
	Eendracht	geeft	kracht!
Het	is	onze	Vlaamse	feestdag	van	11	juli,	en	dan	vieren	we	feest.	
Vanuit	het	OVV	(Overlegcentrum	Vlaamse	Verenigingen)	werd	
een	oproep	tot	samenwerking	gedaan	onder	alle	Vlaamse	
verenigingen	en	belangengroepen,	inclusief	de	politieke	partijen	
(cf.	infra).	België	draait	vierkant,	en	het	moet	veranderen	als	we	
onze	welvaart	op	termijn	willen	vrijwaren.	Het	is	dus	belangrijk	
dat	we	na	de	volgende	verkiezingen	eendrachtig	naar	de	
onderhandelingstafel	met	de	Franstaligen	kunnen	gaan	om	ons	
land	grondig	te	hervormen,	waarbij	meer	‘homogene’	autonomie	

aan	de	deelstaten	gegeven	wordt.	In	die	zin	moet	ook	de	11	juli	boodschap	van	het	OVV,	
waarvan	de	VVA	deel	uitmaakt,	gelezen	worden:	‘Eendracht	geeft	kracht!’.
Maar	‘Eendracht	geeft	kracht’	geldt	enigszins	ook	intern	binnen	de	VVA.	Sinds	maart	hebben	de	
meeste	lokale	afdelingen	de	draad	weer	opgenomen	en	werden	er	weer	activiteiten	
georganiseerd	die	druk	bezet	waren.	We	kunnen	enkel	maar	hopen	dat	in	de	herfst,	bij	een	
eventuele	heropflakkering	van	de	COVID-19	besmettingen,	dit	niet	opnieuw	zal	leiden	tot	een	
beperking	van	de	bewegingsruimte.
Het	is	wel	zo	dat	het	aantal	betalende	leden	in	de	diverse	afdelingen	toch	met	ca.	15	%	is	
teruggelopen.	Dat	zal	veel	te	maken	hebben	met	de	Coronapandemie:	als	er	lidgeld	werd	
opgevraagd,	hebben	sommige	leden	verkozen	hun	lidgeld	niet	te	betalen	omdat	veel	activiteiten	
niet	konden	doorgaan	als	gevolg	van	de	beperking	van	het	sociale	leven.	Nochtans	is	dit	lidgeld	
zeker	niet	hoog,	gelet	op	de	talrijke	hoogstaande	lezingen	en	andere	activiteiten	waar	men	kan	
aan	deelnemen.	We	hopen	dat	deze	mensen	spoedig	hun	lidgeld	toch	weer	zullen	betalen,	en	
de	activiteiten	bijwonen.	De	organisatie	van	allerlei	activiteiten	vereist	naast	tijd	en	energie,	ook	
geld.	De	diverse	lokale	besturen	willen	alles	aan	een	zo	laag	mogelijke	kosten	realiseren.	Maar	
hoe	meer	leden,	hoe	groter	de	draagkracht	om	mooie	activiteiten	te	organiseren.	‘Eendracht	
geeft	kracht’.	Het	is	het	mooiste	dankgebaar	dat	jullie	aan	de	bestuursleden	kunnen	overmaken.	
In	die	zin	hopen	we	zoveel	mogelijk	mensen	te	kunnen	verwelkomen	op	de	Algemene	
Ledendag	van	zaterdag	25	maart	2023	te	Antwerpen	in	de	lokalen	van	veilinghuis	Bernaerts,	
gevolgd	door	toeristische	attracties	rond	de	oude	gedempte	zuiderdokken	(met	o.a.	het	
gerenoveerde	Koninlijke	Museum	voor	Schone	Kunsten	te	Antwerpen).		
Voor	de	toekomst	van	de	vereniging	is	het	belangrijk	dat	er	ook	jongere	bestuursleden	van	in	de	
40	jaar	in	de	lokale	besturen	komen,	zodat	we	de	programmatie	van	de	activiteiten	op	hun	
wensen	kunnen	afstemmen.	Het	probleem	is	dat	deze	mensen	zich	dan	bevinden	in	de	meest	
drukke	periode	van	hun	carrière	met	een	gezin,	en	zich	moeilijk	kunnen	vrijmaken.
Er	was	gelukkig	toch	wat	heuglijk	nieuws.	Op	zaterdag	14	mei	vierde	VVA-Brugge	haar	
veertigjarig	bestaan	in	het	neogothische	stadhuis	naast	de	bekende	bloedkapel.	Dit	gebeurde	in	
aanwezigheid	van	schepen	Pieter	Marechal,	met	Professor	emiritus	Boudewijn	Bouckaert	als	
gastspreker.	De	diverse	toespraken	kan	U	verder	in	deze	E-Zine	lezen.	Terecht	werden	
voorzitter	Bruno	Comer	(10	jaar)	en	de	secretaris	Eric	Vienne	(40	jaar)	extra	in	de	bloemetjes	
gezet	voor	hun	jarenlange	inzet.	
Een	goed	eendrachtig	bestuur	is	immers	essentieel	voor	de	goede	werking	van	een	lokale	
afdeling.	‘Eendracht	geeft	kracht’.	Je	hebt	wel	steeds	trekkers	nodig	die	de	kar	vooruit	duwen,	
en	dan	denken	we	in	de	eerste	plaats	aan	de	voorzitter	maar	ook	in	veel	gevallen	de	secretaris.	
VVA-Oostende	is	daar	een	mooi	voorbeeld	van.	Niet	ver	van	Oostende	werd	op	22	mei	tijdens	
een	middagmaal	in	Oudenburg	het	nieuwe	bestuur	van	VVA	Oostende	ingehuldigd	met	als	
kersverse	voorzitter	Dhr.	Luc	Van	Eeckhoudt	(cf.	infra).	Grote	afwezige	was	toen	ere-voorzitster	
Els	Taelman,	die	daarvoor	VVA-Oostende	20	jaar	geleid	had	en	sterk	aan	de	kar	getrokken	had.	
Els	moest	de	dag	daarop	een	operatie	ondergaan,	maar	overleed	desondanks	op	zondag	26	
juni.	Haar	man	en	steunpilaar	Luc	Glorieux	kwam	wel	in	Oudenburg	langs	en	aan	hem	werden	
de	eretekens	voor	verdienste	op	naam	van	Els	overhandigd	vanwege	de	Vlaamse	
Gemeenschap	en	de	Provincie	West-Vlaanderen.	Dit	was	terecht	verdiend,	en	gans	de	VVA	is	
Els	veel	dank	verschuldigd	voor	wat	zij	gedurende	twee	decennia	in	Oostende	gedaan	heeft.	
Het	siert	haar	dat	ze	nog	dit	nieuwe	bestuur	van	VVA-Oostende	heeft	willen	en	kunnen	
installeren.	De	grootste	dank	die	we	haar	kunnen	betonen	is	dat	VVA-Oostende	een	
dynamische	vereniging	blijft.	
Ook	VVA	Limburg	kreeg	een	nieuw	bestuur	onder	leiding	van	Marie-Thérèse	Niesten,	die	
Jeanine	Broens	opvolgt.	Onder	Jeanine	kende	VVA-Limburg	na	enkele	moeilijke	jaren	een	
bloeiperiode:	haar	soepele	en	charmante	persoonlijkheid	slaagde	erin	de	plooien	glad	te	strijken	
en	het	ledental	schoot	sterk	de	hoogte	in.’Eendracht	geeft	kracht’:	met	hoopoplopende	
discussies	die	tot	tweedracht	leiden	zijn	er	enkel	maar	verliezers.	We	zijn	ervan	overtuigd	dat	
Marie-Thérèse	het	even	goed	zal	doen.	
We	wensen	beide	nieuwe	besturen	alvast	veel	succes	toe.
Tot	slot	vestigen	we	de	aandacht	op	een	heel	interessant	symposium	over	de	Vlaamse	
publieksdiplomatie	dat	op	zaterdag	8	oktober	plaats	grijpt	in	het	Vlaams	Parlement	(cf.	infra).	
VVA	doet	mee	aan	de	organisatie	ervan.	De	bedoeling	is	in	de	schijnwerpers	te	zetten	dat	
iedere	Vlaming	in	het	buitenland,	die	actief	is	op	economisch,	academisch,	cultureel	en	andere	
vlakken,	een	soort	ambassadeur	van	zijn	regio	is.	We	roepen	iedereen	dan	ook	sterk	op	om	
daar	aanwezig	te	zijn.	‘Eendracht	geeft	kracht’.	
	
Met	vriendelijke	groeten,
	
Paul	Becue
Algemeen	voorzitter	VVA	
11	juli	2022
	

	

Na	het	heengaan	van	de	bezieler	van	de	VVA-afdeling	Oostende
Wim	Vereycken	heeft	mevrouw	Taelman	het	voorzitterschap	van
de	afdeling	overgenomen.	Jarenlang	heeft	zij	de	afdeling	geleid
en	bezield.	Wij	herinneren	ons	haar	van	in	de	voorbereidende
vergaderingen	van	de	Centrale	Raad	van	de	VVA	van	de
algemene	ledendagen,	die	de	afdeling	Oostende	voor	de
vereniging	van	alle	afdelingen	en	alle	leden	op	haar	beurt
organiseerde.	Door	haar	inzet	kenden	die	algemene	ledendagen
in	de	kuststad	telkens	een	flink	succes.
Haar	heengaan	betekent	voor	haar	echtgenoot,	kinderen	en
kleinkinderen	en	familie	een	heel	groot	verlies.
Ook	de	VVA-afdeling	Oostende	zal	haar	inbreng	en	haar
aanwezigheid	op	de	activiteiten	als	een	gemis	ervaren.
Vanuit	de	Vereniging	Vlaamse	Academici	betuigen	wij	onze

oprechte	deelneming.

Op	zondag	26	juni	2022	waren
alle	leden	van	VVA-Limburg
opgetrommeld	om	een	nieuw
VVA-bestuur	te	kiezen.	Deze
verkiezing	werd	omkaderd
door	een	feestelijk
eindejaarsdiner	in	De	Kleine
Graaf	in	's	Herenelderen.
Vermits	er	precies	voldoende
kandidaten	waren	voor	de
acht	bestuursfuncties,	moest
er	niet	gekozen	worden.	De
namiddag	werd	echter	heel
aangenaam	ingevuld	met	91
aanwezige	VVA-leden.

Op	zondag	22	mei	werd	het	nieuwe	bestuur
geïnstalleerd	in	aanwezigheid	van	Paul
Becue.	Die	dag	zou	tevens	een	eerbetoon
worden	gehouden	aan	onze	oud-voorzitster
Els	Taelman.	Op	initiatief	van	de	nieuwe
voorzitter	en	samen	met	nationaal	voorzitter
Paul	Becue	werd	geijverd	om	Els	te
bedanken	voor	zoveel	jaar	toewijding.	Ze
kreeg	de	titel	Ere-voorzitster	VVA-Oostende
en	werd	vereremerkt	door	de	Vlaamse
Gemeenschap-Cultuur	en	de	provincie
West-Vlaanderen.

Onze	nationale	VVA-voorzitter	Paul	Becue	werd	op	16	mei	j.l.	verkozen	tot
algemeen	voorzitter	van	het	OVV	(Overlegcentrum	Vlaamse	verenigingen),
een	Vlaamsgezinde	pluralistische	en	democratische	vereniging	die	een
koepel	wil	zijn	van	Vlaamse	verenigingen.

Een	hele	eer	voor	de	VVA.

Proficiat	Paul!	Jij	zal	er	ongetwijfeld	in	slagen	om	via	dit	overlegcomité	aan
Vlaanderen	een	belangrijke	stem	te	geven.

Eendracht	maakt	macht.	De	leuze	die	het
wapenschild	van	België	inhoud	moet
geven,	is	op	deze	Vlaamse	feestdag	een
inspiratiebron	voor	Vlaanderen.	Niet	om
zich	in	te	schrijven	in	het	Belgisch
discours,	wel	om	een	eigen	visie	te
ontwikkelen.	Eendracht	binnen

Vlaanderen	is	meer	dan	ooit	noodzakelijk	want:	die	eendracht
geeft	kracht.

Elke	Vlaming	ambassadeur?
De	stichting	Vlamingen	in	de	wereld,	de	Beweging
Vlaanderen-Europa,	de	Marnixring	en	de	Vereniging	Vlaamse
Academici	hebben	de	handen	in	elkaar	geslagen	om	een
symposium	over	publieksdiplomatie:	'Elke	Vlaming
ambassadeur?'	te	organiseren.
Zaterdag	8	oktober	2022	om	9u30	in	het	Vlaams	Parlement

Persmededeling	van	het	OVV	over
burgerbevraging
België	is	inefficiënt,	kost	handenvol	geld	en	de	regio’s	zijn
fundamenteel	verschillend.	Bijna	80	%	van	de	Vlamingen	vreest
dat	de	sociale	zekerheid	onbetaalbaar	wordt!

Het	OVV	heeft	het	onderzoek	uitgevoerd	bij	1.000	Vlamingen,
representatief	op	geslacht,	leeftijd,	diploma	en	stemgedrag.	De
maximale	foutenmarge	van	dit	onderzoek	bedraagt	3,02%.

Het	onderzoek	heeft	de	verdienste	om	op	een	objectieve	en	wetenschappelijke	manier	naar	de
houding	van	de	Vlaming	te	peilen.	

Naar	de	kern:	leerlingen	en	hun
leerkrachten
De	dalende	leerprestaties	van	Vlaamse
leerlingen	in	internationaal	vergelijkend
onderzoek,	zoals	PISA,	PIRLS	en	TIMMS,
leidden	in	maart	2020	tot	de	oprichting	van	de
commissie	Beter	Onderwijs.	De	vraag	werd
gesteld	aan	7	academici	en	7	praktijkmensen
om	zich	onder	voorzitterschap	van	Philip
Brinckman,	te	beraden	over	de	belangrijkste
aandachtspunten	die	ons	onderwijs	torst,	maar
vooral	ook	om	te	adviseren	over	mogelijke

oplossingen	of	handvatten.	

Op	een	ouderavond	ziet	de	leerkracht	die
geschiedenis,	godsdienstleer	of	moraal	geeft
minder	"klanten".	Die	zit	op	een	ouderavond	nogal
eens	voor	zich	uit	te	staren	en	eigenlijk	is	dat
vreemd.	Is	kennis	van	het	verleden	dan	niet
belangrijk	voor	de	toekomst?	Zijn	het	op	school
niet	vooral	de	mensen	die	godsdienst-	en
zedenleer	geven	die	onze	kinderen	confronteren
met		fundamentele	waarden	en	die	wegwijzers
aanbieden	voor	het	leven?	Belangrijke	dingen	voor
hun	huidig	en	toekomstig	geluk!		Is	het	niet
belangrijk	om	te	weten	hoe	mijn	kind	het	bij	die

mensen	doet,	of	zij	competent	zijn	en	het	op	de	juiste	manier	benaderen?	Dat	voor	hen	maar
zelden	iemand	zakt,	verklaart	misschien	de	beperktere	belangstelling.
Ook	de	leerkrachten	Nederlands	krijgen	veelal	minder	bezoek.	Pakken	die	de	kinderen	goed
aan,	zijn	zij	competent,	stellen	zij	voldoende	hoge	eisen?	Blijkbaar	zijn	er	niet	zo	veel	Vlaamse
ouders*	die	zich	daar	het	hoofd	over	breken.

Remco	Campert	was	altijd	uit	op	ontroering,	nooit	op	drama.
Er	moest	bij	te	lachen	en	bij	te	drinken	zijn.	‘Als	een
seismograaf	registreert	Remco	Campert	de	lichtheid	van	het
bestaan’,	schreef	de	jury	van	de	Prijs	der	Nederlandse
Letteren,	die	de	schrijver	in	2015	ontving	uit	handen	van
Koning	Filip.	Camperts	werk	staat	bekend	als	toegankelijk	en
niet-intellectueel,	maar	die	lichtheid	heeft	iets	bedrieglijks,
constateerde	de	jury.	Inderdaad	gaat	er	een	lading	aan
gevoelens	en	geschiedenis	schuil	achter	zijn	humorvolle,
ontroerende	teksten.	De	laatste	regels	van	zijn	gedicht
‘Poëzie	is	een	daad’	(1955)	luiden:

	
Elk	woord	dat	wordt	geschreven
is	een	aanslag	op	de	ouderdom.
Ten	slotte	wint	de	dood,	jazeker,
maar	de	dood	is	slechts	de	stilte	in	de	zaal
nadat	het	laatste	woord	geklonken	heeft.
De	dood	is	een	ontroering.

Beluister	ook	een	live	voordracht	van	Remco	Campert	op	YouTube.

Ziehier	de	Vivat	Academia	die	naar	alle	VVA-
leden	gemaild	wordt

Bekijk	ook	de	webversie	waarmee	u	zowel	deze	Vivat
als	de	volledige	tekst	van	elk	artikel	in	uw	browser	kan
lezen.
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Redactioneel	van	voorzitter	Paul	Becue

Nieuws	uit	de	afdelingenNieuws	uit	de	afdelingen

Els	Taelman,	ere-voorzitter	van	VVA
Oostende,	overleden	op	26	juni	2022

Lees	het	In	Memoriam	van	het	VVA-bestuur	Oostende

Zaterdag	2	April	2022	om	18.45

In	de	gotische	zaal	van	het	stadhuis	van	Brugge	vierde	VVA-Brugge,	in	samenwerking	met	de
stad	Brugge,	zijn	50-jarig	jubileum.
Op	de	academische	zitting	verwelkomde	Marie-Paule	Verheye,	lid	van	ons	adviescomité,	de
aanwezigen,	gevolgd	door	een	toespraak	van	burgemeester	Dirk	Defauw
Vervolgens	hield	Bruno	Comer,	voorzitter	van	VVA	Brugge,	een	toespraak	over	het	thema:
'Keren	we	terug	naar	1970'
Het	wederwoord	werd	uitgesproken	door	prof.	em.	Boudewijn	Bouckaert	van	de	rechtsfaculteit
van	de	UGent.
Onze	nationale	VVA-voorzitter	Paul	Becue,	hield	de	slottoespraak,	waarna	een	feestelijke
receptie.
Wil	u	meer	lezen	over	de	50-jarige	geschiedenis	van	VVA-Brugge	en	de	toespraken,	klik	dan
hieronder	op	de	knop	"lees	meer".

Lees	meer

VVA-Limburg	kiest	nieuw	bestuur

Lees	meer

VVA-Oostende	kiest	nieuw	bestuur

Lees	meer

Nieuws	uit	de	Vlaamse	BewegingNieuws	uit	de	Vlaamse	Beweging

Paul	Becue	verkozen	tot	algemeen	voorzitter	van
het	OVV

Lees	meer

11-juli-boodschap	van	het	Overlegcentrum	van	Vlaamse
Verenigingen:	"Eendracht	geeft	kracht"

Lees	meer

Symposium	publieksdiplomatie

Lees	meer

Lees	meer

Ieder	zijn	mening...Ieder	zijn	mening...

De	hond	van	Lavrov
Frankrijk	was	kortstondig	het	centrum	van
de	internationale	politiek	toen	de	Russische
minister	van	Buitenlandse	Zaken	Sergej
Lavrov	onlangs	de	vraag	stelde,	tijdens	een
interview	met	de	Franse	zender	TF1,	‘Hoe
zou	Frankrijk	reageren	als	België	de	Franse
taal	zou	verbieden?’	

Lees	meer

De	cultus	van	het	kind
We	voeden	onze	kinderen	op	tot	‘individuen
die	psychologisch	niet	sterk	in	de	schoenen
staan,	bij	wie	de	algemene	kennis
tekortschiet,	die	navelstaren	en	narcistisch
zijn’,	waarschuwt	Serge	Dupont,	doctor	in	de
psychologie	(UCL),	naar	aanleiding	van	zijn
recente	studie	over	‘de	cultus	van	het	kind.’

Lees	meer

Had	de	hele	wereld	maar	les	gekregen	van
Etienne	Vermeersch!	Ook	in	de	week	voor
Pasen	verkondigde	hij	luid	dat	God	niet
bestond,	dat	hij	daar	honderd	procent	zeker
van	was,	en	dat	hij	het	bovendien	kon
bewijzen.	Dat	zei	de	professor	–	ik	overdrijf
nu	in	het	belang	van	de	duidelijkheid	–
minstens	zeven	keer	per	week.

Lees	meer

Niet	België,	maar	het
koningshuis	moet	spijt	betonen
in	Congo
Koning	Filip	is	in	Kinshasa	zijn	‘diepste	spijt’
gaan	uitdrukken	voor	de	wandaden	die
destijds	in	Congo	zijn	gepleegd.
Problematisch	is	hier	niet	dat	hij	spijt	heeft
over	die	wandaden,	maar	wel	namens	wie
hij	dit	meent	te	moeten	uitdrukken.

Lees	meer

Literatuur,	taal	en	onderwijsLiteratuur,	taal	en	onderwijs

Commissie	Beter	Onderwijs	stelt	basiskennis
centraal	in	58	adviezen	en	10	speerpunten

Lees	meer

"Gelukkig	in	mijn	taal",	opiniestuk	van	Stijn	Verrept

Lees	meer

Nederlandse	schrijver	en	dichter	Remco	Campert	is	op
92-jarige	leeftijd	overleden

Lees	meer

WetenswaardighedenWetenswaardigheden

Mijmeringen	van	Joris	Luyckx
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Frieten
	

een	geopolitiek	kruitvat
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