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Zestig jaar geleden
Zestig jaar geleden stond ons Komitee der Randgemeenten voor de derde keer na de autogordel rond Brussel in 1960 en na de Eerste Mars naar Brussel op 22 oktober 1961 voor de niet geringe 
opdracht die geplande mars voor te bereiden en in goede banen te leiden.
Als één van de hoofddoelstellingen van die mars luidde: ‘Geen faciliteiten’,  moeten we, als we het verhaal uitgebreid willen vertellen, teruggrijpen naar de Belgische  talentelling van 1846. Maar 
dat lezenswaardig verhaal vindt u weer bij het informatieve Wikipedia, waaruit wij wel een korter verhaal plukken en distilleren.

Sinds de invoering van de taalwetgeving 
in 1932 brachten de resultaten van de ta-
lentelling bij het behalen van een score 
van 30 % anderstaligen een aanpassing 
van het administratief onthaal in de be-
trokken gemeente.  Op die manier werd 
de talentelling een politiek instrument in 
onze Belgische taalstrijd.
Zo werd de in 1940 geplande volkstelling 
met de bijhorende talentelling wegens 
oorlogsomstandigheden, uitgesteld naar 
1947. In de toen heersende anti-Vlaamse 
repressietijd was het ‘Nederlands spre-
ken’ in Brussel, op de taalgrens en in de 
Vlaamse rand rond Brussel al verdacht. 
De resultaten van de telling werden pas 
in 1954 officieel gepubliceerd onder mi-
nister Piet Vermeylen  en de socialisti-
sche regering met Achille Van Acker. Met 
als onmiddellijk gevolg dat drie Vlaamse 
gemeenten Evere, Ganshoren en Sint-
Agatha-Berchem nu met een Franstalige 
meerderheid een  tweetalig statuut kre-
gen en bij de Brusselse agglomeratie wer-
den gevoegd. Vier van onze huidig facili-
teitengemeenten, Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek en Wemmel, die meer dan 30 
% Franstaligen telden, kregen faciliteiten 
voor de toen Franstalige minderheid. In 
Wezembeek-Oppem met 29,9% Frans-
taligen verleende de gemeenteraad  met 
burgemeester graaf de Grunne, tevens 
directeur-generaal van de toen unitai-
re Vereniging van Belgische Steden en 
Gemeenten, tegen de wet in faciliteiten 
avant la lettre. Sint-Genesius-Rode had 
toen slechts 25% Franstaligen.
In 1957, 10 jaar na die van 1947, was er op-
nieuw een volkstelling met talentelling 
gepland, maar die werd door het verzet 
en de boycot vanuit honderden Vlaamse 
gemeenten eerst uitgesteld, daarna afge-
voerd en op 24 juli 1961 definitief afge-
schaft.
Kort daarop verleende ons Komitee der 
Randgemeenten zijn medewerking aan 
de Eerste Mars naar Brussel in het kader 
van het Vlaams Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens op 22 oktober 1961. Die verliep 
massaal, met tientallen parlementsleden 
van diverse partijen, met allicht meer dan 
100  burgemeesters vaak met hun fanfa-
res en haast incidentloos. De Standaard 
kopte toen: ‘100.000 betogers in Brussel 
Overweldigend succes een waarschuwing 
voor regering en parlement’.
In 1962 werden onder de regering Lefè-

vre-Spaak met minister Gilson, bevoegd 
voor Binnenlandse Zaken, twee wetsont-
werpen ingediend en een derde met de 
toen twee nationale ministers van Nati-
onale Opvoeding en Cultuur, Larock-Van 
Elslande. Het eerste geamendeerde ont-
werp Gilson, aangenomen door de Kamer 
op 15 februari 1962, gaf in principe de cul-
turele homogeniteit van het Vlaamse land 
toe, schafte in principe alle talentelling af 
en legde de taalgrens vast met aanpas-
sing  van gemeente- en provinciegrenzen. 
Daarbij werd Voeren met zijn 5.000 inwo-
ners van Luik naar Limburg overgeheveld 
terwijl Komen-Moeskroen met hun 71.332 
inwoners van West-Vlaanderen naar He-
negouwen gingen. Daarbij kregen tegen 
alle besluiten van de Commissie Harmel 
in, die volledige integratie voorstond, 
25 taalgrensgemeenten, waar er vroe-
ger maar 12 waren,  faciliteiten. Het ooit 
Vlaamse Edingen mocht in Henegouwen 
verder ontnederlandsen.
Het tweede wetsvoorstel Gilson ging over 
onze Vlaamse randgemeenten rond Brus-
sel, maar dat voorstel zou pas in 1963 na 
geheime onderhandelingen met een heel 
beperkte groep in Hertoginnedal worden 
goedgekeurd, samen met  wetsvoorstel 
Larock-Van Elslande over het Franstalig 

onderwijs in onze randgemeenten.
Sinds de Eerste Mars naar Brussel reken-
den de verantwoordelijke overheden er 
op dat zij door de slijtagepolitiek, waarbij 
vooral de nadruk werd gelegd op een paar 
schijnbare toegevingen, de gemoederen 
tot bedaren konden worden gebracht. Het 
misselijk gehaspel met de taalgrensafba-

kening en het georchestreerd franskiljons 
tegenoffensief waren echter olie op het 
vuur en onder massale goedkeuring kon-
digde het Aktiekomitee de Tweede Mars 
naar Brussel af. Op 27 september hadden 
al 500 gemeentebesturen hun medewer-
king toegezegd.

Hoe verliep de Tweede Mars?
Die vond plaats op zondag 14 oktober. 
Hoofdeisen waren duidelijk: Geen faci-
liteiten, Handen af van de Randgemeen-
ten, Brussel Vlaams voor de Vlamingen, 
Taal van de arbeiders, taal van de fabriek, 
Zetelaanpassing en Geen (Franstalige) 
kastescholen(in kazernesteden, in Leuven 
enz).
Bij het Vlaams Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens waren aangesloten Algemeen 
Nederlands Zangverbond, Antwerpse 
Gouwbond, Bond der Limburgers, Bond 
der Oostvlamingen, Bond der Vlaamse 
Reserveofficieren, Davidsfonds, Erasmus-
genootschap, IJzerbedevaartkomitee, Ka-
tolieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding, 
Katolieke Vlaamse Volkskunstfederatie, 
Katolieke Werkliedenbonden arrondisse-
ment Brussel, Koninklijke Bond der West-
vlamingen, Komitee van de Frans-Vlaamse 
Kultuurdag, Langohr-Veltmanskomitee, 
Nieuw Verbond der Vlaamse Oudstrij-
ders, Oud-Ledenbond Liberaal Vlaams 
Studentenverbond, Verbond der Vlaam-
se Akademici, Verbond van het Vlaams 

.org

Bedanking
Flandria vzw kwam voor de dertiende keer, 
nu met €300, over de brug om ons vanuit 
het Gentse ruggensteun te verlenen.

Drie lezers waren zo gebelgd  bij het lezen 
in ons vorig nummer van De Zes van het 
verhaal van de staking van stemmen in 
de gemeenteraad van Melle, waarbij ons 
een tien jaar lang verleende subsidie van 
€125 voor dit jaar werd ontzegd, dat ze ons 
telkens een steunbijdrage, evenveel als die 
van de niet-toegekende subsidie, hebben 
overgemaakt. 

Op voorzet van het 11 juli Komitee van 
Schoten met zijn voorzitter Bart Fierens 
heeft het gemeentebestuur van Schoten 
ons met grote welwillendheid een nomi-
natieve steunbijdrage van €2000 over-
gemaakt.  Een ‘Schot’ in de roos van een 
gemeentebestuur, dat dit jaar zangeres 
Anne Cambier met Waalse roots maar 
met waardering voor het Nederlands 
en met het meezingen van de Vlaamse 
Leeuw als tiende in de Orde van de Scho-
tense Leeuw die gewaardeerde sjerp over-
handigde. 
Met dit nummer begint onze 34-ste jaar-
gang. In aparte bijlage vindt u een vrien-
delijke uitnodiging om uw abonnements-
geld te betalen. Vanaf €5 is u abonnee. 
Vanaf €13 steunabonnee. Onze bankreke-
ning is nog steeds  BE82 4366 2473 9168 
van het Komitee der Randgemeenten.

14 oktober 1962: Tweede Mars naar Brussel  
‘GEEN FACILITEITEN  HANDEN AF van de RANDGEMEENTEN



Steps en Davidsfonds
Ongevallen e-steps
Blijkens het antwoord van Vlaams minis-
ter van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open 
VLD) op een vraag van 
Vlaams parlements-
lid Peter Van Rompuy 
(CD&V) neemt het aan-
tal ongevallen met elektrische steps 
fors toe, niet alleen in de binnensteden 
maar ook op het platteland. Sinds 2019 
worden de ongevallen geregistreerd per 
gemeente. Voor de periode 2019-2020 
staat Wemmel, enigszins verrassend, in 
Vlaams-Brabant op de tweede plaats na 
Leuven, weliswaar met een klein aantal 
ongevallen (4 voor Wemmel tegen 8 voor 
Leuven). Toch een teken van verdere ver-
brusseling van Wemmel?

Relatie tussen jongeren en politie
Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Me-
dia, Benjamin Dalle (CD&V), heeft een be-
drag van meer dan een half miljoen euro 
veil voor projecten, die tot doel hebben 
de relatie tussen jongeren en de politie te 
verbeteren. In elke Vlaamse provincie en 
Brussel werd een project geselecteerd. Voor 
Vlaams-Brabant viel de keuze op Groep 
Intro vzw, een project waarvoor Wem-
mel, Asse en Dilbeek de handen in elkaar 

slaan. Zodoende is voor de deelnemende 
gemeenten het werkgebied groot genoeg  
om subsidies te bekomen. Concreet wordt 
door Wemmel en het samenwerkings-
verband tussen de drie gemeenten een 
jeugdopbouwwerker aangeworven, die als 
hoofdopdracht heeft de contacten tussen 
jongeren en politie te optimaliseren en een 
beter begrip voor elkaar te betonen. Ook 
kandidaat-politiemensen worden bij het 
project betrokken. Bedoeling is om mis-
verstanden en stereotypen weg te werken 
door een betere communicatie.
Het valt op dat de locatie van het project in 
Vlaams-Brabant in vergelijking met de an-
dere provincies geen steden betreft maar 
een samenwerking van drie gemeenten. 
Blijkbaar erkent de hogere overheid dan 
toch de specifieke noden in de Vlaamse 
Rand, die samenhangen met de stedelijke 
problematiek van het nabije Brussel. 

85 jaar Davidsfonds Wemmel
Op zaterdag 11 juni werd tijdens een aca-
demische zitting in de Zandloper het 
85-jarig jubileum van DF (Davidsfonds) 
Wemmel-Relegem-Hamme gevierd. Te-
zelfdertijd werd Marcel De Doncker in de 
bloemetjes gezet voor zijn 50-jarig voorzit-
terschap van de afdeling. Algemeen DF-di-
recteur Kris Opdedrynck zette de lijnen uit 
van een vernieuwde missie van het DF. On-
dervoorzitter DF-Wemmel  Hugo Goos-
sens schetste de historiek en het jarenlange 
activiteitengamma van de plaatselijke afde-
ling. Burgemeester Walter Van Steenkiste 
bracht een getuigenis van wat het DF voor 
hem betekende: zijn eerste kennismaking 
bleek een keurig geklede heer, die jaarlijks 
aanbelde met een stapel boeken.
De Wemmelse DF-afdeling ziet het le-

venslicht in 1936 maar feitelijk wordt 
er zeven jaar vroeger reeds een afdeling 
gesticht in buurgemeente Relegem, die 

echter vroeg ter 
ziele gaat. Initi-
atiefnemer voor 
de oprichting in 

Wemmel is Gommaar Van Den Bussche, 
onderwijzer te Jette en vader van Paul, 
de latere administrateur-generaal van de 
BRT (nu VRT). Begonnen met 23 leden en 
aanvankelijk sterk ingebed in  de katho-
lieke beweging met zelfs een afdelings-
proost, groeit de afdeling gestadig. Onder 
andere enkele leden van de opgedoekte 
afdeling uit Relegem komen over en lang 
schommelt het ledenaantal rond 50 en 
60. Het werkingsgebied strekt zich van in 
den beginne uit over Wemmel, Relegem 
en Hamme. Rond de oorlogsjaren beperkt 
de activiteit zich voornamelijk tot het 
verspreiden van boeken maar vanaf 1948 
wordt weer aangeknoopt met voordrach-
ten en andere activiteiten zoals de daguit-
stap, die een zeer gesmaakte jaarlijkse tra-
ditie wordt. In de topjaren zijn er 3 bussen 
nodig voor het vervoer op de daguitstap. 
In de jaren ‘70 zal het ledenaantal de 300 
overstijgen, waarmee het DF uitgroeit tot 
een van de sterkste en meest actieve ver-
enigingen van Wemmel.

In 1963 ontstaat een Jong-Davidsfonds-
afdeling, die aanvankelijk zeer succesvol 
is,- maar tijdens de algemene contesta-
tiebeweging van mei 1968 een door het 
hoofdbestuur niet gewenste richting 
uitgaat en kort nadien wordt ontbonden 
(overal trouwens, niet alleen in Wemmel).
Het DF is actief als medeorganisator van 
verscheidene Guldensporenvieringen in  de 
jaren ‘50 en is van meet af aan sterk betrok-
ken bij de oprichting van de NKR (Neder-
landse Kulturele Raad Wemmel) in 1972.
Als afdeling in een latere faciliteitenge-
meente heeft het DF-Wemmel ook steeds 
mee de Vlaamse trommel geroerd en was 
zichtbaar aanwezig op menige Vlaamse 
manifestaties. Later zal de problematiek 
van de faciliteiten aanleiding geven tot 
contacten met afdelingen uit andere pro-
vincies die ook begaan zijn met deze ma-
terie. Zo zullen ook de DF-afdelingen uit 
de zes faciliteitengemeenten verscheide-
ne keren een ludieke “kwis van de Vlaam-
se Rand” organiseren.
Zeer succesvol zijn de verschillende fa-
miliale weekends, die uiteindelijk 20 edi-
ties zullen tellen en waar een meer dan 
1000-koppig publiek ieder jaar de weg 
naartoe vindt. Telkens wordt een ander 
aspect van de geschiedenis van Wemmel 
belicht. Na al die jaren wordt een waar-
devolle documentatie opgebouwd, die de 
gevierde voorzitter Marcel De Doncker 
zal inspireren voor een boek “Twee eeu-
wen Wemmel”. 
Vandaag staat het DF-Wemmel er nog 
steeds en wil met een verjongd bestuur de 
faam van toonaangevende Vlaamse ver-
eniging in Wemmel nog voor vele jaren 
hoog houden.

Wemmel

Een pluim voor
De Wondere Pluim.
Tijdens dit schooljaar werd in vier ver-
schillende lagere scholen van de Zenneval-
lei(Dworp: gemeen-
telijke basisschool, 
Beersel: Sint-Victor, 
Ruisbroek: Jan Ruus-
broec en Drogenbos: De Wonderwijzer) 

een wedstrijd ‘Verhalen schrijven door de 
leerlingen’ georganiseerd.
 Meer dan 500 kinderen namen deel aan 
de wedstrijd. Er waren twee laureaten 
voor elk leerjaar, één voor de leerlingen 
met Nederlands als thuistaal en één voor 
de leerlingen met een andere thuistaal 

dan Nederlands.  
Drogenbos, met een enorm aantal kinde-
ren wiens thuistaal niet het Nederlands 

is, ging maar even-
tjes met 21 van de 36 
laureaten de andere 
scholen vooraf.  Een 

grote Wondere Pluim (de titel van het ini-

tiatief dat over heel Vlaanderen wordt ge-
nomen en in deze regio door het Herman 
Teirlinckhuis wordt georganiseerd) voor 
leerlingen en leerkrachten van deze facili-
teitengemeente. Misschien wordt één van 
hen wel een schrijver voor De Zes.

Drogenbos

Op straat gewipt
Gewipt voor mandaten
‘Gemeenteraadsvoorzitter Robert De 
Lille van Ecolo werd’, zo lezen we in Uit-
gekamd, de plaat-
selijke Vlaamse ge-
meenschapskrant, 
‘op vraag van zijn 
eigen partij door de UF-Unionmeerder-
heid weggestemd uit enkele gemeentelij-
ke mandaten. Mogelijk moet hij ook het 
voorzitterschap aan iemand anders laten.’ 
Dit laatste zal wellicht pas mogelijk zijn 
na de goedkeuring van een decreet van 
het Vlaams parlement. En die goedkeu-
ring laat op zich wachten.
Zit er hier een communautaire adder on-
der het gras? Robert De Lille, die voordien 
al in Wemmel gemeenteraadslid was van 
de hoofdzakelijk Nederlandstalige Lijst 
van de Burgemeester, is in 2018 met de 
instemming van Ecolo voor het Vlaams 
Parlement kandidaat geweest voor de lijst 
van Groen, terwijl al de andere Franstalige 
partijen hun kandidaten op de gemeen-
schappelijke lijst van de Union Franco-
phone lieten opnemen. Of is zijn huidig 
lidmaatschap voor Groen een doorn in 
het oog van onze francofone meerder-
heid?

Jeugdhuis op straat
Tijdens de gemeenteraad van 23 mei werd 
er door de UF-fractie (dus niet door het 
schepencollege) een punt toegevoegd aan 
da agenda: huurreglement voor het ge-
bouw waar JH Merlijn is gehuisvest. Als 
reden werd aangehaald dat er voor ande-

re lokalen een reglement is en dat ze dit 
overal willen gebruiken... Toch wel raar 
dat er affiches voor ‘Fête de la misique’ de 

melding maakten dat 
dit zou plaats vinden 
op 18 en 18 juni aan 
JH Merlijn voor de 

beslissng van de gemeenteraad!
De vraag door WOplus om zo’n belangrijk 
gegeven een maandje uit te stellen viel in 
dovemansoren.
Het gevolg is dat de twee vzw’s (JH Mer-
lijn en Blos) op straat werden gezet (zelfs 
de sloten werden onmiddellijk vervan-
gen!) Als beide verenigingen volgens het 
gestemde reglement hun bestaande ac-
tiviteiten willen behouden moeten ze 
minimum €7000 meer betalen. Ook de 
timing, net voor de grote vakantie, kon 
moeilijk slechter vallen: alle aktiviteiten 
in de zomermaanden worden zo onzeker 
of ze kunnen plaats hebben.
Het gemeentebestuur beweert dat er 
nood is aan een degelijke feestruimte en 
wil de lokalen van JH Merlijn voor alle 
verenigingen beschikbaar stellen. Toch 
echt wel pijnlijk als je net een nieuw ad-
ministratief centrum hebt gebouwd op de 
plaats waar er een feestzaal beschikbaar 
was. De opmerkingen van de oppositie 
werden toen afgedaan als ‘Er is geen vraag 
naar een zaal’. 
Ondertussen proberen de betrokken 
vzw’s tot een dialoog te komen met het 
schepencollege, maar dat geeeft maar met 
heel veel moeite thuis.

Wezembeek-Oppem

Gemeentelijke basisschool ‘De Wonderwijzer’ in Drogenbos

JH Merlijn

85 jaar Davidsfonds Wemmel
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Moord en sabotage
Moord
‘Oud-burgemeester Christian Van Eyken 
is’, zo lezen we in de plaatselijke Vlaam-
se gemeenschapskrant Sjoenke, ‘tot een 
celstraf van 20 jaar 
veroordeeld voor 
de moord op de ex-
man van zijn huidige 
vrouw… Zelf houden beide hun onschuld 
staande.’
In het verleden hebben wij het meer dan 
eens met deze verstokte renegaat en 
franskiljon maar vlot Nederlandstalig aan 
de stok gehad.

Pas in 2023
Pas in 2023 op 31 mei, zo lezen we via een 
Belgabericht, gebracht door het Nieuws-
blad op 15 juni door Chris Verhaeghe,  zal 
Christian Van Eyken zich samen met zijn 
echtgenote voor de correctionele recht-

bank van Brussel moeten verantwoorden 
voor het vernietigen van een dvd met ca-
merabeelden  op de griffie van de recht-
bank aldaar.  

Op die beelden, zo 
hebben we jaren te-
rug al gelezen, zou-
den Christian Van 

Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot 
als laatsten te zien zijn geweest, die het 
appartement van Marc Dellea, ex-man 
van Boigelot, binnengingen, waarna hij 
korte tijd later dood werd weergevonden.
In 2018 werd, zo luidt de beschuldiging, 
de dvd door het tweetal gesaboteerd en 
bij latere afspeling door een brand vernie-
tigd.
Deze man zetelde van 1995  tot mei 2019  
als enig gekozene van de Union Francop-
hone in het Vlaams  Parlement en was van 
1993 tot 2006 in Linkebeek burgemeester.

Linkebeek

Subsidie en website
De Klimboom: subsidieaan-
vraag
Op de webstek van 
het meertalige Kraai-
nem-Unie, zeg niet 
‘partij’ maar ‘burgeri-
nitatief’, lezen wij bij ‘Hoogtepuntenten 
van de gemeenteraad’, ja zo staat er tot 
tweemaal toe, dat ‘het project met be-
trekking tot de uitbreiding en de reno-
vatie van de Nederlandstalige gemeente-
school werd besproken en dat de officiële 

aanvraag werd goedgekeurd. Het gaat om 
een bedrag van €3,7 miljoen en over een 
project van €7 miljoen. De huidige con-
tainers zullen verbouwd worden tot per-
manente klasruimtes en sommige lokalen 
zullen afgebroken, andere verbouwd.’
En op de webstek van de betrokken school 
De Klimboom kwamen we ook één en an-
der te weten: 
Tot op heden zijn er 6 containerklassen, 
één sanitair blok, 14 vaste klaslokalen. 
Sinds 2012 beperkte het schoolbestuur 
zich voor elk geboortejaar in de kleuter- 
en in de basisschool tot telkens twee klas-
sen van elk 22 leerlingen. Na meer dan 
tien jaar vruchteloos aandringen van de 
toenmalige Kraainem-Unie, toen in de 
oppositie, nu in de meerderheid, en al-
licht ook de toen nog bestaande gemeen-
schappelijke Nederlandstalige lijst, is er 
in samenwerking met de schooldirectie 
en in overleg met de bevoegde diensten 
van de Vlaamse overheid eindelijk werk 
gemaakt van een degelijk project voor 
uitbreiding en renovatie. Wij wensen de 
Klimboom na bijna 20 jaar plaatsgebrek 
een blijvende volharding en een ruimere 
toekomst toe. 

383-397
In Agentschap voor Onderwijsdiensten 
lazen we dat het aantal leerlingen in het 
Nederlandstalig onderwijs voor Kraai-
nem in 2019-2020  383 en in 2020-2021 
397 leerlingen bedroeg.

Fluvius: tweetalige website?
Fluvius zag het licht op 1 juli 2018 als fu-
sie van Eandis en Infrax. Die waren de 
eigendom van elf Vlaamse intergemeen-
telijke samenwerkingen, die op hun beurt 
elk de volledige eigendom waren van de 
300 Vlaamse gemeenten. Fluvius is de 
Vlaamse netbeheerder van elektriciteit en 
aardgas in alle gemeenten van het Vlaams 
Gewest. Daarnaast verzorgt het ook het 
kabeltelevisienetwerk en rioleringsnet-
werk in een honderdtal Vlaamse gemeen-
ten. Fluvius is een soort overkoepelende 
intercommunale in Vlaanderen waar 
de enige officiële taal het Nederlands is. 
Je zou dan denken dat die netbeheerder 

voor zijn webstek ten bate van alle inwo-
ners  van Vlaanderen enkel een Neder-
landstalige webstek beschikbaar stelt.

Die eentaligheid is 
niet naar de zin van 
een aantal francofie-
len in onze Vlaam-

se gemeente Kraainem. Daar krijgen de 
DéFI-gekozenen van de Franstalige een-
heidslijst, zo lezen we eveneens in ‘Hoog-
tepunten(ten) van de gemeenteraad van 
31 mei 2022’ over de vooruitgang van het 
dossier ‘Fluvius tweetaligheid’ te horen, 

dat burgemeester Bertrand Waucquez een 
duidelijk overzicht gaf van de vorderin-
gen van de afgelopen week. Hij heeft een 
ontmoeting gehad met de vijf andere bur-
gemeesters van de gemeenten met facili-
teiten, die één van hen  (de burgemeester 
van Wemmel) hebben aangewezen voor 
een ontmoeting met Fluvius. Bertrand 
Waucquez nam ook deel aan deze verga-
dering, die plaats vond op dezelfde dag als 
de gemeenteraad. Het ‘goede’(leestekens 
van de redactie van De Zes), is dat Fluvius 
heeft gevraagd om de website vanaf het 
najaar 2022 tweetalig te maken. Tot dan 
stellen zij een tijdelijke oplossing voor 
met een ‘googlevertaal’-knop die relatief 
goed lijkt te werken. Dit is zeker een stap 
in de ‘goede’(leestekens redactie De Zes)  
richting. Wat individuele documenten en 
telefonische vragen betreft, is Fluvius van 
plan om dezelfde procedures te volgen als 
andere intercommunales in het kader van 
de faciliteitengemeenten.
Daarop volgt in de geciteerde webstek 
van Kraainem-Unie deze info, die we tot 
onze verwondering helemaal niet terug-
vinden in het officieel gemeentelijk ver-
slag van de betreffende Kraainemse ge-
meenteraad.
‘Alle inwoners die hun documenten in 
het Frans wensen te ontvangen, zullen 
deze ook in het Frans ontvangen, en het 
verzoek moet slechts om de 4 jaar worden 
ingediend. De situatie evolueert ‘gunstig’ 
(leestekens van de redactie van De Zes), 
maar is nog niet perfect, en de bewoners 
worden aangemoedigd eventuele proble-
men te melden zodat de situatie kan wor-
den gecorrigeerd.’
En hierbij onze bedenking: ‘Mogen onze 
zes burgemeesters Fluvius onder druk 
zetten om in hun webstek een andere taal 
te gebruiken dan de enige officiële taal in 
Vlaanderen: het Nederlands? ’En zal die 
tweetalige webstek in heel Vlaanderen 
beschikbaar zijn? 
Wij hebben ons bij ‘Steunpunt taalwetwij-
zer’ bevraagd onder welke taalwetgeving 
Fluvius valt in de faciliteitengemeenten 
en of ze hun website op verzoek van bur-
gemeesters tweetalig mochten maken.

Kraainem Sint-Genesius-Rode

Minder centen en agenten
Minder betaald
In de politiezone Rode, Drogenbos, Linke-
beek, zo lezen we in Buurten, de Vlaamse 
Gemeenschapskrant 
alhier, dat er bij hen, 
alleen al bij de dienst 
interventie 11 van de 
27 voorziene functies niet opgevuld zijn. 
Ligt dat aan de bijkomende premies die 
het Brussels gewest aan zijn agenten ver-
leent? In de zone Rode zelf krijgen agen-

ten met een Selor-attest van tweetalig-
heid wel een maandelijkse brutopremie 
van €247,34, terwijl dat in niet-facilitei-

tengemeenten van de 
rand  slechts 25% van 
die premie bedraagt. 
Doorslaggevend voor 
agenten in Brussel 

is allicht de maandelijkse Brusselpremie  
van €670 en een jaarlijkse premie van 
€1340 voor wie zich aldaar voor minstens 
zeven jaar verbindt.

GBS ‘De Klimboom’: nieuwe klassen om de containerklassen te vervangen

Politie Rode op zoek naar nieuwe collega’s



Ieder zijn zes
DéFI-partij wil nieuwe gebieds-
roof
De Franstalige DéFI-partij kreeg in 2019 
een nieuwe partijvoorzitter in opvolging 
van de beruchte Vlaamsonvriendelij-
ke Olivier Maingain. François De Smet 
kreeg 62,3 % van de stemmen. Hij leidt 
sindsdien de partij met haar twee volks-
vertegenwoordigers in de Kamer en tien 
leden in het Brussels Hoofdstedelijk Par-
lement. De Smet liet zijn voorganger de 
pen vasthouden om het communautai-
re manifest van zijn partij, het vroegere 
FDF, Front des Francophones, nadien 
Fédéralistes Démocrates Francophones 
en voorlopig tenslotte Démocrate Fé-
déraliste Indépendant of DéFI, wat  op te 
frissen en wat bij te spijkeren. Dat mani-
fest is nog erger uitgevallen dan wat de 
rabiate franskiljons tot op heden hebben 
uitgekraamd. Nog voor het FDF op 11 
mei 1964 het levenslicht zag, spuwden 
haar voorlopers ons tijdens de tweede 
Mars naar Brussel in 1962 in het gezicht: 
‘Keer naar uw dorp!’ Vandaag steken ze 
hun grijparmen uit naar al de gemeenten 
van de Vlaamse gordel rond Brussel met 
de annexatiedroom via referendum. En 
wordt het dus: geef ons uw dorp af, zoals 
ze al sinds 1830 alle 19 voordien Vlaam-
se gemeenten van Brussel hebben gean-
nexeerd.
We zouden er ons natuurlijk kunnen 
vanaf maken met het gezegde ‘De hon-
den blaffen, de karavaan trekt verder. 
Maar waar rook, is vuur. 
DéFI wil onder meer dat de inwoners 
van al de Vlaamse randgemeenten, die 
aan Brussel grenzen, inclusief onze fa-
ciliteitengemeente Wezembeek-Oppem, 
die niet aan Brussel grenst, zich bij re-
ferendum kunnen uitspreken over een 
aansluiting bij dat gewest. Naast onze 
vijf andere faciliteitengemeenten Dro-
genbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Ge-
nesius-Rode en Wemmel, werpen ze dus 
ook nog een begerige blik op Grimber-
gen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, 
Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Sint-Pie-
ters-Leeuw, Dilbeek en Asse. En als het 
van hen afhangt, zullen ze er zeker nog 
Beersel , dat niet aan Brussel grenst, gre-
tig bijpakken.

Nog erger dan voordien
Als dat geen oude wijn in nog grotere 
nieuwe zakken is, dan weten wij het niet. 
De DéFI-honger is nog  groter dan die 
van weleer. Tegen artikel 5 van de hui-
dige Grondwet  in willen ze niet de Ka-
mer en de Senaat door een wet met een 
tweederde meerderheid gemeenten van 
het Nederlandse taalgebied laten over-
hevelen naar het tweetalige(?) gebied 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar 
die beslissing bij referendum overlaten 

aan de inwoners  van zestien Vlaamse 
gemeenten rond Brussel. Eventjes na-
rekenen: Drogenbos, Kraainem, Linke-
beek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en 
Wezembeek-Oppem telden op 1 januari 
2022 75.005 inwoners. De overige be-
geerde en hierboven vermelde prooien 
zonder Beersel  tellen 311.160 inwoners 
en Beersel levert er desgewenst een bij-
komende hapklare brok van 26.012 po-
tentiële kandidaat-Brussels Hoofdstede-
lijke Gewestbewoners bij.
De Smet en compagnie dromen er dus 
van aan 75.005 inwoners van de zes fa-
ciliteitengemeenten en 311.160 inwoners 
van de 10 gemeenten die aan Brussel 
grenzen het eeuwigdurende geluk te 
kunnen bieden om zich bij referendum 
aan het armoedig  Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest te kunnen overgeven.
Die verhoopte opslorping volstaat even-
wel niet voor De Smet en compagnie. 
Voor Brussel maken ze het nog bonter 
dan het nu al is. Ze willen het tot nu toe 
gewaarborgd aantal Nederlandstalige 
zetels (17 van de 89) voor het Brussels 
Hoofdstedelijk gewest afschaffen. Taal-
homogene lijsten zijn er niet meer no-
dig. Dus moeten Nederlandstaligen op 
taalgemengde lijsten van dezelfde poli-
tieke familie  een plaatsje gaan bedelen 
op hoofdzakelijk Franstalige lijsten en 
zeker geen Vlaamse taaleisen stellen. Een 
minimum van één Nederlandstalige mi-
nister in plaats van twee is al genoeg en 
de taalwet, die al niet wordt nageleefd, zo 
ze al niet gesaboteerd wordt, moet nog 
minder strikt gemaakt worden.  Hoe hij 
dit alles rijmt met zijn stelling dat Vla-
mingen in Brussel in ziekenhuizen en 
openbare diensten in het Nederlands 
terecht moeten kunnen is voor ons een 
compleet raadsel. 

Het kan niet op
De Franstalige gemeenteraadsleden in 
de Vlaamse rand, en dat zijn er tientallen, 
moeten zich in hun taal in de gemeen-
teraad kunnen uitdrukken. En België 
moet het Europees minderhedenverdrag 
goedkeuren.  Wat Franstalige minderhe-
den in heel Vlaanderen toe zal toelaten 
taaleisen te gaan stellen. 
Op de koop toe wil zij een ‘politiek cor-
don sanitaire’ niet alleen rond Vlaams 
Belang en de PVDA maar ook rond de 
N-VA, die toch maar uit is op ‘de vernie-
tiging van België’.
Met dergelijke voorstellen krijgt de Dé-
FI-voorzitter nog een titel in de Stan-
daard: ‘Ze noemen ons Vlamingenhaters, 
maar wij haten niemand’.     
Met La Fontaine spelen zij de fabel na 
van de kikker (Lees: La Grenouille et le 
Boeuf), die zich opblaast om de koe te 
evenaren en… ontploft.

Colofon
De Zes: Driemaandelijks tijdschrift voor Vlamingen in de zes 
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Overheidpersoneel, Verbond Vlaams Ver-
zet, Vermeylenfonds, Vlaams Ekonomisch 
Verbond, Vlaams Geneesherenverbond, 
Vlaams Jeugdkomitee, Vlaams Komi-
tee voor Brussel, Vlaams Kruis, Vlaamse 
Toeristenbond, Vlaamse Volksbeweging, 
Vlaams Komitee Randgemeenten, Wil-
lemsfonds (in de toenmalige spelling).
Honderdduizenden pamfletten werden in 
het hele land verspreid. Bij de voorberei-
ding van de mars door honderden plaat-
selijke meetings was het enthousiasme 
erg groot. Wat twee van de toen nog uni-
taire partijen betreft was de BSP ronduit 
tegen en keek de CVP onder leiding van 
Vanden Boeynants de kat uit de boom.
Op de dag zelf stroomden de deelnemers 
samen aan het Zuidstation. Stampvolle 
treinen en honderden bevlagde autobus-
sen brachten de betogers daar bijeen voor 

een optocht die meer dan drie uren door 
het stadscentrum zou trekken. Tegen de 
voorzichtige CVP-onthouding  in trot-
seerden drie CVP-mandatarissen Gerard  
Van den Daele, Corneel Verbaanderd 
en Fernand Vandamme de richtlijnen 
van hun leiders. De zeven in 1961 geko-
zenen van de Volksunie, Frans Vander 
Elst, Richard Van Leemputten, Reimond 
Mattheyssens, Daniël Deconinck, Leo 
Wouters, Robert Roosens en Renaat Die-
pendaele  waren allen op post.
Na een vlotte aanzet tussen omvangrijke 
rijen sympathisanten op het voetpad za-
ten er evenwel ernstige incidenten aan te 
komen tussen het Beursplein en het de 
Brouckèreplein, waar een paar duizend 
tegenbetogers zich zonder gevraagde 
toelating hadden gegroepeerd. De om-
vangrijke Vlaamse ordedienst, die 2.000 
man groot, de hele stoet begeleidde, kon 
er niet verhinderen dat een paar grote 
sloganborden werden buitgemaakt, o.m. 
met de hulp van een Brussels agent in 
burger, die zijn (alarm?)pistool op de be-
togers richtte. Zware voetzoekers, knal-
potten, herhaalde gevechten van man 
tot man, schermutselingen met Waalse 
MPW-haantjes en Brusselse franskil-
jons, ‘Keer naar uw dorp’-geroep en affi-
ches, Geen Frans-geen centen, Bruxelles 
français, een twintigtal min of meer ern-
stig gekwetsten bij betogers en tegenbe-
togers. Het ging er bijwijlen heftig aan toe 
en de Vlaamse ordedienst kon door haar 
koelbloedigheid erger voorkomen. 4.000 
rijkswachters werden achter de hand ge-
houden. Velen van hen deden wat van 
hen verwacht werd: de vrijheid van be-
togen waarborgen. Maar een aantal van 
hen, allicht Franstaligen, knuppelde lie-
ver op betogers  dan op de amokmakers 
van MPW en Bruxelles français-roepers.
Ook de 500 Brusselse agenten kwamen 
allicht na raadgevingen van de Brusselse 
burgemeester Cooremans erg laattijdig in 

actie. Zelfs bestuursleden van het comité 
werden hardhandig aangepakt en als kor-
date betogers andere betogers willen be-
schermen, koos de Brusselse politie maar 
al te vaak de kant van de amokmakers.
Op de persconferentie na de betoging  
stonden o.m. Wilfried Martens, verant-
woordelijk voor de regie van de betoging, 
Antoon Roosens, voorzitter van ons Ko-
mitee der Randgemeenten en secretaris 
van het Vlaams Aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens, de secretaris-generaal van het 
Davidsfonds en voorzitter van het Aktie-
komitee Edward Amter en Paul Daels van 
de Vlaamse Volksbeweging de massaal 
opgekomen pers te woord. Amter stel-
de de Tweede Mars als een ‘mokerslag 
op tafel’ voor ten opzichte van de tegen-
standers die de Vlaamse eisen op de lange 
baan wilden schuiven. Vlamingen van alle 
politieke overtuiging hebben aan de be-
toging deelgenomen en zo de groeiende 

eendracht tussen Vlamingen bevestigd. 
Antoon Roosens zette de politieke eisen 
van de betoging uiteen met de hierboven 
geformuleerde eisen. Eens te meer kwam 
hierbij de eis: ‘Geen faciliteiten in de 
randgemeenten’ naar voren.
Telling van het aantal betogers variëerden 
van 41.000 (Brusselse politie) tot meer 
dan 200.000 (inrichters).
Alle Vlaamse en vele Nederlandse kran-
ten brachten de daaropvolgende dagen 
meestal op de voorpagina uitvoerig ver-
slag en op de socialistische Volksgazet na 
positieve beschouwingen, de Franstalige 
brachten zoals gebruikelijk en verwacht 
enkel kleinerende verslagen met nadruk  
op de incidenten.
Zelfs buitenlandse perslui, onder meer 
Italiaanse, brachten beeldrijke verslagen. 
Tot daar ons uitgebreid relaas over de 
Tweede Mars naar Brussel. 
Slotbedenking: Wilfried Martens, u al-
licht bekend door zijn herhaald eerste mi-
nisterschap, prijkt op de foto hierboven  
nog als verantwoordelijke voor de regie 
van de tweede mars. Eén van de hoofd-
slogans was toen: ‘Geen faciliteiten’. Die 
zouden er al een jaar later, in 1963, komen, 
kort nadat Wilfried op een spoedbetoging 
te Wezembeek-Oppem de massa opge-
zweept had: ‘Komt uw dictaat tot execu-
tie, dan, Theo [Lefèvre], is het revolutie!
Waarom zouden wij met ons Komitee der 
Randgemeenten straks zestig jaar na de 
opdringing ervan, ons moeten neerleggen 
bij die opgedrongen en misbruikte facili-
teiten?

Foto met bestuur VABT , W. Martens, A. Roosens, E. Amter en P. Daels

vervolg van pagina 1

De foto’s bij dit artikel zijn ontleend aan het 
herinneringsalbum dat de Informatiedienst 
van de Vlaamse Volksbeweging uitgaf in 
1963 na de Tweede Mars naar Brussel. 
De uitgave werd samengesteld door Willy 
François,  Ray Naudts en Lode Verhaegen. 
De verantwoordelijke uitgever ervan was 
Wilfried Martens.


