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Melle: WAT EEN SCHANDE: €125 gemeentelijke toelage
Één gemeenteraadslid ziek
Wij kregen met een paar maanden vertra-
ging een krantenverslag uit het Nieuws-
blad te lezen van een gemeenteraads-
zitting van de gemeente Melle. Daarbij 
was onze verbazing zo groot dat we in 
deze communautair weinig nieuws bie-
dende maanden besloten er meteen ons 
hoofdartikel aan te wijden. Het verslag 
dateert van 6 januari, Driekoningen, en 
is van de hand van journalist Lieven Van 
Imschoot. De titel luidde: ‘Geen subsidie 
voor Vlaams getinte propaganda omdat 
één gemeenteraadslid ziek is’.
De vermelde feiten spelen zich af op 20 
december van vorig jaar.
In vette letters gedrukt schrijft de journalist 
dat ons Komitee der Randgemeenten, dat 
het Vlaams karakter van de Randgemeen-
ten rond Brussel wil vrijwaren, dit jaar geen 
subsidie van de gemeente Melle krijgt.
Nu moet u weten dat de gemeente Melle 
nog de enige gemeente is, die al tien jaar 
op rij ons Komitee der Randgemeenten 
een jaarsubsidie geeft van €125. Waarvoor 
onze oprechte dank. Die dank verwoord-
den we telkenjare in ons driemaandelijks 
blad De Zes met een korte vermelding van 
de ontvangen steun en met de naam van 
de gemeente. Een pluim dus voor Melle. 
Volgens toelichting van huidig schepen 
Frank De Vis is die betoelaging er geko-
men ter vervanging van de jaarlijkse sub-
sidie aan de Ijzerbedevaart. Aanvankelijk 
was er tegen dit voorstel geen enkel be-
zwaar. Tot de raadsleden van de Sp.a, nu 
Vooruit, het blad De Zes van ons Komi-
tee der Randgemeenten, op de gemeen-
teraad met alle zonden van Israël gingen 
overladen. Allicht hebben de andere op-
positiepartijen dan hun wagentje aan de 
Vooruitlocomotief gehangen. Ieder jaar 
opnieuw werd die subsidie evenwel meer-
derheid tegen oppositie goedgekeurd, 
waarvoor we het gemeentebestuur tel-
kenjare bedankten en die bijdrage in ons 
blad De Zes vermeldden.  
Uit het verslag van de journalist blijkt dat 
die jaarlijkse betoelaging ons door de op-
positie allesbehalve van harte wordt ge-
gund en dat de laatste paar jaren de zwa-
re kanonnen van de oppositie van Open 
VLD, Groen, Onafhankelijken en Vooruit 
(nu 10 zetels) worden bovengehaald te-
gen de meerderheidslijst van CD&V-N-VA 
meerderheid (nu 11 zetels). Bij deze zitting 
bleek echter de gemeenteraadsvoorzitter 
van die meerderheid, Freddy Van de Put-
te, door ziekte weerhouden. Als er van een 
fair play-oppositie sprake zou zijn, dan zou 
één van de tien leden van die oppositie zo 

sportief kunnen zijn om zich na onder-
linge afspraak bij delicate stemmingen te 
onthouden. Niets is echter minder waar: 
Fair play? Noway. Van die afwezigheid 
zou bij de apart gevraagde en toegestane 
stemming gebruik gemaakt worden om 
bij staking van stemmen, tien tegen tien, 
het subsidievoorstel van €125 voor het Ko-
mitee der Randgemeenten te kelderen. 

Digitale gemeenteraad
Wij hebben de bewuste gemeenteraad 
van 20 december digitaal gevolgd (intik-
ken gemeentebestuur Melle, klikken op 
gemeenteraad, klikken op gemeenteraad 
20 december 2021 van tijdstip 2u30 tot 
2u55) en de bewust passage tientallen keer 
beluisterd. Ontluisterend.

Bijna vijfentwintig minuten lang werd er 
bij diverse tussenkomsten van de opposi-
tie herhaaldelijk en doorgaans hardnek-
kig over die €125 gebakkeleid en tegelij-
kertijd en iets minder lang over €10.000 
voor een jeugdlokalensubsidie. De 13.000 
inwoners van Melle zouden dus elk zowat 
1 eurocent belastingsgeld moeten afdra-
gen voor een vzw, die niet eens een vzw 
is maar een vereniging in feite met als 
enige doelstelling: het behoud en de ver-
sterking van het Nederlandstalig karakter 
van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten 
rond Brussel. Wij zijn er nog van onze 
Mellek van.
Wij citeren uit de krant: ´Een subsidie 
voor Vlaams getinte propaganda is onaan-
vaardbaar.’ En voerde het voordien met 
dat geld gesubsidieerde Ijzerbedevaartko-
mitee, waaraan we die voordien toegeken-
de subsidie van harte gegund hadden, dan 
geen Vlaams getinte propaganda? 
Wij citeren:´Er is geen maatschappe-
lijk draagvlak voor die subsidie in Melle.’ 
Mochten wij de Mellenaars het verhaal 
vertellen van de manier, waarop in We-
zembeek-Oppem in 1925 door de fran-
cofiele, aan de boerkens van ter plekke 

beschaving brengende, ingeweken grafe-
lijke burgemeestersfamilie de Grunne via 
de knikkende gemeenteraad 50 hectaren 
landbouwgrond tegen 6 Belgische franken 
per m² werden onteigend voor ´openbaar 
nut’ en nadien aan de Brusselse franskil-
jonse ‘Immobilia’ ter beschikking werden 
gesteld voor complete verfransing, zou er 
dan geen ‘draagvlak’ zijn voor een door 
ons comité niet eens gevraagde subsidie 
van 1 eurocent per Mellenaar?

De waarheid heeft haar rechten
En wij citeren verder:´Die subsidie is een 
regelrechte schande’, orakelt Lieven Vol-
ckaert, fractieleider van Open VLD. Hij 
schreeuwt over de daken dat comitélid 
Johan Laeremans Vlaams parlementslid 

is, penningmeester en ondervoorzitter 
van het Vlaams Belang. Terwijl betrokke-
ne niet eens lid is van het Vlaams Belang. 
Il faut le faire. Toegegeven, hij is ooit in 
zijn meer dan zestigjarige inzet als pen-
ningmeester van het Komitee der Rand-
gemeenten ook nog meer dan tien jaar 
nationaal penningmeester van de Volks-
unie en zelfs een tijdje nationaal onder-
voorzitter geweest zonder enig politiek 
mandaat toen er nog lang geen sprake 
was van partijen als Vlaams Blok, Vlaams 
Belang of N-VA. En ja, één van zijn zo-
nen, Jan Laeremans, is nu parlementslid 
van het Vlaams Belang, maar kan een de-
mocratisch ingestelde en Vlaamsgezinde 
vader zijn kinderen verhinderen lid en 
parlementslid te worden van een partij, 
waarvan hijzelf geen lid is?

‘Komitee der ranzige Gemeenten’
‘Het Komitee der Randgemeenten, excu-
seer, dat is voor mij het Komitee der ran-
zige Gemeenten,’ is een citaat van dezelf-
de lieve mens als de verspreider van het 
fake nieuws van hierboven. Maar allicht 
zal hij wel bedoeld hebben: het ´ranzig’ 
Komitee der Randgemeenten. Toch zal 
wellicht geen enkele inwoner van de zes 
Vlaamse randgemeenten met faciliteiten, 
welke taal hij ook spreekt, van zijn ge-
meente beweren dat ze ´ranzig’ is.
Nog zo’n bewering dat wij niet loyaal zijn 
omdat wij de gemeente niet bedanken en 
omdat wij de lezer wijsmaken dat wij geen 
subsidie vragen en krijgen, terwijl Melle 
ons al tien jaar met €125 betoelaagt. Die 
subsidiebewering haalt hij uit de Nieuwe 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 
verschenen in 1998. Als wij dan vanaf 2011 
ongevraagd maar met instemming van de 
meerderheid van de gemeenteraad onver-
wacht en tien jaar na elkaar een subsidie 
krijgen van Melle, daarvoor het gemeen-
tebestuur bedanken en het ook nog ex-
pliciet in ons tijdschrift op tienduizenden 
exemplaren vermelden, dan verwijt de 
fractieleider van Open VLD ons loyaliteit.

Geen probleem in Brussel
Uit zijn nek kletst hij losweg dat de Brus-
selse Vlamingen niet onderdrukt worden. 
Eén voorbeeld maar. Waarom publiceert 
de vice Gouverneur van Brussel Jozef Os-
tyn in zijn jaarverslag voor 2020 dan dat er 
bij de aanwervingen en benoemingen in 
de lokale besturen (gemeente en OCMW) 
in één observatiejaar 1867 schorsingen (in 
overovergrote meerderheid onwettige be-
noemingen van niet-Nederlandskennen-
den) zijn uitgesproken?
En als orgelpunt van onderdrukking wei-
geren de twee Vlaams–Brusselse minis-
ters, Elke Van de Brandt voor Groen, Sven 
Gatz voor Open VLD en staatssecretaris 
Pascal Smet voor one-Brussels Vooruit, 
drie van de vier partijen die in Melle in 
de oppositie zetelen, die taalwetsovertre-
dingen in de ministerraad aan te kaarten. 
Zodat die aanwervingen en benoemin-
gen haast zonder uitzondering nooit ge-
schorst worden.

.org

Dank
De dr. Goossenaertskring uit Destelbergen 
kwam ons met €100 een hart onder de riem 
steken. Ook de Internationale Serviceclub 
Marnixring kwam ons vanuit Zwijnaarde 
met €1000 opnieuw een stevige ruggen-
steun verlenen. Dit is het laatste nummer 

van onze 33-ste jaargang. In augustus be-
ginnen we aan onze 34-ste jaargang.
Wie zich wil abonneren op ons driemaan-
delijks partijpolitiek ongebonden tijd-
schrift, stort €5 op rekening BE82 4366 
2473 9168 van het Komitee der Randge-
meenten. Vanaf €13 is u steunabonnee.

Gemeentehuis van Melle



Vijftig kaarsjes uitgeblazen
NCRW wordt vijftig
In maart 1972 ziet de Nederlandse Cultu-
rele Raad Wemmel (NCRW) het levens-
licht, op dat moment 
nog onder de naam NKR. 
De kiem is al ettelijke ja-
ren vroeger gelegd ten 
tijde van het Vlaams Komitee Wemmel 
dat tussen 1956 en 1964 ijvert tegen de 
verfransing en tegen een mogelijke inlij-
ving van Wemmel bij Brussel. Het gemis 
aan goede vergaderruimten ten behoeve 
van de Vlaamse culturele verenigingen en 
de noodzaak van een samenwerking van 
de verenigingen in georganiseerd verband 
wordt dan al sterk aangevoeld. Na de ver-
kiezingsoverwinning van Jos Geurts in 
1964 met een ‘Frans’-vriendelijk program-
ma, kan niet meer gerekend worden op 
het gemeentebestuur om de verdere ont-
plooiing van het Vlaams cultureel leven in 
Wemmel te ondersteunen.
Er moet uitgekeken worden naar partners 
buiten de gemeente en uiteindelijk zal 
toenmalig minister van Cultuur Frans Van 
Mechelen soelaas brengen. Hij belooft in 
1970 een cultureel centrum, in casu een 
beschikbaar prefab gebouw, identiek aan 
het Veltmanshuis in Voeren. Om tegen-
werking van het gemeentebestuur te om-
zeilen wordt de ‘oude’ Zandloper neerge-
zet op gronden, die eigendom zijn van de 
staat, naast de hotel-en sportschool in de 
Zijp. Van 1974 tot 1987 vormt het eenvou-
dig prefab paviljoen het decor van het Ne-
derlandstalig cultureel leven in Wemmel.

Van vzw de Rand is dan nog lang geen spra-
ke en aanvankelijk wordt de NCRW belast 
met de uitbating van de cafetaria en wordt 
er gerekend op heel wat vrijwilligerswerk. 
Van meet af aan is gekozen voor de juri-
dische vorm van een VZW, hetgeen het 
voordeel biedt dat de hogere overheid een 
formeel aanspreekpunt heeft en de NCRW 
vrijheid van handelen heeft, los van de ge-
meentepolitiek. De cultuurpactwetgeving, 
die waarborgen biedt voor alle filosofische 
en ideologische strekkingen, zorgt ervoor 
dat de statuten van de VZW tot 2 keer toe 
dienen aangepast te worden en dat bij de 
verkiezing van het bestuur alle strekkingen 
moeten vertegenwoordigd zijn. Dat leidt in 
Wemmel nooit tot grote problemen. 
Omdat de “oude” Zandloper in een uit-
hoek van de gemeente ligt en slecht be-
reikbaar is zonder gemotoriseerd vervoer 
heeft het NCRW het moeilijk om de fi-
nanciële eindjes aan elkaar te knopen. De 
omzet van de cafetaria is immers ontoe-
reikend om de barman te vergoeden.
Met de komst van de nieuwe Zandloper 
in het centrum van Wemmel wordt de 
NCRW ontlast van de uitbating van de ca-
fetaria en kan het zich terug volledig toe-
leggen op het culturele. Waar het NCRW 
in de beginjaren aangewezen is op spon-
soring en bedeltochten in heel Vlaande-
ren om financieel rond te komen, staat in 
een latere fase de Vlaamse Gemeenschap 
en nu vzw de Rand in voor de nodige wer-
kingsmiddelen en projectsubsidies.
Bij het van start gaan van de NCRW in 
1972 melden zich aanvankelijk een der-
tigtal verenigingen. Dit aantal zal nader-

hand bijna verdubbelen onder meer om-
dat het gebruik van de infrastructuur van 
de Zandloper tegen schappelijke voor-

waarden vereni-
gingen aanlokt. 
Gedurende enkele 
decennia voorzien 

de statuten in een erkenningscommissie, 
die de verenigingen doorlicht om na te 
gaan of ze voldoen aan de statuten om lid 
te worden van het NCRW en achteraf uit-
zicht hebben op een voordelig zaaltarief. 
De erkenningscommissie zal zo enkele 
keren moeten ingrijpen omdat de regel 
van een eentalig Nederlandstalige wer-
king en dito communicatie naar buiten 
toe, overtreden wordt.
Gaandeweg wordt de NCRW het gemeen-
schappelijk platform waar de aangesloten 
verenigingen mekaar ontmoeten en sa-
menwerken.
Het logo van de NCRW, ontworpen door 

An Vercruysse naar 
een idee van Willy 
Spittaels, wil die ver-
bondenheid onder-
strepen. De twee uit-
gestoken handen, die 
naar binnen gekeerd 

zijn, wijzen er op dat men binnen een 
vereniging andere mensen ontmoet die 
al vrienden zijn of het kunnen worden. 
De twee naar buiten uitgestoken handen 
nodigen de buitenstaanders uit om tot de 
vereniging toe te treden.
Verscheidene initiatieven, waarbij meer-
dere verenigingen betrokken zijn, wor-
den genomen binnen de schoot van het 
NCRW. Zo worden het seniorenfeest en 
het Vlaams Volksfeest nog steeds ieder 
jaar georganiseerd door het comité. 
In het najaar wordt een grootse viering op 
touw gezet om het gouden jubileum van 
de NCRW passend te gedenken.

Fuifbeesten?
Of de Wemmelaars hun (recente?) spot-
naam ‘Fuifbeesten’ verdienen, laten we 
aan de Wemmelse jeugd over. Sommige 
autochtone Wemmelaars kennen hem 
zelfs niet. 17.013 Wemmelaars bewonen 
de meest noordelijk gelegen facilitei-
tengemeente. Dat zijn er 1.939 per km² 
in deze blokvormige gemeente met bij-
na rechtlijnige gemeentegrenzen van 
8,77km². Tegen Brussel aan paalt ze aan 
Jette en Laken-Neder-over-Heembeek, 
deelgemeenten van Brussel, westwaarts 
paalt ze aan Asse met de deelgemeenten 
Zellik en Relegem, ten noorden liggen 
Merchtem met Hamme en Brussegem en 
Meise, ten oosten Grimbergen met zijn 
deelgemeente Strombeek-Bever.
56% van de oppervlakte is bebouwd, 30% 
van de woningen zijn appartementen, 7% 
is er werkzoekend. 40% heeft veel ver-
trouwen in het gemeentebestuur. 83% 
voelt zich gelukkig.
De mediaanprijs van de huizenverkoop is 
€395.000, en 50,3% van de inwoners is van 
buitenlandse herkomst.
Het gemeentebestuur is er sedert een 
tiental jaren iets meer naar Nederlands-
talige zijde opgeschoven, maar openlijke 
voorstanders van een afschaffing van de 
misbruikte faciliteiten moet je er met een 
vergrootglas gaan zoeken.
Een uit meer Nederlandstaligen dan 
Franstaligen bestaande LB-lijst van 12 ge-
kozenen en een tweetalige Wemmel Plus-
lijst van 7 gekozenen sloten een bestuur-
sakkoord. Een rabiaat Franstalige IC-lijst 
met 5 gekozenen, van wie één schepen, zit 
er in de oppositie.
De Zandloper is er een gewaardeerd en 
drukbezocht gemeenschapscentrum.

Wemmel

Ooit 100% Nederlandstaligen
Wij citeren graag uit het boek ‘Geschiedenis 
van Linkebeek’,geschreven door Constant 
Theys en Jules Geysels, uitgegeven in 1957.

De Volkstaal
Linkebeek is steeds een 
door en door Vlaam-
se gemeente geweest. 
Buiten een paar oude Latijnse akten, zijn tot 
aan de Franse bezetting al de stukken in de 
volkstaal gesteld. Trouwens, zelfs met Brus-
sel was dit het geval.
In een bespreking over de bijdragen in de ‘An-
nales de la Société d’Archéologie de Bruxel-
les, XXXIX (1935) schrijft Jan Lindemans 
(ESB.,1936,bl. 62) dat ‘het treffend is hoe al 
die oude Brusselse excerpten, maar volstrekt 
alle, in onze oude Nederlandse taal gesteld 
zijn. Brussel was eenmaal de meest Vlaamse 
onder alle belangrijke steden van ons land!’.
In 1846, ten andere,waren er in de hoofdstad 
nog 60,28% uitsluitend vlaamssprekenden, 
te Etterbeek 96,14% en in de andere voorste-
den 96,14% en in de andere voorsteden nave-
nant, volgens de officiële tellingen.
Linkebeek was toen de meest Vlaamse ge-
meente met 100% vlaamssprekenden. Ukkel 
had er 94,85%, Drogenbosch 88,85%, Beersel 
99,36%, Alsemberg 96,80, en Rode 93,95%. 
Volgens de jongste telling (1947) telt Linke-
beek er nog 56,23% en 3,15% die noch Neder-
lands noch Frans spreken. De Franse bezet-
ter negeerde volstrekt de volkstaal en richtte 
te Brussel een lyceum , waar vele elementen 
uit de burgerij, die de toekomstige kaders 
zouden vormen, grondig verfranst werden.

In de Hollandse tijd waren al de bestuurs-
stukken opnieuw in de volkstaal. Baron de 
Roest van Alkemade, die hier toen burge-
meester was, schreef een voortreffelijk Ne-
derlands.

Met 1830 werd de be-
stuurstaal weer Frans. 
De regering te Brussel 

bestond uit Fransen, nazaten van Fransen, 
Walen en tijdens de bezetting verfranste 
Vlamingen. In de ministeries zaten haast uit-
sluitend Walen die men vooral uit Luxem-
burg en Namen had laten komen.’
Verder lezen we nog dat er in 1842 in Lin-
kebeek slechts een dertigtal (cijns)kiezers 
waren.

Alles in het Frans
Een Nederlandstalige Linkebekenaar die 
een politieagent over de vloer krijgt na 
verzoek tot adreswijziging op de identi-
teitskaart van zijn huisgenoten en daar 
alles in het Nederlands verklaart, krijgt 
een tijdje later een Franseentalig bericht, 
voorafgegaan door ‘Bonjour; ’en wij ver-
talen de inhoud naar het Nederlands,’ dat 
zijn verzoek voor adresverandering is uit-
gevoerd. Daarbij wordt hij verzocht een 
bepaald telefoonnummer te contacteren 
voor een afspraak bij de dienst bevolking 
waarbij die adreswijziging op de mee te 
brengen identiteitskaarten effectief zal 
worden uitgevoerd.’ En helemaal onder-
aan: ‘Vriendelijke groeten’ en daarna alle 
verdere gemeentelijke verwijzingen uit-
sluitend in het Nederlands.

Linkebeek

Lachend in zijn graf
‘Michiel van Loven’
Wij citeren uit “Geschiedenis van Dro-
genbosch door Constant Theys uit 1942:
‘Aan Michiel Hendrik 
Davidts, alhier pas-
toor van 1852 tot 1875, 
geboren 8-6-1808 
te Leuven, die een zeer ijverig en kunst-
minnend priester en een vurig Vlaming 
was, moeten we een paar woordjes wij-
den. Priester gewijd op 22-12-1832, werd 
hij eerst onderpastoor te Waalsch Waver, 
waar hij zich onderscheidde door het 
bouwen van een hospitaal. In 1840 werd 
hij onderpastoor te Sint-Germanus te 
Tienen. Hij was een uiterst welbespraakt 
redenaar en schreef een vijftigtal boek-
jes lectuur over Godsdienst, Christelijke 
Kunst en Vlaamse Beweging. Hierna een 
brok van zijn proza, dat niet veel van zijn 
actualiteit ingeboet heeft:’Bij geen volk 
der geheele wereld VLOEKT men zoo 
tegen de natuur gelijk in onze uitzinnige 
ECOLES PRIMAIRES, écoles moyennes. 
Het is waar, de hoovaardigheid der ouders 
wil, zonder uitstel, dat hun Janneke, hun 
Mietje, Fransch PARLEREN, DECLAMEE-
REN… De opleiders der jeugd zouden die 
pest moeten vernietigen met vlakaf aan de 
ouders de waarheid te zeggen: het is beter 

een vogel in de hand dan zeven in de lucht. 
Laat mij aan uw kinderen eerst goed de 
moedertaal leeren, de jonge boomen met 
den wortel, en NIET met de takken in den 

grond planten.’
Het is er blijkbaar 
sindsdien niet veel op 

verbeterd. De ontvlaamschende hoofd-
stad beukt immers geweldig aan tegen 
Drogenbosch, waar de voet reeds aan 
vooruitgolft… Komt er ook eens ebbe? …
In zijn laatste levensjaren werd pastoor 
Davidts blind, wat hem niet belette te 
prediken, dicteerend te schrijven en op-
geruimd te blijven, waarvan zijn eigen 
grafschrift volmondig getuigt:

Hier ligt Michiel in ’t graf
Zijn rolleken is af!

Hij heeft in ’t werkzaam leven
Gesticht
Gedicht

Geschreven.
Nu is Michiel van Loven

Daar boven
Aan God gaan rekening geven.

Al lachend kroop hij in zijn graf,
Terwijl hij elk zijn zegen gaf.

Drogenbos

Oude Zandloper onherkenbaar  
overwoekerdSint-Niklaaskerk in Drogenbos
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Taallessen en visitandinessen
Taallessen
Een initiatief dat we volop toejuichen is 
dat van de gemeen-
telijke basisschool De 
Klimboom te Kraai-
nem. Vermits de mees-
te ouders van de leer-
lingen aldaar, zo lezen we in De Lijsterbes, 
de plaatselijke Vlaamse gemeenschaps-
krant, thuis geen Nederlands praten, 
vond de school het wenselijk een reeks 
taallessen voor ouders te organiseren. De 
vzw de Rand en het plaatselijk gemeen-
schapscentrum de Lijsterbes stapten 
meteen mee in het project en organiseer-
den een sessie van tien lessen. Die tien 
lessen,waarvoor de deelnemers €13 beta-
len, focust op de schooltaal, die gebruikt 
wordt in de aan de ouders toegezonden 
nieuwsbrieven en de schoolrapporten. 
De lessen van anderhalf uur, werden ge-
geven op een maandagavond in de school 
zelf door een leerkracht van het centrum 
voor volwassenenonderwijs in over-
leg met de leerkrachten van de school. 
Die sessie werd met succes afgerond en                                                                                                                      
de enthousiaste ouders vroegen meteen 
een vervolg. En dat is nu lopend. 
Voorwaar een interessant en leerrijk ini-
tiatief, dat zeker navolging verdient. En 
waarom niet in gemeenten waar een ster-
ke populatie van niet-Nederlandstaligen 
de scholen bevolkt? Misschien kan vzw 
de Rand overwegen hierover een dossier 
op te maken en dat dossier beschikbaar 
te stellen voor geïnteresseerden in de 
Vlaamse Gemeenschap. Tot in Antwer-
pen toe.     

Visitatieklooster
Matthias Diependaele, Vlaams minister van 
Erfgoed, reserveerde een premiebedrag van 
€1.000.000 toe voor de restauratie en de 
herbestemming van het slotklooster Visita-
tie, gelegen aan de Hebronlaan op de grens 
tussen Zaventem (deelgemeente Sint-Ste-
vens-Woluwe) en Kraainem.

Het slotklooster dateert van 1928-1930. Het 
is gebouwd naar een ontwerp van architect 
Dom Paul Bellot in een opmerkelijke bak-

steenstijl. Ooit was 
het bedoeld voor 60 
kloosterzusters. Van-
daag is het vastge-

steld bouwkundig erfgoed. Er verbleven tot 
voor kort slechts een viertal bejaarde zusters 
van de orde van de visitandinessen. 
Er werd in 2018 bij de deputatie een bouw-
aanvraag ingediend voor de bouw van een 
assistentiewoning met 80 appartementen 
en vier verdiepingen op 2019 m². Hiertegen 
kwamen er klachten van buurtbewoners 
en na negatief advies van de betrokken ge-
coro’s en schepencolleges werd het pro-
ject ook door de bestendige deputatie van 
Vlaams-Brabant afgewezen.
De zusters Visitatie vertrouwen nu hun 
klooster toe aan de familie Querton. Die is 
actief in verscheidene liefdadigheidssecto-
ren en in de katholieke media. Zij wil van de 
site in Kraainem een toevluchtsoord  voor 
de armen maken.
Intussen werd een dossier voor restauratie in 
het kader van de herbestemming ingediend. 
Minister Matthias Diependaele reserveerde 
een premiebedrag van €1.000.000, waarvan 
de toekenning afhankelijk is van de kwali-
teit van het definitieve dossier. 
Wij drukten in een brief aan de minister 
onze bezorgdheid uit over het behoud van 
de erfgoedwaarde en de bezoekmogelijkhe-
den na de restauratie. Het herbestemmings-
project houdt rekening met de erfgoedwaar-
den en erfgoedelementen van het klooster. 
Daarbij zullen de nodige hedendaagse in-
grepen een minimale impact hebben op de 
erfgoedwaarden. Het klooster krijgt een se-
mipublieke bestemming, waarbij bepaalde 
delen toegankelijk zullen blijven.               
Onze bekommernissen inzake Nederlands-
talige aanwezigheid bij de exploitatie van 
het klooster behoren evenwel niet tot de 
bevoegdheid van Onroerend Erfgoed.

Kraainem

Haar in de boter
Niet alle Groen is hetzelfde
Er zit een haar in de boter bij de meerder-
heid in Wezembeek-Oppem. 
Tijdens de laatste ge-
meenteraad stonden 
er punten op de agen-
da om de vertegen-
woordiging bij enkele intercommunales 
niet langer toe te vertrouwen aan Robert 
De Lille. Tijdens de verduidelijking van 
deze punten was het een terloopse ver-
spreking van de burgemeester, die wat 
licht deed schijnen op de situatie. ‘Het 
was het recht van Ecolo om die manda-
ten toe te wijzen’. Ecolo komt niet op in 
Wezembeek-Oppem maar is onderdeel 
van de UF-lijst. Robert De Lille, die sinds 
begin dit jaar ook voorzitter van de ge-
meenteraad is, kwam tijdens de gemeen-
teraadsverkiezingen op als kandidaat van 

Ecolo. Tijdens de Vlaamse verkiezingen in 
2019 stond hij als ‘Erasmus-kandidaat’ op 
de lijst van Groen, een soort verruimigs-

kandidaat. Blijkbaar 
moet deze verruiming 
sommige mensen bij 
UF niet goed beval-

len zijn. Zeker niet sinds hij, volgens onze 
info, enkel nog lid is van Groen en niet 
meer van Ecolo. Blijkbaar zien de andere 
UF-leden het niet zitten om iemand in 
hun rangen te hebben die geen Franstalige 
partijkaart heeft...
Vermits het voorzitterschap van de ge-
meenteraad wordt vastgelegd tijdens de 
installatievergadering aan het begin van 
de legislatuur kunnen ze hem deze func-
tie niet afnemen. De vertegenwoordiging 
in intercommunales hebben ze dus wél 
afgenomen.

Wezembeek-Oppem Sint-Genesius-Rode

Medeleven van bezembinders
Cijfers over Sint-Genesius-Rode
Met 18.626 inwoners, een bevolkings-
dichtheid van 819 personen per km² is 
deze gemeente met 
haar 22,72 km² veruit 
de grootste, de meest 
bevolkte en de be-
langrijkste van onze zes Vlaamse facilitei-
tengemeenten rond Brussel. Ze grenst in 
het Vlaams gewest aan Beersel, Hoeilaart 
en Linkebeek, in het Waalse gewest aan 
Eigenbrakel en Waterloo, in het Brussels 
Gewest aan Ukkel. 
44,7% van de gemeente is bebouwd. 13% 
van de woningen zijn appartementen, 5% 
is er werkzoekend. 85% van de Rodenaren 
voelt zich gelukkig en 39% heeft veel ver-
trouwen in het gemeentebestuur.
41,7% is van buitenlandse herkomst. De 
mediaanprijs van een woning bedraagt 
€475.000.
Politiek heeft de sterk Franstalige IC-GB-
lijst het met 18 zetels en vier van de Frans-
talige leden van het schepencollege voor 
het zeggen, terwijl de Nederlandstalige 
lijst met 7 raadsleden, onder wie schepen 
Anne Sobrie, die sterke Franstalige meer-
derheid op het rechte Vlaamse pad moet 
houden.
Het Vlaams Gemeenschapscentrum De 
Boesdaalhoeve ligt wat buiten het cen-
trum om alle gewenste aandacht te trek-
ken.

Bezembinders
Deze gemeente van vroegere armoedige‘-
Bezembinders’ is de enige die de recht-
streekse verbinding tussen het Brusselse 
Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse 
Gewest vormt. Mocht die Vlaamse ge-
meente ooit bij het Brussels Gewest zijn 
ingelijfd, wat vele Franskiljonse ijveraars 
jarenlang betracht hebben of waar ze ten-
minste mee gedreigd hebben, dan hadden 
Franstaligen uit Brussel of Wallonië geen 
voet op Vlaamse bodem moeten zetten 
bij het overschrijden van de taalgrens en 

hadden deze gebiedsrovers hun corridor 
gehad.

Brigitte Raskin en Rode
Op 21 maart kregen 
Brigitte Raskin en 
Martine Tanghe als 
voorzitters van de 

respectieve jury voor de toekenning van 
de Boon, de jaarlijkse Vlaamse literatuur-
prijs, de eerste voor de volwassenen in de 
categorie fictie en non-fictie, de tweede 
voor de kinder- en jeugdliteratuur, de 
gelegenheid om in de Afspraak van die 
avond hun beider engagement en de ge-
hanteerde werkwijze uiteen te zetten. 
Elk van beiden mocht haar tevredenheid 
verwoorden over de aanzienlijke en gelij-
ke bijdrage van €50.000, die de Vlaamse 
regering zowel voor de volwassenen als 
voor de jeugd had toegezegd.
Toen de interviewer Bart Schols er op 
wees dat er bij de beperkte namenlijst 
van vijf mogelijke winnaars van de vol-
wassenenprijs geen enkele Vlaming was, 
schoten de twee betrokken voorzitters 
uit hun krammen en wezen ze er terecht 
op dat de litteratuurprijs toegekend werd 
aan werken in het hele Nederlandse taal-
gebied ‘van Sint-Genesius-Rode tot de 
Waddeneilanden,’zo verduidelijkte Brigit-
te Raskin.
Hopelijk hebben onze Franstalige raads-
leden, schepenen en gemeenteraadsleden 

in de zes en oud- premier en minister 
Sophie Wilmès uit Rode in het bijzonder 
meegeluisterd: ‘Van Rode tot de Wadden-
eilanden: één taalgebied.’

Toch medeleven
Alle taalgevoeligheid ten spijt, wensen wij 
diezelfde Sophie Wilmès veel sterkte toe 
bij haar beslissing om haar ministerschap 
voorlopig stop te zetten om prioritair haar 
Australische man, getroffen door kwalijke 
kankerziekte, te verzorgen.

De Boesdaalhoeve

Ingang slotklooster Visitatie



Ieder zijn zes
Schoolinschrijvingen
Het Vlaams Parlement keurde op woens-
dag 16 februari nieuwe regels voor de 
schoolinschrijving in de Vlaamse Rand 
goed. In deze territoriale omschrijving 
zijn alle 19 gemeenten opgenomen, die 
aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
grenzen of aan één van onze zes Vlaamse 
faciliteitengemeenten.
De toevloed van leerlingen uit het Brus-
sels Gewest naar Vlaamse scholen in deze 
rand is op tien jaar tijd met 37 % toegeno-
men en het aantal kinderen in de secun-
daire scholen aldaar, dat thuis Nederlands 
spreekt, is van 76% naar 60% gezakt. Dat 
brengt met zich mee dat sommige ouders 
er zelfs niet meer in slagen hun kinde-
ren in te schrijven in hun eigen woonge-
meente of een naburige gemeente. In de 
zones Dilbeek, Halle en Vilvoorde zijn er 
5.000 plaatsen bijgemaakt voor het ba-
sisonderwijs en 1700 voor het secundair 
onderwijs.
De basisscholen zullen de mogelijkheid 
hebben om kinderen die in de eigen ge-
meente wonen voorrang te verlenen. 
Door de te grote instroom van kinderen 
uit verder afgelegen gemeenten moes-
ten ouders zonder dat prioriteitsprincipe 
naar verder afgelegen scholen op zoek.
Voor secundaire scholen krijgen ouders 
70% van de beschikbare plaatsen voorbe-
houden voor leerlingen die vanaf de kleu-
terklas in het Nederlands schoollopen of 
na een eventueel verhuis ook altijd het 
Nederlands taalregime hebben gevolgd. 
Deze taalregeling gaat al in bij het begin 
van het volgend schooljaar.

Franse vakantieregeling in de zes?
Als reactie op een artikel in ons vorig 
nummer van De Zes, waarbij wij het krui-
perig verzoek van Vlaams parlements-
lid Elisabeth Meuleman om de Vlaamse 
scholen in de zes Vlaamse faciliteitenge-
meenten de Franstalige vakantieregeling 
aldaar voor het Franstalig onderwijs te 
volgen in de verf hebben gezet, greep een 
‘gebelgde’ inwoner van de rand naar zijn 
klavier en mailde hij het betrokken par-
lementslid en ons zijn ongenoegen over 
deze knieval.
Mevrouw Meuleman,
‘Als Belgische en Vlaamse burger, wonend 
in de rand van het Brussels Hoofdstedelij-

ke Gewest, kan ik uw initiatief om de va-
kantie regeling in onze Vlaamse scholen 
af te stemmen op deze van het Franstalige 
onderwijs absoluut niet appreciëren!
U zou als Vlaamse beter moeten weten 
en vooral respect moeten opbrengen voor 
onze leefgewoonten. 
U zou er beter werk van maken dat de 
Franse Gemeenschap haar verplichtin-
gen nakomt ten overstaan van het Neder-
landstalig onderwijs en de subsidierege-
lingen onder de loep leggen. 
Onze Vlaamse scholen in de rand worden 
overspoeld door Franstalige leerlingen, wat 
zeker goed is. Maar zij worden wel geacht 
zich aan onze regelingen aan te passen!
Ik heb zelf jarenlang in Wallonië gewerkt 
en heb nooit ervaren dat zij bereid waren 
om Vlaanderen te aanvaarden of hun re-
gelingen over te nemen.
Wat bezielt u als politica om telkens een 
knieval te doen voor hun verzuchtingen? 
Bijzonder jammer en respectloos voor de 
Belgische Vlamingen.’

Franstalige reactie
Zoals we in ons vorig nummer van De 
Zes al schreven, heeft de Franstalige Ge-
meenschap de schoolvakantieregeling 
veranderd en de zomervakantie met twee 
weken ingekort en de herfst- en krokus-
vakantie met een week verlengd.
Via het nieuws van onze regionale Ne-
derlandstalige RingTV vernamen wij op 
10 februari dat op initiatief van Philip-
pe De Vleeschouwer, directeur van de 
Franstalige basisschool Het Hoeveke (La 
Fermette voor de Franstaligen) te We-

zembeek-Oppem, tevens schepen van de 
Franstalige meerderheid in Sint-Genesi-
us-Rode, begonnen was met een petitie, 
waarop iedereen die bekommerd was 
over de impact van de geplande wijzigin-
gen in de schoolvakantieregeling in de 
Franstalige Gemeenschap, kon tekenen. 
Die regeling was immers genomen zon-
der overleg met de Vlaamse en Duitsta-
lige Gemeenschap. In de voorgelegde pe-
titie werd aan de bevoegde minister van 
het Franstalig Onderwijs Caroline Désir 
gevraagd overleg te plegen met de andere 
gemeenschappen en oog te hebben voor 
de gezinnen die door die regeling in de 
problemen komen. Op dat ogenblik wa-
ren er naar verluidt al 15.000 handteke-

ningen gezet onder de bewuste petitie.
Het zal je maar overkomen in een van de 
vele faciliteitengemeenten dat je ene kind 
in een anderstalig taalregime les volgt dan 
je andere kind.

Taalvaardigheid bij kleuters
Als er één artikel is uit de diverse Gemeen-
schapskranten in de zes, dat we in zijn ge-
heel zouden willen overnemen ter lering 
van onze duizenden lezers buiten de zes, 
dan is het wel het informatief artikel van 
Bart Claes in het nummer van april over 
‘Taalvaardigheid meten’.
Sinds dit schooljaar worden de Vlaamse 
kleuterscholen in Brussel en het Vlaamse 
gewest door minister Ben Weyts en het 
Vlaams Parlement verplicht om een kind-
vriendelijke taaltest af te nemen van de 
vijfjarige kleuters om na te gaan of zij taal-
vaardig genoeg zijn voor het eerste studie-
jaar. Deze test werd op punt gezet door 
het Centrum Taal en Onderwijs van de 
KU-Leuven. De test kreeg de naam Koa-
la, de mascotte, waarvan de twee begin-
letters, K en O, de eerste letters zijn van 
Kleuter-Onderwijs. Aan de hand van doe-, 

zoek- en kiesopdrachten krijgt ieder kleu-
ter dan een kleurcode toegekend. Is het 
groen, dan wordt verwacht dat de kleuter 
taalvaardig is om aan het eerste studiejaar 
te beginnen. Bij code oranje heeft de be-
trokken kleuter opvolging nodig. Is het 
echter rood, dan krijgen de ouders van 
die kleuter het advies om hun kleuter het 
derde kleuterjaar opnieuw te laten volgen. 
Gaan de ouders daar niet mee akkoord, 
dan moet die kleuter in het eerste leerjaar 
een taalintegratietraject volgen.
Die test werd in alle Nederlandstalige 
kleuterscholen in heel het land tussen 10 
oktober en 30 november afgenomen. Voor 
85% werd het code groen. Vlaams-Brabant 
piekte met 88%, maar de Vlaamse rand (de 
19 gemeenten rond Brussel, die aan Brus-
sel of één van de zes Vlaamse faciliteiten-
gemeenten grenzen) haalde slechts 78%. 
5% kreeg code rood en zou dus best de 
laatste kleuterklas overdoen of intensie-
ve taalbegeleiding moeten volgen in het 
eerste studiejaar. Voor 17% geldt de code 
oranje. Wat er toch op wijst dat die kleu-
ters best dit kleuterjaar en volgend eerste 
leerjaar taalopvolging nodig hebben.
In het vervolg van het voortreffelijk ar-
tikel brengt de auteur de concrete taal-
situatie in twee van onze gemeentelijke 
basisscholen voor kleuters ter sprake: De 
Schakel in Linkebeek en De Klimboom 
in Kraainem. In de Linkebeekse Vlaamse 
school is meer dan 80% van de leerlingen 
Franstalig en kreeg er slechts één leerling 
code rood op een test, die volgens de di-

rectie wat laagdrempelig was.
Ook in De Klimboom is de overgrote 
meerderheid thuis niet Nederlandstalig. 
Toch kreeg daar geen enkele leerling de 
code rood. En de leerlingen met oranje-

code waren er niet talrijk. Met een extra 
voorafgaande onderdompeling in het 
Nederlands kunnen de leerlingen met de 
verhaaltjes mee.
Volgens de Linkebeekse directie zijn een 
paar bijkomend toegezegde uren wel wel-
kom, maar lossen die het overtal van te-
veel ingeschreven Franstalige leerlingen 
niet op. Hij geeft de voorkeur aan een 
beperking van het aantal toegelaten in-
schrijvingen van anderstaligen.

400 euro netto meer
Dertien korpschefs van de politiezones 
van het arrondissement Halle-Vilvoorde 
luiden de alarmbel in een open brief, die 
ze schreven aan Annelies Verlinden, fede-
raal minister van Binnenlandse Zaken.
Dit lezen we in de Vlaams-Brabantse re-
gio-editie van De Standaard van de hand 
van Dimitri Berlanger.
De afname van de personeelscapaciteit is 
één van de redenen hiervoor. Al enkele ja-
ren moeten de korpschefs bijna dagelijks 
puzzelen om het werk gedaan te krijgen. 
Het verschil van verloning van politie-
ambtenaren van het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest en die van het arrondisse-
ment Halle kan door de taalpremies in 
het Brusselse maandelijks al snel oplo-
pen tot zo’n vierhonderd euro netto per 
maand. Als onze agenten die wat Frans 
kennen, komend vanuit Vlaanderen, vijf 
kilometer verder rijden naar Brussel om 
er dezelfde job uit te voeren voor een be-
ter loon,dan is de keuze vlug gemaakt. 
De korpschefs zijn ook voorstanders van 
een ‘randpremie’, die de ongelijkheid tus-
sen Brussel en Halle-Vilvoorde, waar van 
agenten verwacht wordt dat zij het pu-
bliek ook in het Frans kunnen te woord 
staan, wegwerkt. 
Aldus beschouwingen van korpschef 
Erik Bassleer van politiezone Vilvoorde– 
Machelen.
Wij maken er nog deze bedenkingen bij: 
Taalpremie of niet, de Brusselse dienst-
verlening van de politie verbetert er niet 
op. Als een aangereden Nederlandstali-
ge fietster in Brussel zes politiecombis’s 
moet laten passeren om een klacht in 
het Nederlands te kunnen neerleggen 
bij agenten, die wettelijk verondersteld 
worden tweetalig te zijn, dan dragen onze 
hoofdstedelijke burgemeesters en de 
politieke leiders van het Brussels hoofd-
stedelijk Gewest, inclusief twee Vlaamse 
ministers en staatssecretaris, hierin de 
volledige verantwoordelijkheid. 
Wij hebben intussen in het Laatste 
Nieuws gelezen dat de betrokken korps-
chefs samen met de burgemeesters van 
de 35 gemeenten van ons arrondissement 
hierover overleg hebben gepleegd met 
minister Verlinden. Vooral een randpre-
mie en de schaalvergroting van de respec-
tieve zones stonden op de agenda. Zowel 
de politiezones als de minister werken nu 
concrete voorstellen uit.
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Evolutie van de nationaliteiten in de zes (2017-2021)
Inwoners Nationaliteiten Belgische nationaliteit Belgische herkomst EU (excl. Belg)

2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021
Drogenbos 5457 5699 60 68 78,28% 77,00% 50,78% 43,57% 16,35% 18,00%

Kraainem 13657 13847 94 104 69,20% 67,56% 51,86% 47,37% 23,33% 25,06%
Linkebeek 4722 4739 60 55 86,04% 85,71% 69,17% 66,28% 11,22% 11,73%

Sint-Genesius-Rode 18231 19626 97 93 82,56% 78,32% 63,64% 57,46% 13,71% 13,64%
Wemmel 16130 17013 86 91 86,01% 83,79% 58,62% 52,04% 10,33% 12,28%

Wezembeek-Oppem 14044 14254 91 95 75,69% 76,11% 58,76% 56,62% 18,17% 18,50%

Franstalige gemeenteschool ‘Het Hoeveke’ in Wezembeek-Oppem


