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Redactioneel van voorzitter Paul Becue
Hopelijk is het ergste voorbij…
Beste VVA-vrienden,
De meesten onder ons zullen ondertussen gevaccineerd zijn en,
parallel met de warme lentezon en de hogere vaccinatiegraad
onder de bevolking, kregen we als gevolg van tal van
versoepelingsmaatregelen meer bewegingsruimte. Hopelijk
hebben u en uw naaste familieleden deze gezondheidscrisis
goed doorstaan.
We hebben dus meer ruimte, maar het blijft toch oppassen geblazen voor allerlei varianten van
COVID-19 die plots kunnen opduiken. Na de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant, komt ook de
Indische zich steeds meer manifesteren. Er is zelfs al sprake van een Zuid-Vietnamese variant.
Maar het ergste lijkt toch voorbij.
Het feit dat de mens erin geslaagd is op relatief korte tijd verschillende vaccins voort te brengen,
is toe te schrijven aan het menselijk vernuft en het engagement en de toewijding van talrijke
academisch gevormden.
In dit e-zine geven we het prachtige verhaal van de ontstaansgeschiedenis van het vaccin rond
de m(essenger)RNA-technologie, dat de grondslag vormt van het vaccin ontwikkeld door Pfizer
en Moderna. Menselijk ondernemerschap, doorzettingsvermogen en creativiteit hebben ertoe
geleid. Het zijn de vaccins zonder nevenwerkingen, en ze waren het eerste klaar. Alles begon
35 jaar geleden met een Hongaarse wetenschapster.
Voorts wens ik ook de aandacht te vestigen op het panelgesprek tussen Pieter Bauwens
(hoofdredacteur van Doorbraak) , Alain Mouton (Trends-journalist) en Jürgen Constandt
(algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds). Dit panelgesprek werd gehouden
bij de heruitgave van het boek van Prof. Jules Hannes: “Vlaanderen betaalt. De mythe van de
omgekeerde transfers”. Daarin werd reeds in 2007 aangetoond dat de zogenaamde transfers
van Wallonië naar Vlaanderen in de negentiende eeuw op geen enkele grondslag berusten.
Vlaanderen was arm, werd arm gehouden en bleef dus arm. Inmiddels hangen Wallonië en
Brussel vooral vanaf de jaren ’60 aan het geldinfuus van Vlaanderen. Vandaag gaat 4,4 % van
het Vlaams bruto binnenlands product jaarlijks naar de andere regio’s. Maar veel dank hebben
we daar nog niet van gezien.
Ondertussen zijn de diverse afdelingen weer bezig met de voorbereiding van hun activiteiten. In
maart 2020 werd ons werkingsjaar plots onderbroken en voordat we in oktober 2020 allen goed
uit de startblokken waren vertrokken werden we reeds het eind van de maand gedwongen te
stoppen. Laat ons hopen dat oktober 2021 voor ons en alle andere verenigingen de derde keer
goede keer zal zijn.
VVA-centraal neemt samen met VVA-Brussel alvast het voortouw. Op zaterdag 16 oktober 2021
zal eindelijk onze Algemene Ledendag te Brussel plaatsvinden in de Universitaire Stichting, met
hetzelfde programma dat eind maart 2020 voorzien was. Dat wil zeggen dat de Academische
Zitting zal handelen over het thema "Standaardnederlands". Alle sprekers hebben reeds hun
deelname herbevestigd. Ook onze VVA-laureate heeft haar aanwezigheid herbevestigd. We
moeten nog enkel zien hoe we het namiddagprogramma moeten invullen, maar dat mag geen
probleem zijn daar er in de buurt tal van musea en andere bezienswaardigheden zijn.
We hopen dan ook dat U er allen talrijk aanwezig zult zijn en dat we er een feest van kunnen
maken. Natuurlijk zullen we voorzichtig zijn, maar op een beheerste manier kunnen we de
bloemetjes buiten zetten.

Met vriendelijke groeten,
Paul Becue
Algemeen voorzitter VVA

Algemene Ledendag Brussel: 16 oktober 2021
De Algemene Ledendag 2020 in Brussel moest wegens
Corona uitgesteld worden naar 2021. Deze ledendag zal nu
plaats vinden in de Universitaire Stichting te Brussel op
zaterdag 16 oktober 2021.
Thema : Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van onze taal
Drie eminente sprekers zullen ons informeren over de heikele thema's van standaardtaal,
taalvariatie en -evolutie en de relatie met onze Vlaamse identiteit.
Tijdens de academische zitting wordt ook de jaarlijkse VVA-prijs aan de gekozen laureaat
overhandigd.
Naar goede gewoonte volgt daarna een receptie en een vriendenmaal.
In de namiddag wordt cultureel Brussel aangeboden met keuze uit meedere programma's. Het
namiddagprogramma dat u hier leest is slechts VOORLOPIG (dat van 2020 werd
overgenomen...). U wordt tijdig geïnformeerd over het definitief namiddagprogramma
Voor het volledige programma, klik op de knop "lees meer"

Lees meer

Een standbeeld van Leopold II in Oostende en in
Brussel: ‘Het zou een affront zijn jegens zijn
slachtoffers als we hem uit ons geheugen zouden
bannen.’
Erfgoed is van levensbelang voor onze soort, want het is het
geheim van ons succes. Zonder ons collectieve geheugen vallen we
terug in dierlijk gescharrel, schrijft Ilja Leonard Pfeijffer in De
Standaard op 11 maart 2021.Het is een interessant opiniestuk over cultuureducatie en
cultureel erfgoed en het is bovendien vlot geschreven.

Lees meer

Vlaanderen betaalt, de mythe van de omgekeerde
transfers
Bij elke discussie over de geldstromen van noord naar zuid
duikt de dooddoener op dat de Vlamingen niet moeten
zeuren over de miljarden euro die jaarlijks vanuit hun
geldbeugel belanden bij de Brusselaars en de Walen. Dit zou
een mooi en solidair tegengebaar zijn voor de inspanningen
van het zuiden voor het noorden in de negentiende eeuw. Dit
is een mythe.
Op 30 maart zond het tijdschrift Doorbraak de voorstelling
van dit boek live uit.
Uitgever Karl Drabbe verleende het woord aan Doorbraakhoofdredacteur Pieter Bauwens. Die leidt een gesprek
met Trends-journalist Alain Mouton en Jürgen Constandt,
directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Samen
spreken ze over verleden, heden en toekomst van transfers
in België.

Lees meer en bekijk het interview

ONTDEKKING van het MRNA-VACCIN
De wieg van het vaccin staat achter het IJzeren Gordijn
Het begon met 100 dollar op zak en nog eens 1.000 ingenaaid in een
teddybeer, het eindigde met een half mirakel. De race naar het vaccin
is een verhaal van ploeterende wetenschap, botsende ego’s en
gewiekste durfkapitalisten die tot hun eigen verbazing de jackpot
binnenhaalden.
Lees het boeiende verhaal over de onstaansgeschiedenis en de
evolutie van de Corona-vaccins in het artikel van Hilde Van den
Eynde in De Standaard van 10 april 2021 met Illustraties
van Rhonald Blommestijn

Lees meer

Een literair tusssendoortje
Ruth Joos en Wilfried de Jong zijn de
presentatoren van het
boekenprogramma "Brommer op zee". Het is te
zien op Canvas en VPRO op zondag.
In aflevering 2 werd het gedicht "Mont Noir" van
Stefan Hertmans voorgelezen.
Naar aanleiding van zijn zeventigste verjaardag
stelde dichter en schrijver Peter Verhelst een
bloemlezing samen, die de titel kreeg "Wij waar
geen eind aan komt".
In deze aflevering wordt een mooie evocatie gebracht van Hertmans gedicht "Mont noir".
Geniet van dit mooi gedicht en hoe het gebracht wordt in een regie van Helmie Stil en de stem
van Dirk Roothooft.

Lees meer

De toekomst van Europa en de gevolgen van de coronacrisis
Op 30 maart organiseerde KBC Bank voor zijn klanten een livestream interview met Herman
Van Rompuy over de toekomst van Europa.
Kathleen Cools is de interviewer van dienst. Boeiend gesprek met erg Eurofiele inslag, hetgeen
van deze spreker wel verwacht kan worden.
Bekijk en beluister hier dat interview.

De oprukkende pensée unique
Deze twee artikels stellen vast dat ons vrije denken en onze
vrije meningsuiting steeds meer in de verdrukking komen.

'Zonder tegenspraak kan van
wetenschappelijke vooruitgang
geen sprake zijn'

Sam Brokken: ‘Zijn we nog bereid om
ons eigen biologische zijn te
aanvaarden?’
Sam Brokken, auteur van De Omgekeerde
Lockdown, vernam op 31 maart dat hij met
onmiddellijke ingang werd ontslagen uit zijn
functie als onderzoekshoofd bij de
Hogeschool PXL van Limburg. Daarmee lijkt
hij de twijfelachtige eer te genieten als
eerste geslachtofferd te worden op het altaar
van een academische pensée unique in het
kader van de coronacrisis. Hij had het
aangedurfd om op 14 maart in "De Zevende
Dag" in debat te gaan met prof. Pierre Van
Damme.

We moeten als maatschappij goed
nadenken over de keuze die zich nu
aandient, schrijven 25 artsen en
wetenschappers. 'Willen we alle belangrijke
beslissingen over het te voeren beleid uit
handen geven aan een beperkte groep van
wetenschappers en opiniemakers die
klaarblijkelijk geen tegenspraak dulden, of
willen we een écht publiek debat?'
Opiniestuk in Knack 11/04/2021

Lees meer

Lees meer

Zeitgeist: Markteconomie
De vermarkte samenleving bevindt zich in haar eindfase,
aldus economisch historicus Bas van Bavel. Dat intrigeert
psycholoog en maatschappijcriticus Paul Verhaeghe.
Economisch historicus Bas van Bavel heeft samen met een
groep wetenschappers het boek "De onzichtbare hand. Hoe
markteconomieën opkomen en neergaan" geschreven.
Het werd eerst in het Engels uitgegeven door de prestigieuze Oxford University Press en is
nadien vertaald in het Nederlands en in 2020 uitgegeven door uitgeverij Prometheus.
Werner Trio brengt van Bavel en Verhaegehe samen in "Zeitgeist", een boeiend luisterstuk op
Klara dat we met u willen delen.

Lees en luister meer

Correct Nederlands en taalevolutie...
aan u om te oordelen!

"Correct schrijven is
conservatief en elitair
geworden", schrijft J.M.
Dedecker.

"Taal evolueert niet alleen op
het vlak van woordenschat,
maar ook op gebied van
grammatica"

Elke kwarteeuw doet de Taalunie een
knieval voor de vulgariseringsbrigade. Ik
behoor echter nog tot het uitstervend
verguisde blanke ras van taalpuristen die
worstelde met de "Der, Die, Das-regel" van
de Duitsers, die zich ooit verkneukelde in
Grieks-Latijnse vervoegingen, en in de
humaniora een nul op het examen kreeg als
er een dt-fout in stond. We werden op de
BRT zelfs bij de les gehouden door het
taalkundig duo Fons Fraeters en Annie Van
Avermaet in "Hier spreekt men Nederlands".

José Vandekerckhove, voorzitter van het
Netwerk Didactiek Nederlands, staat stil bij
de discussie over spelling en grammatica
die afgelopen weken losbarstte.
Wat een ophef op het taalfront de voorbije
dagen! Het zat en zit er bovenarms op. 'De
dt-regel op de schop!' en de Algemense
Nederlandse Spraakkunst (ANS) als kop van
jut: "Met groter als is de Nederlandse
grammatica de doodsteek toegebracht!" (De
Volkskrant).

Lees meer

Lees meer

Als luchtige afsluiter van deze Vivat
Zuid Afrikaans: baie mooi...
Het Zuid-Afrikaans is een mooie taal, vaak plastischer en
directer dan ons Nederlands.
Geniet van een bloemlezing via een korte PowerPointpresentatie die je bekomt door te klikken op de mooie foto
hiernaast.
Een fijne en ludieke afsluiter voor deze editie van Vivat
Academia.
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