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Vergadering

van de centrale

raad van het V.V.A.

Op vrijdag 11 juni 1.1. vergaderde te Brussel de Centrale
Raad onder voorzitterschap van Prof. Opsomer.
Er werd een voorstel besproken om de bijeenkomsten van
de Centrale Raad in de toekomst om beurten in de ver
schillende provincies te houden. Na afloop van de bestuursbijeenkomst zouden de leden uitgenodigd worden
op een lunch en een eventuele gastspreker.
De eerstvolgende bijeenkomst van de Centrale Raad zal
plaatshebben op 2 oktober a.s. in het provinciaal domein
Bokrijk in Limburg. De gouverneur, dr. L. Rappe en de
vice-gouverneur van Brabant zullen de vergadering toespreken.
Daarna wordt een Kempische maaltijd gehouden in de
herberg "Sint Gummarus".
De heer Aelvoet heeft aan de Centrale Raad een tekst ter
bespreking voorgelegd i.v.m. de verfransende invloed van
de Leuvense universiteit. De tekst werd door de leden
eenparig goedgekeurd (de tekst werd reeds gepubliceerd
in het vorige mededelingenblad - zie ook het "erratum"
in dit nummer) .
Het V.V.A. was vertegenwoordigd op een bijeenkomst
van afgevaardigden van verschillende Vlaamse verenigingen waarop de wenselijkheid werd onderzocht om opnieuween "Verbond van Vlaamse verenigingen" op te
richten.
De Centrale Raad onderzocht tevens een voorstel van de
gouw Limburg i.v.m. het lidmaatschap. Hierbij werd ge
stipuleerd dat ten allen tijde buitengewone leden-nietacademici bij de Centrale Raad als lid kunnen worden
voorgedragen, wanneer het gaat om personen met buitengewone culturele of wetenschappelijke verdiensten. Er zal

echter niet worden afgeweken van het vereiste academische diploma.
Besproken werd de opmaak van het "Mededelingenblad".
De notulen van de Centrale Raad zullen in de toekomst
op een meer beknopte wijze in het Mededelingenblad
worden afgedrukt.
In september 1965 dient de Centrale Raad te worden
hernieuwd. Er wordt een "zetelaanpassing" voorgesteld,
waarbij slechts één afgevaardigde per vijftig leden in de
Centrale Raad zal zetelen, met een minimum van vier
afgevaardigden per gouw. De gouwbesturen dienen tegen
begin september een lijst met kandidaten toe te sturen.
De gouw Antwerpen heeft wegens haar groot aantal
leden recht op twaalf en de gouw Limburg op zes afgevaardigden; de andere gouwen op minimum vier afgevaardigden.
Gouw

Limburg

Samenstelling van het Gouwbestuur.
Erevoorzitter: L. ir. P. Nicolai, Gorsem (St. Truiden);
voorzitter: Dr. Stan Dessers, Hasselt;
vice-voorzitters: Apot. J. Biegs, Lanklaar en Dr. Fr. van
Hollebeke, Tongeren;
sektetaris-penningmeester: L. ir. Fr. Hendrickx,
Sint-Truiden;
leden: Not. Ev. Berben, Neerpelt - Ir. Fr. Deckers, Hasselt - Adv. J. Devleeschauwer, Hasselt - Dr. P. Cremers, Hasselt - Not. P. Eyben, Hamont - Not. M.
Fransman, Bree - Adv. Em. Jageneau, Tongeren - Dr.
W. Peumans, Rotem - Dierenarts J. Plas, Peer - L.
ir. J. Wieërs, Bilzen.

Gouw Antwerpen

Agenda van de clubavonden in het Rubenssalon, Groenplein te Antwerpen.
dinsdag 21 september te 20.30 u.
Lezing door Prof. Dr. L Massart, gewezen voorzitter van
de Nationale Raad voor het Wetenschapsbeleid, Rector
van het Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen, "Antwerpen als universitair centrum".
dinsdag 28 september te 20.30 u.
Lezing door de heer R. Vleugels, Directeur-Generaal van
de Haven van Antwerpen, "De uitbreiding van de Antwerpse haven".
dinsdag 5 oktober te 20.30 u.
Lezing door Mr. K. van Baarle, voorzitter van de
"Vlaamse Juristenvereniging", "De vernederlandsing van
het gerecht na 1932".
Wij maken er de Antwerpse leden attent op, dat in de
toekomst de bijeenkomsten telkens te 2 0 . 3 0 u. i.p.v,
het gerecht ná 1932".
Oproep tot de leden
Bij de aanvang van het akademisch jaar wordt de hernieuwing van het lidmaatschap in herinnering gebracht.
De spontane betaling kan heel wat werk en onkosten besparen. Daarom wordt het zeer op prijs gesteld indien de
lidmaatschapsbijdrage voor het akademisch jaar 19651966 nu reeds door de postrekening wordt vereffend.
Alle leden ontvangen NEERLANDIA en het nu maandelijkse MEDEDELlNGENBULLETIN.
De jaarlijkse bijdragen werden als volgt vastgesteld:
Leden
200 F
500 F
Steunende leden
Pas-afgestudeerden, gedurende de eerste twee
SO F
jaren ...
Postrekening nr. 4292.38
Verbond der Vlaamse Academici, Brussel.
Vanaf 1 november zullen de lidmaatschapskaarten ter inning over de post aangeboden worden aan de leden, die
vóór die datum nog niet betaald zullen hebben.
Over de aktiviteiten van het V.V.A. wordt U langs het
Mededelingenblad en in persmededelingen ingelicht.
Gedurende de laatste jaren mocht het V.V.A. zich verheugen in een stijgend aantalleden: nog te veel academici
blijven evenwel afzijdig. Ten einde ons verbond toe te
laten met meer gezag op te treden in de dagelijkse strijd
voor de Vlaamse ontvoogding, ware het wenselijk nog
veel meer afgestudeerden in onze aktie te betrekken.
Mogen wij op ieder van U rekenen om elk één nieuw lid
aan te brengen?

Verbetering
In het vorig nummer van het Mededelingenblad is een
vreemde drukfout geslopen bij het artikel "De Waalse
universiteit te Leuven". Het kopje vermeldt daarbij "en
West-Brabant" i.pl.v. VLAAMS-BRABANT. West- en
Vlaams-Brabant zijn begrippen die - voor de goede verstaanders - wel niet helemaal tegengesteld zijn, maar of
de lezers tot wie het memorandum op de eerste plaats is
gericht, in Vlaamse zaken tot deze categorie met vertrouwen gerekend kunnen worden is vers twee
Daarom
werde de oorspronkelijke titel hersteld: "De Waalse
universiteit te Leuven en VLAAMS-Brabant".
Red.

ERRATUM

Dr. J. Lebeer verontschuldigt zich bij de ev. lezers van I
zijn "Hulde aan professor Van de Wijer" voor de vele
fouten die erin voorkomen. Daar hij geen inzage had gekregen van de drukproef en niet terug in het bezit werd
gesteld van zijn tekst om te kunnen controleren en verbeteren, houdt hij er toch aan te verwittigen dat zeer
waarschijnlijk de letterverwijzingen in voetnoot 18, door
een verkeerd gedrukte punktuatie, ook naar een verkeerde aanhaling zouden kunnen verwijzen.
De vele andere fouten kunnen doorgaan als drukfouten
- hoe storend sommige ook mogen zijn.
Dr. P. Heuvelmans overleden
De voorzitter van de afdeling Brussel van het AN.V.,
dr. P. Heuvelmans, is op 27 juli Ll. te Knokke schielijk
overleden. Hij was ere-directeur van de Nederlandstalige
diensten van het Beknopt Verslag van de senaat. Dr. Heuvelmans werd te Antwerpen geboren in 1887 en was de
zoon van de Antwerpse volksvertegenwoordiger F. Heuvelmans. die in 1897 de zgn. taalwet-Heuvelmans ontwierp. Als filoloog was hij jarenlang collega van Ernest
Claes en Van Grieken als ambtenaar in het parlement.
In 1959 volgde hij Jozef Clottens op als voorzitter van
het AN.V.-BrusseL
Dr. Heuvelmans werd op 2 augustus te Schaarbeek begraven onder grote belangstelling en op het ereperk van
de begraafplaats aldaar bijgezet.
Brussel heeft eens te meer een vooraanstaande en gezag·
hebbende Vlaming verloren.
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