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‘Als Michelin mij
een ster geeft,
stuur ik ze 
meteen terug’

Tv-kokkin SOFIE DUMONT
vreest dat een onderscheiding
voor haar restaurant 
‘Les Eleveurs’ de druk al te
zeer zou opvoeren (in Het
Laatste Nieuws).

B R I EV E N  U I T  S I N T- G E N ES I US - R O D E
BHV is gesplitst en er waren Waalse vrienden op de IJzerbedevaart, maar ‘communautair gehakketak’
blijft een specialiteit van het huis. Laatste episode: Myriam Delacroix-Rolin, CDH-burgemeester van Sint-
Genesius-Rode, verbiedt een Gordeltrefpunt op haar gronden. Twee Vlamingen in Rode reageren. 

Wat hebben we ons weer van
onze meest voorspelbare kant la-
ten zien. Een ‘woelige’ Gordelge-
meenteraad, met een bende ver-
hitte militanten van het TAK.
TAK, beter bekend als het Taal
Aktie Komitee. Wat hun pro-
bleem met de letter c is, heb ik
nooit begrepen. Maar zo staan ze
voor wel meer zaken die ik nooit
zal begrijpen. De Takkers ston-
den dus weer luid te krijsen. En-
kele citaten: ‘De Franse arrogan-
tie loopt de spuigaten uit!’
‘Vlaanderen aan de Vlamingen’
en natuurlijk ook ‘Eigen volk
eerst!’ Wel beste Takkers, als dat
de filosofie is, gelieve dan even
uw mond te houden als een ‘ech-
te’ Rodenaar spreekt (vergeef
mij deze opflakkering van natio-
nalisme).
Ik heb hun stoet van Vlaamse
vlaggen al te vaak door mijn ge-
meente zien trekken. Een stoet
die voor het grootste deel be-
staat uit gezichten die ik nog
nooit heb gezien, en altijd verge-
zeld van onnodig verhit gedoe en
irritant geschreeuw. De meest
creatieve kreet wil ik u niet ont-
houden: ‘Waalse ratten, rol uw
matten!’. Ratten en matten, nog
zoiets dat ik nooit begrepen heb.
Beste Takkers, ik heb hier niet
om gevraagd. Jullie hoeven voor
mij niet te komen vechten, want
ik wil niet met jullie geassoci-
eerd worden. Jullie zorgen er al-
leen voor dat ik niets durf te zeg-
gen, omdat ik dan ‘te Vlaams’ of
‘te extreem’ ben. Rol gewoon uw
matten, en stop met dit pro-
bleem te claimen, want daarmee
maakt u mij monddood.
Monddood tot nu, ik denk dat
het eens tijd is voor een andere
mening.

Beste mevrouw Delacroix-Rolin,

Het spijt mij dat ik nu pas mijn
stem laat horen, en dat u tot nu
toe alleen maar naar het extreme
gezicht van de TAK heeft moeten
kijken. Dat is niet het gezicht van
de doorsnee-Vlaming in Rode. Ik

men. Alsemberg dat voor Rode in
de bres springt, waar heb ik dat
nog al gehoord?
Mevrouw Rolin, u maakt het mij
moeilijk. U duwt mij in een rich-
ting die ik niet wil, een richting
waar volgens mij het overgrote
deel van de Franstalige Rodena-
ren ook niet achter staat. Dus
wordt het tijd om even na te den-
ken. Wat is nu echt het pro-
bleem? Of wat is uw probleem

met de Vlamingen in Rode? U
kent ons niet, wij kennen u niet.
Na meer dan twintig jaar op de
bescheiden troon lijkt mij dat
een gemiste kans.
De boel helemaal lijmen zal u
niet meer lukken, maar het is nog
niet te laat om de grootste brok-
ken te redden. Daarom vraag ik
u, herzie uw beslissing. Hou re-
kening met ons, laat zoiets arbi-
trairs als taal geen doorslagge-

Beste burgemeester,

Een TAK-activist op de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode afgelopen 

hou mij niet bezig met proteste-
ren tegen de verfransing, maar
in ruil wil ik dat u zich bezig-
houdt met mij.
We kunnen eindelijk al het com-
munautaire gemekker achter
ons laten. Ik neem aan dat u
maar al te goed beseft dat we op
dit moment grotere problemen
hebben. Het lijkt mij dan ook
geen slecht plan dat u als burge-
meester het goede voorbeeld
geeft, en zalft in plaats van olie
op het vuur te gooien.

Dat de Gordel voor de Franstali-
ge Rodenaar niet noodzakelijk
de meest gezellige dag van het
jaar is, valt te begrijpen. Want
ook al noem je het ‘een familiale
sporthappening’, je kunt de poli-
tieke ondertoon niet negeren.
Maar we moeten diezelfde on-
dertoon ook niet overdrijven.
Het is trouwens de laatste keer,
laat het toch nog één keer door-
gaan en denk dan desnoods bons
débarras (blij dat we daarvan af
zijn).
Maar nee, u geeft geen toelating
en legt daarmee een pijnlijke
waarheid bloot. Die waarheid is
dat de Vlamingen in Rode geen
beslissingen meer kunnen aan-
klagen, laat staan bijsturen. Een
pijnpunt dat geen ramp hoeft te
zijn, als u bij uw beslissingen uw
BHV-kater achterwege laat.
Maar de verzuring is er ook bij u
ingeslopen. De neutraliteit is al
een tijdje ver zoek.
Dat Herman Van Rompuy geen
ereburger in Rode mocht wor-
den, vond ik een echt diepte-
punt. Nog een geluk dat hij zijn
pistolets elke zondag in Alsem-
berg gaat kopen, zo konden zij
hem toch op hun erelijst opne-

U duwt mij 
in een richting
die ik niet wil

Mevrouw
Rolin-Delacroix,

Ik had u graag donderdag na de
bewuste Gordelgemeenteraad
eens gesproken, maar blijkbaar
was u te gehaast om thuis de
champagne te ontkurken. Spij-
tig.
Als inwoner van Rode (al 41 jaar)
en vader van vier opgroeiende
kinderen wil ik het beleid dat u
als burgemeester van onze ge-
meente hebt gevoerd eens tegen
het licht houden. Ik heb eventjes
nagedacht, niet te lang want dat
was ook niet nodig, om te zien
wat u gerealiseerd hebt in de

voorbije (beleids)jaren. Nu u
stopt als burgemeester, is dit het
ideale moment.
Ik moest vaststellen dat u een
schitterend wanbeleid hebt ge-
voerd. Ik kan echt niets terugvin-
den dat mij doet denken: ‘Awel,
straf dat ze dat voor ons heeft ge-
daan’.
Van een bloeiende, sportieve en
sociale gemeente in de jaren
tachtig heeft u Sint-Genesius-
Rode laten evolueren tot een
slaapgemeente. Alles wat toen
voor mij vanzelfsprekend was,
hebt u ons gaandeweg afgeno-
men. U hebt de jaarmarkt geboy-
cot, ons het ‘cultureel centrum’
afgenomen, daar waar ik als pu-

ber nog kon uitgaan en plezier
maken of de film gaan. Nu is het
een van uitzicht communistisch
gebouw waar amper iets te bele-
ven is.
Het jeugdhuis hebt u ook wegge-
pest, en ons zwembad hebt u nu
ook al laten verloederen en ver-
vallen. Er is geen meter fietspad
voor onze kinderen bijgekomen.
Integendeel, ook de fietspaden
zijn op vele plaatsen in verval en
soms levensgevaarlijk. De leeg-
loop van ons dorp mag u ook op
uw conto schrijven. De kerst-
markt werd verboden, de weke-
lijkse woensdagmarkt sterft uit.
Vorig jaar hebt u ons ook de ker-
mis afgenomen.

‘Ik heb eventjes
nagedacht, 
niet te lang 
want dat was
niet nodig, 
om te zien 
wat u hebt
gerealiseerd 
in de voorbije
jaren’
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Uitgeverijen en cijfers
‘Vlaamse uitgeverijen in slechte papieren’,
schreef deze krant (DS 24 augustus). Davids-
fonds Uitgeverij – niet de hele Davidsfonds-
groep – stond vermeld in een grafiek, met een
boekjaarresultaat in 2011 van -434.436 euro. Dat
cijfer is correct, maar geeft een vertekend beeld.
2010 was voor ons een annus horribilis: in het
najaar daalde onze jaaromzet in enkele maan-
den tijd met 8 procent ten opzichte van 2009.
De omzet van vergelijkbare uitgevers daalde
met gemiddeld 11 procent. We namen daarop in-
grijpende, structurele maatregelen. Er kwam
een kapitaalsverhoging, het aantal boeken
werd nog kritischer bekeken, we namen zelf on-
ze commerciële vertegenwoordiging in handen,

er werden enkele jobs geschrapt. Maar tegelijk
investeerden we meer in onder meer auteursbe-
geleiding en marketing.
Onze doelstelling is om vanaf 2012 weer met po-
sitieve cijfers uit te pakken. Als je kijkt naar het
exploitatieresultaat, dan hadden we eind 2011 al
twee derde van de weg afgelegd. In een moeilijk
financieel-economisch klimaat zitten we dus
mooi op koers en liggen we zelfs een beetje voor
op schema. De tussentijdse resultaten van 2012
zijn hoopgevend, met nog enkele mooie publi-
caties in het verschiet. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat we als Davidsfonds én als sector
de komende jaren nog sterker zullen staan dan
voorheen.

Jeroen Sleurs (algemeen directeur Davidsfonds)

WAARDE REDACTIE

Wat een zomer, wat een gru-
welijke goeie zomer. Midden juli
was er nog een laatste dronken
polonaise in café Treurenberg en

dan stilte. Een maand lang geen politicus te be-
speuren, behalve eentje kortgerokt in Brussel
en een andere kortgerokt als Robin Hood. Maar
nog voor iemand onze politici begon te missen,
zijn ze al teruggekeerd om de krantenpagina’s
hiervoor te vullen met boutades en beloftes. En
de herfst nadert, samen met de belangrijkste
verkiezingen sinds de vorige en tot de volgende.
Wat er ook in oktober moge gebeuren, het is
niks vergeleken met deze afgelopen twee maan-
den, toen het debat eindelijk over samenleven
ging in plaats van over samen regeren.
Omdat overdrijven mijn vak is, zeg ik nu ten
stelligste dat het een zomer was die gedomi-
neerd werd door activistische punksters en ma-
cho-idioten, als prelude op wat komen zal. En
omdat ik een man ben, is dit een column ge-
kleurd met lichte wanhoop en grote verwar-
ring. Want de toekomst zal elke zekerheid over
de positie van de man en zijn relatie tot vrou-
wen doen vervagen. Een proces met veel vallen
en opstaan.
Zo schreef in maart de Amerikaanse columnist
David Wong over de manieren waarop westerse
mannen vrouwen leren haten. Hoe we opgroei-
en als kind met het beeld dat elke mannelijke
held op televisie, in films, games en comic books
op het einde het meisje krijgt, als beloning die
ons toebehoort. Als tiener met ontluikende sek-
sualiteit wordt de vrouw ons aangeboden als de-
coratie, haar lijf altijd als een deel van haar per-
soonlijkheid.
(Dit niet enkel in reclameboodschappen, hoe-
wel een reclamemaker zich ontzettend aange-
vallen voelde na Femme de la rue, want volgens
hem ‘wordt reclame bij elk denkbaar probleem
als obesitas, roken, verslavingen, agressie of ra-
cisme als de zondebok gezien’. Terwijl de ware
intentie van reclamemakers verlichting is, om
ons te laten inzien dat er op metafysisch niveau
een kleur bestaat witter dan wit en dat een flesje
Fanta een geldig excuus is om iemand te stalken
op straat. Zo beweerde deze reclamemaker ook
dat al tien jaar nergens nog een advertentie te
vinden is voor een auto met een halfnaakte
vrouw. Ik zou zijn naam kunnen zeggen, maar ik
doe niet aan reclame.)
En dan worden we volwassen mannen en con-
cludeert David Wong dat we diep vanbinnen ge-
loven dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor
onze geilheid, onze obsessie met seks en onze
constante drang, als een wereldwijde samen-
zwering van hun wulpse lijven tegen onze on-
voorspelbare penissen.
Natuurlijk overdrijft hij, maar ook niet zoveel.
Net als ik ziet hij hoe beide geslachten zich
machteloos voelen, berispt en beknot door de
ander. Ik schrijf dit als blanke man, waarbij
mijn blankemanzijn me in geen enkele van mijn

schrijvende identiteiten enig voordeel biedt. In-
tegendeel zelfs, ik weet heus wel dat kranten als
deze veel liever columnkaders voorbehouden
aan een vrouw, liefst nog een allochtone vrouw.
Maar zolang niemand mij tegenhoudt, doe ik
gewoon verder.
Na achttien jaar katholiek jongensonderwijs
werd ik plots geconfronteerd met de twee be-
langrijkste factoren in mijn leven, Brussel en
vrouwen. Met beide heb ik moeten leren om-
gaan. Inzake vrouwen kreeg ik hulp via films,
sitcoms en boeken. Ik heb weleens een meisje
aangesproken op straat en werd afgewezen.
Nooit heb ik ze dan een hoer genoemd, maar dat
heeft naar het schijnt met kansarmoede te ma-
ken. Ondertussen probeer ik een man te zijn in
een tijdperk waar een blanke man als enige nog
geridiculiseerd mag worden zonder gevolgen.
Zo sprak de boze reclamemaker zich niet uit
over al die flauwe spotjes met de man als onkun-
dige sukkel zonder eigen wil. Ik probeer een
man te zijn zonder goed te weten wat dat precies
betekent.

We zijn voorbij de vanzelfsprekendheid van ma-
chogedrag, voorbij ‘Nee heb je, ja kun je krijgen’,
voorbij ‘This is a man’s world’. We zijn als man
beland op een plek waar we onze eigen identi-
teit moeten herdefiniëren, iets wat we zelf moe-
ten uitzoeken, met onze eigen Vijftig tinten
grijs, onze eigen Vitaya, onze eigen Flair. Onze
mannelijke onzekerheid heeft ons doen zwal-
pen, met als gevolg misbaksels als de metrosek-
sueel.
Maar nu is het tijd om weer moed te vatten en de
twijfel toe te laten. Niet bang zijn voor flaters,
en zeker niet bang zijn om sorry te zeggen en het
te menen. Wij mannen maken de helft uit van de
wereldbevolking, laten we dan ook de helft op-
eisen. Niet meer, maar ook niet minder. Dus laat
deze zomer het begin zijn van onze emancipa-
tie, want het begint zielig te worden. Zeker nu,
in het volle besef dat die vrouwen van Pussy Ri-
ot meer durf en ballen hebben dan 97 procent
van de mannelijke bevolking. Nu is het alleen
wachten op het eerste interview waar hen ge-
vraagd wordt hoe ze hun job van Poetin uitda-
gen combineren met hun gezinsleven.

A M A N ’ S  WO R L D
De zomer is bijna voorbij, en dus kunnen we de komkommertijd ten grave
dragen. J O O ST  VA N D ECAST E E L E  deed in die ‘nieuwsarme’ periode
een voor hem onrustwekkende vaststelling: de man als soort zit in het defensief.

Joost Vandecasteele is schrijver en komiek.

Die vrouwen van Pussy
Riot hebben meer durf
en ballen dan 
97 procent van de
mannelijke bevolking

vende rol spelen. En als u voelt
dat u het niet meer van op een af-
stand kan bekijken, wees dan
moedig genoeg om afstand te ne-
men. Al is het maar voor deze
laatste maanden van uw burge-
meesterschap.

P.S. Ik ben geen fervente Gorde-
laar, fietsen is niet echt mijn
ding. Maar ik zal dit jaar starten
en aankomen in Rode. Voor wie

mij wil spotten, ik zal allicht de
enige zijn zonder Vlaamse
leeuw.

donderdag. © Nicolas Maeterlinck/afp

Charlotte Cox
(Sint-Genesius-Rode)

Culturele en sportieve verenigin-
gen hebben nooit op uw steun
kunnen rekenen. De kinderen
mogen van uw part zelfs niet le-
ren fietsen en al zeker niet zwem-
men. Nu neemt u ons ook de Gor-
del af, misschien wel ons laatst
greintje Vlaanderen in onze ge-
meente. Eén dag Vlaamsgezind-
heid, zelfs dat gunt u ons niet.
Wat rest er ons, als (Vlaamse) Ro-
denaar nog? Uw loon betalen?
Uw pesterijen blijven ondergaan
en toekijken hoe we respectloos
behandeld worden?
Misschien kunt u deze brief al
aan uw opvolger doorgeven, dan
heeft hij onmiddellijk enkele
werkpunten.

Mevrouw Rolin, ik zal u niet mis-
sen, maar wil u wel één raad mee-
geven. Probeer Vlamingen eens
graag te zien, het zijn ook men-
sen en kinderen die willen leven
en sporten. Wij Vlaamse Rode-
naars zijn nog de kwaadste niet.

Steve Demunter
(Sint-Genesius-Rode)


