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Redactioneel van voorzitter Paul Becue
Laat ons allen goed door de Covid-crisis komen
Het is nu al bijna 1 jaar dat onze bewegingsvrijheid sterk beperkt wordt
door het virus Covid-19.
Vanaf half maart 2020 werden alle VVA-activiteiten geannuleerd,
inclusief de Algemene Ledendag eind maart te Brussel. In septemberoktober was er een schuchtere heropstart van de activiteiten in de
meeste afdelingen, maar eind oktober kwam daar dan weer abrupt een
einde aan door de tweede golf die toen dramatische afmetingen aannam
qua aantal besmettingen (meer dan 20.000 per dag).
Maar er is licht aan het einde van de tunnel met de vaccinatiecampagnes.
Lees meer

Dyab Abou Jahjah: van
fanaticus tot prominente
opiniemaker
Interessant opiniestuk van Abou Jahjah in Knack
van 23 januari 2021.
'Mensen die klagen dat ze hun buurt niet meer
herkennen, neem je best ernstig', schrijft Dyab
Abou Jahjah.
'Je angst uiten over een negatief resultaat van
diversiteit, is geen racisme.'
'Autochtonen die vrezen dat ze een minderheid
worden: dat gevoel van vervreemding moet
bespreekbaar zijn'

Dyab Abou Jahjah
auteur en opiniemaker

Lees meer

De taalcreativiteit van Corona: nieuwe
woorden van 2020
“Dagelijks scrapen de redacteuren van Van Dale het internet
en andere media in hun zoektocht naar nieuwigheden in de
taal.
De dikke Van Dale staat weer nokkievol met nieuwe taal.”
(citaat online)
Uit hun lijst met de nieuwe woorden van 2020 selecteerde
Vivat-redacteur Jeanine Broens voor haar lezers tien creatieve
taalvondsten.

Lees meer

Kan poëzie de
wereld redden?
Het is sinds 1961 een
traditie dat de officiële
eedaflegging van een Amerikaanse
president poëtisch wordt afgesloten met
een gedicht dat aansluit bij de gedachten
en beloften van de president. Dit jaar viel
die eer te beurt aan de 22-jarige zwarte
vrouw Amanda Gorman die haar entree
op dat hoge podium niet gemist heeft.

Lees meer

Geschiedenis en archief van het
Overlegcentrum Vlaamse
Verenigingen (OVV)
Paul Becue, nationaal voorzitter van de VVA,
vertegenwoordigt de VA in het OVV. Hij bestudeert
al geruime tijd de geschiedenis en de vaak
moeizame werking van het Overlegcentrum. Hij
geeft hier een overzicht van de geschiedenis en van
het archief van het OVV.
Het is in deze tijdsgeest van staatshervorming dat
we moeten weten vanwaar de Vlaamse Beweging
komt en waar ze naartoe gaat.

Lees meer

"De natiestaat als sluiswachter"
Velen laten zich verleiden tot allerlei bespiegelingen.
Over de collectieve keuzes die we best maken laat David Djaïz
zijn licht schijnen in zijn boek Slow Democracy (Uitgeverij Pluim
Amsterdam/Antwerpen, juni 2020).
Dit boek is in Frankrijk een ongelooflijke bestseller en inspireert het
politieke debat.

Lees meer

De progressieve taalvisie van Nicole Van der Sijs, winnares
van de Taalboekenprijs

Het Nederlands lijkt van alle kanten onder druk te staan. Engelse leenwoorden vliegen je om de
oren, ‘de meisje die’ rukt op en berichten op sociale media staan vol met eigengereide spelling
en vreemde afkortingen. Puristen hebben het zwaar in dit land. Zo niet taalkundige Nicoline van
der Sijs. Zij bloeit juist op van taalveranderingen. “Ontwikkelingen in de taal storen me nooit. Ik
vind ze fascinerend.” …
Lees meer

Een poëtisch afsluitertje
Een toepasselijk gedicht uit een ver verleden met een woordje
troost voor deze periode. Het werd geschreven door
Hadewych in de dertiende eeuw, een icoon uit onze rijke
Middelnederlandse literatuur.
Ay, al es nu die winter cout,
Cort die daghe ende die nachte langhe,
Ons naket saen een somer stout...

Lees meer
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