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verschijnt maandelijks

Flitslicht op de uitbouw "an het weten
schappelijk ondeppicht in Vlaandepen

• Waarover verheugen we ons?
1. Over de rechtspersoonlijkheid van .Lovantum Vlaanderen".
2. Over de vestiging van .Lovanrurn Wallonië" in Wallonië.
3. Over de opzet van vestiging van een volwaardige en

Vlaamse vrijzinnige universiteit te Brussel.

De drie gegevens zijn een symbool van de versterking der
Vlaamse positie in het Rijk België.

• Wat ligt ons minder?
De vestiging van .Lovantum Wallonië" te Ottignies, wanneer
a. de taalgrens minder zou worden bedreigd en
b. de Waalse gemeenschap (en niet "La Capitale") méér zou

zijn gediend door de vestiging van de Franstalige Alma
Mater, b.V. te Namen.

Caveant cousules!

• Wat ligt ons helemaal niet?
De voorziene vestiging te Sint-Lambrechts-Woluwe - m.a.w.
in de Brusselse agglomeratie - van de Franstalige medische
Fakulteit van de gewezen Université catholique de Louvain.
Een versterking van de Franse-taal-druk te Brussel, in 1970,
is een uitdaging voor Vlaanderen.
Indien onze Vlaamse parlementsleden die frankofone aan
matiging dulden, mogen we hen ijskoud misprijzen!

• Waaromtrent blijven we "eisende partij"?
1. Omtrent een akkurate financiële steun, te bedélen aan

Rijksuniversiteit Gent, die van de rijksinstellingen voor
wetenschappelijk onderwijs, degene is waarvan het studen
tenaantal het machtigst groeit.

2. Omtrent de uitbouw van een volledige en volwaardige
Rijksuniversiteit te Antwerpen. Zij moet groeien uit de reeds
bestaande centra, die best de levensbeschouwelijke bekom
mernissen zouden leren te overbruggen ten gerieve van
het volk, waar ze final iter voor bestaan.

3. Omtrent het vestigen van nieuwe wetenschappelijke centra
(horizontaalof vertikaalopgevat, al naar gelang van de
noden) ten gerieve van regionaal belang. Die instellingen
zullen dadelijk een oude schrijnende tekortdoening van
bepaalde gewesten aanvullen, en morgen bijdragen tot
opnemen van het steeds groeiend aantal studenten.

4. Omtrent de verdeling van het Rijks-Wetenschappelijk
Budget op basis van demografische kriteria, en met inacht-
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neming van Vlaanderens vordering op aanzuiveren van zijn
traditionele achteruitstelling door een anti-Vlaams Beleid.

5. Omtrent een geprogrammeerde financiering van het weten
schappelijk onderzoek en onderwijs, zonder dat enig
onrechtmatig voordeel nog worde toebedeeld aan één
kultuurgemeenschap, noch aan een Bijzondere Instelling
of aan een Rijksinstelling voor wetenschappelijk onderzoek
of onderwijs.

6. Omtrent een Wetenschappelijk-Onderwijs-Beleid, door
wettelijke voorschriften uitgestippeld in algemene en
sobere direktieven, maar door een Vlaamse Hoge Raad voor
Wetenschapsaangelegenheden uitgediept en uitgewerkt. Die
Raad zou de inspraak syntetiseren én van het universitair
milieu, én van alle geïnteresseerde volkslagen.

x. X.

Motie 16mei 1969
Het V.v.O. klaagt opnieuw de schandalige ongelijkheid aan die,
niettegenstaande alle protesten, blijft bestaan bij het Bestuur
der Posterijen in rang 15.
Inderdaad van de 10 posten van bestuursdirekteur en inspekteur
generaal zijn er 7 door Franstaligen en 2 door Nederlandstaligen
bezet, terwijl 1 betrekking onbezet blijft.
De mogelijkheid bestaat om onmiddellijk 2 Vlamingen te benoemen
aangezien er twee van de vermelde 10 plaatsen vakant zijn; die
twee betrekkingen worden thans ten onrechte door Franstaligen
ad interim waargenomen. Op die wijze zou de verhouding in
rang 15 worden: 5 Nederlandstalige titularissen tegenover 5 Frans
taligen.
Waarop wacht Minister ANSEELE nu al maanden om aan de
huidige onrechtvaardige situatie, die de Vlaamse ambtenaren en
de Vlaamse gemeenschap ernstig benadeelt, een einde te stellen?

Uit de Bpusse/se potkuip.
"Nos Amis, les Fourroies ... "
Er is de VOER. Ze ligt ver van de Brussélse belangensfeer.
Maar de gemeente Schaarbeek gaf in maart 1.1. 125.000fr. aan de
Franstalige scholen van de Voer. Op 11 april 1.1. schonk de
gemeente Etterbeek 40.000fr. eveneens aan de frankofone Voerse
scholen. . .
Andere Brusselse gemeenten - op enkele na - zullen- eerlang
wel heel gauw hetzelfde doen. Liefst na elkander: dat verlengt
het plezier.
Dat gebeurt niet uit liefde voor "les Fourroies" maar uit haat
tegen het Vlaamse Volk. Wat volgt bewijst het.



Geen centiem voor een Vlaamse Peuterschool
Hetzelfde Etterbeekse gemeentebestuur - zeer tricolore van
gevel - heeft niet één Nederlandstalige schoolooit gesticht,
evenmin een kinder-bewaarschool, evenmin een peuterschool voor
de Vlaamse kinderen.
"Pour les Fourroies"? Dat gaat. Voor de Vlaamse gezinnen in
"Etterbeek"? De radikaalste weigering! Wie het durft vragen is
"un destructeur de la Patrie". Een schoft, een racist, een
extremist. Een hatelijker mentaliteit kan men zich niet indenken.
Dr. jur. Sandor Szondi, lid van ons Verbond en gemeenteraadslid
te Etterbeek schrijft ons daaromtrent het volgende:
"Wij hebben voorgesteld als tegenhanger van het Voergeschenk
eenzelfde bedrag goed te keuren voor de eerste Vlaamse peuter
tuin, die eerstdaags te Etterbeek op privaat initiatief zalopgericht
worden. Dit billijk voorstel werd unaniem afgewimpeld aangezien
de Vlamingen geen talentelling willen, aangezien men daardoor
te Brussel niet weet hoeveel Nederlandssprekenden er wonen,
kent men bijgevolg de behoeften niet, zodat er geen enkele
subsidie zal verleend worden zolang er opnieuw geen talentelling
wordt ingevoerd
Intussen mogen de Vlaamse kinderen van de buitenshuiswerkende
ouders verder de frankafone kinderbewaarplaatsen en peutertuinen
bezoeken en verfranst worden!

Een Vlaams tegen-offensief
De Vlaamse verenigingen van Etterbeek hebben beslist van
1 september e.k. af de eerste vrije peutertuin van Brussel te
openen voor kinderen van 18 maanden tot 3 jaar.
Van staatswege kan niets verwacht worden; minister Namèche
van Volksgezondheid betreurde dat.
Eerst en vooral dient er nu een ernstige aktie te worden ingezet
om langs wettelijke weg in deze onmogelijk goed-te-praten-Ieemte
te voorzien. Een peutertuin is toch een pre-schoolse voorbereiding.
Het zou dan ook normaal zijn dat Nationale Opvoeding dergelijke
instellingen subsidieert of zelf bouwt en inricht. Wanneer een
gemeente uit de Brusselse agglomeratie haar plicht niet doet
voor wat betreft het kleuter, lager- of middelbaar onderwijs, dan
zegt de taalwet dat de staat moet tussenkomen en scholen moet
openen.
Maar hoe kunnen nu die Nederlandstalige scholen bevolkt worden
indien we het grootste gedeelte van onze Nederlandstalige kin
deren reeds in de kinderbewaarplaatsen en peutertuinen ver-
liezen?
Vooraleer er echter een wettelijke regeling zal bereikt worden,
moeten wij daden stellen. Daarom herhalen we deze oproep tot
financiële medewerking.
Bijdragen kunnen gestort worden op peR 3047.97van S. SZONDI,
Brussel 4, met vermelding: "voor de nieuwe peutertuin"."

De ,.ecente gebeu,.tenissen
in het Rode K,.uis
Het V.V.O. heeft beraadslaagd over de recente gebeurtenissen
in het Rode Kruis van België.
Het V.v.O. heeft in een onlangs gepubliceerd manifest voor
gehouden, dat de Vlamingen tweederangsburgers zullen blijven,
zolang zij geen geëigende politieke strukturen en macht hebben.
Het is thans geboden dat het Rode Kruis radikaal wordt gesplitst
van laag tot hoog. De Vlamingen worden het beu in lengte van
dagen te vechten voor een taalevenwicht, dat nooit omgezet
wordt in macht, zonder dat zij eigen strukturen hebben.

Het V.V.O. vraagt derhalve dat de parlementairen onmiddellijk de
splitsing zouden eisen en dat in afwachting van die hervorming
de adjunkt-direkteur-generaal, die om taalredenen ontslag nam,
zou vervangen worden op voorstel van de besturen van het
Rode Kruis der Vlaamse provincies. Het gaat inderdaad om de
vervanging van een Vlaming, waarmee het nationaal direktie
komitee niets te maken heeft, tenzij om de voordracht der
provinciale besturen te bekrachtigen.
Indien dat niet gebeurt zal een nieuwe kampagne tegen het
Rode Kruis moeten ondernomen worden.

Rode K,.uls wel splitsing!
Het Dagelijks Bestuur van het V.V.A. heeft in zijn vergadering
van 29 mei 1.1.de herrie betreffende het Rode Kruis besproken.
Het steunt de stellingname der andere Vlaamse verenigingen
(o.a. V.v.O. en V.v.B.) als die der plaatselijke Rode Kruis
afdelingen (o.a. Denderleeuwen Leuven) en het verheugt zich
over de recente benoeming van de heren Vandekerckhove en
Verhelst. I
Het wacht met ongeduld op de aankondiging van de volledig~
splitsing van het centraal sekretariaat van het Rode Kruis, alsmede
op de volledige omvorming van het hoofdbestuur (nu op 13 leden
1 werkelijke en 4 geografische Vlamingen).
Het V.v.A. wenst drastische veranderingen in het Nationaal Bloéd
instituut, o.a. de vervanging van mevr. Genot door een werkelijke
Vlaming en benoeming van 10 Vlaamse geneesheren en het
vraagt de snelle likwidatie van het eentalig Frans ziekenhuis
van het Rode Kruis te Elsene.
Het V.v.A. eist verder dat in de provinciale raden van Antwerpen,
Oost-Vlaanderen, en Brabant vooraanstaande Vlamingen zouden
aangeduid worden en dat bepaalde komitees, o.a. te Antwerpen,
Leuven, Tienen en vn. in de Brusselse agglomeratie, volledig
zouden omgevormd worden.
Het V.v.A. meent dat, waar het meeste bloed en het meeste
geld (door inzamelingen en staatssubsidies) van Vlaanderen komt,
de Vlaamse invloed in het Rode Kruisbestuur ook doorslaggevend
zou moeten zijn. Het kan zich niet langer bij vage beloften en
schijntoegevingen neerleggen en kan ook niet instemmen met de
unitaire drogredenen van Prins Albert tegen de splitsing van het
Rode Kruis. De enige afdoende oplossing van het Rode Kruis
probleem berust in de volledige splitsing; alleen een paritair
samengesteld overkoepelend bestuursorgaan mag behouden blij
ven.

Overlijden:
10 mei 1969: Een onzer zeer trouwe leden, Apoteker Jules de

Vleeschouwer uit De Pinte, in de leeftijd van 72 jaar.
In de bloesemmaand mei overleed eveneens Dr. med. Albert Ide,

gewezen lid van de Centrale Raad.

Verloofd:
15 mei 1969: H.-Ir. Pol Vereenooghe, sekretaris organisatie van

het V.v.A., met mej. Claire de Brabandere.

VERBETERING
Een storende drukfout
In ons aprilnummer - onder de titel "En we rotzooien ver
der ." - liet toe te lezen, precies het tegengestelde van wat
bedoeld was. Neen, een Wet op het Talen-gebruik in de Hoofdstad
moet niet worden goedgekeurd door vier Min der h ede n
- zoals werd gedrukt - maar wel door vier meerderheden.
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