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Persbericht 
 

Berlare zoekt ‘grootste’ Vlaming – 2de editie 
 
Tussen 1 december en 20 januari kan de bevolking van de Donkgemeenten (maar 
eigenlijk iedereen) opnieuw stemmen voor het referendum ‘Grootste’ Vlaming. Dat 
referendum, gebaseerd op het Great Britons-voorbeeld van BBC, dit jaar nagevolgd 
door ZDF, zoekt naar de Vlaming die het meeste positieve invloed heeft gehad op onze 
samenleving of voor de grootste positieve uitstraling heeft gezorgd. Bedoeling is, zoals 
bij BBC en ZDF, om door deze mensen opnieuw in het daglicht te brengen, aan te 
tonen wat men kan bereiken door de eigen mogelijkheden te gebruiken, met inzet en 
creativiteit. Dit kan jonge mensen aanzetten om hetzelfde te doen. 
 
Het referendum is opgezet door ‘nkb informatief’. Dat is een nieuws-website 
(http://home2.pi.be/keppens4/nkb_informatief) vooral gericht naar de Donkgemeenten, 
maar daarnaast onder meer een aanzet tot een gezonde debatcultuur, een brug tussen de 
Donkgemeenten onderling en naar vroegere inwoners, en een oproep tot steun voor 
(vooral) een plaatselijke hulpgroep voor gezinnen met zwaar zieke of gehandicapte 
kinderen, en voor een hulpgroep voor het Roemeense dorpje Vîrtop. 
 
De kandidatenlijst voor het referendum is grotendeels dezelfde als vorig jaar, toen men 
als startactie van de site een eerste editie opzette. Jozef Cardijn haalde het toen. Tot 1 
december konden nieuwe namen worden voorgesteld. De lijst omvat net geen 40 
namen. Wie wil kan de stem nog aan een nog niet vermelde naam geven. Op de lijst 
staan onder meer Mercator, Vesalius en keizer Karel, Willy Vandersteen, Peter Piot en 
Eddy Merckx, de Berlaarse kandidaten Paul Cammermans en Fred De Bruyne, maar 
ook Jacques Brel en Rocco Granata. Waarmee ook duidelijk is dat er geen eng 
nationalistische beweegredenen zijn. “Het is gewoon een middel om de mensen die 
hier wonen aan te zetten om niet bij de pakken te blijven zitten. Daarnaast is het wel zo 
dat de Vlaming nog steeds wat af moet van haar/zijn minderwaardigheidscomplex”, 
zegt initiatiefnemer Nico Keppens. Op de website is voor elke kandidaat een korte 
beschrijving beschikbaar en kan men doorsurfen naar een site waarop meer informatie 
te vinden is. 
 
Deelnemen kan door het invullen van het stembiljet dat men bij activiteiten in de 
gemeente wil verspreiden of via een e-mail (nico.keppens@pi.be). Keppens hoopt er 
op dat verenigingen of (beroeps)organisaties de actie steunen door de kandidaat uit hun 
belangstellingssfeer te promoten en aan te zetten om er op te stemmen. Dat kan door 
een eigen initiatief, of door het helpen verspreiden van de stembiljetten. De actie richt 
zich in de eerste plaats naar de eigen gemeente, maar eigenlijk kan iedereen meedoen. 
“In Vlaanderen is er voor zover geweten geen plan om het BBC-voorbeeld te volgen. 
Misschien kunnen we met gelijkaardige websites samen een groter initiatief nemen”, 
aldus de initiatiefnemer. 
 
De tweede poging komt er omdat de site nu toch al een grotere bekendheid heeft 
gekregen. Sinds augustus komen tussen 60 en 100 mensen naar de site, ook van ver 
buiten de Donkgemeenten. Een van de doelstellingen van de site is trouwens vroegere 
inwoners van deze gemeenten op de hoogte te houden van wat hier gebeurt. 
Omgekeerd hoopt men deze mensen aan te zetten te vertellen over hun nieuwe 
omgeving. De site wil ook de gelegenheid geven aan mensen die over hun beroep of 
speciale ervaringen willen vertellen, opnieuw om anderen een voorbeeld te geven. Via 
columns en discussiethema’s zet de site de bevolking van de Donkgemeenten aan om 
verder dan de eigen omgeving te kijken en te debatteren. Wie de meestal wekelijkse 
mail-nieuwsbrief wil ontvangen, kan die aanvragen via (nico.keppens@pi.be). 


