangenaam 
fietstraject dat de deelnemers onder meer 
langs het Mot in Grimbergen loodste. Te-
rug op de binnenkoer van de Zandloper 
werden grote dorsten gelest en hongeri-
ge magen verwend met een stevige BBQ 
verzorgd door het Cultuur Bar Bar team. 
Zakdoek gaf weer een gesmaakt amusant 
optreden ten beste, zoals we dat van hen 
gewoon zijn. Voorwaar een bijzonder ge-
slaagde en zonnige editie. Coördinator 
Monique Froment zag dat het goed was.

Het belang van de boordeige-
naars
Wemmel kent al tientallen jaren een ver-
haalbelasting voor de aanleg van voet-
paden. Het komt erop neer dat boordei-
genaars tot 100 euro per lopende meter 
moeten betalen bij de (her)aanleg van 
hun stoep. Voor bezitters van een bre-
de gevel kan de kostprijs aardig oplopen, 
dikwijls tot groot ongenoegen van de be-
trokkenen. Met de heraanleg van de Rob-
berechtsstraat en de Zijp in het verschiet 
stapte een ontevreden bewoner naar de 
lokale pers om zijn ongenoegen over de 
belasting kenbaar te maken. Het gemeen-
tebestuur zegt deze belasting niet te kun-
nen afschaffen zonder te discrimineren 
naar de mensen toe die in het verleden de 
belasting reeds betaalden.
Enigszins vergeten is dat de verhaalbelas-
ting voor de boordeigenaars feitelijk al het 
strijdpunt vormde bij de gemeenteraads-
verkiezingen in 1964. Meer nog dan de 
toepassing van het jaar tevoren ingevoer-
de faciliteitenregime werd het belang van 
de boordeigenaars de inzet van de kies-
strijd, waarbij Jos Geurts aan het langste 
eind trok en de macht maar dertig jaar la-
ter weer zou afstaan. De verhaalbelasting 
bleef echter de hele tijd van kracht.

Oktober 2018
Zoals het er nu naar uitziet nemen drie ver-
schillende formaties het tegen elkaar op. 
Na de thriller van zes jaar geleden, waarbij 
de Vlaamse lijst WEMMEL verrassend 12 
zetels haalde en hiermee even goed scoor-
de als de vrijwel volledig Franstalige lijst 
van de toenmalige burgemeester Andries, 
liggen de kaarten nu totaal verschillend.
In 2012 koos de enige UF-gekozene niet zo-
maar de kant van de burgemeesterslijst en 

slaagde Walter Vansteenkiste van de lijst 
Wemmel erin om eerst waarnemend en 
daarna ook effectief burgemeester te wor-

den dank zij de steun 
van enkele gematigde 
Franstaligen.
De lijst Wemmel kan 

nu dan ook uitpakken met de naam ’ Lijst 
van de burgemeester’ en vervelt tot het 
moeilijk bekkende L.B.Wemmel.Lijst/Lis-
te-BRGMSTR Wemmel. De lijst zal deze 
keer naast vertegenwoordigers van de 
Vlaamse partijen en nogal wat onafhanke-
lijken ook uitdrukkelijk Franstalige kandi-
daten bevatten. Alvast de onafhankelijke 
Franstalige schepenen Vincent Jonckheere 
en Christine Lemmens zullen op die lijst 
voorkomen. Samen met drie andere ge-
kozenen besloten zij zes jaar geleden om 
Walter Vansteenkiste als burgemeester te 
steunen en scheurden zich af van de uitge-
sproken Franstalige lijst. LB Wemmel moet 
het wel stellen zonder stemmenkanon 
Marcel Van Langenhove, die in 2012 nog 
een groot aandeel had in het succes van de 
Lijst Wemmel. Na 30 jaar gemeentepoli-
tiek, waarvan 9 jaar als burgemeester en de 
rest als schepen gaat de bekende scheids-
rechter het rustiger aan doen en hangt 
zijn politiek jasje aan de kapstok. Marcel 
Van Langenhove stelt zich geen kandidaat 
meer, maar LB-Wemmel met lijsttrekker 
Walter Vansteenkiste krijgt nog zijn volle 
steun.
De Franstaligen hergroeperen zich in In-
térêts Communaux en manifesteren zich 
uitdrukkelijk als Franstalig kartel met de 
gekende dito eisen. De lijst rekruteert uit 
zowat alle Franstalige partijen (MR, cdH, 
PS, DéFi, Ecolo en onafhankelijken). Uit-
tredend schepen Carpriau (MR) opteert 
voor de OCMW-lijst en laat de lijsttrekker-
plaats aan Mertens (cdH), die in 2012 naast 
het rechtsreeks verkozen schepenambt 
greep.
Chris Andries, die in 2012 nog de uitge-
sproken Franstalige Lijst van de Burge-
meester aanvoerde maar gedumpt werd 
door zijn Franstalige lijstgenoten, probeert 
het nu met een eigen Wemmel Plus-lijst. 
De tweetalige lijst bevat naar eigen zeggen 
enkel niet-partijgebonden kandidaten. 
In Wemmel worden naast de schepenen 
ook de OCMW-raadsleden rechtstreeks 
verkozen. Uittredend OCMW-voorzitter 
Armand Hermans trekt opnieuw de lijst 
voor LB Wemmel. In 2012 behaalde de Lijst 
Wemmel vlot de meerderheid voor het 
OCMW. De Franstaligen van IC pakken uit 
met uittredend schepen Carpriau (MR) als 
kopman.
Voor het eerst zal in Wemmel elektronisch 
gestemd worden. Misschien zal dit wel lei-
den tot een grotere participatiegraad voor 
de stemming voor het OCMW.

Parking W
Veel volk telkens op het grasplein voor het 
gemeentehuis, waar op groot scherm de 
wedstrijden van de Rode Duivels konden 
gevolgd worden. Het evenement, ‘Parking 
W’ gedoopt, werd ondersteund door de 
Vlaamse overheid, de gemeente en de Ne-
derlandse Culturele Raad Wemmel.
Tot grote verbazing van nogal wat aan-
wezigen werd vanaf de tweede match één 
wedstrijdhelft in het Nederlands (VRT) 
en één wedstrijdhelft in het Frans (RTBF) 
uitgezonden, naar verluidt op uitdrukke-
lijke vraag van de burgemeester.
Tja, de verkiezingen zijn in aantocht zeker. 
Weerom een gemiste kans om de Fransta-
ligen op een aangename manier te laten 
kennismaken met het Nederlands, tot na-
der order toch de voertaal van de streek.

Sint-Genesius-Rode

Excuus en engagement
Met excuus
Naar aanleiding van de grootschermver-
toning van de eerste 
voetbalmatch van de 
Rode Duivels tegen 
Engeland ging het er 
in Rode niet zoals afgesproken aan toe. 
Eerste helft in het Nederlands, tweede 
helft in het Frans, zo luidde de afspraak 
tussen Aper(h)ode, die de zaak technisch 
moest klaren, en het gemeentebestuur. 
Tous ensemble mochten ze allen alleen 
een Franstalige uitzending volgen. En de 
uitleg was simple comme bonjour: een 
technisch probleem maakte het onmo-
gelijk om van zender te veranderen. Wat 
zouden de Franstaligen zeggen indien 
zij niet anders hadden gekund dan de 
uitzending in het Nederlands, nochtans 
de bestuurstaal in Rode, te volgen? Mis-
schien wel: ‘Les excuses sont faites pour 
s’ en servir’?

Engagement 1640
Met de gemeenteraads- en OCMW-ver-
kiezingen in het vooruitzicht hebben de 
mandatarissen van de Nederlandstalige 

lijst Respect geëngageerde Rodenaren 
opgezocht om van gedachten te wisselen 
en plannen te smeden, die beantwoorden 
aan de wensen van alle Rodenaren. ‘En-
gagement 1640’ bleek nog maar eens een 
gewenste(?) naamsverandering. Oud-ge-
dienden, kandidaat-nieuwkomers en 
meninghebbende kiezers overleg laten 
plegen heeft in Rode dan toch vlug tot 
het resultaat geleid dat ze vrij van partij-
politieke organisaties een vijfentwintig-
koppige gemeenteraadslijst en een elf-
koppige OCMW-lijst bij elkaar konden 
sprokkelen. Ook de plaatsbepaling op de 
lijst werd naar verluidt door alle kandi-
daten samen vastgelegd. Huidig Neder-
landstalig schepen Anne Sobrie trekt de 
gemeenteraadslijst en Jan Willems voert 
de OCMW-lijst aan. 

Bizar arrest
Op 26 juni 2017 had Vlaams minister van 
Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, 
het besluit van het schepencollege van 
Rode over de invoering van een nieuw 
datasysteem in de gemeentelijke admi-
nistratie met vermelding van een vierjaar-

lijkse taalkeuze voor het Frans vernietigd.
De gemeente Sint-Genesius-Rode ging 
hiertegen in beroep en stelde een vorde-

ring in om de tenuit-
voerlegging van die 
beslissing te doen 
schorsen.

Bij arrest 241.512 van 17 mei 2018 beval de 
Algemene Vergadering van de Raad van 
State de schorsing van de tenuitvoerleg-
ging van de hierboven vermelde beslissing 
van de Vlaamse minister van Binnenlands 
Bestuur. Minister Homans werd dus te-
ruggefloten. 
De Raad van State heeft in een vroeger 
arrest Caprasse al terloops van de daken 
verkondigd dat ‘telkens opnieuw wel-
bepaalde stappen moeten ondernemen 
om in het Frans bediend te worden, een 
onevenredige inperking inhoudt van de 
rechten die door de artikelen 25, 26 en 28 
van de bestuurstaalwet gewaarborgd wor-
den.’ Daaruit heeft de Raad van State dan 
maar uit zichzelf (als niet-wetgever stelt 
hij zich dan aan als wettenmaker) gesteld 
dat ‘de particulier er in voorkomend geval 
toe gehouden is het bestuur op geregelde 
tijdstippen ervan op de hoogte te brengen 
dat hij in het Frans bediend wenst te wor-
den.’ Die keuze, aan de hand van een brief 
naar het gemeentebestuur verzonden of 
daar neergelegd, geldt gedurende een re-
delijke termijn, te weten een termijn van 
vier jaar, vanaf de ontvangst of de neer-
legging van de voormelde brief bij het ge-
meentebestuur. En na die vier jaar kan de 
particulier met een nieuwe brief zijn keu-
ze vernieuwen. 
Hoe dat te verzoenen valt met de regel 
van artikel 6 van het Gerechtelijk Wet-
boek, dat rechters geen algemene regels 
mogen uitvaardigen, maar enkel mogen 
beslissen over concrete geschillen, is ons 
een volkomen raadsel.
En zo maakt de Raad van State van een 
toevallig geuite vrome wens een schijn-
baar echte wet, waarmee vijf van onze 
gemeentebesturen van faciliteitenge-
meenten meteen aan de slag zijn gegaan 
en hun medeburgers hebben uitgenodigd 
een vooraf opgemaakte modelbrief van 
vierjaarlijkse taalkeuze in te vullen en aan 
het gemeentebestuur te bezorgen. 
In overweging 25 van hetzelfde arrest 
staat dan weer vaagweg te lezen dat de 
conclusie in deze stand van de procedure 
is dat de motieven van de bestreden be-
slissing niet deugdelijk zijn. Betekent dit 
dat het kabinet Homans zijn schorsing 
van de beslissingen van Rode niet deug-
delijk heeft gemotiveerd?
Dit arrest is een schorsingsarrest, dat een 
beperkt gezag heeft. Er zal normaliter nog 
een nietigverklaringsarrest volgen, dat 
over de grond van de zaak zal beslissen en 
dat dus een groter gezag heeft. Daarvoor 
is het wellicht nog een jaartje wachten.
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Ieder zijn zes
165 miljoen euro
Via de federale financiering van politie- 
en hulpverleningzones krijgt, zo bere-
kende het Aktiekomitee Vlaamse Sociale 
Zekerheid, het Vlaams Gewest naar ver-
houding elk jaar 165 miljoen euro te wei-
nig. Of een gemiddelde van 0,535 miljoen 
euro per Vlaamse gemeente of 25,3 euro 
per inwoner van het Vlaams Gewest.

Lastig parket?
Op 19 december 2013 keurde het federaal 
parlement het Vlinderakkoord, naar Di 
Rupo’s vestimentaire geplogenheid om 
zich met een rood vlinderdasje te sieren, 
goed: cdH, CD&V, Ecolo, Groen, Open 
VLD, PS en spa gingen als één man/één 
vrouw achter het moeizaam bereikte ak-
koord staan. De kieskring Brussel-Hal-
le-Vilvoorde werd na een langdurige inzet 
van meer dan vijftig jaar en de herhaalde 
eis van tientallen Vlaamse burgemeesters 
van Halle-Vilvoorde om hiervoor geen 
prijs te betalen, onvolledig gesplitst. In 
onze zes Vlaamse gemeenten met facili-
teiten en op de Vlaams-Brusselse Kamer-
lijsten betaalde Vlaanderen de prijs. Een 
kieskanton Sint-Genesius-Rode, waar 
nog wel op Brusselse lijsten kon worden 
gestemd en quasi onverkiesbaarheid van 
Vlaamse kamerleden op Brusselse lijs-
ten omwille van de kiesdrempel. Het ge-
rechtelijk arrondissement Brussel werd 
hervormd en het parket werd gesplist. 
Maar er kwam geen eigen rechtbank in 
Halle-Vilvoorde. Thierry Freyne werd 
procureur des Konings voor het parket 
van Halle-Vilvoorde. Af en toe liet hij uit 
gegronde bekommernis voor de werking 
van het parket, gelokaliseerd in Asse, in 
de media van zich horen. Als hij zijn wens 
voor een eigen rechtbank alhier liet horen 
of op de mankementen van het zo opge-
hemelde Vlinderakkoord wees, botste hij 
met de Franstalige magistraten.
Toen vorig jaar een Franstalige rechter in 
Brussel de onderzoekers van Halle-Vil-
voorde als ‘bevooroordeeld, weinig intel-
ligent en racistisch’ afschilderde, nam de 
procureur het voor zijn korpsgenoten op. 
Blijkbaar is het evenwel ook in het hele 
magistratenkorps niet echt mogelijk de 
logge tanker van Justitie, zo lezen we in 
De Standaard, te doen keren. En dus zocht 
Freyne een nieuwe uitdaging en vond hij 
die in de wel hervormingsgezinde sector 
van het ziekenhuiswezen. Hij gaat vanaf 
1 oktober aan de slag als directeur in het 
Jan Portaelsziekenhuis te Vilvoorde.

Taalwet in Gerechtszaken
Met onvoorstelbare zorgeloosheid heb-
ben Vlaamse kamerleden van CD&V, 
Open VLD en N-VA op 25 mei een monu-
ment van een taalwet de nek omgewron-
gen. Het gaat om de Taalwet in Gerechts-
zaken, die Vlaanderen in 1935, meer dan 
100 jaar na de bloedige francofiele revo-
lutie van 1830 eindelijk kon afdwingen. 
Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde 
van Vlaamse Balies, heeft die flater mee 
aan het licht gebracht.
Tot vóór 9 juni moest de rechter procedu-
restukken die niet voldeden aan de taal-
wet altijd en automatisch nietig verkla-
ren. Ambtshalve nietig omdat de geldende 
taalwet niet werd gevolgd. Doodsimpel: 
die taalwet niet nageleefd, dus ongeldig.
In hun ijver om de rechters wat minder 
werklast op de schouders te leggen beslis-
ten onze onoplettende wettenmakers dat 
die ambtshalve verplichte tussenkomst 
van de rechter bij niet-naleving van de 
desbetreffende taalwet niet meer nodig is. 
Vanaf 9 juni zijn het de betrokken partij-
en, die voor de rechtbank verschijnen, die 

zelf het initiatief moeten/mogen nemen 
en die bovendien moeten aantonen dat zij 
schade hebben geleden door het niet-na-
leven van de taalwet.
Achteraf kregen de betrokken ja-stem-
mers van de tegenstemmers Hendrik 
Vuye, Veerle Wouters en Barbara Pas een 
voorstel voor een herstelwet voorgescho-
teld met mogelijkheid om hiervoor een 
spoedprocedure goed te keuren. En hoe 
reageerden de ja-stemmers: ‘Jullie spelen 
alleen maar partijpolitieke spelletjes.’ Er 
was ooit een N-VA-voorman die verkon-
digde: ‘Als het om de natie gaat, zijn we 
één.’

Een Belg van goede wil?
UCL-professor Philippe Van Parijs wil zijn 
goede wil voor het ‘Belgium’ van morgen 
de wereld kond doen. Voor dat van van-
daag ruikt dat project niet alleen naar een 
tijdelijk Jupiler-bier, waarvan we de fris-
se smaak in de voetbalgekte van gisteren 
en de hittegolf van juli slechts voor korte 
duur kunnen nasmaken. Maar wat ons 
vooral ergert zijn de voorstellen waarmee 
deze filosoof de boer wil opgaan om zijn 
unitaristisch Belgisch toekomstproject 
aan de man/vrouw te brengen.
Stel je voor: alle ten allen kante voorge-
stelde projecten deugen of halen het niet. 
Het zijne hopelijk wel, ook al noemt hij 
het een utopie. Geef het Engels een offi-
ciële status, meteen in Brussel, en maak 
er daarna de communicatietaal of de va-
dertaal tussen de diverse moedertaalge-
bruikers.
Brussel, waar alles gewestelijk en tweeta-
lig wordt, maken we groter door meteen 
de zes Nederlandstalige faciliteitenge-
meenten bij Brussel te voegen. En voeg 
er meteen heel Brabant aan toe. Dan 
worden Vlaanderen en Wallonië een stuk 
kleiner. En het Brusselse gewest nog een 
pak groter. Toen in 1963 voorgesteld werd 
om acht Vlaamse gemeenten rond Brus-
sel, de huidige zes Vlaamse faciliteitenge-
meenten plus Dilbeek en Strombeek-Be-
ver en daarnaast drie Waalse gemeenten, 
Kasteelbrakel, Waterloo en Terhulpen, 
faciliteiten te verlenen, liet de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken Arthur 
Gilson weten dat ‘de Walen principieel 
elke faciliteitenverplichting hebben ge-
weigerd. Zij wensen deze administratieve 
verplichtingen niet te kennen; zij wensen 
zich niet te organiseren om hun Vlaamse 
onderdanen in hun taal te woord te staan.’ 
Uit eerlijk schaamte kon men toen niet 
anders dan Dilbeek en Strombeek-Bever 
van de eenzijdige ‘Vlaamse’ faciliteiten-
lijst te schrappen.
En nu beeldt die schrandere filosoof Phi-
lippe van Parijs zich in dat alle Waals-Bra-
bantse gemeenten niet alleen faciliteiten 
maar zelfs Brusselse tweetaligheid aan 
hun onderdanen zouden aanbieden. En 
welke Vlaams- of Waals-Brabantse ge-
meente wil haar relatieve rijkdom en 
werkzaamheidsgraad delen met de ar-
moedzaaiers en de werkloosheidrecord-
houders van het Brusselse gewest?
En waarom zouden wij dat Brusselse ge-
west in onze armen sluiten als Brussel 
ons Nederlands zoals hieronder gepeild 
apprecieert?
Het Engels krijgt in een opiniepeiling bij 
ULB-studenten 97% positieve connotatie 
en het Frans 95%, terwijl het Nederlands 
het met een povere 4% moet stellen. En 
als je dan naar de motivatie peilt bij deze 
toekomstige intellectuelen om het Ne-
derlands al dan niet te leren, dan krijg je 
te lezen dat het Nederlands ‘ruw, onaan-
genaam, afstotend, verplicht, moeilijk om 
te leren en regionaal is.’

Linkebeek

Twee tegen één
Teirlinck
Met een niet-communautair maar wel 
litterair bericht komt 
Linkebeek eindelijk 
nog eens anders in 
de belangstelling. De 
schrijver Herman Teirlinck liet er langs 
het Koekoekpad met de inspiratie van 
zijn Vlaamse vriend en kunstenaar Henri 
Van de Velde zijn eerste villa bouwen om 
er van 1905 tot 1921 te gaan wonen. Naar 
verluidt, zo lezen we in het Nieuwsblad, 
heeft deze villa haar origineel en authen-
tiek karakter bewaard en geeft zij een ge-
trouw beeld van de wooncultuur van de 
Vlaamse schrijver op het platteland. Je 
kan je er net als voor het Lijsternest van 
Stijn Streuvels in Ingooigem, dat een jaar-
tje vroeger gebouwd werd, het toenmalig 
buitenleven voor een schrijver proberen 
voor te stellen. Schrijvers en kunstenaars, 
ook aan Franstalige kant, maakten er van 
dit wondergroene dorpje, dat Felix Tim-
mermans als een ‘nest in de bomen’ schil-
derde, een trekpleister van voor vele litte-
raire en artistieke collega’s.

Minister-president Geert Bourgeois heeft 
in zijn zoektocht naar waardevol litterair 
erfgoed in de Vlaamse gordel rond Brus-
sel, als minister van Onroerend Erfgoed, 
de villa voorlopig beschermd. Nu is het 
de beurt aan het gemeentebestuur van 
Linkebeek om een openbaar onderzoek 
te organiseren, waarbij opmerkingen  
en/of bezwaren kunnen geopperd wor-
den. Aan de hand daarvan zal de minister 
al dan niet de villa definitief beschermen.
De villa, die de schrijver nadien in Beer-
sel betrok, kreeg vier jaar geleden na 
verkoopplannen van de gemeente al een 
definitieve bescherming. Op 25 en 26 au-
gustus heeft er een Zomerfestival Stijn 
Streuvels plaats. Meer info: www.huis-
vanhermanteirlinck.be

Twee Franstalige lijsten
De twintig gekozenen op de Franstalige 
Ensemble-LB-Samen-lijst van afgewe-
zen-aangewezen burgemeester Damien 
Thiéry is uit elkaar gevallen. Dertien 
van hen stappen, zo lezen we in Sjoenke, 
het blad van Gemeenschapscentrum De 
Moelie en vzw de Rand, van zijn ploeg 
over naar een nieuwe partij, waarvan we 
de naam op dit ogenblik nog niet kennen. 
Burgemeester Valérie Geeurickx, schepe-
nen Yves Ghequiere en Pasquale Nardone, 
vergezeld van twee gemeenteraadsleden 

en alle acht leden van het OCMW, van 
wie Philippe Thiéry, de broer van Damien 

Thiéry, de voorzit-
ter is, gaan niet meer 
akkoord met de ma-
nier waarop Damien 

Thiéry eigengereid aan politiek doet. 
Damien spreekt wel van een ramp, maar 
hoopt toch meer stemmen te halen dan 
de dissidente lijst en zelf de meerderheid 
te kunnen blijven. 
Van de Nederlandstalige oppositielijst 
Prolink met 2 raadsleden is tot onze spijt 
geen sprake meer. Eric De Bruycker, die 
een tijdlang burgemeester was, maar door 
de Franstalige meerderheid, opgejut door 
Damien Thiéry, compleet werd gedwars-
boomd, houdt de gemeentepolitiek voor 
bekeken evenals zijn partijgenoot Rik Ot-
ten. Er zijn gesprekken aan de gang tus-
sen een aantal Nederlandstalige en Frans-
talige Linkebekenaren, die Linkebeek met 
minder communautaire scherpslijperij 
willen besturen. Eind juli leken die ge-
sprekken er op uit te draaien dat er een 
taalgemengde lijst onder de naam ‘Activ’ 
aan de verkiezingen zal deelnemen. Mitra 
De Kempeneer is er lijsttrekker, voor het 
OCMW wordt Joël Grimmeau de lijst-
aanvoerder. Naar verluidt zal een vijftal 
Nederlandstalige Linkebekenaren, onder 
wie Roel Leemans, mee op een lijst staan 
die alvast respect heeft voor de regelge-
ving van de Vlaamse Gemeenschap en het 
Vlaams Gewest. 

Uitmuntend
Als we van Linkebeek een opvallend re-
sultaat mogen vermelden, dan is het de 
registratie van niet-Belgische kiezers voor 
de komende gemeenteraadsverkiezingen. 
Begin mei stond bij de FOD Binnenlandse 
Zaken de teller op 1.409 op een totaal van 
10.788 potentiële kiezers, of 13%. Linke-
beek is daarin met 24% koploper, Rode en 
Kraainem halen 14%, Wezembeek-Oppem 
13%, Drogenbos moet het stellen met 9% 
en Wemmel bengelt achteraan met 8%. 
Dank zij ‘Sjoenke’ komen we die aantallen 
op het spoor.

Gemeentebestuur teruggefloten
Het gemeentebestuur van Linkebeek had 
de Raad van State verzocht om tussen te 
komen in het debat over de wettelijkheid 
van de beslissing van minister Homans 
om een vierjaarlijkse steeds hernieuwba-
re taalkeuze voor het Frans, zoals reeds 
uitgevoerd te Sint-Genesius-Rode, te ver-
nietigen.
Volgens de Raad van State kon het Lin-
kebeeks gemeentebestuur in zijn tussen-
komst over twee beslissingen omtrent 
Sint-Genesius-Rode niet doen blijken 
daar een persoonlijk belang bij te hebben. 
De kosten voor het Linkebeeks verzoek 
worden geraamd op 150 euro en de ge-
meente krijgt die nu aangesmeerd.

Villa Herman Teirlinck


