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BERICHTEN VAN VERHINDERING
Gemotiveerde afwezigheden, blz. 2

OPENING VAN DE GEWONE ZITTING
1971-1972

De heer Elaut, oudste lid in jaren, geeft kennis
ervan dat de Cultuurraad voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap heden is bijeengekomen
op bijeenroeping van de regering en ter
uitvoering van de wet van 21 juli 1971
betreffende de bevoegdheid en de werking
van de Cultuurraden voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap en voor de Franse
cultuurgemeenschap, en verklaart de gewone
zitting 1971-1972 voor geopend. - Hij spreekt
de vergadering toe, blz. 2

BENOEMING VAN DE VOORZITTER

De heer Vandekerckhove wordt tot Voorzitter
van de Cultuurraad voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap verkozen, blz. 2

TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER
BENOEMING VAN DE COMMISSIE
VOOR HET REGLEMENT

De Voorzitter deelt de samenstelling van de
Commissie voor het Reglement mede, blz. 3

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De Voorzitter stelt voor dat de Commissie
voor het Reglement onmiddellijk bijeenkomt
ter bespreking van het ontwerp-reglement, blz. 3
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VOORZITTERSCHAP VAN DE HEER ELAUT,
OUDSTE LID IN JAREN.

(Mevrouw Van der Eecken-Maes en de heer Monard,
de jongste twee leden van de vergadering, nemen als
voorlopige secretarissen plaats aan het bureau.)

De vergadering wordt geopend om 14 u. 8 m.

BERICHTEN VAN VERHINDERING
Zijn verontschuldigd :
de heren Callebert, Markey en Van Eijnde, ziek;
de heren Dequae (Raad van Europa) en De Facq,
buitenslands ;
de heer Rolin Jacquemyns, ambtsbezigheden.

OPENING VAN DE GEWONE
ZITTING 1971-1972 EN TOESPRAAK
VAN HET OUDSTE LID IN JAREN

De heer Voorzitter. - Dames en Heren, de verga-
dering is geopend. De Cultuurraad voor de Neder-
landse cultuurgemeenschap komt heden bijeen op
bijeenroeping van de regering en ter uitvoering van
de wet van 21 juli 1971 betreffende de bevoegd-
heid en de werking van de Cultuurraad voor de
Nederlandse cultuurgemeenschap.
Ik verklaar de gewone zitting 1971-1972 voor
geopend.

TOESPRAAK VAN DE HEER ELAUT
Ter uitvoering van artikel 8 van dezelfde wet wordt
het oudste lid in jaren tot voorzitter van deze eerste
vergadering aangesteld.
Ik werd geboren op 26 december 1897.
Is iemand onder de heren leden van de Cultuurraad
ouder dan ik? Want ,, zeker is zeker” hebben we vaak
gehoord en gelezen in de laatste weken.
Aan de dames stel ik zelfs de vraag niet, want zoals
eenieder kan waarnemen, zijn zij, tot onze vreugde
en tot haar geluk, alle zeer jong en komen zij der-
halve niet in aanmerking om aan de uitvoering van
artikel 8 van de wet mede te werken.
Ik moge dan, Dames en Heren, u een oprecht woord
van welkom toesturen op deze historische verga-
dering; historisch inderdaad, want het is de eerste
maal dat de Nederlandstalige leden van de Belgische
wetgevende lichamen samen, doch afzonderlijk, ver-
gaderen, met de opdracht zich over hun kulturele
aangelegenheden te beraden. Dat wij hier, met dat
doel opgeroepen werden, is een uitvloeisel van meer
dan honderd jaar Vlaamse Beweging waarvan men
al meer dan eens beweerd heeft dat zij ten dode was
opgeschreven, of een vals probleem is, maar die on-
danks alles, haar historische evolutie voltrekt.
Dames en Heren, de geschiedenis zet nooit een stap
achteruit, en alle tekenen wijzen erop dat een ge-

beurtenis zoals deze, die in het teken staat van het
kultureel federalisme, waarvan wij in het verleden
de bewerkers waren, en vandaag de tenuitvoerleggers
zijn, zich onder een nog krachtiger impuls en in een
versneld tempo in al haar gevolgen zal laten voelen en
intenser dan ooit zal voortzetten.
Persoonlijk prijs ik mij gelukkig dat mij de grote eer
te beurt valt deze vergadering te mogen voor-
zitten. Ik zie daarin de affirmatie en de bekroning van
een leven dat reeds van voor de Eerste Wereldoorlog
(1910) bij de strijd voor de nationale, en dus de totale
ontvoogding en ontwikkeling van het Vlaamse volk
betrokken was.
Ik neem de gelegenheid te baat om de heer Voorzitter
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers te dan-
ken voor de voorlopige gastvrijheid die hij ons ver-
leent, en ik wil evenmin de heren leden van het per-
soneel van de Kamer, en in het bizonder de heer
De Meerleer, vergeten voor de hulp die zij geboden
hebben om het ons vandaag gemakkelijk te maken.
Ik dank ook mijn twee paranimfen, een charmante
dame uit Oost-Vlaanderen een een vriendelijke heer
uit Limburg, die met mij de ruimte van dit podium
voor enige minuten hebben gedeeld.
De start van vandaag is uiteraard bescheiden:
voor de inrichting van de eerste werkzaamheden
van de Cultuurraden zullen de bepalingen van de
wetten van 3 juli en 21 juli 1971 betreffende de
samenstelling, de bevoegdheid en de werking van
die Raden, alsmede, met uw instemming, de funda-
mentele bepalingen van de respectieve reglementen
van Kamer en Senaat tot richtsnoer dienen. Maar
de Cultuurraden zullen pas echt de hun toegewezen
taak volwaardig kunnen aanvatten wanneer op
grond van de bedoelde wetsbepalingen en van de
beginselen die de werking van een parlementair
beraadslagend lichaam beheersen, een aangepast
reglement zal zijn uitgewerkt en het vast bureau zal
samengesteld zijn.
Ter bevordering van de goede gang van zaken
stel ik u derhalve voor vandaag de punten aan de
orde te plaatsen waaromtrent het voorlopig bureau
en de vertegenwoordigers van de verschillende
fracties overleg hebben gepleegd en die het meest
dringend voorkomen. Die punten staan vermeld op
de agenda welke u werd rondgedeeld, namelijk de
benoeming van de voorzitter van de Raad en van de
Commissie voor het Reglement.
De voorzitter van de Raad zou onmiddellijk, na
zijn benoeming, de taak van het oudste lid in jaren
overnemen.
Is iedereen het met deze schikkingen eens? (Ja.)
Aldus wordt besloten.

BENOEMING VAN DE VOORZITTER
De heer Voorzitter. - Dames en Heren, in afwach-
ting dat het voltallige vast bureau kan worden
samengesteld, gaan wij over tot de benoeming van
de voorzitter van de Raad.
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De heer Van Elslande. - De C.V.P.-fractie stelt Voor de B.S.P.: de heren Calewaert, Mathys, Van
de kandidatuur voor van de heer Vandekerckhove. Bogaert en Van Hoorick.

De heer Voorzitter. - Zijn er nog andere kandi-
daten? (Neen.)
Iedereen akkoord? (Ja.)
Daar er maar één kandidaat wordt voorgedragen,
verklaar ik de heer Vandekerckhove verkozen tot
voorzitter van de Cultuurraad voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap en verzoek hem plaats te
nemen aan het bureau. (Levendig applaus.)

Voor de V.U. : de heren Baert, Jorissen  en Van der
Elst.
Voor de P.V.V. : de heren Grootjans en Pede.
Voor de K.P. : de heer Van Geyt.
Geen bezwaar? (Neen.)
De Commissie voor het Reglement is dus samen-
gesteld.

(De heer Robert Vandekerckhove neemt plaats in de
voorzitterszetel, na de heer L. Elaut, oudste lid in
jaren, de hand te hebben gedrukt, zulks onder leven-
dig applaus van de vergadering.)

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

TOESPRAAK VAN DE HEER VOORZITTER
De heer Voorzitter. - Dames en Heren, in de eerste
plaats dank ik de ouderdomsdeken voor zijn vrien-
delijke woorden.
Ik dank de leden van deze Vergadering voor de eer
en de taak die me werd opgedragen. Ik zal trachten
deze opdracht met nauwkeurigheid te vervullen.
De Raad voor de Nederlandse cultuurgemeenschap is
hiermede geïnstalleerd. De betekenis en opdrachten
zullen worden uiteengezet op een plechtige installatie-
vergadering die binnenkort zal worden gehouden.
Deze inleidende vergadering verkrijgt aldus een be-
scheiden en sobere vormgeving. Dit belet niet dat
aan dit feit een beslissende betekenis in het politieke
leven van dit land zal gehecht worden. (Applaus.)

De heer Voorzitter. - Dames en Heren, wij moeten
thans schikkingen nemen voor de verdere werk-
zaamheden van de Raad.
De meest dringende taak bestaat erin een ontwerp-
reglement uit te werken om het aan de goedkeuring
van de Raad te kunnen voorleggen.
Dit reglement zal, samen met de desbetreffende
wetsbepalingen, de samenstelling van het vast
bureau bepalen.
Ik stel voor dat de artikelen van het reglement
betreffende de samenstelling van het vast bureau
eventueel bij voorrang worden besproken, zodat de
benoeming ervan in geen geval vertraging lijdt.
Ik verzoek daarom de Commissie voor het Regle-
ment dadelijk te vergaderen.
Geen bezwaar? (Neen.)

BENOEMING VAN DE
COMMISSIE VOOR HET REGLEMENT
De heer Voorzitter. - Naar luid van hetgeen
tussen het voorlopig bureau en de vertegenwoor-
digers van de politieke fracties is overeengekomen,
zou de Commissie voor het Reglement bestaan uit
15 leden. De verdeling van de mandaten tussen de
fracties volgens het beginsel van de evenredige
vertegenwoordiging door artikel 21 van de wet van
21 juli 1971 opgelegd, zou er uitzien als volgt :
Christelijke Volkspartij : zes ;
Belgische Socialistische Partij : vier ;
Volksunie : drie ;
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang : twee.

Het lid dat tot de Kommunistische Partij behoort,
zou aan de werkzaamheden van de commissie
deelnemen, maar zonder stemrecht.
De commissie zou door uw voorzitter worden
voorgezeten.

De heer Van der Elst. - Ik meen dat het inderdaad
goed is een Commissie voor het Reglement te instal-
leren, maar ik wil aandringen op een spoedige
start van onze werkzaamheden. Ik denk o.m. aan
de toestand in de gemeente Strombeek-Bever. De
gemeenteraad kan er niet geldig vergaderen, de
begroting kan niet worden goedgekeurd. Wij
moeten deze kwestie regelen krachtens een decreet.
Ik dring er dan ook op aan dat de Commissie voor
het Reglement zo spoedig mogelijk zou vergaderen.

De heer Voorzitter. - Ik heb zopas voorgesteld de
Commissie voor het Reglement onmiddellijk bijeen
te roepen. Wij verliezen dus geen tijd.

Volgende kandidaten werden voorgedragen :

Voor de C.V.P.: de heren Chabert, Duerinck,
Lindemans, Sledsens, Leo Vanackere en Verroken.

De heer Vanhaegendoren. - Gaat u akkoord dat
wij hier snel zullen stemmen? (Rumoer.) Woorden
volstaan niet. U moet doen, doen, doen! (Gelach
en uitroepingen.)

De heer Voorzitter. - Dames en Heren, aan deze
sobere vergadering is een einde gekomen. Bij een
latere gelegenheid zal worden overgegaan tot de
plechtige installatie.
Ik verklaar de Raad voor geïnstalleerd. Hiervan zal
worden kennis gegeven aan de Koning, de Kamer
van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de
Cultuurraad voor de Franse cultuurgemeenschap.
- De vergadering wordt gesloten om 14 u. 25 m.
(Een aantal leden, in hoofdzaak van de Volksunie-

fractie, zingen staande De Vlaamse Leeuw).


