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Redactioneel van voorzitter Paul Becue
Hopelijk is het ergste voorbij…weeral...
Beste VVA-vrienden,
In deze E-Zine komen we terug op de Algemene Ledendag te
Brussel van 16 oktober 2021. Ondanks de Coronaperikelen
kwamen er toch meer dan 55 mensen opdagen. Dit is minder
dan in de andere jaren maar toch een goed resultaat gelet op de
omstandigheden. We danken van harte de Afdeling Brussel,
voorzitter Eric Loosen en zijn team, voor het werk dat ze verricht
hebben. In feite was de datum van 16 oktober de vierde die
reeds bepaald werd en telkens uitgesteld werd. Er kruipt daar toch telkens tijd en energie in als
gevolg van de pandemie.
De academische zitting rond het Standaardnederlands was van een hoog niveau. Daarrond
werd een apart E-Zine gemaakt op basis van de interventies van de diverse sprekers. Ghislain
Duchateau heeft dit allemaal mooi gecoördineerd en we danken hem dan ook voor al het werk
dat hij erin heeft gestoken. Dit geldt ook voor zijn jarenlange inzet voor de VVA in het algemeen.
We zullen nu wel een tijdje moeten wachten op de volgende Algemene Ledendag, die normaal
gezien in maart 2023 zal plaatshebben in Antwerpen. Laat ons hopen dat het virus dan eindelijk
veel van zijn pluimen verloren zal hebben. De bedoeling is dat het doorgaat in de wijk van het
Zuid, waar we dan het gerestaureerde Paleis van Schone Kunsten kunnen bezoeken.
In deze bijdrage is er ook een interview met oud algemeen VVA-voorzitter Prof. Eric Ponette, die
ook erg actief was in het OVV (Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen). Op basis van een
aantal vragen deden we een beroep op zijn geheugen om ons erg interessante antwoorden te
verschaffen over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Het is voor ons ook een leidraad
voor een studie/boek over het OVV op basis van het bronnenmateriaal bij het ADVN. Het OVV
staat op een scharnierpunt in zijn bestaan en een nieuw bestuur tracht de representativiteit
ervan opnieuw te vergroten in de hoop dat de Vlaamse Beweging zo opnieuw haar stem kan
laten horen wanneer de belangrijke verkiezingen in 2024 eraan komen. Het boek ‘De
doodgravers van België’ (Wouter Verschelden) toont ruimschoots aan dat dit land een groot
probleem heeft.
We knopen ook aan met de actualiteit door de indrukwekkende speech weer te geven van Mia
Mottley op de klimaatconferentie van Glasgow. Want het klimaat is toch een thema dat ons
meer en meer zal bezig houden.
We wensen U alvast veel leesgenot toe.
Met vriendelijke groeten,
Paul Becue
Algemeen voorzitter VVA
12 november 2021

Verslag van de Algemene Ledendag
Brussel op 16 oktober 2021 en de
tweedaagse die afdeling Limburg
ervan maakte
Corona heeft ons verplicht om de Algemene
Ledendag 2020 enkele malen uit te stellen.
Uiteindelijk konden we op 16 oktober dan toch
genieten van een bijzonder geslaagde Ledendag
in het prestigieuze kader van de Universitaire
Stichting in Brussel. Het thema bleef de
bezorgdheid om het behoud van het Standaardnederlands en gelukkig konden de geplande
sprekers ook op deze uitgestelde datum komen.
Actrice Chris Lomme werd gelauwerd met de jaarlijkse VVA-prijs. Nationaal voorzitter Paul
Becue sprak een mooie laudatio uit die u verder in deze editie kan lezen.
Afdeling Limburg kwam naar goede gewoonte ook dit jaar met een bus leden naar de
Ledendag en maakte er een zeer aangename tweedaagse van.
Jeanine Broens, voorzitster van VVA-Limburg en lid van het redactiecomité in het hoofdbestuur,
schreef een heel plastisch verslag van dit mooie evenement.
Voor het volledige verslag van Jeanine, klik op de knop "lees meer"
Er zal ook nog een speciaal themanummer van deze Vivat uitgebracht worden over het
onderwerp van de academische ziting : "Standaardnederlands, de prioritaire variëteit van
onze taal"

Lees meer
Gedicht van Herman
de Coninck, op de Alg.
Ledendag gebracht
door laureate Chris
Lomme

VVA-Limburg
bezoekt Brussel
n.a.v. de Algemene
Ledendag 2021
Afdeling Limburg kwam
naar goede gewoonte ook dit jaar met een
bus leden naar de Ledendag en maakte er
een zeer aangename tweedaagse van.
Daags na de academische zitting werden
de deelnemers van VVA-Limburg door hun
gewaardeerd lid Hendrik Claessens naar
bekende en minder bekende hoekjes van
Brussel gegidst. Hendrik heeft dan ook
ruim 50 jaar in Brussel gewoond en kent
deze stad als zijn broekzak.

Ter ere van de
goedertieren maan
Als ik te lang gezeten had bij jou,
te weerloos en te dicht tegen jou aan,
wist ik dat ik vlug weg moest daarvandaan,
want van te grote warmte krijg je gauwer kou.
En als ik langer dan een mens verdragen kon
gekeken had naar jou, zo mooi en stralend klaar
dan ging ik duizelen en werd ik raar
zoals van te lang kijken naar de zon.
Dus zit ik nu weer op mijn ouwe kamer
waar alles donker is en koud en klein,
rondtastend naar mijn dingen, bedachtzamer
omdat ze me vervreemd geworden zijn.
Ik zoek mijn weg, hou halt, en luister
tot ik weer gewoon word aan het duister.

Lees meer

Laudatio van algemeen voorzitter Paul Becue voor
laureate Chris Lomme
Beste Chris, U kent ons nog maar enkele ogenblikken, maar
de meeste aanwezigen in deze zaal kennen U reeds zeer
lang. Ik persoonlijk ken U reeds van de jaren ’60 toen ik nog
een kleine deugniet was. Het was de tijd van de zwart-wit
televisie, en het aanbod televisieprogramma’s was toen veel
beperkter dan nu. Als kleine dreumes moesten we op woensdagnamiddag niet naar school
gaan, en keken we steevast naar onze vaste programma’s, nl. Tante Terry maar vooral Nonkel
Bob, later Tip Top.

Lees de laudatio

13 vragen over de Vlaamse Beweging aan
prof.dr. Eric Ponette
dr. Ponette (°1937), arts-radioloog, doceerde tot 2001 aan de
KU Leuven maar was al die tijd en is nog actief in de
Vlaamse Beweging: de Vereniging van Vlaamse Professoren,
de Vereniging van Vlaamse Academici (algemeen voorzitter
van 1990 tot1996), het Vlaams Geneeskundigenverbond, het
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (voorzitter van 2001 tot 2003), het Actiecomité
Vlaamse Sociale Zekerheid.
Van dat laatste was hij de bezieler, de wetenschappelijke ondersteuner en de leverancier van
het cijfermateriaal.
Ponette ijverde voor de Vlaamse belangen in de gezondheidszorg en voor de splitsing van het
gezondheidsbeleid, doch ook voor de promotie voor de Nederlandse Taal en Cultuur.
Onze huidige algemeen VVA-voorzitter Paul Becue nam het initiatief om hem 13 vragen te gaan
stellen als voorbereiding op een studie, mogelijk zelfs een boek, over het OVV op basis van het
archief van het ADVN (Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw)
Zijn antwoorden op de gestelde vragen geven een mooi overzicht van de historiek van de
Vlaamse Beweging gedurende de laatste 30 jaar.

Lees het volledig interview

MORELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR
ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE
In de film 2001 A Space Odyssey vergezelt HAL 9000, de
computer met artificiële intelligentie, de astronauten op
een missie waarvan allen HAL het doel kent. Geleidelijk
neemt HAL alle touwtjes in handen en moeten de
astronauten zelfs proberen hem uit te schakelen. HAL
kreeg daardoor een plaats op de lijst van de 50 grootste
filmschurken van het American Film Institute.
Sindsdien is de bedreiging van computers in het algemeen en van artificiële intelligentie in het
bijzonder een altijd weerkerend thema. Alsof die dingen uit zichzelf beslissingen nemen waar wij
niet achter staan.
We zien dat, naarmate Al – artificiële intelligentie - belangrijker wordt in onze beslissingen, het
onderzoek toeneemt naar de vraag of AI ethisch gebruikt wordt. Er is een consensus dat ethiek
moet worden aangeleerd aan intelligente technologieën.
We worden echter in de discussie misleid als we denken dat AI haar eigen morele kompas kan
ontwikkelen en zelf kan kiezen om ethisch te handelen.
De enige ethische verantwoordelijke voor de beslissingen van AI is de mens.
Dat is het standpunt dat David De Cremer en Garry Kasparov ontwikkelen in een opiniestuk in
De Tijd.

Lees meer

Premier Barbados maakt indruk op
COP26: ‘Zullen jullie om ons rouwen?’
Mia Mottley, de premier van het Caraïbische
eiland Barbados, heeft maandag 2 november
op de klimaatconferentie in Glasgow indruk
gemaakt met een krachtige speech waarin ze
de rijke landen het vuur aan de schenen legt.
‘Kan er ooit vrede zijn als een derde van de
wereld in welvaart leeft en twee derde onder
het zeeniveau verdwijnt?’ Mottleys toespraak
gaat de wereld rond,
De Standaard van 4/11/2021 publiceerde een
videoweergave van uittreksels uit deze speech
met ondertiteling. Klik op de knop hieronder
om het artikel en de speech te bekijken en te
beluisteren.

Artsencontigentering, na 25 jaar
eindelijk een oplossing?
Vlaamse kandidaat-artsen moeten slagen
voor hun toelatingsexamen én bij de besten
horen. Franstalige kandidaat-artsen moeten
enkel slagen, en dat pas sinds 2018.
In Doorbraak publiceerde Jürgen Constandt
hierover een zeer kritisch artikel. Hij is
voorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse
Sociale Zekerheid en algemeen directeur
van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Lees meer

Bekijk en besluister de speech

Inclusiviteit is geen optelsom. Ze is een
manier van denken en voelen en leven.
Mia Doornaert is expert in internationale betrekkingen en
columnist van De Standaard.
In de editie van 12 augustus 2021 trekt zij lessen uit
enkele hartverwarmende beelden tijdens de marathon
op de Olympische Spelen.

Lees meer

Boeiende thematentoonstelling "Big Bang" in
Museum M en de Universiteitsbibliotheek in
Leuven: de evolutie van kennis en wetenschap
over het heelal
Van het boek Genesis naar het geocentrisme van Aristoteles en
Ptolemaeus in de oudheid tot het heliocentrisme van Copernicus,
Galileï en Newton in de 16de-17de eeuw....tot de 21ste eeuw met
Einstein met zijn relativiteitstheorie en de Leuvense professor
Georges Lemaître met zijn revolutionaire vaststelling dat het heelal
geen statische arena is maar uitdijnt in tijd en ruimte. Lees met
onderstaande link de zeer boeiende artikels hierover van prof. Thomas Hertog en van prof.
Georges Lemaître.

Lees de twee artikels
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