
Beste Charlotte, 

Zoals je intussen wellicht weet is het niet onze stijl om te communiceren via het onrechtstreekse 
en gecensureerde platform van de opinierubriek. Normaliter doen we dat oog in oog, met als 
enige wapen het gesproken woord gespekt met de nodige creativiteit, en ja, ook met ons Vlaams 
minnend hart. Indien je als Vlaamse inwoner van een faciliteitengemeente één van onze acties 
had bijgewoond zou je dat zeker beamen. Ik nodig je hiervoor overigens van harte uit.  

In je brief lezen we je vriendelijke verzoek om niet voor jou te komen ‘vechten’ (sic), gezien je 
liever niet met ons geassocieerd wil worden. Tussen de lijnen stel je eigenlijk dat we 
extremististen zijn die niet meer willen dan op een blauwe maandag keet te komen schoppen en 
daar bijzonder veel genoegdoening uit halen. We kunnen niet ontkennen dat dit ons heeft 
geraakt. Het raakt ons niet alleen omdat  het manifest incorrect is maar vooral omdat het onze 
motivatie om op te komen voor de rechten van de geminoriseerde en gemarginaliseerde Vlaamse 
gemeenschap in de faciliteitengemeenten fnuikt. Gelukkig compenseren de vele positieve reacties, 
die we steeds van je dorpsgenoten mogen ontvangen, je bittere reactie. 

Hierbij leek het me nuttig je even in herinnering te brengen dat onze beweging ook op de 
barricaden stond ‘te krijsen’ (sic) toen het Rodens gemeentebestuur jeugdhuis Animoro openlijk 
boycotte. Samen met de jongeren van het jeugdhuis namen we een initiatief waarop zich 
vervolgens een parlementair initiatief ontspon én een beslissing van de bevoegde minister om 
met 500.000 euro subsidie de jeugdlokalen onder te brengen in het voormalige stationsgebouw. 
Niet bepaald een steriele discussie zonder gevolg lijkt ons. 

Het is dan ook jammer dat je tijdens je hele betoog ten aanzien van de burgemeester, geen kans 
onbenut laat om je te vergoelijken door je van ons te distantiëren. Waarschijnlijk ga je ervan uit 
dat door op een respectvolle en rationele manier met haar te dialogeren, je een luisterend oor 
denkt te bereiken en er heus wel enige redelijkheid aan de dag zal worden gelegd. In dat geval 
raad ik je een onderhoud aan met je eerste schepen, mevrouw Sobrie. Zij heeft als geen ander 
kunnen vaststellen, dat in ruil voor het jarenlang toekennen van voorrechten aan de Franstaligen 
in de Rand, zij de aansluiting vroegen bij het Brussels Gewest, aparte gemeenschapscentra en 
bibliotheken én het Vlaams gemeenschapsleven (met succes) financieel en logistiek boycotte. 
Hoewel in Tubeke, Waterloo of Rixensart 30 procent Vlamingen wonen, passen deze zich aan en 
vragen zij geen politieke of administratieve rechten. Laat staan de annexatie van deze Waals-
Brabantse gemeenten bij Vlaams-Brabant. 

De naïviteit doorheen je oprecht opiniestuk siert je, maar ze getuigt niet van bijster veel kennis 
van het harde communautaire debat dat deze staat, en vooral de Vlaamse Rand, reeds 182 jaar 
tekent. Zo zal het je wellicht ontgaan zijn dat, door ons steeds opnieuw als goedgelovige 
koorknapen richting onderhandelingstafel te begeven, Franstaligen jouw dorp (zogenaamd 
tijdelijk) faciliteiten kregen ten behoeve van het integratiebevorderend effect dat dit zou 
genereren. In tegenstelling tot integratie kwam er echter kolonisatie. Ze bevolkten onze straten en 
namen met een aparte ‘taallijst’ (toch zo arbitrair niet dus) plaats in de gemeenteraad. Na 31 jaar 
politieke strategie verworven ze in 1994 voor de eerste maal de burgemeester. Het vervolg ken je 
en werd gisteren in deze krant mooi verwoord door een van je dorpsgenoten: “Van een 
bloeiende, sportieve en sociale gemeente evolueerde Sint-Genesius-Rode laten tot een 
slaapgemeente”, aldus de Rodenaar.  



Niettegenstaande ik je jeugdige leven niet wil vergallen met onnodige communautaire nijdigheid, 
wil ik je wel waarschuwen voor een te grote dosis goedgelovigheid. Het is immers deze 
goedgelovige lamme goedzakhouding die er voor heeft gezorgd dat De Gordel dit jaar niet in 
jouw dorp zal starten.  

KS 

 


