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1. VRAGEN VAN DE LEDEN EN
ANTWOORDEN VAN DE REGERING

MINISTER VAN JUSTITIE

Vraag nr. 1
van 31 januari 1975
van de heer J. GERITS

Besmeurde kunstwerken.

In het jaar 1975  waarin er bijzondere aandacht gaat
naar onze monumenten, maakt het meer dan ooit een
pijnlijke indruk l angss onze wegen voortdurend gecon-
fronteerd te worden met besmeurde kunstwerken.
Vooral monumentale bruggen en soms ook wel gebouwen
zijn het slagveld waarop anarchistische en contesterende
bewegingen met hun slogans in verf en teer ten strijde
trekken voor hun opvattingen en standpunten.
Zelden of nooit hoorde men iets over de resultaten van
een repressief optreden van de ter zake bevoegde instan-
ties.
Is het niet de hoogste tijd om hier iets aan te veranderen
door de bevolking op dit gebied meer te sensibiliseren,
de bewaking te versterken, het onderzoek naar de schul-
digen verder door te drijven en de bestraffing aanzien-
lijk te verzwaren ?
Meent de Minister niet dat daardoor ook een belangrijke
bijdrage geleverd kan worden ter bescherming van onze
monumentale kunstwerken en hierdoor ook van onze
landschappen ?
N.B. : Deze vraag werd eveneens aan de Minister van
Nederlandse Cultuur en van Vlaamse Aangelegenheden
en aan de Minister van Binnenlandse Zaken gesteld.

Antwoord :
Op initiatief van mijn departement werden reeds richt-
lijnen gegeven aan de politieoverheid en aan de ri jks-
wacht met het oog op het opsporen en vaststellen van
de inbreuken op de besluitwet van 29 december 1945,
houdende verbod van het aanbrengen van opschriften
op de openbare weg.
Deze onderrichtingen schrijven onder andere voor dat
deze inbreuken beteugeld dienen te worden met de groot-
ste spoed en vastberadenheid die in <dergelijke omstan-
digheden vereist zijn.
Verder ben ik van oordeel dat de straffen bepaald, zowel
door de besluitwet  van 29  december 1945,  gewijzigd
door deze van 6 december 1946 (van acht dagen tot één
jaar gevangenisstraf en 26 frank tot 1.000 frank boete)
als door artikel 299  van het Strafwetboek (acht dagen
tot twee maand gevangenisstraf en 26 frank tot 200 frank
boete of aléén één van deze straffen), voldoende zijn
om te beantwoorden aan de behoeften van de ter zake
vereiste beteugeling.

MINISTER VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

Vraag nr. 2
van 31 januari 1975
van de heer R. VANDEZANDE

Verkìezìngen voor ondernemingsraden en comités voor
veiligheid en hygiëne.

Ik verneem dat een gespecialiseerde firma in het bezit is
van een overzichtelijke documentatie met instructies om

de bij de werkgevers verantwoordelijke personen weg
wijs te maken in de ingewikkelde wetgeving inzake de .
sociale verkiezingen.
Deze documentatie is tweetalig  en wordt door de cen-
trale zetel naar de exploitatiezetels in het Nederlandse
taalgebied gezonden, ook naar de zetels die geen afwij-
king genieten in uitvoering van art. 5 van het decreet
tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale
betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers,
alsmede van de door de wet en de verordeningen voor-
geschreven akten en bescheiden van de ondernemingen.
Mag ik de geachte Minister vragen of mijn informatie
juist is en of instructies werden gegeven opdat boven-
genoemde documentatie binnen het ambtsgebied van de
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
in het Nederlands zou gesteld zijn, zodat men het
gevaar vermijdt d e  verkiezingen nietig te horen verkla-
ren.

Antwoord :
Uit door het geachte Lid gestelde vraag meen ik te
mogen afleiden dat het door hem beoogde geval niet
binnen het toepassingsgebied valt van het decreet van
19 juli 1973  tot regeling van het gebruik van de talen
voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de
werknemers. De betrekkingen tussen ondernemingen
onderling worden immers door vermeld decreet niet
geregeld.
Derhalve ben ik niet bevoegd om instructies te geven
aan of om op te treden tegen de door hem bedoelde
onderneming.

MINISTER VAN NEDERLANDSE CULTUUR
EN VAN VLAAMSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 31
van 9 december 1974
van de heer J. GERITS

Radioprogramma's op TV-zender.

In Nederland worden een aantal radioprogramma’s uit-
gezonden, die tegelijkertijd op een radio- en op een
TV-ontvangsttoestel kunnen worden beluisterd. Hierdoor
kan men eventueel een radiotoestel missen en dienten-
gevolge ook het daaraan verbonden luistergeld besparen.
Mag ik van mvrouw de Minister vernemen waarom dit
in onze Vlaamse BRT niet gebeurt ?

Antwoord :
In Nederland wordt, zoals bij ons, tijdens de uitzendin-
gen van het testbeeld die dagelijks ten behoeve van
‘IV-installateurs worden gehouden, de klank van de radio
(Hilversum 3) over het geluidskanaal  van de TV-zender
uitgezonden.
Dit blijft uiteraard beperkt tot de duur van de testuitzen-
dingen die in Nederland plaatsvinden van 9 uur ‘s mor-
gens tot aan het begin van het TV-programma, behalve
op zon- en feestdagen.
Het is de bedoeling met dit procedé  ook het uittesten
van het klankkanaal van de TV-ontvanger mogelijk te
maken zonder dat dit aan zenderzijde aanleiding geeft
tot bijkomende produktiekosten.
Het gebruik van een ‘IV-toestel om alleen het klank-
kanaal te beluisteren valt evenwel voor de luisteraar,
zowel wat onderhoudkosten als wat energieverbruik
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betreft, veel duurder uit dan het gebruik van een radio-
toestel. Hetzelfde geldt aan zenderzijde waar het gebruik
van een TV-zender om alleen klankprogramma’s uit te
zenden evenmin economisch kan worden verantwoord.

Vraag nr. 38
van 19 december 1974
van de heer S. FEVRIER

BRT - TV-documentaire over Anton Bergmann.

Zondag 15 december 1974 werd door de BRT een
TV-documentaire gewijd aan de Vlaamse auteur Anton
Bergmann en zijn werk « Ernest  Staes ».
Tot mijn verwondering werd in die uitzending verzwe-
gen dat Bergmann eerst te Gent medestichter was van
het vrijzinnige Taalminnend Studentengenootschap
« ‘t Zal wel gaan » en daarna zijn studies voltooide aan
de Vrije Universiteit Brussel.
Het wekt ook enige verbazing dat er bij de literatuur-
kenners die aan de uitzending meewerkten geen enkele
specialist van de VUB  was.
Is de geachte Minister niet van mening dat deze BRT-
uitzending aldus een vertekend beeld van de geschiede-
nis van de Vlaamse Beweging helpt in stand houden ?
Mag men niets weten over het liberaal vooruitstrevend
Vlaamsgezind verleden en d e  vrijzinnige Vlaamse tra-
ditie ?

Antwoord :
Het programma over <C Ernest  Staes  » dat de BRT op
zondag 15 december 1974 heeft uitgezonden was niet
bedoeld als een alomvattende wetenschappelijke docu-
mentaire over de figuur van Anton Bergmann.
De opzet van de BRT was een evocatie te maken van
het meesterwerk van deze auteur ter gelegenheid van d e
honderdste verjaardag van het verschijnen van « Ernest
Staes, schetsen en beelden ». De louter biografische
elementen in deze uitzending dienden derhalve alleen
om de samenhang tussen leven en werk van deze auteur
illustreren. Gezien de literaire opzet van het program-
ma is een beroep gedaan op de medewerking van vier
letterkundigen.
In deze documentaire is de liberale gezindheid van
Anton Bergmann duidelijk vermeld.
Overigens wordt door de BRT te gelegener tijd wel
gewezen op de rol van het vrijzinnige liberalisme in de
Vlaamse Beweging : dit gebeurde o.m. op 11 juli 1974
door Dr. A. Willemsen in een forumgesprek over recente
publikaties in verband met onze geschiedenis.

Vraag nr. 42
van 3 januari 1975
van de heer E. RASKIN

BRT-Persoverzicht.

Graag had ik van mevrouw de Minister vernomen waar-
om het weekblad  « Wij » niet werd vermeld in het
persoverzicht van de BRT op zaterdag 14 en 21 decem-
ber 1974.

Antwoord :
« Wij » kon enige malen in het persoverzicht  van de
BRT niet worden geciteerd wegens het laattijdig bezor-

gen van dit weekblad op de redactie van de radio-
nieuwsdienst.
Met het distributiebedrijf, dat de bezorging van de dag-
en weekbladen voor zijn rekening neemt, en met de
directie van <C Wij » zijn schikkingen getroffen om
voortaan een tijdige bestelling van dit weekblad te ver-
zekeren.
Overigens moet in het algemeen worden opgemerkt -
en dit voor alle citaten uit dag- en weekbladen in h e t
persoverzicht - dat de vermelding van « Wij », die door
het geachte Lid wordt beoogd, geenszins opeisbaar is,
maar integendeel door de intrinsieke waarde van het
redactionele commentaar wordt bepaald.

Vraag nr. 47
van 16 januari 1975
van mevrouw N. MAES

Culturele centra.

Aangezien de Minister van Nederlandse Cultuur onvol-
ledig antwoord heeft gegeven op mijn vraag van
17.10.1974, verschenen in het Bulletin van 3 decem-
ber 1974, ben ik zo vrij om bij komende gegevens te
verzoeken.
Een aantal culturele centra zijn reeds in gebruik.
Mevrouw de Minister gelieve mede te delen welke de
totale prijs is van deze centra en de subsidie die daar-
voor werd toegekend. Het betreft de centra van Baarle-
Hertog, Mechelen, Mol en Turnhout (le fase) en Wes-
terlo in de provincie Antwerpen ; Dilbeek, Itterbeek  en
Strombeek-Bever in de provincie Brabant ; Hasselt, Zol-
der, Zonhoven, Dilsen, Neeroeteren, Neerpelt, Genk in
de provincie Limburg ; Kortrijk en Waregem in de pro-
vincie West-Vlaanderen.
Een aantal culturele centra zijn aan de afwering toe. In
dit verband wens ik te vernemen :
Wat de kostprijs tot nog toe is van het centrum Turn-
hout (2e fase), en de verbouwing te Westmalle, beide
in de provincie Antwerpen. In de provincie Limburg
is dit het geval te Mechelen en in West-Vlaanderen te
Knokke-Heist en te Veurne.
Waar het om verbouwing gaat wens ik te vernemen
welke de aankoopprijs is voor het gebouw, en welke sub-
sidie daartoe werd verleend.
Een aantal centra bevinden zich in de fase van de ruw-
bouw. Kan de Minister mij mededelen in welk jaar deze
ruwbouw werd aangevat en welke uitgaven tot hiertoe
werden gedaan voor Bornem, Maaseik, Aalst, Menen en
Nieuwpoort ?
Van een aantal centra in de fase van het definitief ont-
werp moet ongetwijfeld de kostprijs reeds zijn geraamd.
De Minister gelieve dit mede te delen voor Antwerpen
(Luchtbal) en Berchem ; voor Hoeilaart, Messelbroek,
Molenstede en Sint- Joris-Winge ; voor Leopoldsburg-
Lommel, waar het gaat om drie buurthuizen en Sint-
Huibrechts-Lille ; voor Deinze en Lokeren en ten slotte
voor Proven, Wevelgem (le fase), Roeselare (le fase)
en Knokke-Heist.

Antwoord :
In antwoord op haar vraag in verband met kostprijs en
subsidie van culturele centra heb ik de eer het geachte
Lid mee te delen dat de verzameling van de elementen
van antwoord uitgebreid opzoekingswerk  vergt. Daarbij
komt nog dat deze aangelegenheid tot 31.12.73 behoor-
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de tot de bevoegdheid van de Minister van Openbare
Werken hetgeen het samenbundelen van de gegevens
niet vergemakkelijkt. Zodra de elementen van antwoord
in mijn bezit zijn, zal ik niet nalaten deze aan het
geachte Lid persoonli jk te doen geworden.

Vraag nr. 48
van 20 januari 1975
van de heer A. DIEGENANT

BLOSO - Uìtleendìenst.

Mij wordt meegedeeld dat het Ministerie van Neder-
landse Cultuur (BLOSO) voor de uitleendienst over
slechts één turnvloer zou beschikken.
Deze vloer zou dan ook nog worden gebruikt door de
uitleendienst van het het Ministerie van Franse Cultuur
( A D E P S ) .
Gezien de veelvuldige aanvragen vanwege turnclubs en
-federaties, won ik mevrouw de Minister vragen me te
willen meedelen of ze het wenselijk acht dat het BLOSO,
voor zijn uitleendienst alleen, over ten minste één bij-
komende turnvloer zou beschikken.

Antwoord :

In antwoord op zijn vraag in verband met de uitleen-
dienst van het Bestuur voor Lichamelijke Opvoeding,
Sport en Openluchtleven,  heb ik de eer het geachte Lid
het volgende mee te delen.
Het BLOSO beschikt inderdaad slechts over één Olym-
pische turnvloer.
Deze turnvloer wordt bij uitzondering (internationale
organisaties) uitgeleend aan het Ministerie van Franse
C u l t u u r
De dienst voor het uitlenen van sportartikelen zal wor-
den gedecentraliseerd. Te Gent en te Herentals zal een
opslagplaats komen. Het ligt in onze bedoeling er twee
turnvloeren bij te kopen zodat elke gedecentraliseerde
uitleendienst over een vloer beschikt.

Vraag nr. 49
van 22 januari 1975
van de heer G. MOMMERENCY

Bibliotheken in Vlaanderen

Graag kreeg ik van de geachte Minister een antwoord op
de volgende vragen :
1. Hoeveel bibliotheken zijn er in het Nederlandse taal-

gebied ?
2. Hoeveel gemeentelijke bibliotheken zijn er in het-

zelfde gebied ?
3. Wordt bij fusie van gemeenten overgegaan tot fusie

van de bestaande bibliotheken ? Zo ja, hoeveel geval-
len hiervan zijn de Minister bekend ( + opgave per-
centage) .

Antwoord :

In antwoord op zijn vraag in verband met de bibliothe-
ken in Vlaanderen heb ik de eer het geachte Lid het vol-
gende mee te delen :
1. In 1973 waren er in het Nederlandse taalgebied

(Brussel-Hoofdstad niet meegrekend)  1.389 erkende
openbare bibliotheken.

2. Hieronder zijn er 341 gemeentelijke instellingen

3. Door de fusie van gemeenten vallen de bestaande
openbare bibliotheken onder beheer van het nieu-
we College van Burgemeester en Schepenen, dat kan
overgaan tot een herstructurering van de verschillende
instellingen door de aanduiding van een hoofdbiblio-
theek met filialen. (cf. Brugge). In sommige gevallen
kan de fusie ook gewoon een samenvoeging van
de gemeentelijke bibliotheken met zich brengen. Dit
is echter mogelijk bij gemeenteraadsbesluit dat door
een koninklijk besluit bekrachtigd moet worden. (cf.
van bibliotheken).

Het aantal na en ingevolge fusies van gemeenten tot
stand gebrachte fusies van bibliotheken is ons niet bekend,
maar onbeduidend.

Vraag nr. 50
van 22 januari 1975
van de heer G. MOMMERENCY

Culturele raden.

Graag vernam ik van de geachte Minister de volgende
inlichtingen :
1. Hoeveel gemeentelijke culturele raden werden reeds

door het Ministerie erkend ?
2. Wanneer  wordt een volgende reeks raden erkend ?
3. Werd het dossier van Nieuwpoort reeds onderzocht

en welk antwoord mag worden verwacht ?

Antwoord :

In antwoord op zijn vraag in verband met de culturele
raden heb ik de eer het geachte Lid het volgende mee
te delen :
1. Door de Minister van Nederlandse Cultuur werden

116  culturele raden erkend.
2. Ik heb de eer er de aandacht van het geachte Lid op

te vestigen dat overeenkomstig het op 3 december
1974 aangenomen decreet tot regeling van de erken-
ning van de gemeentelijke raden voor cultuur en
culturele vrijetijdsbesteding, deze raden opnieuw
dienen te worden erkend.
Het ontwerp van koninklijk besluit, zoals bepaald in
artikel 8 van vermeld decreet, is voor advies aan de
Hoge Raad voor de Volksopleiding voorgelegd. De
nieuwe erkenningen kunnen gebeuren na de publi-
katie van dit koninklijk besluit.

3. De procedure tot erkenning van de culturele raad
van Nieuwpoort  werd ingevolge de in punt 2 aange-
haalde redenen voorlopig stopgezet.

Vraag nr. 51
van 22 januari 1975
van de heer G. MOMMERENCY

Frans-Vlaanderen.

Tijdens de plenumvergadering van de Frans-Vlaamse
Cultuurdag te Waregem op 8 september 1974 handelde
Jozef Deleu over bepaalde tekorten in de Nederlandse
cultuurpolitiek in België.
Hij vroeg de oprichting van een « maison de la culture
néerlandaise  » in Frans-Vlaanderen, bevorderen van het
Nederlandse onderwijs in die streek e.a.
Graag zou ik vernemen of dit voorstel door uw diensten
reeds werd onderzocht en wat het resultaat was van dit
onderzoek ? Welk bedrag werd voor dit doel op de
‘begroting 1975 uitgetrokken ?
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Antwoord :
In aansluiting op zijn vraag over Frans-Vlaanderen kan
is het geachte Lid mededelen dat het voorafgaand on-
derzoek van de door de Nederlandse cultuurgemeenschap
van ons land te nemen beleidsopties t.a.v. Frans-Vlaan-
deren nog niet afgerond is.
Een en ander dient te worden ingepast in de voorzie-
ningen van het Belgisch-Frans Cultureel Verdrag en ten
aanzien van bepaalde deelgebieden van voornoemde
politiek moet tevens naar de houding en het oordeel van
de Nederlandse partners worden gepolst.
Het uittrekken van kredieten hangt uiteraard samen met
de te nemen initiatieven. Op de begroting voor 1975
werd nog geen specifiek bedrag ingeschreven.

Vraag nr. 53
van 23 januari 1975
van de heer E. RASKIN

Kinrooi - Natuurgebied Vijversbroek.

Via het Bulletin van Vragen en Antwoorden van de
Cultuurraad liet mevrouw de Minister mij op 3 decem-
ber 1974 (blz. 39) weten dat zij aan de Rijksdienst
voor Monumenten en Landschapszorg opdracht gegeven
heeft een onderzoek ter plaatse in te stellen betref-
fende de bedreiging van het natuurgebied Vijversbroek
te Kinrooi (Kessenich) ten gevolge van de geplande
grindexploitatie.
Mag ik van mevrouw de Minister vernemen wat het
resultaat van dit onderzoek is en welke maatregelen zij
heeft getroffen met het oog op de bescherming van het
betrokken gebied ?

Antwoord :
In antwoord op zijn vraag in verband met het natuur-
gebied Vijversbroek te Kinrooi kan ik het geachte Lid
meedelen dat ik inderdaad reeds eerder opdracht gegeven
had aan de Rijksdienst voor Monumenten- en Land-
schapstorg om een onderzoek ter plaatse in te stellen.
De resultaten van dit onderzoek werden overhandigd aan
de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Land-
schappen, die mij in deze aangelegenheden adviseert. De
Commissie heeft gevraagd een bijkomend onderzoek in
te stellen. Pas nadat ik het advies van de Koninklijke
Commissie voor Monumenten en Landschappen ontvan-
gen heb, zal ik een beslissing ter zake treffen.

Vraag nr. 54
van 27 januari 1975
van d e  heer W. PERSYN

Aankoop van boeken - Toelagen aan auteurs.

Kan de geachte Minister mij meedelen welke boeken
werden aangekocht en welke premies en toelagen aan
schrijvers werden toegekend, alsook welk bedrag hier-
voor in 1973 werd uitgetrokken ?
Op welke basis en volgens welke criteria werden die
toegekend ?
Hoe groot is het totale bedrag dat werd uitgetrokken
en uitbetaald in de jaren 1970, 1971, 1972 en 1973 ?

Antwoord :
In antwoord op zijn vraag in verband met de aankoop
van boeken en toelagen aan auteurs, heb ik de eer het

geachte Lid de gevraagde inlichtingen te geven betref-
fende de aangekochte boeken en de toelagen en premies
verleend aan de Nederlandstalige Belgische schrijvers
voor de jaren 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974.
Zowel bij het verlenen van subsidies aan schrijvers in
de vorm van werk- en reisbeurzen of toelagen, als voor
het bepalen van het aantal exemplaren dat wordt aan-
gekocht van de daarvoor in aanmerking komende boe-
ken, doe ik als Minister een beroep op een speciaal
daarvoor gecreëerde « Commissie van Advies tot Bevor-
dering van de Nederlandse Letterkunde in België » be-
staande uit vijf secties van twee leden (proza-, poëzie-,
essay-, toneel-, jeugd- en kinderliteratuur) en een voor-
zitter. Deze commissie wordt om de twee jaar vernieuwd.
De personen die erin zetelen dienen uiteraard de ver-
eiste competentie te bezitten inzake literatuur, meer be-
paald de sector waarmee zij belast zijn. Aangezien deze
commissie tot doel heeft de literatuur te bevorderen wordt
door haar slechts de literaire kwaliteit van het aangebo-
den werk als enig criterium geaccepteerd. In sommige
gevallen wordt echter ook rekening gehouden met het
algemeen cultureel belang van een publikatie. De boeken
die voor de jaren 1970-1974 voor aankoop werden voor-
gesteld vertegenwoordigen voor wat de grote aankopen
(maximum 400 ex., minimum 25 ex) betreft, een waarde
van respectievelijk voor 1970 : 2.644.331 frank ; 1971 :
2.641.420 frank ; 1972 : 4.980.259  frank ; 1973 :
3.682.550 frank en 1974 : 3.733.805 frank. Deze bedra-
gen werden aangerekend op S. III, art. 12.5 3 van de
begroting waarvan de omschrijving luidt : « Allerhande
uitgaven tot aanmoediging en verspreiding van letter-
kundige werken  (aankopen, publikaties en tentoonstel-
lingen ».
Het krediet voor deze jaren bedroeg : 1970  : 3.900.000;
1971 : 4.500.000 ; 1972 : 7.800.000 ; 1973 : 5.750.000 ;
1974 : 7.000.000). Deze kredieten worden uitsluitend
aangewend tot uitvoering van de verschillende beslis-
singen inzake de aankoop van boeken, de intekening op
de verzamelde werken van de klassieken van de Vlaamse
literatuur en op enkele belangrijke encyclopedieën als
de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur en de
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging.
Wat de toelagen aan schrijvers betreft, deze worden aan-
gerekend op S. III, art. 33.07 voor de jaren 1970-72 en
art. 33.36 voor de jaren 1973-74. Het bedrag bedroeg
voor 1970 : 4.000.000 ; 1971 : 4.500.000 ; 1972 :
4.600.000 ; 1973 : 4.500.000  en 1974 : 5.400.000  frank.
Een specifieke opsomming van de verschillende toelagen
zal het geachte Lid persoonlijk worden gestuurd aange-
zien het een uitgebreid aantal gegevens bevat.

Vraag nr. 55
van 27 januari 1975
v a n  de heer J. VANDEMEULEBROUCKE

Onderwijs van het Nederlands in Frankrìjk.

De « Journal officie1 de la République Française » van
29 september 1970 publiceerde een decreet van de toen-
malige Minister van Onderwijs, waarbij het Nederlands
als vak werd toegelaten in baccalaureaatsexamen en het
middelbaar onderwijs.
Kan mevrouw de Minister ons via het Bulletin van
Vragen en Antwoorden mededelen :
1. welke initiatieven zij als Minister van Nederlandse

Cultuur tot op heden heeft genomen om de toe-
passing van dit decreet te bevorderen, inzonderheid
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in de aan België grenzende departementen van de
Franse republiek ;

2. welke aspiraties zij koestert ten aanzien van de po-
sitie van het Nederlands in het Franse onderwijs
en inzonderheid in Frans-Vlaanderen ?

Antwoord :
In antwoord op zijn vraag in verband met het onder-
wijs van het Nederlands in Frankrijk heb ik de eer het
geachte Lid het volgende mee te delen :
1. Tot op heden genomen initiatieven :

a) oprichting bij de universiteit van Rijsel van het
Deug Nederlands (Diplôme d’études universitai-
res (générales). De oprichting van een « licence »
Nederlands zal kunnen worden aangevraagd voor
het academiejaar 1977-1978.

b) Oprichting bij dezelfde universiteit van een sec-
tie « éducation  permanente » waar Nederlands
wordt onderwezen door 3 assistenten.

c) Aan de universiteit van Gent werd sedert 1972
jaarlijks een zomercursus Nederlandse taal en
cultuur georganiseerd waar 25 Franse germanis-
ten met bijvak Nederlands gratis konden aan
deelnemen. De bedoeling van deze cursus is be-
tere leraars Nederlands te vormen.

d) Jaarlijks wordt aan 5 studenten de mogelijkheid
geboden gedurende 1 maand bij een Franstalige
leraar Nederlands in Wallonië hun praktische
proef van het C.A.P.E.S. voor te bereiden

e) De lectoraten Nederlands worden geregeld be-
voorraad met aangepaste wetenschappelijke en
culturele leermiddelen.

f) Jaarlijks wordt in Parijs een ontmoetingsdag ge-
organiseerd voor alle professoren en lectoren Ne-
derlands in Frankrijk om er een overzicht te ge-
ven van hun activiteiten en het onderwijs van het
Nederlands in Frankrijk in het algemeen te be-
spreken.

2. Het is logisch dat ik de aspiraties, die ik koester
ten aanzien van de positie van het Nederlands in
het Franse onderwijs, eerst met mijn Franse Collega
van Nationale Opvoeding zal bespreken ten einde de
haalbaarheid ervan niet in het gedrang te brengen.

Vraag nr. 60
van 31 januari 1975
van de heer J. GERITS

Besmeurde kunstwerken.

In het jaar 1975  waarin er bijzondere aandacht gaat
naar onze monumenten maakt h e t  meer dan ooit een
pijnlijke indruk langs onze wegen voortdurend gecon-
fronteerd te worden met besmeurde kunstwerken.
Vooral monumentale bruggen en soms ook wel gebou-
wen zijn het slagveld waarop anarchistische en contes-
terende bewegingen met hun slogans in verf en teer
ten strijde trekken voor hun opvattingen en standpunten.
Zelden of nooit hoorde men iets over de resultaten van
een repressief optreden van de ter zake bevoegde in-
stanties.
Is het niet de hoogste tijd om hier iets aan te veranderen
door de bevolking op dit gebied meer te sensibiliseren,
de bewaking te versterken, het onderzoek naar de schul-
digen verder door te drijven en de bestraffing aanzien-
lijk te verzwaren ?

Meent de Minister niet dat daardoor ook een belangrijke
bijdrage geleverd k a n  worden ter bescherming van onze
monumentale kunstwerken en hierdoor ook van onze
landschappen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens aan de Ministers van
Justitie en van Binnenlandse Zaken gesteld.

Antwoord :
In antwoord op zijn vraag in verband met de besmeurde
kunstwerken heb ik de eer het geachte Lid mee te delen
dat de verzekering van de openbare orde niet tot de
bevoegdheid van mijn departement behoort.
Van mijn kant zal ik een oproep richten tot de verschil-
lende in het kader van het « Europees Jaar van het
Bouwkundig Erfgoed » gevormde plaatselijke werk-
groepen om ter plaatse tot afspraken ter zake te komen
waarbij er zou naar worden gestreefd om de door het
geachte Lid vermelde visuele milieuvervuiling in de toe-
komst te helpen bestrijden. Bovendien geef ik aan de
inspecteurs van de Rijksdienst voor Monumenten- en
Landschapszorg  opdracht tijdens hun inspectietochten in
verband met de bescherming van monumenten en land-
schappen uit te zien naar de aangeklaagde toestand en
de waargenomen feiten mee te delen aan politie of rijks-
wacht.

Vraag nr. 62
van 4 februari 1975
van d e  heer A. LARIDON

Veurne - Vijzelmolen Sint-Karel.

In de Moeren te Veurne staat de enige vijzelmolen in
ons land, nl. Sint-Karel. Hij werd als beschermd monu-
ment erkend op 12.12.1943.
Momenteel worden in deze waterophaalmolen, op bevel
van de Gouverneur van West-Vlaanderen, werken uit-
gevoerd die de molen grondig verminken. Immers, de
vijzel wordt verschoven en er wordt een dieselmolen
geplaatst, zodat de molen nog bezwaarlijk met wind-
kracht zal kunnen draaien.
Nochtans hebben sommige eigenaars reeds plannen la-
ten opmaken om de molen als windwatermolen te laten
herstellen en draaien.
Op 21 november 1974 zond d e  Rijksdienst voor Mo-
numentenzorg naar de Gouverneur een brief, waarin
de aandacht van de Gouverneur er uitdrukkelijk op ge-
vestigd wordt dat aan de molen geen werkzaamheden
mogen worden uitgevoerd zonder voorafgaande mach-
tiging bij koninklijk besluit, na advies van de Konink-
lijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.
Er is ter zake geen koninklijk besluit getroffen en er
werd geen advies gevraagd of verleend.
Acht mevrouw de Minister deze toestand niet ongerijmd?

Antwoord :
Alvorens een antwoord te geven op de door het geachte
Lid gestelde concrete vraag in verband met de vijzel-
molen Sint-Karel te Veurne wens ik mij volledig te
laten inlichten over de kwestie van deze molen.
Er zijn inderdaad heel wat vragen, onder meer wie de
eigenaar is van de molen, wie het gebruik ervan heeft,
wie zou moeten instaan voor de restauratiewerken van
heel het bouwwerk, wie verantwoordelijk is voor het
functioneren van de molen als pompgemaal enz.
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Ben vergadering van alle betrokken instanties zal drin-
gend ter plaatse worden georganiseerd.
Persoonlijk meen ik dat het heel eenvoudig moet zijn
om tegelijk de Sint-Karelmolen als monument te bewa-
ren, en hem, tij het voorlopig met moderne technische
middelen, de functie te laten vervullen waarvoor hij
in 1619 werd gebouwd, namelijk water oppompen.
Tenslotte wens ik niets anders dan dat deze molen uit-
eindelijk ook opnieuw met windkracht zou kunnen
functioneren. Daartoe zal iedereen, d.w.z. de eigenaars,
het Polderbestuur, de provincie, en mijn departement,
zich moeten inspannen, óók financieel.
Of nog een vakkundige en bekwame molenaar zal wor-
den gevonden om de windmolen permanent te bedienen
is een andere vraag. Het ziet er naar uit dat, zelfs na
de algehele restauratie, het opstellen van een diesel-
motor de enige haalbare oplossing zal zijn.

Vraag nr. 64
van 11 februari 1975
van de heer P. DE KERPEL

Dìegem - Molen en pachthoeve-Mommaerts.

<G Diegem was eens een stuk ongeschonden natuur aan
de rand van de hoofdstad. Langs de Woluwebeek en de
Holbeek,  met haar zes watermolens, lagen tal van vijvers,
gevoed door tientallen bronnen... » Aldus de inleiding
van « Diegem in oude prentkaarten » door Emile Boulet.
Verscheidene groepen ijveren om de molen van Diegem
aan de pachthoeve-Mommaerts  te doen beschermen en
om er desgevallend een cultureel centrum te zien op-
richten.
Deze molen was bekend als smout- en poedermolen. In
de oorkonden heet hij « duivenmolen » of « molendinus
columbinus ». Nog steeds staat er een grote duiventil
op het dak. Tot in de zeventiende eeuw was hij afhan-
keli jk van de abdij van Komelimünster nabij Aken.
Sindsdien waren de eigenaars : de families De Vadder,
Buelens, Latewijn, Hannosset en tenslotte Mommaerts.
Hier leefde en stierf Emiel Mommaerts, burgemeester
van Diegem van 1952 tot 1967.
Mag ik mevrouw de Minister verzoeken de nodige maat-
regelen te willen nemen om deze bekende pachthoeve
en de nog bestaande historische molen te beschermen,
en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en
Landschappen in voorkomend geval met een opdracht
hiertoe te willen belasten, teneinde de nagedachtenis van
de populaire en verdienstelijke burgemeester van Diegem
blijvend in ere te houden.

Antwoord :
In antwoord op zijn vraag in verband met de erkenning
als beschermd monument van de molen en pachthoeve-
Mommaerts te Diegem heb ik de eer het geachte Lid
mee te delen dat de Koninklijke Commissie voor Monu-
menten en Landschappen op 26.9.74 een gunstig advies
gegeven heeft voor erkenning. De Rijksdienst voor Mo-
numenten- en Landschapszorg is op 6.11.74  in het bezit
gekomen van de kadastrale gegevens. De Rijksdienst
wacht nog op de verificatie van deze gegevens door de
Registratie om dit dossier verder af te handelen.
Het erkenningsbesluit zal dus binnenkort wurden bete-
kend.

MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Vraag nr. 1 .
van 31 januari 1975
van de heer J. GERITS

Besmeurde kunstwerken.

In het jaar 1975  waarin er bijzondere aandacht gaat
naar onze monumenten maakt het meer dan ooit een
pijnlijke indruk 1 angs onze wegen voortdurend gecon-
fronteerd te worden met besmeurde kunstwerken.
Vooral monumentale bruggen en soms ook wel gehouwen
zijn het slagveld waarop anarchistische en contesterende
bewegingen met hun slogans in verf en teer ten strijde
trekken voor hun opvattingen en standpunten.
Zelden of nooit hoorde men iets over de resultaten van
een repressief optreden van de ter zake bevoegde in-
stanties.
Is het niet de hoogste tijd om hier iets aan te verande-
ren door de bevolking op dit gebied meer te sensibili-
seren, de bewaking te versterken, het onderzoek naar
de schuldigen verder door te drijven en de bestraffing
aanzienlijk te verzwaren ?
Meent de Minister niet dat daardoor ook een belangrijke
bijdrage geleverd kan worden ter bescherming van onze
monumentale kunstwerken en hierdoor ook van onze
landschappen ?

N.B. : Deze vraag werd eveneens aan d e  Minister van
Nederlandse Cultuur en van Vlaamse Aangele-
genheden en aan de Minister van Justitie gesteld.

Antwoord :
Het geachte Lid dringt aan op een versterkte bewaking
van de kunstwerken. Dienaangaande kan worden mede-
gedeeld dat de gemeentelijke politie en de rijkswacht
zoals in het verleden, toezicht zullen blijven uitoefenen,
daar dit een opdracht is die vanzelfsprekend tot hun be-
voegdheid behoort.
Toch dient er te worden op gewezen, dat in de jongste
jaren steeds maar nieuwe taken aan de ordernachten
worden opgedragen omdat de omstandigheden zulks ver-
eisen. Hen afleiden van zéér belangrijke opdrachten is
niet verantwoord. In de mate van het mogelijke zal het
gevraagde verscherpt toezicht plaatsvinden.

STAATSSECRETARIS VOOR STREEKECONOME EN
VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN HUISVESTING

Vraag nr. 4
van 13 februari 1975
van de heer W. KUIJPERS

Begijnendijk - Zandwinning.

Te Begijnendijk tussen de Puttestraat en de Raamstraat
wordt er over een oppervlakte van t 2 ha op ongeveer
300 meter van het centrum van het dorp een zandwin-
ning geëxploiteerd.
Graag vernam ik van de heer Staatssecretaris wanneer
en aan wie een exploitatievergunning werd toegekend.

Antwoord :
Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat voor bedoelde
zandwinning een exploitatievergunning werd aange-
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vraagd. Het openbaar onderzoek liep van 4 november
1974 tot 25 november 1974. Het advies van de gemeente
en van de provinciale directie was ongunstig. Volgens
het voorontwerp van gewestplan Aarschot-Diest zijn be-
doelde gronden immers gelegen in een natuurgebied.
Het bundel werd overgezonden aan de bestendige depu-
tatie, waar deze aangelegenheid nog in onderzoek is.
Een bouwaanvraag tot wijziging van het reliëf van de
bodem, die voor het maken van een aardwinning nodig
is, werd tot nu toe niet ingediend.
Een onderzoek wordt door het Bestuur van de Stede-
bouw ingesteld, in verband met de werken, die al uit-
gevoerd zouden zijn zonder vergunning.

II. VRAAG WAAROP EEN VOORLOPIG
ANTWOORD WERD GEGEVEN

MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
EN VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Vraag nr. 3
van 27 januari 1975
van de heer J. VANDEMEULEBROUCKE

Frankrijk - Onderwijs van het Nederlands.

De « Journal officie1 de la République Française » van
29 september 1970  publiceerde een decreet van de toen-
malige Minister van Onderwijs, waarbij het Nederlands
als vak werd toegelaten bij het baccalaureaatsexamen en
in het middelbaar onderwijs.
Kan de Minister ons via het Bulletin van Vragen en
Antwoorden de volgende gegevens mededelen :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Welke besluiten zijn nadien in de Franse republiek
genomen om dit decreet van 1970  te laten uitvoeren
en wat is de preciese draagwijdte van deze besluiten ?
Welke Franse instellingen voor middelbaar onder-
wijs voerden in toepassing van voormeld decreet tot
nog toe het Nederlands in, respectievelijk als tweede
of als derde vreemde taal, sinds het van kracht wor-
den van het decreet tot op heden ?
In welke academische districten opteerden studenten
voor het vak Nederlands voor het baccalaureaatsexa-
men en hoeveel studenten waren er respectievelijk
voor de academiejaren  1971-72,  1972-73,  1973-74
en 197475 ?
Welke initiatieven nam de Minister van Buiten-
landse Zaken om de toepassing van dit decreet te
bevorderen ?
Welke aspiraties koestert de Minister van Buiten-
landse Zaken ten aanzien van de positie van het
Nederlands in het Franse onderwijs in het algemeen
en in het Franse onderwijs in de aan België gren-
zende departementen in het bijzonder ?
Zijn sinds 1970 de problemen van het Nederlands in
het onderwijs in Frankrijk ooit op de agenda voor-
gekomen bij officiële besprekingen tussen de Franse
en de Belgische regering ? Zo ja, op welke data en
wat zijn d e  resultaten van deze besprekingen ?

Voorlopig antwoord :
Om op alle punten van de door het geachte Lid gestelde
vraag te kunnen antwoorden, ontbreken me nog enkele
elementen. Het nodige wordt gedaan om ze te verza-

melen zodat eerlang een volledig antwoord op de ge-
stelde vraag zal kunnen worden verstrekt.

III. VRAGEN WAAROP NIET WERD
GEANTWOORD BINNEN DE DOOR
HET REGLEMENT BEPAALDE TERMIJN
(Art. 51, nrs. 2 en 4)

MINISTER VAN NEDERLANDSE CULTUUR
EN VAN VLAAMSE AANGELEGENHEDEN

Vraag nr. 52
van 21 januar i  1975
van mevrouw ,N. MAES

Brussel - Gebouw Martelarenplein.

Een paar jaar terug verwierf de Nederlandse cultuur-
gemeenschap het gebouw² van de Wielrijdersbond aan het
Martelarenplein te Brussel.
In dit gebouw waren herstellingswerken en aanpassings-
werken noodzakelijk.
Welke herstellingswerken zijn reeds gedaan ?
Door wie is het gebouw ondertussen gebruikt ?
Welke definitieve bestemming zal het gebouw krijgen ?
Hoeveel heeft het gekost om dit gebouw te verwerven ?

Vraag nr. 56
van 28 januari 1975
van de heer A. LAGAE

Korbeek-Lo - Bescbermìng landschap Tìensesteenweg.

Aan de Tiensesteenweg te Korbeek-Lo, ter hoogte van
het pand nr. 15 1, staan drie zeer oude en zeer fraaie
beuken, die wegens hun merkwaardig voorkomen een
eigen stempel geven aan het landschap aldaar.
Merkwaardig is ook dat, ondanks de in de omgeving
uitgevoerde werken en de toenemende verstedlijking,
deze beuken bewaard gebleven zijn.
Acht mevrouw de Minister het niet wenselijk de pas-
sende maatregelen te nemen of uit te lokken om het
behoud van deze beuken en hun onmiddellijke omgeving
te garanderen door juridische bepalingen enerzijds en
bosbouwkundig ingrijpen anderzijds ?

Vraag nr. 57
van 29 januari 1975
van de heer J. VALKENIERS

Ternat - Bescbermìng «  Hof-ten-Berg » .

Graag had ik vernomen hoever het staat met de erken-
ning als beschermd monument van het « Hof-ten-Berg »
te Ternat.

Vraag nr. 58
van 31 januari 1975
van mevrouw N. MAES

Sint-Niklaas - Aankoop van verzameling ex-libris.

Door de stad Sint-Niklaas werd een verzameling ex-
libris aangekocht. Deze zou het begin vormen van een
ex-libriscentrum d a t  te Sint-Niklaas wordt gevestigd.
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Graag had ik geweten tot welk procent van de kostprijs
de subsidiëring van deze aankoop gaat en welk bedrag
in absolute cijfers er werd voor uitgetrokken.
Tevens wens ik te vernemen op welke totale waarde de
aangekochte collectie wordt geschat, door wie die schat-
ting gebeurde en met welke vergelijkingspunten ?
Tevens zou ik willen vernemen of met een verdere uit-
bouw van de verzameling wordt rekening gehouden en
of daartoe met uw diensten een programma is opgesteld.

Vraag nr. 59
van 31 januar i  1975
van d e  heer M. VANHAEGENDOREN

koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.

Er bestaat nog steeds een unitaire Koninklijke Commissie
voor Toponymie en Dialectologie met twee taalvleugels,
Mag ik van de geachte Minister, via het Bulletin van
Vragen  en Antwoorden, vernemen of deze situatie vol-
gens haar in overeenstemming is met de culturele auto-
nomie en of het niet nodig is twee totaal zelfstandige
commissies op te richten ?

Vraag nr. 61
van 3 februuri 1975
van de heer F. BLANCQUAERT

Dramatische kunst - Subsìdìërìng.

Kan de Minister mij de bedragen mededelen van de
subsidies die werden toegekend en van de subsidies die
werden uitbetaald aan :
1. toneelgezelschappen
2. kamergezelschappen
3. amateurgezelschappen
voor de jaren 1973  en 1974 ?


