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Vanaf 13 uur werden de deelnemers verwelkomd op het prachtige Stadhuis van
Antwerpen. Stipt te 13.30 uur opende Voorzitter van de Antwerpse afdeling van het VVA
Jan van Reeth de dag in een van de heerlijke historische zalen van het Stadhuis.
Schepen van Cultuur Ph. Heylen was blij de schare van Vlaamse Academici vanuit alle
streken van het Vlaamse land in zijn 16e–eeuws Stadhuis te ontvangen. Hij maakte van
de gelegenheid gebruik om de belangrijkste merkpunten uit de Antwerpse geschiedenis
aan te halen en erop te wijzen dat Antwerpen in onze gewesten in die geschiedenis een
aanzienlijke rol heeft gespeeld.
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Voor het culturele namiddagprogramma werden de deelnemers naar eigen voorkeur in
een vijftal groepen ingedeeld, die onder leiding van een gids enkele bezienswaardigheden
in Antwerpen gingen bekijken. Schepen Heylen zelf leidde de grootste groep rond in zijn
heerlijke Stadhuis, anderen bezochten het Letterenhuis, de mooie St.-Pauluskerk, het
Vleeshuis of wandelden door het ouder stadsgedeelte waar de welbespraakte gids hun
opmerkzaam maakte op dingen die ze anders onopgemerkt voorbijlopen en hij kruidde
zijn rondleiding met pittige verhalen uit het Antwerpse anekdotenarsenaal.
Alle wegen leidden dan naar het Letterenhuis voor de Academische zitting. Vorig jaar was
het thema in Oostende Beter Nederlands, nu was het Beter Vlaanderen: van manifest
naar realiteit. De drie eminente sprekers oriënteerden ook heel duidelijk hun
uiteenzetting naar het voorgestelde thema. Jurist prof. dr. Jan De Groof bekeek het
huidig institutioneel kader waarin Vlaanderen en België in het Europa van nu en in de
globalisering van deze tijd gevat liggen en schetste de perspectieven voor een potentieel

beter staatsbestel voor Vlaanderen in een confederaal België in een mogelijk nabij
tijdsbestek. Secretaris-Generaal R. Arnoudt kwam met een heel andere visie naar voren
en pleitte met feitelijke gegevens voor een voortzetting van de huidige situatie in een
optimaliserende Belgische context.[*] Politoloog prof. dr. B. Maddens besprak vooral de
mogelijkheden voor een staatshervorming na de federale verkiezingen van 10 juni e.k.
Hij schatte de kans voor een efficiënte staatshervorming ondanks de noodwendigheid
binnen het komende politieke bestel vrij gering. Een mini-staatshervorming zou de
huidige constellatie nog een tijd kunnen laten duren. De sprekers kregen nog een kans
om in kort tijdsbestek elkaars visie te bekritiseren. De drie visies van de sprekers leverde
meer dan genoeg denkstof op voor een grondige reflectie bij de aanwezige academici
over de thematiek. Voorzitter prof. dr. Frank Fleerackers rondde de academische zitting
af met erop te wijzen dat de website van het VVA grondig hernieuwd werd en dat daarin
de Taalgedragscode van de Vlaamse Academicus is opgenomen in 10 punten, die hij dan
ook voorlas. Hij dankte de afdeling Antwerpen voor haar schitterende organisatie van
deze dag.
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Zowel tijdens de gesprekken in de daaropvolgende receptie als tijdens de maaltijd werd
er nog levendig nagepraat over het thema van de dag, Beter Vlaanderen: van manifest
naar realiteit.
De maaltijd bracht een zeventigtal leden van het VVA naar de Salons De Laet in de
Lamorinièrestraat in Antwerpen. Die Salons zijn een bijzondere merkwaardigheid op
zichzelf. Zij waren bij het begin van deze eeuw bezit van een heel rijke Russisch-Joodse
diamantair die de zalen in de ruime burgerwoning rijkelijk liet inrichten met prachtig inleg
houtwerk en met een zitkamer in authentieke Marokkaanse stijl ter ere van zijn vrouw.
In die uitzonderlijk mooie entourage greep het vriendenmaal plaats van de Vlaamse
Academici. De West-Vlamingen zaten er aan tafel met Limburgers, de Brusselaars waren
met een autobus gekomen en ook de Antwerpenaars waren uiteraard heel talrijk present.
De maaltijd was heel verzorgd en bijzonder lekker. De gesprekken onder de disgenoten
waren levendig. En toen de ijstaartstukken waren opgegeten en de mokka opgedronken,
trokken de leden van het VVA voldaan en tevreden weer naar huis. Het was een
geslaagde bijeenkomst waar de vriendschapsbanden van de leden uit de verschillende
afdelingen werden aangehaald en waar de denkstof over de komende Vlaamse realiteit
de geesten ook nadien nog zal beroeren in functie van een Beter Vlaanderen.
G.D.
[*] Rudy Arnoudt is auteur van het boek 'Vlaanderen, Wallonië moi je t'aime moi non
plus' In Liberales schreef Katrien Leinders een overzichtelijke recensie.
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