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Redactioneel van voorzitter Paul Becue
Van de ene crisis naar de andere
Beste VVA-vrienden,
Na twee jaar van Coronaleed wachtte onze eindelijk een mooie
lente en zomer, zonder allerlei beperkingen in onze
bewegingsvrijheid die nodig waren om de pandemie, veroorzaakt
door het virus COVID-19, in te dijken.
Maar pas lijkt de laatste Omikron-variant bedwongen, of we
worden opnieuw geconfronteerd met een crisis van formaat.
Terwijl de Corona-epidemie afkomstig was van het ondemocratische communistische China, ligt
de bron van de nieuwe crisis bij de ex-moeder van alle communistische staten, de dictatuur van
Rusland.
De Russische inval in Oekraïne creëert opnieuw veel onzekerheid en uit de pan swingende
energieprijzen die de Europese economie pijn kunnen doen. Er moet dus werk van gemaakt
worden om onze afhankelijkheid van de Russische grondstoffen te reduceren. En alhoewel we
zeker niet oorlogszuchtig zijn, moet er op Europese schaal een defensiemacht gecreëerd
worden die de Russen kan doen afschrikken om nog verdere agressie op andere OostEuropese landen uit te voeren, zoals Finland en de Baltische staten.
Het Russische discours dat we de laatste weken horen is gestoeld op irreële demagogie, die
ons doet denken aan dat van de nazi’s in de jaren ’30. Een man die reeds 20 jaar aan de macht
is en omringd wordt door ja-knikkers, heeft blijkbaar alle gevoel met de realiteit verloren en
waant zich als een soort god verheven boven iedereen.
Rusland is reeds het grootste land ter wereld, maar blijkbaar is dat voor zijn leider(s) nog niet
voldoende. We kunnen ondertussen onze sympathie betuigen voor Oekraïne en het in de mate
van het mogelijke steunen. Maar omdat Rusland een kernmacht is, loert een kernoorlog steeds
om de hoek zodat we omzichtig te werk moeten gaan.
Als Vlamingen kennen we het gevoel van jarenlange onderdrukking, alhoewel we er wel in
geslaagd zijn om ons vooral na de tweede wereldoorlog te ontvoogden. Dit betekent nog niet
dat Vlaanderen reeds de eindmeet heeft bereikt: er is nog werk aan de winkel. Het
democratisch deficit moet verdwijnen en we moeten evolueren naar een performante staat met
meer Vlaamse autonomie.
De VVA heeft zich daar steeds voor ingezet en er ook toe bijgedragen. Binnen het OVV
(Overlegcentrum Vlaamse Verenigingen) heeft de VVA steeds een betekenisvolle rol kunnen
spelen en ook nu dragen we bij tot de metamorfose ervan.
Ondertussen hopen we dat de werking van de lokale afdelingen definitief van start kan gaan. In
Oostende treedt er een nieuw bestuur aan en wordt voorzitster Els Taelman na decennia trouwe
dienst binnenkort afgelost. We danken Els van harte voor de onschatbaar grote inzet die zij
steeds getoond heeft voor de lokale VVA-afdeling.
Een ander lichtpunt is de jubileumviering van de afdeling Brugge. Op zaterdag 2 april viert deze
afdeling zijn 50-jarig bestaan, alhoewel dit reeds een paar keer uitgesteld geweest is omwille
van Corona. We wensen voorzitter Bruno Comer, het bestuur en al de leden van de Brugse
afdeling van harte proficiat voor dit jubileum.
Met vriendelijke groeten,
Paul Becue
Algemeen voorzitter VVA

De nieuwe communicatie van
de VVA
oproep aan de afdelingen
blijf niet aan de zijlijn staan!

De doelstellingen van het hoofdbestuur
Al in 2019 heeft het vernieuwde Hoofdbestuur van de VVA beslist om de communicatie te
moderniseren en de 21ste eeuw in te gaan met een aantrekkelijke en eigentijdse website, een
gebruiksvriendelijke en interactieve Vivat Academia en een Facebookpagina die voor iedereen
toegankelijk is.
Hiertoe werd een werkgroep "Communicatie" opgericht die dit hele project moest begeleiden.

1- De nieuwe VVA-websites
De werkgroep communicatie heeft Johan Stulens van grafisch ontwerpbureau WebSolid bvba
begin 2020 opdracht gegeven om een eenvormige website te ontwikkelen voor VVA-nationaal
en voor alle afdelingen. Het resultaat is zeer mooi en bijzonder gebruiksvriendelijk. Voor einde
2020 stond de nieuwe website van VVA-nationaal al online en begin 2021 hebben de afdelingen
Limburg, Antwerpen, O.Vlaanderen en Brugge de overstap gedaan. In Coronatijden heeft
Michel Vanbuul van de werkgroep communicatie volledig digitaal via Zoomsessies de
verantwoordelijken van de voormelde afdelingen opgeleid...en met succes!
Bewonder de mooie websites van deze actieve afdelingen en klik op hun embleem:

VVA-afdeling
Antwerpen

VVA-afdeling
Limburg

VVA-afdeling
Brugge

VVA-afdeling
Oost-Vlaanderen

Volgende afdelingen zijn (spijtig genoeg) nog altijd niet ingegaan op het aanbod om zich
te profileren met de eenvormige en gebruiksvriendelijke VVA-website, alhoewel VVAnationaal de ontwikkelingskosten van hun website betaald heeft en zij begeleid kunnen
worden door de communicatiemensen van het hoofdbestuur. Als je op hun embleem
klikt...gebeurt er niets...

VVA-afdeling Campina

VVA-afdeling Oostende

VVA-afdeling Brussel

Deze drie afdelingen worden opnieuw opgeroepen om een webverantwoordelijke aan te duiden
en hun afdeling op dezelfde wijze op het web te promoten.

2- De nieuwe interactieve Vivat Academia
Ook de rechtstreekse communicatie met de leden werd gemoderniseerd. Ons periodiek
tijdschrift Vivat Academia is bestemd voor alle leden, in digitale vorm, interactief en met linken
naar de VVA-website.
Om deze communicatie rechtstreeks naar de leden le laten verlopen, werden de emailadressen
van de leden gecentraliseerd bij de eindredactie van de Vivat die deze emailadressen
uitsluitend zal aanwenden voor de verdeling van de Vivat.
Enkel afdeling Antwerpen wil zijn emailadressen principiëel niet meedelen en afdeling Brussel
heeft nooit gereageerd op het verzoek tot mededeling. In deze twee afdelingen moet de
secretaris de Vivat dus doorsturen naar de leden.

3- De nieuwe VVA-Facebookpagina
Voorheen had VVA-nationaal een groepspagina die verspreid werd onder een
welbepaalde groep personen. Ghislain Duchateau heeft deze Facebookpagina
jarenlang mooi gestoffeerd.
Om de VVA wat ruimer te promoten en ook een jonger publiek te bereiken,
werd kort geleden beslist om een open VVA-Facebookpagina te openen.
Bedoeling is dat elke afdeling een verantwoordelijke aanduidt die dan
toegangsrechten naar deze VVA-pagina krijgt om de eigen afdeling te promoten en de
belangrijkste activiteiten te publiceren.
Kijk alvast naar deze Facebookpagina door op het icoon hiernaast te klikken.
Bij deze ook een oproep aan alle afdelingsbesturen om hun Facebookverantwoordelijke aan te
duiden.

Antwoord van minister Ben Weyts op witboek VVA over
Standaardnederlands in het onderwijs
Na onze Algemene Ledendag in Brussel op 16/10/2021 rond het
thema "Standaardnederlands", hebben we een bijzondere themaeditie van Vivat uitgegeven over dit onderwerp. Deze editie werd
als "witboek" overgemaakt, niet alleen aan onze VVA-leden, maar
ook naar de beleidsverantwoordelijken. Minister van onderwijs
Ben Weyts reageerde positief op ons "witboek". U leest hier zijn
brief aan Ghislain Duchateau, coördinator van de werkgroep Taal.
Beste heer Duchateau
Veel dank om mij dit interessante themanummer rond het belang
van Standaardnederlands van de Vereniging Vlaamse Academici
toe te sturen.
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat de positie van het
Nederlands veel nadruk in het Regeerakkoord 2019-2024 heeft
gekregen....

Lees meer

Telenet onderging deze week een zware kater toen het
vernam dat het de biedingsstrijd met het Franse Orange
verloren had. Het aast immers sinds lang op de Waalse
kabelmaatschappij, waarbij eerdere pogingen in 2006 en 2019
mislukten. Telenet dekt immers sinds de overname van Base
in 2015 een volledig mobiel netwerk in België, maar voor het
aanbod aan vaste diensten (digitale televisie en
breedbandinternet) moest het voor Wallonië en Brussel
aankloppen bij anderen, zoals VOO en Brutélé.
Onze nationale VVA-voorzitter Paul Becue publiceerde een artikel over dit thema in
Doorbraak van 02/12/2021.

Lees meer

Twee opiniestukken
"Vroeger was niet alles beter"

'Er is hoop waar er geen priester
meer is'
Rik

Jean-Marie Dedecker in Knack
23/01/2022
"Tijdens de donkerste en koudste periode
van het jaar word ik altijd door nostalgie en
valse weemoed overvallen. Ik ben immers
een oude blanke (witte) heteroseksuele
cisgender in de winter van zijn bestaan, en
behoor stilaan tot een uitstervend niet-binair
ras."

Devillé (77) is priester op rust. Jarenlang
was hij de priester die de Belgische
bisschoppen op hun verantwoordelijkheid
wees in verband met het seksueel misbruik
in de kerk. Hij schreef er een dik boek over:
In de naam van de Vader. Er is de jongste
jaren veel veranderd in de kerk als het over
seksueel misbruik gaat. Devillé voelt bij de
huidige bisschoppen veel meer openheid en
luisterbereidheid.

Lees meer

Lees meer

Wetenschappers blikken terug op 2021 'Onheil, maar ook hoop'
Eos vierde in 2021 zijn 38ste verjaardag. Sinds de start in 1983 wordt de
redactie bijgestaan door een Raad van Advies. Die bestaat uit
wetenschappers en experts die feedback geven, mee nadenken over
toekomstige projecten en een brug slaan met de wetenschapswereld. Eos
vroeg aan sommigen van hen wat zij beschouwen als hét wetenschappelijke
feit van het voorbije jaar.

Lees meer

De Universiteit voor het Maatschappelijke Belang ijvert
voor een rechtvaardigere en duurzamere wereld. De
Sociale Kalender is een van de initiatieven om de
doelstellingen te realiseren. Dit zegt Felix Bergers, de
61-jarige inwoner van As, sinoloog van opleiding, is
sinds de oprichting coördinator van de Universiteit
voor het Maatschappelijke Belang. Lees hierover een
interessant interview van redacteur Rudi Smeets met
Felix Berger in De Standaard van 24/01/2022

Lees meer

Scholen behoren tot de oudste
instituties van de menselijke
beschaving. Doorheen de
geschiedenis hebben scholen
allerhande vormen aangenomen. De
scholarisatie van de voorbije
tweehonderd jaar, met zijn
leerplichtwet, quasi universele
participatie en verdere
professionalisering van leraren, heeft
tot een type school geleid dat we
vandaag als universeel en tijdloos
ervaren. We hebben de school nooit
anders gekend.
Opiniestuk van Hendrik Van Damme in De Morgen van 03/01/2022

Lees meer

Lees meer

En nu eens wat anders

Graag geef ik je armen om de wereld te vangen als
die omvalt
Armen om te omarmen wie moet worden
vastgehouden (val)
en om zelf omhelsd te worden op sombere dagen
(val!)
En armen om jezelf te dragen, om met jezelf in je
armen
op de eerste zwaluwen te wachten, zelfs als die
niet meer komen.
Bloed dat door je aders ijlt, tot je op een dag of
een nacht weer,
zonder dat je beseft dat je weer, dat diepe
inademen, die glimlach,
dat uitrekken van armen en tenen,
eindelijk weer, een zwaluw als een beweeglijk
vlammetje
na een jarenlang donker.

Mijmeringen van Joris Luyckx over
"der alte Fuchs", Conrad Adenauer,
grondlegger van het hedendaagse
Duitsland.
Over geen enkele staatsman werd meer
controverse gevoerd gedurende de
periode van de eerste twee derde van de
twintigste eeuw. De man staat met
tijdgenoten als Winston Churchill en de
Franse generaal De Gaulle in de rij van de
grootste Europeanen.
Adenauer heeft op eigen kracht de
Bondsrepubliek vorm gegeven en door alle
hindernissen gesleept.Hij regeerde ook
langer dan enige kanselier sedert
Bismarck.

Peter Verhelst

Lees meer
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u vvacademici@gmail.com toe
aan uw adresboek.

