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EERBETOON aan José DESMARETS. 
 

De burgemeester houdt formuleert een eerbetoon voor de h. José Desmarets, ereschepen, overleden op 8 
augustus 2019. 

 
"Beste collega's, 
 
Op 8 augustus is de h. José Desmarets, ereschepen van onze gemeente, in zijn Ukkelse woning overleden 

op 93-jarige leeftijd. Wellicht hebben maar weinig leden van deze vergadering de h. Desmarets nog gekend. Hij 
was nochtans een belangrijke figuur van de Brusselse PSC, waaruit de huidige CDH is gegroeid, en binnen de 
politiek van ons land. 

 
Hij werd geboren in Schaarbeek in 1925 en kreeg al snel het politieke virus te pakken. Zijn vroege passie 

werd gevoed door de diepgaande intellectuele analyses die hij heeft ondernomen, eerst in het kader van de 
humanistische vorming bij de Jezuïeten en daarna aan de universiteit van Leuven waar hij afstudeerde als dokter 
in de rechten en licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. 

 
De generatie van de h. Desmarets heeft tijdens de oorlog de kracht van een democratisch engagement 

laten blijken. José Desmarets zat in het verzet vanaf mei 1940, meer bepaald in de clandestiene pers, en vocht 
tegen het einde van de oorlog mee als soldaat. Hij heeft de eretitel "Juste parmi les Nations" van het memoriaal 
"Yad Vashem" van Jeruzalem ontvangen voor zijn hulp aan vervolgde joden. 

 
In 1958 trad hij toe tot de gemeenteraad en in 1967 was hij als schepen verantwoordelijk voor Openbare 

Werken en Stedenbouw. Na enkele oppositiejaren van de PSC kwam hij terug in het college in 1977 als schepen 
voor Sociale Zaken en het Gezin. 

 
De talenten van José Desmarets waren ook zichtbaar op nationaal vlak. Hij was lid van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers van 1971 tot 1985. In 1979 werd hij vicepremier en minister van Landsverdediging in de 
eerste regering van Wilfried Martens. In een periode met een erg levendige Oost-West-confrontatie nam hij de 
moeilijke beslissing om raketten te laten plaatsen op Belgische militaire basissen. Het is in deze omstandigheden 
dat hij een hechte vriendschap ontwikkelde met zijn collega van Buitenlandse Zaken minister Henri Simonet. 

 
Hij was erg gehecht aan de eenheid van het land en was tegen elke vorm van separatisme. In 1983 richtte 

hij daarom de Mouvement pour le rassemblement des Belges op waarvan hij de voorzitter was. 
 
In de huidige tijd zou misschien gedacht kunnen worden dat José Desmarets een nostalgisch imago had van 

een "Belgique de papa" maar we denken daarentegen dat het serene patriotisme van José Desmarets en zijn 
getrouwheid aan "une certaine idée de la Belgique" - de woorden van generaal de Gaulle - de huidige politieke 
generatie nog steeds kan inspireren. 

 
In naam van alle leden van het college en in mijn eigen naam bied ik mijn innige deelneming aan aan de 

familie en de naasten van de h. Desmarets en aan CDH." 
 
De vergadering houdt één minuut stilte. 


