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Koördinatiekomitee

Motie

Taalregeling
Het Verbond

der Vlaamse

Academici

Hoger

Onderwijs

stelt vast dat eens te meer een deftige wanstaltigheid
in het leven werd geroepen dank zij de verenigde
inzet van Koning, Minister van Landsverdediging
een plukje gewezen en aktuele kabinetsfiguren,

en
door

generaal Vivario te benoemen tot hoofd van de Belgische legerstaf;
verwerpt

de personaliteit

Verklaring
Het Koördinatiekomitée

van generaal Vivario,

niet

gen uit alle strekkingen
universitaire

1. om zijn gebrek aan intelligentie,

2. om zijn koppige wil het Nederlands

expansie onderzocht.

Het Komitée waarschuwt de openbare mening ervoor dat
-

taal ge-

sproken door de meerderheid in het rijksleger niet te hebben willen assimileren (het Engels well)
3. om zich te hebben laten benoemen tot een ambt
dat hij niet op waardige wijze vervullen

achter de geheimzinnigheid

de uitdaging verricht
het bestendigen

schijnsel

van de beruchte driehoek Leuven-Brussel-Waver
wordt

voorbereid,

o.m. door

verder

het plan fakulteiten

van

Leuven-Frans naar Woluwe over te brengen.

kan;

door allen die bij-

van een guur

van een fundamenteelongezonde

waarmee de expansieplan-

nen van Leuven-Frans omhuld blijven, het totstandbrengen

Na de massabetoging
dragen

heeft in zijn

problemen van de

zegge onaanpas-

baarheid bij veranderde toestanden.

veroordeelt

Hoger Onderwijs,
Vlaamse verenigin-

zijn aangesloten,

jongste plenaire zitting verschillende

om zijn Waalse af- en herkomst, maar wel

tot

Taalregeling

waarbij alle grote niet-partijpolitieke

bijver-

staatsorde.

Komitée eist dat er onverwijld een principiële
ZOll

getroffen

volledig
Brussel, 2 januari 1968.

van 5 november is het in naam

van de overgrote meerderheid van de Vlamingen dat het
beslissing

worden om Leuven-Frans geleidelijk

maar

naar een Waals centrum over te plaatsen

dienst van de Waalse gemeenschap.

in

Het Komitée verzet zich krachtdadig
plaatsing

ook

van

Leuven-Frans

tegen welke overnaar

de

Brusselse

agglomeratie.
Het Komitée bezweert de Vlaamse volksvertegenwoordiging in dat opzicht geen enkele toegeving
waarschuwt
vankelijk

er uitdrukkelijk

te doen. Het

voor dat, hoe beperkt aan-

een of andere inplanting

in het Brusselse ook

moge schijnen, zulks als een aanloop

is voor verdere

realisaties in de zin van de beruchte driehoek.

Waar wordt dat geld opgehaald?
In 1963 werd voor 57 % een beroep gedaan op partikuliere instellingen, voor 40 % werd het RÜk aangesproken en het saldo van
3 % werd gestort door provincies en gemeenten.
De partikuliere geldmiddelen werden in het eigen milieu aangewend voor eigen industriële doeleinden.
De rijksmiddelen werden ten belope van 31 % aan het Hoger Onderwijs besteed; 24 % werd uitgekeerd aan wetenschappelijke rljksins:ellingen, 8 % aan semi-officiële instellingen, en het saldo (zünde
37 %) werd ter beschikking gesteld van krediet-verlenende organismen. Die betaalden voor met beurzen bezoldigde onderzoeksopdrachten en andere subsidies.

Het Komitée dringt er daarom bij de regering op aan dat

Welke ZÜn die krediet-verlenende

zij een duidelijk antwoord zou verstrekken

op de parle-

1. Het Nationaal Fonds voor Wetenschappelük

mentaire vraag van Senator

of n.1. in ruil

Dequeecker,

voor het afstaan van het Etterbeekse Oefenplein aan de
Brusselse universiteit de regering er zich toe verbonden
heeft de ontsluiting
vrije universiteiten

van geheel Brabant voor de twee

Anderzijds

heeft

vernomen

Universiteit

Brussel haar begrotingen en haar rekeningen

heeft ingediend zonder de besluiten
die een verantwoording
per taalstelselopleggen
Ministerieel

dat de Vrije

in acht te nemen

van het gebruik der staatsgelden

Onderzoek (1928).

Geneeskundig

3. Het Fonds voor Kollektief FundamenteelOnderzoek

Ondefoek

(1961).

Instituut voor Kern-Wetenschappen (1947).

5. Het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelük Onderzoek in Nijverheid en Handel (1944).
6. De Dienst voor Proto-Typen.
7. De Universitaire Stichting.

(Kon. Besluit van 16-9-1966 en

Besluit van 12-4-1967).

Het Komité beschouwt dat als een miskenning van de
soevereine

Wetenschappelük

4. Het Interuniversitair

te doen goedkeuren.
het Komitée

2. Het Fonds voor
(1957).

organen?

macht van regering en parlement en vestigt

de aandacht van alle parlementsleden

op die onderno-

krattsehe houding. Het dringt bij de parlementsledenaan
op een nauwgezette studie van de universitaire boekhoudingstukkendie thans op de griffie van Kamer en van
Senaat te hunner beschikking staan.
12december 1967.

Hoe verdelen die instellingen hun geld tussen nederlandstalige en
franstalige vorsers in België, het paradijs van de "deftige wanstaltigheden"?
De ontleding van het voorhanden cijfermatertaal geschiedde met
een voorbeeldige inzet van het geweten, teneinde elke niet te
verantwoorden konklusie te weren.
Binnen het enge ruimtelljke bestek van ons "Mededelingenblad"
ZÜn we ertoe genoopt een sobere toelichting na te streven.
In één zin dan: de bedeling aan de nederlandstaligen is katastrofaal voor henzelf, voor Vlaanderen en ook voor het RÜk.
De oorzaken van die ongelüke verdeling en de middelen die
dienen aangewend om de situatie recht te zetten, werden door
Prof. Maria H. A. de Groodt-Lasseel met nauwgezetheid ontleed.
Zij weze er hartelijk voor gefeliciteerd.
Het betoog werd gepubliceerd in het maandblad "Streven", aug.sept. 1967.
Onze leden mogen schrijven aan Prof. Maria H. A. de GroodtLasseei, Spelierslaan 11 Kapellen (Antwerpen) om een overdruk
van haar artikel gratis toegezonden te krijqen.

Wij

nodigen

U uit te lezen

Drs.

M.

COPPIETERS, Volksvertegenwoordiger:

.Lrntversrtatre

Ekspansie. Voor of tegen Vlaanderen?".
Prof. M. H. A. DE GROODT-LASSEEL: "De Fiinanciering van het
Wetenschappelük Onderzoek".

Een onbaatzuchtig .wetenschappeüik" onderzoek wordt al of niet
gev:Jlgd door welslagen. Zo ja, dan wordt het "toegepast" onderzoek, dat uiteindeljjk de ekonomische en de kulturele bloei van
een gemeenschap bevordert.
Zo doet zich, heden méér dan ooit, het stramien voor van de
technische, ekonomische en sociale evolutie.
Wetenschappelük onderzoek vergt apparatuur en bezoldigde vorsers; beide elementen eisen een stevige financiering.
In België werd, in 1928, het Nationaal Fonds voor Wetenschappelük
Onderzoek gesticht. De instelling mobiliseert geld ten gerieve van
het wetenschappellik onderzoek, en ze bedéélt steun en subsidies.

Laat de Vlaamse Volksgemeenschap de assepoes ZÜn in de Belgische universitaire keuken!
Laat RÜk en laat Kerk er zich voor inzetten!
Roep universitaire instellingen in het leven, maar doe het ZÓ, dat
er in Vlaanderen slechts in een achttal takken de graad van kandidaat in een of andere wetenschap kan worden toegekend, terwijl
er in het Walenland in twaalf fakulteiten een kandidaatsgraad kan
verworven worden! .
Pest de Vlamingen zoveel als het kan, en nog méér, door een
franstalige universiteit binnen de grenzen van het nederlandssprekende gebied te behouden, door een tweede centrum van
diezelfde taal ernaast te vestigen eventjes voorbil de taalgrens,
en, ètndelijk, door een derde centrum van Franse taal te vestigen
binnen het hocfdstedelijk, zoqenaamd-xtweetaltq" gebied!

Laat 'Iogards' en 'cabotins' elkaar onderling flink verstaan om
Brussel nog steviger te verfransen, spijt het protest van de meerderheid der rüksbevolking!

BRIEF 1,

Laat de kerkelijke 'inrichtigende macht' het katoliek belang in
Wallonië prijsqeven ... om "l'université catholique de Louvain"
geleidelük over te planten binnen 'un très grand Bruxelles' om er
de Vlamingen akkuraat te verduwen en te verdringen.

Waarde Voorzitter en Vriend,

Laat de Christelljke Volkspartij, in zaligmakende obediëntie, geheel Brabant openzetten voor een vierdubbel stel universiteiten ..
ten nadele van alle andere Belgische provincies!
Dat is geen knoeiboel scheppen! Het is alleen maar het universitair bestel gebruiken als middel tot het verpletteren van elke
Vlaamse gelükwaardigheid in de hoofdstad.
Laat niet toe dat de Vlaamse Volksvertegenwoordiging inzicht
verwerve in de aanwending van staatssubsidies voor de Vrije
Universiteiten! De gemeenschap zou immers kunnen vernemen hoe
de besteding ervan alle billijkheid tart.
Laat aan de Vrüe Universiteit Brussel toe gelden op te strijken
voor twee universiteiten, terwljl één ervan slechts de schim is
van wat ze zou moeten ZÜn...
Neen, geen biezondere wettelijk getroffen maatregelen teneinde de
Vlaamse achterstand en achteruitstelling op te halen inzake afgeleverde diploma's (in 1963: 3400 diploma's Frans stelsel tegenover
2500 Nederlands stelsel).
Derqelijke maatregelen zouden een vergoeding betekenen voor
aangedaan onrecht...
Het Belgisch Beleid is immers onverguisbaar, en dat vanaf 1830!
Laat de kerkelijke overheid 'inrichten', maar ZÓ, dat zü de Vlaminghaters de beschermende hand boven het hoofd kunne houden.
Laat ze zeven franstalige vertegenwoordigers afvaardigen naar de
'biezondere kommissie' van de N.R.W.B. (Wet van 9 april 1965),
naast DRIE nederlandstaligen! ..
Laat aan de beruchte 'Inrichtende Macht' toe niets te veranderen
aan het organiek reglement van de K.U.L.. Zo hoeft het bestaan
van twee autonome universiteiten niet te worden erkend en kan de
Eenheid (in haat, kamp en wrevel) voorttieren ..
Neen, geef het de Vlamingen niet!
De demografische verhoudingen ZÜn te gevaarlÜk.
Verbeeld je: indien Vlaanderen het aantal universitairen telde in
verhouding tot zijn bevolkinqscijfer, dan zou het Vlaamse aantal
hoger liggen dan het Frans effectief ...
Cela n'est pas de jeu! Zo iets is onduldbaar!
De echte, ware demokratie is een té gevaarlüke experiment!
Het betoog van Drs. Maurits Coppieters is anders gesteld, maar
de inhoud is dezelfde.
HÜ schraagt en stut zijn toelichting met cijfermateriaal en met
uitspraken van politici en van andere verantwoordelljken.
Het is een pikant voorsmaakje van wat binnen de komende jaren
zal te horen vallen in een RÜk, waar 1001 misstanden nog zullen
dienen uitgeroeid.
De bestelling van het traktaat kan geschieden bÜ de auteur, Van
Geertstraat 16, Sint-Amandsberg.

Dr. Jur. R. VANDEZANDE, Voorzitter van het Verbond van Vlaams
Overheidspersoneel: "De Perspektieven van de Vlaamse Ontvoogding in Overheidsdiensten".

Een ontleding van de zeer belangwekkende inhoud willen we reserveren voor een volgend "Mededelingenblad".
Ondertussen wensen we aan onze leden twee brieven voor te
leggen. Ze werden door de auteur van het traktaat gericht tot de
Algemeen Voorzitter yan het V.v.A.

Brussel, 5 mei 1967.

Enkele maanden geleden beloofden we U kosteloos een
brochure toe te sturen over de taalwet van 2 augustus
1963.
Met genoegen voldoen we nu aan deze belofte, Het is
wel met vertraging maar U zal er thans ook een nuttiger
gebruik van kunnen maken. Immers, het lag in onze bedoeling U een kleine inventaris te geven van onze positie
in de centrale overheidsdienst in afwachting van de uitvoeringsbesluiten van de jongste taalwetten.
Na het verschijnen van de uitvoeringsbesluiten op 3 december 1966,hebbenwe gemeend dat het half werk zou
zijn Indien we U niet zouden inlichten over de inhoud en
draagwijdte van deze besluiten.
De brochure werd derhalve uitgebreid en vervolledigd
met een diagnose van de uitvoeringsbesluiten dd. 30
november 1967.Wij stellen U aldus in het bezit van een
volledig en objectief overzicht van de huidige positie van
de Vlaamse ambtenaren in overheidsdienst zoals deze
voortvloeit uit de jongste taalwet en de uitvoeringsbesluiten.
Wij hopen dat U een nuttig gebruik van deze brochure
zal maken en Uw collega's. niet-V.V.O.-Ieden, beter zal
kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van het bestaan van het V.v.O ..
Aan nieuwe leden zal de brochure kosteloos worden
toegezonden, terwijl andere belangstellenden deze brochure tegen storting van 50 fr. op postrek. nr. 962.54van
het V.V.O., Elsenesteenweg 8, Brussel 5, kunnen bestellen.

BRIEF2.
Brussel, 20 november 1967.
Waarde Voorzitter en Vriend,
OvereenkomstigUw verlangenschrijf ik U met betrekking
tot mijn brochure "De perspektieven van de Vlaamse
ontvoogding in overheidsdienst". Ik had dit reeds vroeger
moeten doen, doch U zult wel willen begrijpen dat dit
omwille van de 5-November-betogingniet vroeger kon.
U waart van oordeel dat er via het V.v.A., waarvan ook
vele mijner leden en ikzelf lid zijn, geld zou moeten opgehaald voor mijn bovenvermelde brochure. Ik laat het
vanzelfsprekend aan U over te oordelen op welke wijze
dit zal gebeuren. Ik dank U in elk geval voor uw interesse. Het drukken van deze brochure is voor het V.v.O.
een zeer grote investering geweest. Ik meen dat er nog

± 4.000 exemplaren voorradig zijn. U weet waarschijnlijk
ook dat wij onze standing

verhoogd

huren van 3 lokalen in de Koningsstraat
1 november II. ons nieuw sekretariaat

is ondergebracht.

thans naar aanleiding van ons 10-jarig bestaan eindelijk
het Maquis,

die veel gelijkenis

gekomen.

Daarom

5 mrt.

"Tijl Uilenspiegel".

Oost-Vlaanderen
-

Vóór eind februari
gekondigd,

hebben met

de

ook zou het ons veel

1968 wordt een vergadering

waarop een volksverteqepwoordiqer

nieuwe

Nederlandse

politieke

partij

spreken over: "Politieke Hervormingen

genoegen doen mochten wij door de verkoop van deze
brochure en buiten de verspreiding

1968: Dr. Sc. R. Geyselinck:

168, waar sinds

De uitrusting ervan heeft veel geld gekost, doch wij zijn
uit de omstandigheden,

27 febr. 1968: Vastenavondfeest.

hebben door het

aanvan

D 66 zal

in Nederland".

van de Vlaamse ge-

dachte, ook nog wat geld in het bakje kunnen brengen.

Het

Koördinatiekomitee

Taalregeling

heeft nog een aantal eksemplaren
Met genegen groeten,

het

colloquium

.Llnlversitelt

Hoger

Onderwijs

van de syllabus van

en Volk"

(22 april 1967,

Dr. Jur. R. Vandezande

Brussel). Onze leden kunnen een eksemplaar

Algemeen Voorzitter.

door storting van 100 fr. op postrek. 94734 van de Kredietbank

te Wezembeek-Oppem

bekorf,en

(voor rek. nr. 10.300).

Mogen we bij onze leden aandringen op een gunstig beantwoorden
van de oproep?

We herinneren

u

aan de bespreking in Mededelingen
werk

Uit de Gouwen

van

de "studiegroep

.Federalisme,

6 (juni 1967) van het

katolieke

utopie of mogelijkheid".

hoogstudenten":
Het is in november

van de pers gekomen en vormt een heel boek, nl. 280
blz .. De prijs is ongewijzig·d: 70 fr ..

Antwerpen
-

Op 26 dec. 1967 overleed
Auguste

Mathys

(geb.

te Mortsel Dr. Germ. Fil.

te

Sint-Truiden,

Mathys was lid van de Antwerpse
Vergaderingen
Antwerpen,

1898). Dr.

gouwraad.

in het .Fiubenssalon".

"Overwoekerde

paden",

Groenplein 9 te

prijswinnaar

192 blz. 50 fr., roman over

Knut Hamsun (verscheen

.Boma-Vlaanderen".

6 febr. 1968: Dr. Jur. Van Alsenoy,

vrederechter:

"De

Mode".

"Pang-pang",

politieke

in november).

kartoens, 48 blz. 20 fr ..

anti-militaristische

kartoens,

48

blz.

20 fr., verschenen in april '67.
Mertens,

bouwkundig

Hoofdingenieur

Lab. Borgerhout:

Ekonomie en Psychologie
Havenproblematiek"

Water-

"Techniek,

der Nationale

.

20 febr. 1968: Prof. Dr. M. Janssens, Hoogleraar aan de
K.U.L.: "Schrijvers

Aanbevolen

-

o.m.

de repressie en de kolaboratie van de Noorse Nobel-

om 20.30 uur:

13 febr. 1968: Ir. A.

Andere uitgaven van de studiegroep:

van nu".

"Antwerpens

toekomst

en de moderne ontwikkeling

van het havengebied",

100 blz., 70 fr., komt weldra

van de pers.
Die uitgaven zijn verkrijgbaar
lieke Hoogstudenten,

bij: Studiegroep

Antwerpen-l.

voor:
Private Spaarkas
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