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Motie

Leuven

"De Centrale Raad van het Verbond der Vlaamse Academici
vergaderde op 15 juni Il. om de door de huidige regering
voorgenomen beperking van steun aan Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijke Vorsing te onderzoeken.
De Centrale Raad laakt deze regeringsopzet omdat hij de
belangen van de gemeenschap van morgen op intellektueel,
sociaal en ekonomisch vlak schaamteloos benadeelt.
De Centrale Raad tekent protest aan tegen de niet te verantwoorden werkwijze door het beleid toegepast bij het nemen
van een zo gewichtige beslissing (die het gehele volk aanbelangt)
in de loop van een gesprekje gevoerd in het milieu van een
plukje personalireiten! (van de a zo bekritiseerde gezagskrisis,
is het een afdoend staaltje! )
De Centrale Raad waarschuwt het beleid ervoor dat zo deze
voorgenomen steun-beperking de niet-overheveling van Lovanium
Wallonië in de hand moet werken, deze zet het Belgisch gezagsapparaat - zoals nooit te voren - in diskrediet zal brengen."

Het Koördinatiekomitee
Taalregeling Hoger Onderwijs heeft
kennis gekregen van de voorbereiding van een akkoord m.b.t.
de universitaire expansie waarbij de Leuvense universiteit de
wettelijke toelating zou krijgen haar Franstalige afdeling over te
hevelen naar de rand van het arrondissement Hoofdstad-Brussel
en zulks in kompensatie tot het toekennen van een nieuwe
vestigingsruimte aan de Vrije Universiteit Brussel in het Brusselse.
Hierop werd in de Kamerzitting van 17 mei jl. van Brusselse
zijde duidelijk gezinspeeld. Het Koördinatiekomitee
eist dat, de
Vrije Universiteit Brussel volwaardig zou worden gesplitst. Het
staat daarom op het standpunt dat zij zonder meer recht heeft
op een konsekwente uitbreiding in haar eigen ressort, het tweetalig arrondissement Hoofdstad-Brussel.
Het Komitee vreest, dat de nationale belangen en de behoeften
van de universiteiten bij mogelijke kompromissen tussen machtsposities, deze over het hoofd worden gezien en wijst in dit
verband op het gevaar van uitbreiding van de schoolstrijd tot
het terrein van het Hoger Onderwijs.
Het Komitee herinnert aan het eenparig verzet van de Vlamingen
tegen iedere vestiging van de Franstalige afdeling die de verfransing van Vlaams Brabant in de hand zou werken en de onsoeiale
Brusselse Driehoek tot stand zou brengen. Het staat daarom even
afwijzend tegen de overheveling van de Franstalige afdeling naar
Brussel als tegen haar behoud te Leuven of een vestiging op de
taalgrens.
Het Komitee is van oordeel dat een werkelijke samenwerking
tussen beide afdelingen van de Leuvense universiteit moeilijk
zal blijven zolang iedere afdeling zich niet ongehinderd kan
ontplooien in haar eigen taalgebied.
Het Komitee stelt voorop dat de Vlamingen vooralsnog geen
enkele nieuwe Franstalige inplanting Hoger Onderwijs te Brussel
kunnen aanvaarden die niet met een gelijkwaardige Nederlandstalige realisatie zou gepaard gaan.
Gelet op het feit dat het overbrengen van de gehele Nederlandse
afdeling van de Leuvense universiteit naar Brusselonmogelijk
en
ondenkbaar is, verzet het Komitee er zich tegen dat de Hoofdstad
en haar omgeving door de Franstalige afdeling verder zouden
verfranst worden. De oplossing van het probleem-Brussel zou
daardoor nodeloos bemoeilijkt worden,
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In januari jl. waren de Vlaamse verenigingen bereid in te gaan
op de wens van de studenten de demokratisering te koppelen
aan de overheveling.
Het V.V.A. heeft zich daartegen verzet, en gedreigd zich terug
te trekken uit het Koördinatiekomitee. Daarbij was het V.V.A.
van oordeel dat de demokratisering een afzonderlijk probleem
is dat alle universiteiten aanbelangt en niets te maken heeft met
overheveling van de Franstalige afdeling vall de KUL en de
beveiliging van Vlaams Brabant, en dan ook afzonderlijk moet
behandeld worden.
De feiten hebben intussen uitgewezen dat we het bij het rechte
eind hadden en dat versnippering van krachten gevaarlijk zou
kunnen zijn. Het Koordinatiekornitee is dan ook teruggekeerd
naar het uitgangspunt van bij de oprichting, zoals wel blijkt uit
navolgende stukken: een SOS van 22-6-'67 en een motie van
28-6-'67.

Frans

naar

Brussel?

(22-6-'67)

Het Komitee vestigt er de aandacht op dat iedere verdere
Brusselse centralisatie zowel door Walen als door Vlamingen
verworpen wordt en in tegenstelling is met de algemene strekking
tot dekoncentratie.
Bekommerd om de goede verstandhouding
tussen Walen en
Vlamingen is het Komitee tevens bezorgd voor de rechtmatige
belangen van Wallonië en vreest dat de Franstalige Leuvense
universiteit, te Brussel gevestigd, zich definitief als een FransBrusselse en niet als een Waalse instelling zou affirmeren.
Het Komitee herinnert ten slotte aan zijn standpunt dat de
vestiging van de Franstalige afdeling in Wallonië een Waalse
aangelegenheid is; het verzoekt de Vlaamse akademische en
politieke gezagsdragers in overleg met de Waalse gezagsdragers
naar een oplossing te streven die aan Wallonië voldoening schenkt
alsook iedere Waalse eis te steunen tot het kiezen van de best
geschikte vestigingsplaats in Wallonië indien deze geen gevaar
inhoudt voor het Nederlandstalige karakter van Vlaams Brabant.
Motie.

28 juni 1967.

Het Koördinatiekomitee
Taalregeling Hoger Onderwijs vernam
dat sommigen ervoor ijveren heel Brabant te ontsluiten voor
universitaire initiatieven met de bedoeling de Franstalige KUL
naar het Brusselse over te plaatsen.
Het Komitee konstateert dat op een dergelijke overplaatsing
reeds een tijd geleden in de Kamer werd gezinspeeld.
Het Komitee kan niet aanvaarden dat er enerzijds een bestedingsbeperking op universitair gebied wordt doorgevoerd en men
anderzijds universitaire centra zou opstapelen in de streek die
relatief reeds het grootste aantal universitairen telt en waar een
eventuele inplanting veruit het duurst zou zijn.
Het Komitee verzet zich tegen deze voortschrijdende Brusselse
machtsuitbreiding en centralisatie en acht daarom de uitbreiding
van Franstalig universitair onderwijs in het hoofdstedelijk gebied
in tegenstrijd met het nationaal belang.
Het Komitee is er zeker van dat de oplossing van het probleemBrussel daardoor nog moeilijker zou worden.
Het Komitee oordeelt dat het ware belang van Wallonië eist,
dat nieuwe Franstalige vestigingen in Wallonië zelf dienen te
geschieden.
Het Komitee is er bezorgd om dat een ordeloze vermenigvuldiging
van universitaire vestigingen in de Brusselse omgeving in feite een
schoolstrijd op het terrein van het hoger onderwijs tot gevolg
moet hebben.
Het Komitee roept alle Vlamingen zonder onderscheid van
politieke of levensbeschouwelijke overtuiging op om front te
vormen tegen een eventuele overplaatsing van de Franse KUL
naar Hoofdstad-Brussel, tegen de uitvoering van de voorziene
Triangle du très grand Bruxelles en iedere poging tot verdere
verfransing van Vlaams Brabant.
Het Komitee herinnert aan zijn standpunt, dat de inplanting
beperkt moet blijven tot Frans en Nederlands postgraduate
onderwijs in Hoofdstad-Brussel en het verzet zich a fortiori tegen
elke verdere uitbreiding van Franstalige inplanting.

Bijdragen
De Centrale Raad heeft de bijdrage voor volgend akademisch
jaar bepaald op:
500 fr. en meer voor steunende leden,
250 fr. voor gewone leden,
100 fr. voor pas-afgestudeerden (gedurende twee jaar),
100 fr. voor de echtgenote, die dan "bijlid" wordt.
Onze leden kunnen nu reeds hun bijdrage storten op onze
postrekening:
4292.38 v Ih Verbond der Vlaamse Academici,
Brussel. De penningmeester zal dankbaar zijn voor het extra-werk
dat hem uit handen wordt genomen door een vroege en vlotte
betaling.
Eindhoven
De Sociëteit Concordia, die in 1786 werd opgericht, en wier
voorzitter Dr. Vredegoor is, heeft het initiatief genomen om in]
Eindhoven de kulturele banden tussen Nederland en Vlaanderen
hechter te maken. De laatste jaren is dat initiatief, dat eerst
bescheiden sprak van kulturele dagen, uitgegroeid tot prestaties
die maanden duren. Op zaterdag 7 oktober 1967 wordt tijdens
het Vlaams Festival een dag van het V.V.A. gehouden.
Die dag reizen onze leden met cars en privé-auto's vanuit
Antwerpen naar Eindhoven, waar een middagmaal wordt geserveerd in het ultra-moderne Evoluon-complex, waar de Philipsfabrieken de allermodernste snufjes hebben tentoongespreid op
het gebied van al wat van ver of dichtbij met elektriciteit iets
te maken heeft. Enkele uren van de middag zullen zeker besteed
worden aan het bezoeken van dat Evoluon-complex.
Circa 17 uur wordt ons dan in het gebouw van het Academisch
Genootschap een aperitief aangeboden, waarna een Brabantse
koffietafel klaar staar, 's Avonds kunnen we in de Globezaal van
de Stadsschouwburg
een première-programma
met Jef Burm
beleven. Na die vertoning hebben we dan nog wel de gelegenheid
om er een onderonsje van het V.v.A. van te maken.
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de sekretaris van V.V.A.Antwerpen, Lic. P. Mulder, Hoogpadlaan 70, Ekeren 2; daar
kunt u thans al inschrijven.
Zaterdag 7 oktober 1967 is een dag die vrij te houden is voor
Eindhoven'
Laarne
Op 23 september 1967 vergaderen de leden van de Centrale Raad
in het kasteel te Laarne. Daarna zullen ze samen met de leden
van V.V.A.-Oost-Vlaanderen
aanziten aan het souper-met-tafelredenaar dat te 20 uur begint. Het verjongd bestuur van OostVlaanderen begint met die feestelijke bijeenkomst een nieuw
akademiejaar. Het is de bedoeling een reeks bijeenkomsten te
doen plaatsvinden waar de oude vrienden elkaar kunnen weerzien.
Brabant
Mr. P. Beeckman, Voorzitter Brabant schrijft: "Het is dringend
noodzakelijk dat ook in Brabant, door het opnemen van jonge
elementen in het bestuur, de werking van het V.V.A. vernieuwd
wordt. We zullen daartoe kontakt zoeken met de jongeren van
die afdeling. Suggesties van leden uit andere afdelingen zijn ook
welkom op het centraal sekretariaat."
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