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Wij

en Leuven

MOTIE van 1 februari 1968

MOTIE van 17 januari 1968

Het Verbond der Vlaamse Academici stelt vast:

Het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid verzet
zich met klem tegen de stellingen van LouvainFrançais.

1. dat betogingen in open lucht, op pleinen en in
straten door iedereen belopen, de volste vertolking
zijn van de vrije opinie-uiting grondwettelijk aan
alle Belgen toegestaan;

De Franstalige afdeling moet op zeer korte termijn
naar Wallonië overgeheveld en te Brussel mogen
alleen de doktoraten-geneeskunde gevestigd worden.
Het Vlaams Aktiekomitee voor Volksgezondheid verzoekt episkopaat, regering en parlement aanstonds
stelling te nemen opdat iedereen zou weten waaraan
zich te houden.
Indien er geen verhuis komt zal het de uitdrijving
worden!
Dr. med. Robert de Beule,
Voorzitter.

TELEGRAM van 19 januari 1968 aan de Eerste Minister,
de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van
Justitie
Het Verbond der Vlaamse Academici veroordeelt:
1. ellendige beleidsmentaliteit van kardinaal, bisschoppen en regering;
2. vrijheidsberoving van hen die ellende aanklagen,
en dankt volksvertegenwoordigers ·die opzet van antiVlaamse kaste bestrijden.

2. dat alleen wanneer zeer ernstige verstoring van
orde te verwachten valt, die openluchtbetogingen
voorwerp van zekere beperkinqen kunnen worden:
3. dat hoe langer hoe meer echter duidelijk blijkt hoe
bepaalde opinie-uiting die de dienaars van een
immobilistisch gezagsbestel niet behagen, dadelijk
als storend voor "hun" orde beschouwd worden en
dadelijk voorwerp worden van verbod met oproep
van Rijkswacht ter plaatse;
4. dat recent te Leuven slechts enkele sporadische
incidenten getuigen van anti-Vlaamse oprisping bij
enkele Franstalige heethoofden en derhalve van die
zijde uit de zeer ernstige ordeverstoringen niet te
duchten vallen (trouwens waar zijn de honderdtallen
Franstalige gearresteerden! die dan toch wel de orde
zouden moeten verstoord hebben ?);
5. dat integendeel het administratief verbod, het ruw
optreden van geüniformeerde en niet-geüniformeerde
matrak-maniakken als "administratieve tegenbetogers" de zg. geduchte orde-verstoring subliem in
de hand werken en de intellektuele krachten van
morgen helemaal geen eerbied bijbrenqen, noch voor
het Gezag (in abstracta) noch voor zijn dienaars!

Het Verbond der Vlaamse Academici geeft de regering
en vooral de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Justitie in overweging of het niet moreel gezonder ware
de Rijkswacht als allerultiemste
reserve-troep
binnen
de kazerne te houden en er slechts een zeer zuinig en
vooralopvallend
bedaard gebruik van te maken liefst dan met een glimlach -, alleen bij de opvallendste
aanslagen op personen of goederen; en de vermoeide
Rijkswachters niet dag en nacht te laten optreden als
een soort agent double in dienst van een belerd dat
elke dag zich voordoet, alvast voor wat Leuven, Brussel
en de staatsstruktuur
betreft, als een uitgeleefd Rnakronisme.

En overigens

zijn
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mening

toegedaan

Vlaams moet zijn.

Uit de Gouwen
Antwerpen
De ontmoetingen hebben plaats in het .Bubenesalon"
'en beginnen stipt te 20,30 uur.
12 maart 1968:

Karel Aerts, muzikoloog, direkteur van
de Gewestelijke Omroep Brabant:
Benjamin Britten - War Requiem,

19 maart 1968:

Z.E. Heer Mens:
Stadsmensen in nood.

26 maart 1968:

Prof. Dr. G. Bouman:
Het generatiekonflikt.

West-Vlaanderen
Vrijdag 12 januari 1968: De eerste nieuwjaarspartij
van de afdeling Kortrijk werd een onverhoopt sukses,
Een 120-tal deelnemers genoten van een heerlijke
studentikoze avond: cocktail, koude schotels, en dans
met de onvermijdelijke middernachtssalamander en
stemmige studentenliederen. Hartelijk proficiat aan de
organisatoren S. van Enis, R. Vlieghe en P. Vereenooghe.
Vrijdag 16 februari 1968 om 20 uur in "de Hallen"
Doornikseweg te Kortrijk: de heer M. Dewilde over
"Objektiviteit in de BRT".

Aanbevolen

ledenwerving: Voor het akademisch jaar 1967- 1968
konden we in de afdeling Kortrijk tot op heden 153
nieuwe inschrijvingen noteren.
Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden,
Brabant
Vrijdag 19 januari 1968: Bernard Kemp "Verhouding
Nederland-Vlaanderen in de letterkunde".
Bernard Kemp (Dr. Van Vlierden) voorzitter AN.v.Brabant, werd door zijn sekretaris, M. van Gijsegem,
aan de talrijke aanwezigen voorgesteld als germanist,
en als auteur ingeleid door drs. M. J. J. van Loosdrecht,
Raad van kulturele zaken bij de Nederlandse Ambassade
te Brussel.
Bernard Kemp besprak de oorzaak van de verschillen
die inderdaad bestaan, voornamelijk omdat in Vlaanderen de letterkunde groeide in een plattelandsmilieu, in
Nederland in de steden, dus in een heel verschillend
sociaal milieu. Daarnaast is er natuurlijk de scheiding in
twee verschillende landen. Hij beschreef de groei naar
elkaar toe, vertraagd door de Duitse bezetting in '14'18, die als gevolg had dat Vlaanderen meer expresalonistisch georiënteerd werd (Van Ostayen), een proces
dat in Nederland veel trager volgde. Na W,O. II, rond
1950,bleek 'dat beide delen snel naar elkaar toegroeien,
mede omdat nu ook in Vlaanderen de letterkunde in
de steden ontstaat .
Spreker stoffeerde zijn lezing met talrijke wetenswaardigheden uit de wereld van de uitgevers; verscheidene
Vlaamse schrijvers laten bij voorkeur hun werk drukken
in Nederland en genieten daar dan ook ruime bekendheid, in tegenstelling tot degenen die in Vlaanderen
gedrukt worden.
Het klimaat voor toenadering en integratie is er, alleen
materiële voorwaarden staan nog in de weg naar de
eenheid van twee del'en van de letterkunde, die elkaar
op verheugende wijze aanvullen.
Sedert het begin van dit jaar verschijnt te Antwerpen
een nieuw blad, het financieel-ekonomisch dagblad
TIJD. In de Raad van Beheer hebben zitting de heren
P. Provost, G. Claus, H. Cappuyns, P. Deneffe, A de
Smaele, A Devreker, P. Francken, M. Huygen, V. Leysen,
P. Marck, G. Mussehe; F. Naessens, F. Nedee, F. van
den Bergh, J. van de Perre, F. van Dorpe, F. Wildiers.
Wij kunnen onze geïnteresseerde leden niet genoeg
aanzetten een abonnement te nemen op deze werkelijk
Vlaamse prestigekrant. Zo u dat doet via het V.v.A
(postrek. 429238), krijgt uw afdeling een aanwervingspremie in haar kas!
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