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Nieuw taalincident

bij het N.F.W.O en F.W.G.O.

Het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid stelt,
na grondige studie, volgend taalincident aan de kaak
en wenst dit openbaar te maken.
Bij Kon. Besluit van 11 maart 1966 werd 10 miljoen Fr.
ter beschikking gesteld van het Fonds voor Wetenschappelijk Geneeskundig Onderzoek (F.W.G.O.) voor
het subventioneren van programma's uitgaande van de
farmaceutische nijverheid. Deze som werd door een
gemengde kommissie, Komitee voor het Farmaceutisch
Onderzoek genaamd, verdeeld onder 5 firma's waarvan
4 Franstalige (Christiaens, Labaz, RIT en DCB) en
1 Nederlandstalige, de firma Janssen Pharmaceutica uit
Beerse (Turnhout).
De firma Janssen Pharmaceutica deed bedoelde aanvraag
in het Nederlands op 29 september 1966 en ook alle
verdere briefwisseling van en naar het F.W.G.O.
geschiedde in het Nederlands. De firma Janssen bezorgde
aan het Fonds tevens een Franse vertaling van het
projekt ten behoeve van de Franstalige leden van de
beoordelingskommissie .
Het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid stelde
vast:
1. dat het F.W.G.O. aan de Nederlandstalige leden
van de beoordelingskommissie voor Farmaceutisch
Onderzoek enkel de Franse vertaling van het projekt
ter beschikking stelde;
2. dat in de Nederlandstalige versie van het 3ge jaarverslag van het N.F.W.O. het onderzoekprojekt van
de firma Janssen enkel in het Frans vermeld staat
(blz. 84).

Het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid deelt
de verontwaardiging van de navorsers en geneesheren
uit het Vlaamse land en wenst openlijke verontschuldigingen van het F.W.G.O., gezien een Nederlandstalige
firma ten onrechte in een verkeerd daglicht werd
geplaatst.
De Schakel
Na de jongste wereldoorlog zijn talrijke Vlamingen
uitgeweken naar Argentinië. Ze vormen er thans met
hun gezinnen een gemeenschap van enkele duizenden.
Velen hadden het in den beginne zeer lastig om het
hoofd boven water te houden, doch allen hebben zich
erdoor geslagen. Intussen organiseerden ze zich om
hun erfdeel te bewaren. Zo ontstond de vereniging
"Vlaanderen in Argentinië" met het maandblad "De
Schakel". Dat maandblad brengt nieuws over de Vlamingen in Argentinië en houdt hen op de hoogte van de
Vlaamse strijd hier. Door artikelen in het Spaans worden
Argentijnse vrienden ingelicht over de juiste toedracht
van zaken op Vlaams gebied.
De heer Gerard Blaton, die zelf negen jaar in Argentinië
verbleef en oud-voorzitter van de afdeling Brugge
K.V.O.H.V. is, wenst de Vlamingen in Zuid-Amerika
te steunen en hun levenswijze hier bekend te maken.
Eén middel daartoe is een abonnement op "De Schakel"
(150 fr. per jaar, P.R. 913165, G. Blaton, Brugge).
Een ander middel is een avond over de "Argentijnse
Vlamingen", met kleurdia's. Wie daarvoor belangstelling
heeft, kan verdere inlichtingen op het sekretariaat
V.V.A. krijgen.
-,

West-Vlaanderen.

Het leven in de afdelingen
Antwerpen:
bijeenkomsten
(voorheen 21 uur).
maandag 25/9: Minister
mentaire anekdoten.

in het

van Staat

dinsdag 3/10: Ir. G. C. Lange:
eenheid strevend Europa.

Rubenshof
Achiel

Het

te 20.30

van Acker:

deltagebied

uur

Parle-

in het naar

zaterdag 7/10: gezamenlijke uitstap per autocar naar Eindhoven;
.Zuidnederlandse ontmoetingen". De leden van het V.V.A. uit
alle gouwen worden uitgenodigd (zie Mededelingen 7/8).
Limburg:
bijeenkomsten in het rest. Victory te Hasselt.
Opening van het seizoen met een gezellig avondmaal
rest. Victory einde sept.- begin okt ..
vrijdag 17 november:
mentaire figuren.

Kamervoorzitter

Il1

In een vorig nummer reeds werd uw aandacht gevestigd op de
V.V.A.-dag te Eindhoven op 7 oktober a.s .. Aan de leden die
de avond niet vrij konden houden, maar wel in de dag vrij
zijn, raden we een studiedag aan van de K.N.I.V .. Wie zeer
ijverig is kan in de voormiddag te Brussel deelnemen aan de
bespreking in het Paleis voor Kongressen en tegen 17 uur In
Eindhoven zijn!

Achiel van Acker: Parle-

5 november

2e helft februari '68. Lic. Jas Wilmots: Nederlands in Duitsland.
Akkoord voor lezing zonder datum: ambassade van de republiek
Indonesia.
Nog voorzien zonder vaste datum: galabal, uitstap naar de Deltawerken en samenwerking met andere verenigingen, voorn.
K.V.I.V., voor andere ledenvergaderingen.
Campinia

Het bestuur gaat op de vorig jaar ingeslagen, suksesrijke, weg
voort en rekent op een even levendige belangstelling vanwege
de leden. De besprekingen voor de reeks bijeenkomsten zijn
nog niet afgelopen, het programma volgt later.
We hebben kontakten met een plaatselijke vereniging van
acadernici met het oog op een aansluiting bij het VVA. We
rekenen erop dit jaar met een kern in Brugge opnieuw van
wal te steken.

Academlca.

Op het ogenblik dat deze kopij moet ingezonden worden, zijn
de onderhandelingen met de sprekers nog niet allemaal beëindigd, zodat we het volledig programma (ten minste maandelijkse bijeenkomsten) nog niet kunnen opmaken.

Brabant,
De kern Oost-Brabant (Leuven-Tienen-Aarschot-Diest)
heeft
drie bijeenkomsten voorzien, waarvan de datum echter nog
niet met zekerheid kan vermeld worden. De leden zullen tijdig
de uitnodiging ontvangen voor de eerste bijeenkomst, die
begin oktober doorgaat.
Brussel is begonnen met het leggen van kontakten met andere
verenigingen om tot een samenwerking van alle academici in
Brussel te komen.
Halle: er zullen kontakten gelegd worden met het doel gezamenlijk de vergadering te Brussel bij te wonen om na een tijd
over te gaan tot het herstichten van de kern Halle.

Het Koördinatiekomitee
Taalregeling Hoger Onderwijs en het
Koördinatiekomitee
Brussel, samenwerkend onder de benaming
"Nationaal Komitee 5 november", hebben besloten op die datum
een grootse betoging te Antwerpen te organiseren. Die betoging
moet een topgebeurtenis worden op het gebied van Vlaamse
eenheid en weerbaarheid. Ze moet een overweldigend sukses
kennen, zodat er politiek resultaat uit voortvloeit. Het presidium,
bestaande uit de heren P. Daels, W. Debrock, C. de Ridder,
A. Gerlo, W. Opsomer, V. Portier, E. van Cauwelaert, R. Vandezande, M. van Haegendoren en A. Verhulst, rekent er stellig op
dat allen dadelijk aan het werk zullen gaan, zeker alle V.V.A.leden, opdat de betoging moge slagen.
De konkrete motieven, waarvoor zal betoogd worden, kunnen
als volgt worden omschreven:
1. volledige overheveling Leuven-Frans naar Wallonië en autonomie Leuven-Nederlands;
2. volwaardige verdubbeling van de Brusselse universiteit;
3. volstrekte toepassing van de taalwetten;
4. geen verdere uitbreiding van de Brusselse olievlek, die dient
beperkt tot de 19 gemeenten;
5. uitbouw van een volledig Nederlandstalig
onderwijsnet te
Brussel;
6. speciaal statuut voor hoofdstad-Brussel;
7. maatregelen ter beveiliging van Vlaams-Brabant.
Bergen-op-Zoom.

Oost- Vlaanderen.
Bij het verschijnen van dit blad is de openingsvergadering
van het akademisch jaar reeds achter de rug (23 sept. in het
kasteel te Laarne, een souper-met-tafelredenaar).
Het bestuur
heeft maandelijkse bijeenkomsten voorzien, de onderhandelingen zijn echter nog niet beëindigd, zodat het programma in
een volgend nummer zal meegedeeld worden.

Het Algemeen Nederlands Verbond, Afdeling Noord-BrabantZeeland, organiseert op donderdag 19 oktober a.s. een tocht
naar Bergen-op-Zoom, met bezoek aan de gemeentewerken,
ontvangst op het stadhuis, Brabantse koffietafel en toeristische
attrakties. Belangstellende V.V.A.-leden kunnen op het Verbondssekretariaat terecht voor meer inlichtingen.
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