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Vlaams aktiekomitee
Een jaar Vlaamse Aktie van het komitee voor
morele gezondheid in volksgezondheid
Vóór ons ligt het jaarverslag over de werking van het Vlaams
Aktiekomitee tegen misstanden in de wereld van "Volksgezond
heid".
Dokter Robert de Beule is voorzitter van dit strijdorganisme -
hij is ook lid van het beleid van het V.V.A. Het sekretariaat van
ons Verbond verzorgt het tikken en adresseren van de honderden
brieven, gewisseld tussen Aktiekomitee en gezagsinstanties. Het
V.V.A. is dus onrechtstreeks betrokken bij de gevoerde kam
panje en het past derhalve dat onze leden zouden ingelicht worden
omtrent de gedane stappen, de opgedane ervaringen en de nog
te bestrijden tegenkantingen.

In welke milieus wordt de strijd geleverd?
In het ministerie van Volksgezondheid; in de semi-officiële in
stellingen, in de instellingen van Openbaar Nut, afhankelijk van
het departement voor Volksgezondheid; in de Kommissies van
Openbare Onderstand; in het Provinciaal Goevernement van
Brabant en in bepaalde privé Instellingen.

Hoe werd de aktie onthaald gedurende het
voorbije jaar?
Bij de Ministers Bertrand en Custers, met veel bereidheid tot
ingrijpen tegen misstanden. Ook bij vele Nederlandstalige Hogere
Ambtenaren. De Vice-Goeverneur van Brabant, de heer Cappuijns,
steunt en bemiddelt met raad en daad.
Bij anderen stoot men op neutraliteit, onthouding, kleusloosheid
en derhalve op ondienstbaarheid (Het verschijnsel ergert ten
zeerste, wanneer men het bij Vlaamse Hogere Ambtenaren aan
treft) .
Een ander soort vormt het saboterend bestel: daar vindt men
beleidsfiguren, die spanning en wrijving door boosaardige on
rechtmatigheden resoluut óf verwekken óf in stand houden.

voor volksgezondheid
Welke misstanden springen vandaag in het oog?
1. In bet Ministerie: bij het personeel. Vele Vlaamse Hogere
Ambtenaren spreken Frans met hun mono-Franstalige kollega's.
Heimelijk verkneukelen die zich over de platvloerse kapitulatie
van "Ie menapien d'origine". Zin voor eigenwaarde bezit in een
dergelijk gesprek noch de ene noch de andere. Er heerst geen har
monie in deze onzinnige ontmoeting. Het is "een-oog" die primeert
en de normaal twee-ogige wordt zijn knecht. Zolang dit ouder
wets konventionalisme voortwoekert, veroveren de Vlamingen
nooit de gelijkheid "in feite". Een codex van administratief
Civisme zou hier richtlijnen kunnen geven.
De establishment-mentaliteit verwerpt elke organisatie op grond
van twee verschillende taalsferen: het zou immers de aanwerving
verhinderen van de ééntalig-Franse profiteurs ...
In de Provinciale Geneeskundige Kommissies van Brabant vergt
het gezond verstand de inrichting van een Nederlandstalige Kom
missie, bevoegd voor Leuven-Halle-Vilvoorde en \'\Temmel, naast
een Franstalige Kommissie voor Nivelles en een echt tweetalige
Kommissie voor het Brussels kompleks. Antwoord: "Neen".
Want anrede en onbillijkheid moeten triomferen!
Ter gelegenheid van Geneeskundige Kongressen met Staatsgelden
gevoed, zouden net als andere wetten ook de taalwetten moeten
geëerbiedigd worden. "Neen" zeggen meestal de inrichters van
de ontmoetingen. De "taal-schoft" is in België immers een begrip
dat in de praktijk moet geïllustreerd worden (wij stellen voor
als vertaling voor taalschoft: mufle linguistique).
In het Instituut voor Hygiëne en Epidemologie fungeren slechts
tot een beloop van 20 % Vlaamse gediplomeerden. Aanvankelijk
waren er méér. Het beleid heeft ze moreel genoopt de plaats te
ruimen. Het is een sombere geschiedenis. Alleen een toeloop van
Vlaamse kandidaten kan hier de opzet van de Franstalige maffia
verijdelen.
In de gerechtelijk Geneeskundige Dienst. De drie gezagsposten
worden behartigd door alléén-Franssprekenden. Elders is de ver-



houding vijftig op honderd. In de afdeling van de experten is
het anders: zes zijn Franstalig, drie Nederlandstalig.
In de Centrale Administratieve Gezondheidsdienst treft men twee
dokters-adviseurs aan; geen van de twee kan zich in het Neder
lands doen verstaan.
In het Medisch Centrum Brussel: vier geneesheren, met z'n
vieren Nederlandsonkundigl
De naar de Vlaamse provincies gedelegeerde dokters-experten
spreken er Frans.
In geheel Brussel vindt men er niet een, die Nederlands spreekt.
Het is een gesloten jachtdomein ten gerieve van "Jes mufles
linguistiques" .

JI. I n de semi-officiële Instellingen von Volksgezondheid.
a. bij het "Nationaal Werk" voor oudstrijders. Daar de meeste

Ijzerfront-soldaten Vlamingen waren bevat het aktueel leden
aantal een meerderheid van Vlaamse mensen. Maar het beleid
spreekt Frans. Een genaamde Hulin, voorzitter, spreekt uit
sluitend Frans. En dat volstaat.

b. bij de Hoge Raad van de Nationale Werken voor Oorlogs
slachtoffers zetelt een zekere Namèche als voorzitter. Hij is
van oordeel geen Nederlands te moeten kennen.

c. bij het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden. Na het af
sterven van de Franstalige geneesheer-inspekteur stelde het
Vlaams Aktiekomitee voor de taal-sferen te eerbiedigen en
het beleid derhalve te splitsen. Het antwoord: "Non", want
de aanmatigende enggeestigheid moet zegevieren.

d. in het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. Het is een dik
dossier tjokvol ergerlijke konstataties. Tehuizen voor Vlaamse
kinderen worden bestuurd door Nederlands-onkundigen. Elf
contra zes zijn de verhoudingscijfers respektievelijk voor Franse
en Nederlandse diplomahouders. Maar "Vlaams" is de meer
derheid van de toevertrouwde kinderen en ook zijn er 45
Vlaamse werkvrouwen ten overstaan van 23 Franssprekende.
Eens zei een kardinaal: "Les flamands sont là pour servir".

III. In de Instellingen van Openbaar Nut.
a. bij de Tuberkulose-bestrijding: geen taalwet werd er geëerbie

digd.
b. bij het Belgisch Rood-Kruis: de Brusselse toestanden zijn er op

kleine schaal de weerspiegeling van geheel het anti-Vlaams
Belgisch rot-bestel.

IV. In de Kommissies van Openbare Onderstand.
a. Van Groot-Brussel.

De konstatatie dat slechts 10 % van de Kommissie-leden bij
hun aanstelling de eed aflegden in het Nederlands, terwijl
ten minste 1/3 van de totale bevolking van Nederlandse uiting
is, bewijst hoe de gehele sfeer er anti-Vlaams gericht is.
Het aktiekomitee vroeg: 10 een gelijk aantal Nederlandstalige
en Franstalige leden; 2" het opstellen van agenda en ver
slagen gelijktijdig in de twee landstalen; 30 een volmaakt de
twee talen sprekende voorzitter; 4" simultaanvertaling ten ge-

rieve van de achterlijke Franstaligen; 50 volstrekte tweetalig
heid op elk niveau in de ziekenhuizen en de tehuizen voor
bejaarden of voor gehandikapten.
En het antwoord van de taal-schoften luidde "Non".
Hier ligt een weerbrastige akker, waar een Vice-Goeverneur
nog vrachten onkruid te wieden heeft.
In de Kommissie van Openbare Onderstand van Brussel.
Door het Aktiekomitee wordt geëist dat een Nederlandse
verpleegstersschool zou gesticht worden naast de bestaande
Franstalige (De Vrije Universiteit - Brussel Nederlands -
moet er een erepunt van maken die Instelling te doen ves
tigen); dat de wet op de eksamens zou nageleefd worden
ook door de K.O.O. bij het aanwerven van gediplomeerden
die de twee talen moeten kennen (liever werft de K.O.O.
ongediplomeerden aan, dan een wettelijk voorgeschreven
eksamen omtrent kennis van talen te verrichten .) ...

b. Van Leuven. a
Hier stoot het Aktiekomitee méér tegen de onwil die het
Universiteitsgezag bezielt, dan tegen de geest die het Stads
beleid kenmerkt. Een veroordeling door de Kommissie voor
toezicht op Talengebruik heeft de stedelijke autoriteiten OID
trent bepaalde misstanden tot nadenken gebracht. Vanzelf
sprekend eist het Aktiekomitee de overplanting naar de
Waalse wereld van het Franstalig Hoger Onderwijs, dat door
de Alma Mater steeds "con animo" behartigd werd, in Vlaan
deren.

V. In de provincie Brabant prijkt het "Institut Pasteur" met
officiële steungelden gebouwd en beheerd. Professor Bordet wil
er van geen tweetaligheid horen. Maar Brabant is een tweetalige
provincie en haar bewoners hebben gelijke rechten te laten gel
den. De stompzinnige taalschofterij heeft er echter geen profijt
bij enige eerbied voor Recht en billijkheid op te brengen en de
tergende onrechtmatigheid woekert voort.
Het Aktiekomitee doet hieromtrent nu een beroep op het oordeel
der Vaste Kommissie voor Toezicht op Talen-gebruik.

VI. Het Jaarboek van Volksgezondheid.
Het Aktiekomitee is erin geslaagd reeds enkele verbeteringen te
doen aanvaarden door de uitgevers. Ook hier pleit common sense
voor een ééntalig jaarboek, ten gerieve van elke taal-sfeer. Maar
om dat te begrijpen moet men blijkbaar over een zeer hoog in
telligentie-kwotiënt beschikken I ...

Besluit: In België worden de wetten tamelijk loyaal nageleefd -
behalve de taalwetten in het Brusselse. Het lijkt wel een patriotti
sehe deugd die wetten te schenden en te ontduiken. Het begrip
"overtreding" schijnt daaromtrent niet te bestaan. Het ziet er
waardig uit de taalwetten te verachten en te verkrachten.
Het erge is: het hindert niet.
Geen krijgt een klap in zijn gezicht.
Die honderden harteloze schoEtigheden geven aanleiding tot een
protest in de Vlaamse pers? Geen van de overtreders leest het
artikel.
"On s'en fout" is de tricolore anti-Vlaamse leuze van het soort.
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Maar deze laaghartige vuige geestesgesteldheid lokt een andere
reaktie uit. Niet meer die van de enkeling tegen de enkeling,
maar clie van een geheel volk. Die reaktie ontploft niet in één
nacht: zij groeit traag maar bestendig. Niet alleen een Hulin, een
Bordet of een Namèche zullen individueel verpletterd worden
onder hun eigen aanmatigende hoogmoed, maar geheel het soort,
de gehele anti-Vlaams gerichte Belgische kliek gaat eerstdaags ten
onder aan haar eigen gebrek aan probiteit, fair-play en rechtvaar
digheidszin. En geen schijnheilig "Brabançonne"- of "Vive le Roi"
gekweel zal hun onafwendbaar noodlot keren. Zij zelf zorgen er
voor dat dit gebeuren zich aan hen zal voltrekken. Nooit hebben
koppige stompzinnigheid en sluwe boosaarcligheid gezegevierd.
Dokter Robert de Beule en zijn trouwe staf van medewerkers is
het Verbond van Vlaamse Academici hartelijk dankbaar voor de
volhardende inzet.

Steun het Koordinatiekomitee - Leuven

"We shall overcome"

Het koördinatiekomitee-Leuven verkoopt een 45-toerenplaatje met
de dramatische historische uitvoering (door Pete Seeger) van dat
symbolisch lied.

Prijs: 100 fr. plus verzendingskosten 11 fr. (111 fr.).
Sluit aan bij de studentenaktie! en bestel één of rneer platen bij:

AKTIEKOMITEE BOEKHANDELSTRAAT 9, LEUVEN, met
vermelding van: naam, adres, aantal platen "We shall overcome"
tegen terugbetaling.

U kunt ook telefonisch bestellen van 8 tot 18 uur, iedere dag,
behalve zondag, op nr. 052/33236 en na 19 uur op nt. 052/21747.

U kunt ook bestellen door storting van 100 fr. of een veelvoud
daarvan plus 11 fr. verzendingskosten op postrekening 169452
van J. Quernia Groenhof Malderen.

Overijse

De Centrale Raad zal te Overijse vergaderen op 24 september te
14 uur. Te 14.30 uur geeft de Heer Aelvoet een korte inleicling
over die gemeente, waarna te 15 uur een rondrit aldaar volgt.
Na het gezamenlijk avondmaal spreekt te 20 uur Dr. H. Bayens
over Overijse vanuit de optiek der satellietsteden.
Alle leden van het V.V.A. zijn welkom. Er volgt nog wel een
meer omstandige uitnodiging.

V.V.A.-Limburg

In de maand juni 1966 heeft het V.V.A.-Limburg samen met de
Kon. Vlaamse Ingenieursvereniging-Limburg een brief gezonden
naar de Limburgse parlementsleden.
Die brief werd mede ondertekend door de Limburgse afdelingen
van A.N.V., Beweging voor de Ver. Staten v. Europa, Davids
fonds, I]zerbedevaartkornitee, V.B.O., V.E.V., Vlaamse Volksbe
weging, Willemsfonds.
De aanleiding lag in de beroering rond de kwestie der katolieke
universiteit te Leuven.
De ondertekenaars verklaren zich eensgezind met de Leuvense
professoren en studenten en verwachten van de Limburgse par
lementsleden dat ze niet aan hun Vlaamse pliehr zullen tekort
schieten en in concreto het wetsvoorstel-Verroken zullen goed
keuren en steunen.

Magistratuur en rechtsonderhorigen
"Het aantal rechterlijke ambtenaren vergeleken met het aantal
rechtsonderhorigen, of de benadeling van de Vlamingen vergeleken
met de aanmatiging van de Franssprekenden in het Belgisch
rechtswezen."
Zo kan de omschrijving luiden van de titel boven dit betoog
geplaatst.

De bronnerz van informatie en hun gebruik.

In opdracht van de Kultuurraad voor Vlaanderen, onderzocht
steller de verhoudingen tussen het cijferaantal van de rechts
onderhorigen (fysische personen en rechtspersonen) en die van
de rechterlijke ambtenaren, aan de hand van
1. 0 "L'annuaire administratif et judiciaire - anno 1960 en 1963"

(uitgave Bruylandt - Brussel),
20 het "Statistisch Jaarboek voor België - 1959",
30 statistische gegevens verstrekt door Prof. J. van Waterschoot

(cfr. "Tijd", 5 juni 1964, 3ge jaargang, nt. 23, - V.E.V. Kon
gres-nummer, blz. 59, "Spreicling van de N.V. per provincie
in het jaar 1960").

Werden in deze toelichting als rechterlijke ambtenaren beschouwd:
vrederechters, rechters in de rechtbank van Eerste Aanleg, leden
van het Parket, rechters en referendarissen in de handelsrecht
banken, juridische adviseurs in de werkrechtersraden, politie
rechters, leden van het krijgsgerecht, leden van de rechterlijke
politie, griffiers en hulpgriffiers.
Plaatsvervangende rechters, pleitbezorgers en deurwaarders werden
hierbij niet weerhouden.
De recentere uitgave van "L'annuaire administratif et judiciaire
1963" toont ons slechts enkele onbeduidende wijzigingen in de
personeelssamenstelling van de rechterlijke instanties sinds 1960.
De gegevens van bewust jaar mogen derhalve met gerust gemoed
nog steeds als eigentijds worden aanvaard.

De konfrontatie, per provincie, in de sfeer van vredegerecht en
rechtbanken.

Zo leert ons het volgende:

PROVINCIE ANTWERPEN

Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren als volgt
te ontleden:

Antwerpen
Mechelen
Turnhout

261 ambtenaren
43 ambtenaren
43 ambtenaren

totaal 347 ambtenaren,

ni.: 190 magis tra ten
139 griffiers en
18 leden rechterlijke politie

Aantal fysische rechtsonderhorigen
Aantal vennootschappen (N.V.)

1.416.441
2.964

1.419.405

Besluit: 1 ambtenaar per 4.090 rechtsonderhorigen.

PROVINCIE BRABANT

Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren als volgt
te ontleden:

Brussel 368 ambtenaren
Leuven 62 ambtenaren
Nijvel 53 ambtenaren

totaal 483 ambtenaren,



nl.: 242 magistraten
212 griffiers en
29 leden rechterlijke politie

Aantal fysische rechtsonderhorigen 1.950.779
Aantal vennootschappen (N.V.) 4.789

1.955.568
Besluit: 1 ambtenaar per 4.049 rechtsonderhorigen.

PROVINCIE HENEGOUWEN
Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren als volgt
te on tleden:

Charleroi
Bergen
Doornik

166 ambtenaren
127 ambtenaren
75 ambtenaren

totaal 368 ambtenaren,
nl.: 210 magistraten

139 griffiers en
19 leden rechterlijke politie

Aantal fysische rechtsonderhorigen 1.271.888
Aantal vennootschappen (N.V.) 1.396

1.273.284
Besluit: 1 ambtenaar per 3.460 rechtsonderhorigen.

PROVINCIE LIMBURG
Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren als volgt
te ontleden:

Hasselt 46 ambtenaren
Tongeren 46 ambtenaren

totaal 92 ambtenaren,
nl.: 38 magistraten

54 griffiers
Aantal fysische rechtsonderhorigen 563.645
Aantal vennootschappen (N.V.) 213

563.858
Besluit: 1 ambtenaar per 6.128 rechtsonderhorigen.

PROVINCIE LUIK
Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren als volgt
te ontleden:

Hoei
Luik
Verviers

44 ambtenaren
221 ambtenaren
70 ambtenaren

totaal 335 ambtenaren,
nl.: 190 magistraten

130 griffiers en
15 leden rechterlijke politie

Aantal fysische rechtsonderhorigen 1.610.611
Aantal vennootschappen (N.V.) 1.098

1.611.709
Besluit: 1 ambtenaar per 4.810 rechtsonderhorigen.

PROVINCIE NAMEN
Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren aIs volgt
te ontleden:

Dinant
Namen

52 ambtenaren
81 ambtenaren

totaal 133 ambtenaren,
nl.: 62 magistraten

60 griffiers en
Il leden rechterlijke politie

Aantal fysische rechtsonderhorigen
Aantal vennootschappen (N.V.)

370.514
289

370.80.3
Besluit: 1 ambtenaar per 2.734 rechtsonderhorigen.

PROVINCIE LUXEMBURG
Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren als volgt
te ontleden:

Aarlen
Marche-en-Famenne
Neufchateau

24 ambtenaren
33 ambtenaren
26 ambtenaren

totaal
nl.: 37 magistraten

46 griffiers
Aantal fysische rechtsonderhorigen
Aantal vennootschappen (N.V.)

83 ambtenaren,

218.166
91

218.257
Besluit: 1 ambtenaar per 2.629 rechtsonderhorigen.

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren als volgt
te ontleden:

Dendermonde
Gent
Oudenaarde

94 ambtenaren
174 ambtenaren
52 ambtenaren

totaal 320 ambtenaren,
nl.: 164 magistraten

142 griffiers en
14 leden rechterlijke politie.

Aantal fysische rechtsonderhorigen 1.268.034
Aantal vennootschappen (N.V.) 912

1.268.946
Besluit: 1 ambtenaar per 3.996 rechtsonderhorigen.

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Per arrondissement is het aantal rechterlijke ambtenaren als volgt
re ontleden:

Brugge
Ieper
Kortrijk
Veurne

127 ambtenaren
32 ambtenaren
89 ambtenaren
24 ambtenaren

totaal 272 ambtenaren,
nl.: 141 magistraten

119 griffiers en
12 leden rechterlijke politie

Aantal fysische rechtsonderhorigen 1.058.746
Aantal vennootschappen (N.V.) 742

1.059.488
Besluit: 1 ambtenaar per 3.895 rechtsonderhorigen.

Slotbeschouwing.
Uit het onderzoek blijkt hoe Limburg de meest opvallend bena
deelde provincie is en hoe de rechterlijke ambtenaren in de pro
vincies Namen en Luxemburg voor heel wat minder rechtsonder
horigen werk-taken te verrichten hebben. Financieel blijft de
vergoeding dezelfde. Het aantal genieters ervan valt echter zeer
nadelig uit voor de Vlaamse magistraten. Het is een voorbeeld
te meer van het klassiek beleidsstreven naar onharmonische toe
bedeling van rechtvaardigheid.

(Wordt vervolgd in het volgende nummer.)


