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Speech 50 jaar VVA-Brugge 

 

Geachte Heer schepen,  

Geachte Professor, 

Beste VVA-vrienden, 

 

Ik heb de eer en het genoegen dit formele gedeelte af te sluiten. 

 

De receptie wacht echter, en ik zal het dus niet te lang rekken. 

 

  Ook ik sluit mij vanzelfsprekend aan bij het eerbetoon aan Bruno en Eric. De twee 

belangrijkste functies zijn die immers van voorzitter en secretaris. Bruno is reeds bijna een 

kwart van de tijd dat VVA-Brugge bestaat voorzitter, en Eric heeft met zijn 40 jaar dienst 

bijna alles zien gebeuren vanaf het begin. Voorzitters komen en gaan, maar de secretaris blijft 

over het algemeen een heel lange periode aan het roer. Hij kent dus het reilen en zeilen van de 

vereniging zeer goed. Proficiat aan beiden, en dan vooral voor hun inzet.  

  Maar dit geldt ook voor het hele huidige bestuur, en allen die in het verleden daar deel  van 

uitmaakten. Een vereniging kan slechts bestaan en overleven door de onverdroten inzet van 

haar bestuursleden. Wij moeten hen zeer dankbaar zijn dat zij hun vrije tijd daaraan willen 

opofferen, want het vraagt allemaal veel werk.  

  In het gouden Ezelsvel dat U overhandigd zal krijgen kunt U de personen zien op wie men in 

het verleden kon rekenen. Ik citeer slechts twee namen zonder daarbij afbreuk te willen doen 

aan de verdiensten van alle anderen. Er zijn immers de zgn. ‘founding fathers’, de oud-

voorzitters Dan Glas en  Bob Van Haverbeke, die daarbij nog elkaars schoonbroer zijn. 

Blijkbaar werden de eerste plannen voor een Brugse VVA-afdeling gesmeed op 2 mei 1970 

op het huwelijksfeest van Bob. Bob was ook erg actief bij VVA-Nationaal en was gedurende 

vele jaren de VVA-vertegenwoordiger bij het OVV, of Overleg Vlaamse Verenigingen. Dit is 

in feite het hart van de Vlaamse Beweging waar Prof. Boudewijn Bouckaert nog drie jaar 

voorzitter is van geweest tussen 2003 en 2006. Bob Van Haverbeke zijn naam komt dan ook 

diverse malen voor in het OVV-archief van het ADVN, dat staat voor het Archief, 

Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme, dat ik nu aan het 

uitpluizen ben. Ik raad trouwens alle oude bestuursleden aan hun persoonlijk archief te 

overhandigen aan het ADVN van zodra ze daar afstand van willen doen: de historici zullen 

het daar op een wetenschappelijke wijze bewaren.  

  In het Gouden Ezelsvel komen nog diverse andere namen uit Brugge voor die men ook kan 

vinden in het Archief van het VVA dat je vanaf 1935 kan consulteren op onze vernieuwde 

centrale website, op basis van o.a. het nationale ledenblad Vivat Academia. Blijkbaar had dit 

vroeger de reputatie rechts-nationalistisch te zijn wat we toch trachten te vermijden. Bruno en 

Jan maken nu trouwens deel uit van het nationale VVA-hoofdbestuur. 

  Als je het Gouden Ezelsvel doorneemt, dan kan je toch zien dat tal van mensen die faam en 

invloed in Vlaanderen hadden zijn langs geweest in Brugge om een uiteenzetting te geven 

over diverse thema’s. Het is als het ware de reflectie van de tijdsgeest in Vlaanderen 

gedurende 50 jaar. De Brugse pers bracht daar regelmatig verslag van uit, hetgeen ik nog niet 

gezien heb in andere VVA-afdelingen. Daarbij was men dikwijls ver voor op zijn tijd. De 
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klimaatopwarming is nu een heel actueel thema, maar kwam reeds aan bod in november 1981 

toen de wetenschapper Wim Offeciers kwam spreken. In de uitnodiging voor deze activiteit 

kon je toen lezen: ‘Gaan we naar een nieuwe ijstijd toe? Lopen onze nazaten in 

eskimoplunje?’ Offeciers wees er op dat de geleerden het lang niet eens zijn over de 

klimatologische toekomst van onze planeet. Er ging praktisch geen jaar voorbij of er werden 

toen nieuwe theorieën geformuleerd. De spreker geloofde het meest in de hypothese waarbij 

op grond van de steeds groter wordende CO2-uitstoot de temperatuur van de aarde geleidelijk 

aan zou stijgen. Hij waarschuwde zelfs dat 20 jaar later Nederlanders en Vlamingen naar 

Wallonië zouden moeten verhuizen om aan de verdrinkingsnood te ontsnappen! Gelukkig 

kwam het niet zo ver. Offeciers wees wel op de complexiteit van het probleem:  de aarde 

wentelt immers niet alleen rond de zon maar de zon beweegt zich eveneens in de kosmische 

ruimte. Deze ruimte bevat heel wat interstellaire stofdeeltjes waarvan de intensiteit sterk kan 

uiteenlopen. Onvermijdelijk heeft dit een weerslag op het uitstralingsvermogen van de zon, 

hetgeen dan weer invloed kan uitoefenen op het klimaat van de aarde.’ Wetenschappelijk 

onderzoek toont nu aan dat de mens de oorzaak zou zijn van de klimaatopwarming.  

  Er staan in het Ezelsvel ook grappige anecdotes, zoals een Vlaams gezind VVA-lid die 

steevast op de uitnodigingsbrieven de zegel met toen nog koning Boudewijn omgekeerd 

plakte. Dit in navolging van de Schotse nationalisten. Om diplomatieke redenen kreeg hij een 

andere job.  

  Met de lezingen droeg het VVA bij tot de pluraristiche vorming van zijn leden, weliswaar in 

een kritische maar toch aangename sfeer. We moeten echter met onze tijd meegaan. Dat wil 

dus zeggen dat het van belang is dat er nieuwe en jongere leden bijkomen. Zoals bij alle 

verenigingen, ook buiten het VVA, is dit echter niet gemakkelijk. Nochtans heeft het VVA 

ieder jaar in al zijn afdelingen inhoudelijk een heel interessant programma. Velen kunnen 

daarin geïnteresseerd zijn, maar we maken misschien te weinig reclame daarover buitenshuis. 

In die optiek biedt de digitalisatie ons mooie kansen. Er is eerst de reeds vermelde vernieuwde 

VVA-website waar alle lokale afdelingen tot ons groot plezier aan meedoen. Vervolgens is er 

ook de open Facebook-pagina van het VVA. In feite zouden alle leden deze pagina moeten 

volgen, dus ook U. Wanneer daar een activiteit van Uw afdeling wordt geplaatst op die 

Facebook pagina, zou U dit bericht moeten delen met al Uw Facebook-vrienden en het 

‘liken’. Die vrienden krijgen dan ook allemaal dit bericht van de VVA-Facebook-pagina te 

zien, dat ze op hun beurt weer kunnen delen met hun vrienden. Enzovoort…Je krijgt zo een 

groot bereik: het creëert meer visibiliteit, en tal van mensen kunnen het VVA zo wat beter 

leren kennen, net zoals haar activiteiten. Dit komt  door het multiplicatoreffect van de 

contacten op Facebook, waar we nog veel meer gebruik van moeten maken. Er is veel kritiek 

op Facebook, maar we moeten gebruik kunnen maken van de nuttige elementen. Het is ook 

niet moeilijk, zodra je hiermee vertrouwd geraakt. Tussen haakjes: Professor Bouckaert is ook 

actief op Facebook, en ik ben met hem bevriend. 

  Maar ik sluit nu af en wil iedereen van VVA-Brugge van harte feliciteren voor haar 50-jarig 

bestaan. Laten we er dan nu ook op drinken en ik wens jullie allen nog een aangename avond. 

 

Paul Becue 
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