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"Met pensioen zijn is twee keer moe zijn, eerst van het

(niet) werken, dan van het gebrek aan (niet) werken".
(Richard Armour)

Wallonië is de enige regio ter wereld waar werkloosheid een keuze is die je voor het leven kan maken.
De PS wilde dat je na 10 jaar al kon genieten van een mooi pensioen, dopjaren inbegrepen. 

Het werden (voorlopig?) 16 jaar voltijds, een nederlaag voor de grotere PS. 
Wie van de zes kleintjes trekt er de stekker uit, of doet de PS dat?

In het najaar ligt de fiscale hervorming op tafel en moet er onderhandeld worden over een nieuw
inter-professioneel akkoord. Van de PS worden geen verdere toegevingen verwacht. 

Zal art. 35 van de grondwet voor herziening vatbaar worden verklaard?
De online nep-bevraging ter voorbereiding zal beoordeeld worden met artificiële intelligentie... 

en de EU eist dat 30% van het territorium van de lidstaten natuurgebied wordt.
De PS en co zijn ongerust voor 2024, gesteld dat N-VA en VB een meerderheid halen.



Oorspronkelijk was het de bedoeling van de PS, de grootste regeringspartij, opgejaagd door de PTB, om tienduizenden
Walen die al jarenlang rustig thuiszaten, toch te belonen met een minimumpensioen van €1.500,- netto. Ze moesten
amper 10 jaar gewerkt hebben en de jaren dop telden mee. Het zijn zotten die werken is voor veel Walen het motto.
Er zijn zeker Vlamingen te vinden die niet beter doen. Is dit sociaal, correct en rechtvaardig? Is dit betaalbaar? Het
«rijke» Vlaanderen zou hiervoor wel het grootste deel moeten betalen.

Dit was voor de PS geen succes. Vivaldi had 10 nachtelijke vergaderingen nodig om het minimum aantal gewerkte
jaren terug te brengen naar 20, waarbij men tenminste  4/5 gewerkt moet hebben, omgezet naar een 5.000 dagen of
16 jaar voltijds voor een minimum netto pensioen van €1.630,- vanaf 2024. De niet gewerkte dagen door ziekte of
medische arbeidsongeschiktheid tellen mee in de berekening. Iedereen weet hoe gemakkelijk het kan zijn, zeker in
Wallonië, om hiervan te kunnen genieten. Is dit de nieuwe werkloosheid? Vivaldi wil ook voor Wallonië een
tewerkstellingsgraad van 80%, maar wie is nog geïnteresseerd? Dit wordt duidelijk aangetoond in de grafische
voorstelling van STATBEL.

Het pensioencompromis.
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Dat de grote werkloosheid in Wallonië te wijten zou zijn aan de sluiting van de steenkoolmijnen in Henegouwen en
de sluiting van de staalindustrie in Luik is maar een klein excuus. In Vlaanderen hebben we ook de sluiting gehad van
de steenkoolmijnen in Limburg, en de sluiting van de Ford,- Opel- en Renault-fabrieken, maar Vlaanderen bleef niet
bij de pakken zitten en kwam dit vrij snel te boven.

Bedenk ook eens dat Vlamingen die 45 jaar effectief gewerkt hebben en al die jaren hebben bijgedragen aan de sociale
zekerheid, vrede moeten nemen met een pensioentje van hooguit €1.650,- netto, terwijl men volgens het Vivaldi
pensioenakkoord na 16 jaar voltijds werken in 2024 al recht heeft op een netto pensioen €1.630,-. Is dit sociaal
rechtvaardig?  

Om de pensioenen betaalbaar te houden moet een tewerkstellingsgraad van 80% gehaald worden in Vlaanderen,
Brussel en Wallonië. De tewerkstelling moet vooral plaatsvinden in de privésector en zo min mogelijk in de openbare
sector. De denktank “Institut Jules Destrée” van de PS beseft ook dat een groot deel van de Waalse tewerkstelling
betaald wordt door de overheid. Veel Walen zijn tewerkgesteld bij de overheid. Kan er een verbetering verwacht
worden door inplantingen van private bedrijven als de Pharmaceutische (GSK) en IT (Odoo) in Namen en Henegouwen?
Dit is vooral werkgelegenheid voor de hoger opgeleiden. Er is een verschil tussen de werkgelegenheidsgraad (aantal
vacatures) en de activiteitsgraad. De activiteitsgraad geeft het aantal mensen aan die zich aandienen op de
arbeidsmarkt en moet aanzienlijk verhoogd worden. Merkwaardig is de vaststelling dat in West-Vlaanderen de nood
aan werkwilligen zeer groot is en dat de Waalse werklozen daar niet in geïnteresseerd zijn. Het zijn vooral Frans-
Vlamingen die daar gretig van de werkgelegenheid gebruik maken.
Een rechtvaardig pensioen is een pensioen volgens wat men bijdraagt aan onze arbeidsmarkt. Voor iedereen die werkt
zou de pensioenregeling gelijklopend moeten zijn voor alle vormen van tewerkstelling, voorzien van een tweede
pensioenpijler. De verschillen tussen de openbare sector en de privésector zullen wel blijven bestaan.

Henri Otte  



21 juillet - juli Bal populaire...

Cultuurhoek: Een verontrustende vaststelling
Hoe langer, hoe minder willen mensen zich “gratis en voor niets” inspannen.
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Op de @Facebook St-Lambrechts Woluwe ver-
scheen onderstaande aankondiging. 
Lucas Vander Taelen reageerde. Op de «Place-
Saint-Lanbert» in St.-Lambrechts-Woluwe, één
van de 19 Brusselse baronieën, konden de Frans-
taligen genieten van «moules frites» en voor de
Vlamingen waren het «Gebakken mosselen»! Men kon
«boeking» vanaf 12 uur om 21u. Geen stop. Het zou
een Google vertaling zijn uit het Frans. 
Het Brussels Hoofdstedelijke gewest heeft een vice-
gouverneur Jozef Ostijn, die moet waken over de cor-
recte toepassing van de tweetaligheid in de hoofdstad,

dus ook die van Vlaanderen. De locale ambtena-
ren moeten bij hun benoeming verplicht tweeta-
lig zijn. Wanneer ze niet voldoen kan de vice-
gouverneur hun benoeming schorsen, en dat
doet hij ook, maar dat moet dan eerst door het
hoofdstedelijk gewest bevestigd worden, en dat

gebeurt niet! De verplichte tweetaligheid wordt zoge-
zegd nageleefd met «Google translate». De gemeen-
teambtenaar die geen Nederlands kent mag de ver-
taalmachine gebruiken. Ga ook eens kijken op de
webstek van die Brusselse gemeente:  

We leven heden ten dage in een welvarend Vlaande-
ren. Akkoord, armoede bestaat, maar globaal gezien is
er bij ons één van de hoogste gemiddelde levensstan-
daarden ter wereld. Kenmerkend aan deze maatschap-
pij is dat mensen meestal werken met een draaiende
economie als gevolg. Nog kenmerkend is dat er tijd
overblijft voor het vrijetijdsleven.

Het cultureel aanbod is enorm. Films, toneel, lezingen
allerhande, opera en operette, maar ook muziekfesti-
vals. Wie hier allemaal geen interesse voor heeft, kan
zich uitleven in sport of in het passievere restaurantbe-
zoek. Is het hier geen hemel op aarde? Er loeren echter
gevaren om het hoekje. 

Om deel te nemen aan dit deel van de “economie”,
moet je vaak betalen. Soms is dat niet weinig, de kos-
ten kunnen dan ook hoog oplopen (wat me niet van de
indruk ontdoet dat soms grote winsten geboekt wor-
den). Een bioscoopticket (12 tot 15 euro), naar de
opera (12 tot 162 euro in de Munt), toegang tot een
festival (tientallen euro’s). Hoewel personeel vaak
moeilijk te vinden is (en dat is gevaar 1), lukt het
meestal nog wel alles te organiseren. Het gevaar 1
wordt afgewend door voldoende te vergoeden, wat
uiteraard een impact heeft op de uiteindelijke inkom-
prijs.

Maar een belangrijk deel van de vrijetijdsbesteding
wordt door vrijwilligers in leven gehouden. En wat stel-
len we vast?  Dat er hoe langer, hoe minder mensen te
vinden zijn, die zich “gratis en voor niets” willen inspan-
nen (dat is gevaar 2). En wie zich inspant moet boven-
dien hard zijn best doen.

Het is namelijk zo dat mensen zich niet meer verplaat-
sen voor amateuristisch georganiseerde evenemen-

ten. Het moet echt de moeite lonen om er de beperkte
vrije tijd aan te spenderen. Kwalitatieve evenementen
kan men niet realiseren zonder veel inspanningen:
bekend maken, uitnodigen, persoonlijk aanspreken,
herinneren, het vergt energie. Inhoudelijk iets kwalita-
tief aanleveren vraagt inspanningen: je verdiepen in de
materie, interessante betrokkenen zoeken en motive-
ren om mee het aanbod te leveren.

Corona zou er geen goed aan gedaan hebben, zegt
men. Mensen bleven gedwongen ver van elkaar. Zijn
ze het deugddoende effect van de ontmoeting uit het
oog verloren?

Iets in mij zegt dat deze toestand niet kan blijven
bestaan. De evolutie gaat gestaag verder en voorlopig
niet in de goede richting. Een vierstemmig koor in Ter-
vuren vindt nauwelijks nog nieuwe mannenstemmen.
Weinigen hebben zin om meerdere avonden te spen-
deren aan de voorbereiding van een toneelstuk; gaan
de plaatselijke toneelverenigingen, soms nog van in de
19e eeuw, dit overleven? Op de duur zal het vrijetijd-
saanbod door vrijwilligers wegkwijnen en blijft er
enkel nog betalende vrijetijdsbesteding over. 

Dat zou jammer zijn. Zich inspannen als vrijwilliger is
immers niet enkel “geven”. Het geeft je ook een gevoel
van nuttig zijn en van betekenis hebben in een
gemeenschap. Hoeveel jong gepensioneerden verve-
len zich niet rot en kwijnen weg in hun zetel voor de
tv? En dat terwijl je bij het organiseren van activiteiten
creatief kan zijn, je talenten kan gebruiken en vaardig-
heden kan ontwikkelen. Naast de kans om anderen te
ontmoeten geeft ook dat veel voldoening. 

Hendrik Paternoster



4

“België werkt niet, het economisch en democratisch deficit”

Asfalteringswerken van de drie rondpunten in de Gemeentenschappenlaan
Brussel Mobiliteit gaat binnenkort de asfalteringswerken van de 3 rondpunten van de Gemeenschapenlaan
uitvoeren

Pro Flandria – netwerk van Vlaamse ondernemers en
academici – organiseerde onder zeer grote
belangstelling haar eerste grote ‘2024-debat’ op
woensdag 6 juli 22 in De Montil, te Essene (Affligem).
Het brede publiek mits voorafgaandelijke inschrijving
was welkom.
Dit interessante colloquium werd ingeleid voor Pro
Flandria voorzitter John Dejaeger. Hij wees erop dat hij
enkel structureel wil debatteren op basis van cijfers,
feiten en inhoud met respect voor ieders mening. 
Als voorbereiding tot het debat gaf Bart Van Craeynest,
hoofdeconoom VOKA, een overzicht rond het
«economisch deficit» met «drie gewesten, drie richtingen
naar groei». Voor Vlaanderen zijn de belangrijkste
handelspartners nog altijd Brussel en Wallonië (30%
voor de afzet). Vlaanderen kent als gewest al meer dan
70 jaar de sterkste groei. De geldstromen van
Vlaanderen naar Wallonië zullen niet wegvallen, tenzij
er in Wallonië de komende decennia een significante
economische groei zou zijn, wat niet te verwachten valt.
De eigen uitgaven tegenover de eigen inkomsten (de
overheidsschuld van gemeenschappen en gewesten)
stijgen in Vlaanderen een klein beetje door de
vergrijzing en is van voorbijgaande aard, maar die van
Wallonië en Brussel worden onrustwekkend groot, en
dat is op termijn een tijdbom. De Waalse voorstellen
voor een basisinkomen van € 1.000 per maand voor
iedereen en de belastingen verminderen tot 33% (MR),
Ecolo wil € 30.000 schenken aan iedereen die 25 jaar is
en de PS wil een koopkrachtplan van 6,5 miljard euro
implementeren, zijn allemaal economisch irrealistisch.
De convergentie moet komen vanuit het regionaal
beleid. Het federaal beleid verhindert de convergentie
en kan niet inspelen op de regionale verschillen.
Vlaanderen moet het beleid in eigen handen nemen
zowel op de arbeidsmarkt als in de gezondheidszorg. 
Als tweede spreker kwam professor Marc De Vos
(UGent) aan het woord met zijn voordracht “Het
democratisch en bestuurlijk deficit”. Hij beschreef zichzelf
als een optimistisch, positief en ambitieus persoon. We
staan als land stil en het verergert nog. Neem
bijvoorbeeld het pensioendossier: in 2001 was er het

Zilverfonds, later kwam er het generatiepact dat nooit
van de grond kwam en in 2014 was er een officiële
commissie, geleid door een ex-politicus, die een bijbel
schreven, maar er kwam niets van terecht. Vandaag is er
de pensioenhervorming die er zal voor zorgen dat de
onbetaalbaarheid van de pensioenen nog zal stijgen.
De professor noemt dat decadentie. Hij vindt dat wij als
land een combinatie van zombies en struisvogels zijn.
We slagen er niet in om iets op te lossen.
Oosterweel : wanneer gaan de werken verder? Wanneer
Oosterweel ooit gerealiseerd zal zijn rijden we
misschien niet meer met auto’s. Om iets te bereiken kan
dit alleen nog door externe druk die van de EU zal
komen. Er is geen cultuur meer van verantwoording en
van evalueren van de dingen. We beschikken dikwijls
niet over de data om te evalueren. Er is een element van
kruisbestuiving die de verschillende delen van de
samenleving beïnvloeden. We hebben in België een
conflictcultuur die de stilstand veroorzaakt. We hebben
het land zodanig verkaveld dat het vast zit. Er is geen
parlementaire democratie, het parlement bestaat niet,
de meerderheid moet zwijgen en de oppositie heeft
niets te vertellen. We hebben wel een veto-cratie. Er is
nu een heel uitgerekt groepje van kleine partijtjes
waarin een kleine politieke elite erin slaagt onmisbaar
te zijn. Er is weinig dynamiek in het systeem. Er is maar
één partij de professioneel bezig is en dat is de PS met
haar studiebureau, technisch beslagen met een netwerk
aan experts. Het huidig regeerakkoord staat vol met
intenties van datgene wat de PS wil binnenhalen. Er is
een draaideur tussen politiek en de kabinetten. Dit is
een vorm van corruptie. Het is niet meer democratisch.
Dit is een collectieve verantwoordelijkheid. Het is een
versie van België tegenover de betere landen of het is
een versie van Wallonië tegenover Vlaanderen.
Vlaanderen wordt op die manier een zuiders land in
West-Europa. Als we niet opletten komt het in dit land
tot een crash. Wij zijn niet betrokken en daarmee begint
het. Tot slot haalde hij de situatie aan in Molenbeek die
hij de Gazastrook noemde, iedere dag de meest bizarre
voorwaarden van omgang en hoe wij ons met mekaar
gedragen in de publieke omgang gelden daar niet. Dat

Beschamend. Nochtans zitten in Het Brussel Hoofdste-
delijk ook enkele Nederlandstalige ministers en er is de
VGC (Vlaamse Gemeenschapscommissie). Maar die
reageren niet en blijven aanvaarden dat Vlamingen en
de Nederlandse taal op die manier belachelijk worden
gemaakt. Sven Gatz heeft wel tijd om een boekje te
schrijven «De toekomst is meertalig» met «Brussel als

blauwdruk» als tweede titel, uitgegeven door Lannoo. 
Kan de komende staatshervorming, als die er komt,
ervoor zorgen dat de Nederlandse taal correct gebruikt
wordt en daarmee ook het respect voor Vlamingen in
Brussel, zonder dat daarvoor de toestemming van het
Hoofdstedelijk Gewest nodig is?  
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is nog altijd zo en daar begint het mee. Als we dat niet
goed krijgen is er een probleem. We kunnen niet alles
afschuiven op politieke partijen want die zijn ook maar
op een of andere manier een afgeleide van iets.

Aansluitend kwamen de politici met Hans Bonte
(Vooruit), Peter De Roover (N-VA), Koen Geens (CD&V),
Barbara Pas (Vlaams Belang), Dieter Van Besien (Groen)
en Maurits vande Reyde (Open VLD) voor een
panelgesprek aan de beurt gemodereerd door Isolde
Van den Eynde (HLN).

Koen Geens: De zes miljard transfers, dat is veel geld
maar in termen van bruto nationaal product is dat niets,
dat is 1%., dat is 3 keer het budget van justitie. Wat veel
belangrijker is is de schuldkwestie. Gelet op de Waalse
schuld, slagen zij er niet in hun bestuur op poten te
krijgen. Veel onvrede kan worden weggenomen door
verder te regionaliseren, maar economisch is Brussel
een groot probleem bij de hervorming van de staat.
Brussel is te klein (?) en hij heeft hij er geen oplossing
voor.
Aan Barbara Pas vroeg Isolde of zij een oplossing had
voor Brussel. Zij vestigde meteen aandacht op het feit
dat de zes miljard de laatste vijf jaar reeds zeven miljard
zijn geworden en in stijgende lijn naar acht miljard
transfers gaat. Dat is 3,5 miljard per legislatuur. Wallonië
wordt er niet beter op. Voor de oplossing van Brussel
laat ze de economische keuze aan de Brusselaars: in

welk systeem willen zij  instappen? Aan Peter De Roover
werd gevraagd hoe hij dat ziet. Hij denkt dat in het idee
van democratisch patriottisme goede elementen zitten
in het gevoel willen we samen iets doen? Dit is in België
helemaal niet aanwezig en zelfs onmogelijk. Vlaanderen
heeft een veel betere bedding om het democratisch
patriottisme te realiseren. Dit betekent ook dat men
samen collectief zoekt waar men naartoe wil en dat
wordt bepaald in de stembus. Vandaag hebben we het
perverse Belgische systeem waarbij Waalse partijen
electorale huurlingen inschakelt om de onvoldoende
stemmen in de Waalse regio op te trekken met
stemmen uit de Vlaamse regio. Op een bepaald
ogenblik zal de stembus bepalen dat Belgische
regeringen niet meer mogelijk zijn. Aan Dieter van

Bezien werd gevraagd hoe zijn partij de stilstand ziet.
We leven in een van de beste regio’s ter wereld. De
linkse stemmen als men ze optelt zijn aan het groeien.
Hij denkt niet dat er geen regeringen kunnen gevormd
worden omdat men in het noorden rechts stemt en in
het zuiden links. Het is een probleem van concurrentie
tussen noord en zuid. De visie van groen is er een van
samenwerken, tegenstellingen zijn ideologisch. Hij
besloot met het idee van de herverkaveling om de
versnippering tegen te gaan en grotere blokken te
vormen gebaseerd op wat ons bindt eerder dan wat ons
scheidt. Isolde vroeg aan Hans Bonte hoe hij kijkt als
burgemeester naar de problematiek van Vilvoorde en
van een grootstad, nu dat Vooruit-voorzitter Molenbeek
het buitenland heeft genoemd, is dat een probleem om
vooruit te geraken? Het federale en het regionale zijn
niet meer in staat hervormingen door te voeren. Wat
hem stoort, ook op het Vlaamse niveau is de
zelfgenoegzaamheid. Er zijn wachtlijsten voor mensen
die willen Nederlands leren, hoe is het mogelijk dat aan
mensen, die zich op 2 april inschrijven gezegd wordt
“kom in september eens terug”. Hij begrijpt wanneer
Vlaanderen meent dat Brussel belangrijk is, leerlingen
uit Brussel naar scholen in de Vlaamse rand moeten
komen om Nederlands te leren, omdat er in Brussel te
weinig klassen en leerkrachten zijn. We hebben nood
aan kritische burgers en dat is de afgeleide van het
patriotisme en daar vloeit ook engagement en
verbondenheid uit voort. De moderator vroeg aan
Maurits vande Reyde  of hij voldoende onderwerpen
kon aankaarten en of hij daarvoor de vrijheid heeft, kan
dat? Wij kunnen niet voldoende wegen op wat de
administratie doet. Het parlement is onmachtig. De
beslissingsmacht ligt bij de partijen, regering en de
administratie. Belangrijke beslissingen die miljarden
kosten worden niet meer in het parlement gestemd. Op
het Vlaams niveau kopiëren wij wat er federaal
gangbaar is. Hij is geen Vlaams nationalist maar is hij wel
voorstander van meer autonomie voor Vlaanderen.
Meer autonomie is geen verhaal van identiteit. Hij
beweert dat de VDAB niets gedaan heeft om de
inactieven, de werklozen, te activeren. Hans Bonte ging
met de liberale stelling niet akkoord en was van oordeel
dat de VDAB heel wat initiatieven heeft genomen. Hans
stelde voor wanneer Maurits vande Reyde denkt dat de
VDAB niets zou gedaan hebben, hij aan het parlement
zou vragen om de VDAB af te schaffen. 
Men kan het debat ook nog eens volgen op
https://proflandria.be/pro-flandria-colloquium-het-
1ste-grote-2024-debat/

Henri Otte
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Het feest van de Vlaamse Gemeenschap

Op zaterdag 25 juni 2022 vanaf 15 u.
vierden we in Overijse het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap, plaats van het
gebeuren was de Polyvalente zaal van
CC Den Blank. Dit was een gemeen-
schappelijke organisatie van Vlaams

Komitee Druivenstreek vzw,  Marnixring Overijse De
Vrijheijt en  Grondstroom vzw met de steun van de
Gemeente Overijse en Vlaanderen Feest.
De moderator was Hendrik Paternoster. 
De huisfotograaf was Koen Denayer.  

Academische zitting
Op de Academische Zitting wenste de
burgemeester van Overijse, Inge Len-
seclaes, ons een fijne Vlaamse feestdag
toe. Zij wees op het belang van
Vlaamse verenigingen die al vele jaren
zorgen voor het behoud en de onder-
steuning van de Vlaamse eigenheid in Overijse. Ze was
fier op het bezit van een typisch beeldje in aardewerk,
geboetseerd door Dries Vanhaeght ter gelegenheid
van 10 jaar Vlaams Komitee Druivenstreek, dat in zeer
beperkte oplage verdeeld werd tijdens de 11 julivie-
ring van 1980 te Hoeilaart. Dit waardevol kleinood
kreeg een prominente plaats in haar woonkamer. 

Aansluitend was het de beurt aan Pie-
ter Bauwens, hoofdredacteur van
Doorbraak, voor een bevlogen uiteen-
zetting  over de macht van de main-
stream-media in Vlaanderen en het
gebrek aan publiek debat doordat
zowat alle media (kranten, magazines, tv-zenders, radi-
ostations …) en hun bijhorende commentatoren in
handen zijn van slechts enkele mediaconcerns. (Rou-
larta, DPG, SBS, Mediahuis en VRT). Nieuws en bericht-
geving worden hierdoor herleid tot eenheidsworst en
iedere alternatieve, doch correcte berichtgeving wordt
dan snel als onwaarheid of zelfs complot afgedaan. 

De Lutgartprijs ging dit jaar postuum naar Dries Van-
haeght, jarenlang voorzitter van het  Vlaams Komitee
Druivenstreek.

Lutgartprijs laudatio Dries Vanhaeght uitgesproken
door Henri Otte.

Er zijn mensen die hun talenten ver-
werken door gebeurtenissen te
omschrijven met poëzie. Anderen
doen dat door hun gevoelens te ver-
tolken door het componeren van
muziek.

En er zijn geniën die hun waarnemingen op een sub-
tiele en meesterlijke wijze weten te vertolken met een
volks humoristisch cartoon die de boodschap beter
weergeeft dan 1000 woorden.
Zo iemand was Dries, steeds behulpzaam en bekom-
merd om het lot van de Vlamingen in zijn geliefde Drui-
venstreek. Hij kon geen onrecht verdragen en sprong
in de bres om met een tekening te protesteren.
Hij ontdekte zijn talenten als cartoon- en portretteke-
naar midden de jaren zeventig. De boetseerkunst was
hem evenmin vreemd. Hij gaf zijn talenten vaste vorm
in de academie voor beeldende kunsten te Overijse.
Hij verzorgde meer dan 40 jaar het tijdschrift Spoorslag
met zijn typische tekenkunst, waarmee hij periodiek
actuele gebeurtenissen uit het nieuws uittekende.
Hij heeft ook een tijdlang het weekblad  ’t
Pallieterke van de nodige cartoons voorzien, wat niet
lachend gezegd kan worden is de waarheid niet.
Nooit was hij beledigend of vulgair in zijn tekeningen
of in zijn begeleidende teksten.
Zes jaar geleden hebben wij samen met hem, hier in
dit cultuurcentrum, zijn grote tentoonstelling voorbe-
reid. Jammer genoeg heeft hij de plechtige opening in
juni 2016 niet meer kunnen bijwonen. Het noodlot

sloeg toe. Een agressieve aandoening
maakte in amper zes weken vroegtij-
dig een einde aan zijn leven. Hij ging
van ons heen op 24 juli 2016, hij was
72 jaar.
“Dries, jouw creativiteit, humor en
filosofie reiken verder dan de dood”.
Als blijvende herinnering en waarde-

ring, overhandigen we postuum de Lutgartprijs 2022.
De prijs werd overhandigd door Monica Van de Velde
aan de zichtbaar ontroerde weduwe Annie Van Cley-
nenbreughel.  

Koen Denayer

Spreek overal in Vlaanderen, dus ook in Brussel, Nederlands!



Tot slot gaf Johan mee dat wij, als Vlaams Komitee
Druivenstreek, een belangrijke bijdrage hebben gele-
verd aan de Vlaamse uitstraling van Overijse en dat dit
ook voelbaar was in onze omliggende gemeenten,
maar ook dat het werk niet af is: het gerechtelijk arron-
dissement BHV is niet correct gesplitst en de ziekenwa-
gens uit Overijse (Hulpverleningszone Oost in Vlaams-
Brabant), meestal begeleid door Franstalige MUG’s,
moeten Vlaamse patiënten vervoeren naar Neder-
landsonkundige Brusselse of Waalse spoeddiensten en
ziekenhuizen. (Saint Luc, Delta, Ottignies), terwijl Leu-
ven nabij is.

De gevatte moderatie was in
goede handen van Hendrik
Paternoster. De muzikale
omlijsting kwam van Demi
Geus met Johan Kayaert op
draailier en Michel Terlinck op
diatonische en chromatische
hommels. Francis Stroobants

gaf een slotwoordje en de Vlaamse Leeuw werd over-
tuigend gezongen en muzikaal begeleid door Demi
Geus, gevolgd door een eerste receptie.

Wie VKD zegt, denkt meteen aan het
tijdschrift  Spoorslag (1970-2015). Een
veelzijdig tijdschrift met Vlaamse en
sociale thema’s, boekbesprekingen,
erfgoed & geschiedenis, natuur &
natuurbehoud, rebus & fotowedstrij-
den en mogelijk het meest gekend: de
cartoons van onder meer Dries Van-
haeght.
Enkele jaren terug heeft VKD al
de  Spoorslagen gedigitaliseerd en op een USB-stick
uitgebracht, hiervan werd een exemplaar door Johan
Deconinck overhandigd aan de Gemeente Overijse, in

ontvangst genomen door burgemees-
ter Inge Lenseclaes.
Nadien kwamen de originele papieren
Spoorslagen, professioneel, gebun-
deld en ingebonden in 12 boekdelen
aan de beurt. Dit unieke exemplaar
werd overhandigd door Dirk Jena aan
de heemkundige kring  De Beierij van
IJse. Voorzitster van de Beierij Carine
Willaert sprak een dankwoordje uit

voor deze waardevolle en kant-en-klare aanvulling
voor het Beierij- archief.

7

50 jaar Vlaams Komitee Druivenstreek

Aansluitend op de Academische Zitting was er de jubi-
leumviering van 50 jaar Vlaams Komitee  Druivenstreek
(VKD), 2 jaar uitgesteld omwille van de wel gekende
plaag. Ook hiervoor was er de gulle steun van het
gemeentebestuur. Johan Deconinck deed een meer
dan verdienstelijke poging om 50 jaar VKD samen te
vatten in een kort tijdsbestek. Het ontstaan van VKD,
de doelstellingen, vermelding van de vele medewer-

kers (met uitgebreide verontschuldigingen voor hen
die we over het hoofd hebben gezien), enkele van de
ooit aangesloten verenigingen en enkele trouwe spon-
sors.
VKD had enkele jaarlijks terugkerende activiteiten
zoals de 11 juli-vieringen, Mossel/Steak/Stoempfestijn
en debat-avonden rond verkiezingen. Maar ook acties
rond het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand rond
Brussel zoals b.v. Overijse – Hoei-
laart, waar Vlamingen thuis zijn
…, betogingen tegen het
Egmont Pact, protest tegen
onwettige Franstalige Scholen in
Overijse en de acties i.v.m. de
splitsing van de kieskring Brus-
sel-Halle-Vilvoorde (BHV). De
PowerPoint beelden zijn
beschikbaar.

Spoorslag

Besluiten
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Knikkeren op zijn Be’s.

(v)BRT was weer echt in vorm vanmorgen. Eindelijk
eens belangstelling voor de «IJzerwake»! Maar eigen-
lijk ging de belangstelling meer naar het festival van de
vooravond (om jeugd te lokken?). Daar zou een groep
optreden die mogelijk ooit verbonden zou kunnen
geweest zijn met extremistische extreemrechtse neo-
nazi’s. Een gemeenteraadslid van Ieper kwam bevesti-
gen dat dit dringend op tafel zou komen in de
gemeenteraad, liefst nog vandaag. Misschien gevaar
voor een derde wereldoorlog? In alle geval gratis
reclame voor de IJzerwake en in dank aanvaard. 

Onze federale Waalse regering heeft een onuitgegeven
manier gevonden om de activiteitsgraad in België op
te krikken: de werkloosheidsuitkeringen fors omhoog
en nog minder verschil in inkomen tussen werken en
doppen. Goed bezig! 

Oliereus Aramco, het Saoedische staatsoliebedrijf slaat
munt (40 miljard) uit de bomende vraag naar olie.
Dank aan Groen en C°. Als meer dan 50% van onze
elektriciteit uit kernenergie komt, willen ze alle kern-
centrales sluiten, met als collaterale schade dat prijzen
van gas en olie FORS de hoogte in gaan. Oeps, niet aan
gedacht! Wij maar betalen! Dank u groenen! (tot ’24) 

Brussel heeft nog ‘s een nieuw verkeersplan. Brussel zal
nog meer leefbaar worden, ook voor wilde dieren zoals
vossen, marters ratten enzovoort, maar wat met de

handelszaken? Zijn die eigenlijk nog wel nodig? Moe-
ten de klanten anders met de kruiwagen naar de han-
delszaken? Wat ook met agenten en handelaars die al
eens monsters of ander materiaal moeten meesleuren?
Bezweet en uitgeput toekomen? Nee, zover mag het
niet komen. Neen, geen nood, ze kunnen altijd hulp
vragen aan Vlaanderen, als de handel uitgestorven is.
We hebben altijd wel enkele politici in Vlaanderen die
België te klein vinden en Europa heeft nood aan jaknik-
kers met ambitie en geldhonger. Brussel kan dus blij-
ven experimenteren tot de centen op zijn, en dat kan
wel eens sneller gaan met dat zootje aan de macht. 

Met die gezegende temperaturen heeft Brussel ook in
koele ruimtes voorzien voor de behoeftigen, leuk idee,
maar het was meestal te warm om er naartoe te gaan,
spijtig. 

Sommige NGO’s zijn concurrenten voor de mensen-
smokkelaars. Ze hebben centen, schepen en lokken
hun klanten met onze, voor anderen, royale sociale
voorzieningen. Jaarlijks komt er hier in ons klein landje
zo een stad (60 000) binnen asielzoeken. Daarvan zijn
er na een paar jaar ongeveer de helft actief bezig. De
rest zien we later wel. 

Tot nog eens met (beter?) nieuws

Jan Goossens

Enkele uren later was er het orgelpunt van de festivitei-
ten. Een optreden van  Scala & Kolacny broers in een
uitverkochte schouwburg. Voor aanvang van het
optreden werd het bestuur van VKD figuurlijk in de

bloemetjes gezet, wat al een eerste applaus opleverde.
Scala & Kolacny broers hadden ook verjaardagskaars-
jes uit te blazen. Zij bestaan ondertussen ook al 25 jaar
en brachten het beste van hun repertoire. De dames
waren in topvorm en de familie Kolacny, de gekende
broers Steven en Stijn, maar ondertussen ook Jef, zoon
van Steven zorgden voor de muzikale ondersteuning.
In de bindteksten was er ook plaats voor humor en
enkele plaagstoten naar de familieleden.
Een beklijvende show, gewaardeerd met een staande
ovatie en een luid applaus,  gevolgd door een tweede
receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.

Koen Denayer

Scala


