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HET PARTIJBESTUUR VAN DE VOLKSUNIE onderzocht de politieke toestand na 
de jongste gemeenteraadsverkiezingen. 
Het dankt de talloze kiezers die over het hele vlaamse land hun vertrouwen aan de 
VU hebben geschonken. De VU boekte een aanzienlijke zetelwinst en heeft de PV V 
in Vlaanderen definitief op het achterplan gedrongen ; stevige pozities werden in
genomen in talloze gemeenteraden 
De gemeenteraadsverkiezingen in de brusselse agglomeratie hebben anderzijds het 
bewijs geleverd van het faljiet van de politiek van de traditionele partijen. De ja
renlange sabotage van de taalwetten en de kapitulatie van Hertoginnedal zijn de 
rechtstreekse oorzaken van de huidige fransdolle vloedgolf te Brussel. De verant
woordelijkheid hiervoor berust bij de opeenvolgende regeringen waaraan zowel de 
CVP als de BSP en de PVV hebben deelgenomen. 
Tegenover deze toestand te Brussel moet de vlaamse meerderheid in het parlement 
haar verantwoordelijkheid opnemen en aan het franskiljonse imperialisme te Brus
sel een definitief halt toeroepen, ongeacht de samenstelling van de regering 
De toestand te Brussel bewijst tevens hoe roekeloos het voor de Vlamingen zou zijn 
hoe dan ook hun meerderheid in het parlement prijs te geven. 

vrucht van hertoginnedal 

Het weze me foegestaan, allereerst een woord van dank te 
richten tot de honderdduizenden — de kaderleden, de kan
didaten, de propagandisten en de kiezers — die verleden 
zondag geholpen hebben bij het konsolideren van de pozities 
der Volksunie op het gemeentelijk vlak. Z i j mogen tevreden 
zi jn: in acht genomen het verschijnsel dat gemeenteraadsver
kiezingen voor de Volksunie steeds minder gunstig liggen dan 
nationale verkiezingen (zie de opgang van 1964 naar 1965 l), 
heeft de partij onbetwistbaar een zeer goede uitslag geboekt. 
De vooruitgang in vergelijking met de vorige gemeenteraads
verkiezingen is aanzienlijk en moet door iedereen toegegeven 
worden. De Volksunie is er volledig in geslaagd, haar pozitie 
als derde belangrijkste partij in Vlaanderen te verstevigen. 
Dit is juist belangrijk met het oog op de parlementsverkie
zingen, omdat wij nu ook plaatselijk in de gemeenten een 
aanwezigheidspoiitiek kunnen voeren en onze uitbouw voort
zetten. 

Het heeft mij bijzonder verheugd da¥ daar-mraar de gemeente
raadsverkiezingen beheerst werden door het kommunautaire 
probleem — namelijk in en rond Brussel — de Volksunie haar 
pozities van 1968 niet alleen wist te behouden, maar op meer. 
dere plaatsen aanzienlijk te verbeteren, dit ondanks de handi-
kap van Rode en andere zogenaamde « Leeuwen »-lijsten. 
De globale rezultaten in de brusselse agglomeratie en de rand
gemeenten zijn, op enkele uitzonderingen na, echter pijnlijk. 

Brussel vertoont zi jn waar 
gelaat; anti-vlaarrvs en impe
rialistisch. 

Tegenover dit fenomeen en 
deze bedreiging moeten de 
Vlamingen zich bezinnen. Hier 

worden zij gekonfronteerd 
met het rezultaat van een ver-
fransingspolitiek die zi j l i jd
zaam geduld hebben, waarte
gen de traditionele parti jen in 
net verleden nooit gereageerd 

hebben, tenzij met toegevin
gen in een dwaze en door 
niets gemotiveerde hoop dat 
het zou veranderen... De Vla
mingen in het Brusselse, voor
al dan de volksmensen, wer
den aan hun lot en aan de ver-
fransingspolitiek overgelaten. 
De bittere vruchten van Her
toginnedal worden hen tans in 
de randgemeenten voorgescho
teld. Zal men nu beseffen 
welke bedreiging er van het 
dolle imperialisme der franko-
fonen uitgaat voor Vlaams-
Brabant ^ 

Zal men ook eindelijk in
zien dat men deze bedreiging 
niet afweert met papieren 
taalwetten, die niet nageleefd 
worden, met facil i teiten en 
onthaalregelingen ? De huidi
ge rampzalige situatie in Brus
sel is niet plots ontstaan, is 
niet ontstaan met het F.D.F., 
maar is het rezultaat van een 
jarenlange anti-vlaamse ver-
fransingspolitiek. Op het ein
de van de oorlog zaten 4 3 % 
van de kinderen in de brussel
se agglomeratie in vlaamse 
klassen door de toepassing van 
de belgische taalwetgeving. 
Sedertdien werden de vlaamse 
klassen een voor een afge
schaft in de naoorlogse jaren en 
de taalwet openlijk overtreden 
en gesaboteerd. Dit is een van 
de grote oorzaken van de ver-
fransing. En wanneer de tra
ditionele partijen bij de grond
wetsherziening het beginsel 
aanvaard hebben van « la l i -
berté du père de familie ». 
d.w.z. de vri jheid voor vlaam
se ouders om hun kinderen 
naar franse scholen te sturen, 
dan aanvaarden zij het ver-
fransingsproces, omdat ieder
een weet dat de gewone 
vlaamse mensen aan de ver-
fransingsdruk niet kunnen 
weerstaan. 

De uitslag van deze verkie
zingen bewijst wat wi j reeds 
lang wisten: dat men de ver-
fransing, het franse taalimpe-
nalisme niet tegenhoudt met 
papieren taalwetten. De be
grenzing van de brusselse ag
glomeratie « op taalgebied » 
alleen, zoals voorzien in de 
grondwetsherziening, is een 
slag in het water wanneer men 
terzelfderti jd een Gewest 
Brussel op sociaal-ekonomisch 
gebied aanvaardt waarin een 
deel van Vlaams-Brabant als 
kolonizatiegebied aan Brussel 
afgestaan wordt. 

Het is duideli jk dat wi j ge
l i jk hadden en gelijk hebben 
wanneer wi j weigeren genoe
gen te nemen met halfslachti
ge en ontoereikende maatre
gelen. 

Het meest dringend is tans 
de beveiliging, de bescherming 
van Vlaams-Brabant tegen het 
imperialisme van de verfran-
sers. Di t kan slechts door 
Vlaams - Brabant, door de 
vlaamse gemeenten ondubbel
zinnig en op alle gebied los te 
maken van Brussel en stevig te 
inkorporeren bij de vlaamse 
gemeenschap. Een vlaamse ge
meenschap die over de autono
mie moet beschikken om zelf 
alle maatregelen te treffen die 
nodig zi jn, d.m. tegen de 
grondverkavelaars uit Brussel 
die een grote rol spelen in het 
verfransingsproces van vlaam
se gemeenten. 

Wat de brusselse agglome
ratie betreft is het nu reeds 
duideli jk, dat die P.V.V. en de 
B.S.P. stelselmatig koalities 
afsluiten met de F.D.F.; reeds 
gesloten akkoorden worden 
zelfs verbroken. De polit ieke 
draagwijdte van deze houding 
is niet te onderschatten. Ter
w i j l de ondervoorzitter van de 
B.S.P. te keer gaat tegen de 

CV.P. , omdat deze partij het 
zou wagen bestuursovereen
komsten te sluiten met de 
Volksunie, sluit zi jn partij in 
het brusselse stelselmatig 
overeenkomsten met het 
F.D.F. 

Ten overstaan van gans de
ze nefaste evolutie is het maar 
al te duidelijk hoe gevaarlijk 
het zou geweest z i jn , afstand 
te doen van de vlaamse meer
derheid in het parlement ! Da 
stri jd is nu pas voor goed ge-
gonnen. In deze stri jd zal da 
Volksunie zoals steeds voor
aan gaan! W i j komen aanzien
l i jk versterkt uit deze verkie
zingen. W i j zullen niet op on
ze lauweren rusten, maar z i jn 
vast besloten de stri jd voort ta 
zetten, de stri jd 'voor de ont
voogding, de beveiliging, de 
opgang en de welvaart van 
gans Vlaanderen. Voor deze 
stri jd sluiten wi j de rangen en 
roepen wi j alle Vlamingen op. 

Vlaamse macht is meer dan 
ooit vereist om weerstand te 
bieden aan de frankofone 
Brusselaars en het hen duide
l i jk te maken dat wi j hun he
gemonie in deze staat niet 
aanvaarden. 

F. V A N DER ELST. 

straf zonder veroordeling ? 
Het aanhoudingsmandaat van de negen plakkers die 

bij het verkiezingsincident van Laken waren betrokken 
werd nog eens met een maand verlengd. Men vraagrt 
zich daarbij geërgerd af waarop de rechtbank zich wel 
steunt om die mensen nog eens een maand in de gevan
genis te houden. 

Er is ten eerste het meer dan ongewone feit dat méér 
dan een maand na het voorval nog altijd niet geweten is 
waaraan de h. Georgin gestorven is. Vast staat dat het 
doktersrapport na de lijkschouwing heeft uitgewezen dat 
het slachtoffer geen letsels had opgelopen aan de schedel, 
de hersenen of de longen. Dit steekt wel schril af bij de 
zware beschuldigingen die dagenlang in de pers werden 
gespuid. De h. Georgin overleed ruim een half uur na het 
incident, en het is goed mogelijk dat hij stierf aan een 
tromboze. 

Het komt al even onbegrijpelijk voor dat de 9 betrok
kenen zonder uitzondering worden vastgehouden, terwijl 
het onomstotelijk vaststaat dat slechts enkelen van hen 
betrokken waren bij de schermutseling. Het onderzoek 
moet dit toch al lang hebben uitgewezen ? Niemand ge
looft dat de negen nog vastgehouden blijven « in het be
lang van het onderzoek », zo traag zal onderzoeksrechter 
Albers wel niet te werk gaan. Maar waarom blijven zij 
dan wel gevangen ? 

Kan het zijn dat men hen, hoe uiteindelijk ook de 
veroordeling mag klinken, alvast een « gevoelige straf » 
wil geven ? Dit is een praktijk die in het belgisch ge
recht nog wel eens wordt toegepast, en waartegen trou
wens al geprotesteerd werd van diverse zijden. De negen 
plakkers zitten gevangen in de anti-vlaamse «lioofdstad». 
Het zou een schandaal zijn mocht blijken dat de sfeer, de 
mentaliteit, het klimaat in deze stad er voor iets tussen 
zitten dat negen vlaamse mensen zo lang gevangen blij
ven voor wat een tragisch plakkersincident kan worden 
genoemd. 



WIJ 

PERS 
spiegel 

« En toen viel het masker af » In 
de • stad zonder gezicht ». Dat is de 
ontnuchtering voor vele Vlamingen, 
die zich steeds gekoesterd hebben 
in de illuzie dat Vlaanderen rustig 
• n kampjes aan naar zijn recht kon 
groeien, ook in « onze « hoofdstad. 
Er komt bij sommigen nu toch de 
gezoncie refleks dat de zaak daar 
diepgaand struktureel moet aange
pakt worden, want dat elke vlaams« 
toegeving de honger van de ver-
fransers alleen maar groter maal(t. 
De behoudsgezinde Brusselaars be
ginnen te vrezen voor die vlaamse 
reaktie. Maar reeds beginnen de tra-
ditionelen weer te susten en te re
lativeren... 

GAZET VAN ANTWERPEN 

Geeft bredere beschouwirtgen bij 
de algemene uitslagen. De federalis
tische partijen versterken de ten
dens naar diepgaande veranderin
gen in de staatsstruktuur. 

« De vooru i tgang van de Volks
unie in het Vlaamse land, de lichte 
wins t van het Rassemblement Wa l -
lon, de ongewi jz igde toestand in 
de Voerstreek met een meerderheid 
voor terugkeer naar Luik, komt de 
pozrtie op taal- en gemeenschaps-
Qebied verharden, zoals het FDF dit 
voor Brussel heeft gedaan. 

» Het pol i t iek kl imaat voor ver
dere besprekingen van de grond
wetswi jz ig ingen word t hierdoor be
zwaard en verslechterd, en de rege
r ing zal hier ongetw i | fe ld voor 
grote moei l i jkheden komen te staan. 
Welke verwikke l ingen hieraan nog 
zul len zi jn verbonden, kan niemand 
voorspel len ». 

DE NIEUWE GAZET 

Deze liberale vlaamse krant vreest 
dat de brusselse fransdoiheid de 
Vlamingen naar radikaler middelen 
xal do«n grijpen. 

« Zelfs de h. Simonet gaf, ondanks 
zi jn persoonli jk sukses bl i jk van be
zorgdheid over de pol i t ieke on tw ik 
kel ing in het hoofdstedel i |k gebied. 

» PLP-hardroeper De Muyter had 
nog voor de verkiezingen in extre
mis afstand genomen van het Front 
des Francophones. Hij was er zich 
hoewel wa t laat, van bewust gewor
den dat het FDF bezig was de f ran-

kofone vo lge l ingen van de oude 
machtige brusselse l iberale part j j 
met hu id en haar te versl inden. 

» Als de ontnuchter ing van de he
ren Simonet en De Muyter , nu ook 
tot meer werkel i |kheidsz in aan
spoort, kan de les nog heilzaam 
zi jn voor het land. 

» Volharden zij en hun pol i t ieke 
vr ienden in de boosheid, dan zal de 
radikal izerende strekking aanhouden 
zo niet nog krachtiger doorzetten, 
wat niet enkel bi jzonder tragisch 
zou zi|n voor wat nog van de na
t ionale samenhorigheid rest, maar 
ook voor de rol van Brussel als 
hoofdstad van dit land ». 

DE NIEUWE GIDS 

Is als unitarist even geschokt, 
maar durft de remedie tegen de 
fransdolheid nog niet aanprijzen. 

« Inmiddels staat d i t vast, name-
li|k dat nagenoeg een vierde van 
het brussels kiezerskorps u i td rukke
li jk een anti-vlaamse stemming 
heeft uitgebracht. 

» En het is te vrezen dat daar 
waar deze anti-vlaamse gekozenen 
de plak zul len zwaaien als burge
meester of schepenen, zij verder 
zul len meewerken om van Brussel 
een stad te maken die onmogel i jk 
nog door het merendeel van de V la
mingen als hun hoofdstad kan wor -
den beschouwd. 

» Nu reeds is de psichologische 
schok in Vlaanderen gewe ld ig . En 
wanneer morgen, door de n ieuwe 
kolleges, de bestaande taalwetten 
moedwi l l ig en tartend zouden wor 
den gesaboteerd, zal d i t de afschr i j . 
v ing van Brussel als hoofdstad op 
een « irreversiebele » w i j ze verder 
in de hand werken. 

« Dat is de ernstige toestand 
waarvoor alle verantwoordel i jken 
staan en die door reger ing en par
t i j le iders onverw i j l d onder de ogen 
dient genomen ». 

HET VOLK 

« Het overtollig vet wegsnijcien 
van vetbuik Brussel is al een eerste 
operatie, waarvoor geen grondwets
herziening nodig is » meent Jef 
Ciaes in Het Volk. Het is te hopen 
dat zijn partijgenoten dit mee In 
wetten omzetten. 

« Brussel heeft slecht gestemd, 
maar de brusselse pol i t ic i , van w ie 
de meesten nooit b l i jk hebben ge
geven van veel doorzicht of klasse, 
z i jn bezig de uitslag nog te ver
slechten Onder de le id ing van het 
FDF en met de medewerk ing van 
socialisten en l iberalen, zal Brussel 
anti-vlaams worden bestuurd. Dat 
mogen w i j verwachten. 

» Hoe zul len zij de taalwetten toe
passen ? Wat zal er geworden van 
het vlaams onderwi js en het vlaams 
ku l tuur leven ? 

» « De Brusselaars beseffen niet 
wa t hen boven het hoo fd hangt », 
aldus de dreigende waarschuwing 
die CVP-voorzitter Vandekerckhove 

uitsprak de dag na de verk iez ingen. 
» Dat mag niet enkel een bedre i 

g ing b l i jven. De herziening van de 
grondwet is misschien utopisch ge
worden , maar in elk geval kan men 
zonder dralen beginnen met de de-
centralizatie Waarom b v. de minis
teries, die reeds gesplitst z i jn , niet 
ui t Brussel wegt rekken ? Waarom 
moet een ministerie van vlaamse 
ku i tuur nog langer gevest igd b l i j 
ven in een hoofdstad die de v laam
se ku i tuur v i jandig is ? Zouden de 
departementen van Kui tuur , Streek, 
on tw ikke l ing . Nationale Opvoed ing 
niet even goed en misschien doe l 
t ref fender kunnen werken wanneer 
zi j gevest igd waren te An twerpen 
en te Luik of Namen ? 

DE STANDAARD 

Zonder het woord federalisme te 
durven uitspreken In de krant van 
De Smaele en Piers zegt Manu Ruy« 
duidelijk dat een eigen vlaams ga-
zag de enige redding wordt voor de 
vlaamse gemeenschap te Brussel. 

« De agressiviteit van het FDF-kie-
zerskorps zal, hoe dan ook, de 
vlaamse gemeenschap aanmoedigen 
in haar streven naar eigen s t ruk tu-
ren en instel l ingen. Ook voor de 
Nederlandstal igen in de onvr iende
l i jke hoofdstad. Het bewi js is o p 
n ieuw geleverd dat vele gemeente
l i jke mandatarissen te Brussel b i j 
voorrang hun pol i t iek afstemmen op 
taalpol i t ieke doeleinden. Meer dan 
ooit is daartegen struktureel ver
weer geboden. Taalwetten volstaan 
niet meer, om de dr iehonderddu i 
zend Vlamingen in de agglomerat ie 
te beschermen. 

» Tegen een bepaalde mizerabele 
hetze moeten andere maatregelen 
worden get rof fen. Want die dr iehon
derdduizend Vlamingen behoren 
evengoed tot Vlaanderen als de 
Limburgers, de Antwerpenaren en 
de mensen van de Voerstreek ». 

HET LAATSTE NIEUWS 

In de Voerstreek werden de stel
lingen bevroren. Vooruitgang op één 
plaats, lichte achteruitgang elders. 
Maar de ommekeer is er nog niet. 
« Slaapt Vlaanderen ? », zo vroeg 
Karel De Witte zich in Gazet van 
Antwerpen onlangs af. De Vlaams-
gezinde Voerenaars voelen zich 
meer dan ooit verlaten. 

« Toch kan niet geloochend wor 
den dat de b i t terhe id in vlaamse 
kr ingen groot bl i j f t . Doordat de 
Voerstreek bi j elk n ieuw regerings
programma ter sprake worcft ge
bracht, kr i jgen de waalsgezinden 
telkens een uitstekende troef in h a n . 
den, die zij tegen de l imburgsgezin
den kunnen uitspelen. De recente 
verk lar ing van minister Cools te 
Luik was voorbere idend werk voor 
de gemeenteverkiezingen in de 
Voerstreek. Aan de vlaamse par le
mentariërs k l inkt het scherpe verw i j t 
dat zi j b i j elke n ieuwe reger ing 
de Voerstreek nog in het p rogram
ma dulden ». 

VOLKSGAZET 

Brussel en al die dingen Interes
seren de ondervoorzitter van de 
BSP minder. Voor Jos Van Eynde, 
nogmaals zwaar geslagen te Ber-
chem, komt het er op aan zoveel 
mogelijk « kameraden » aan een 
plaatske van schepene te helpen met 
medeplichtigheid van de C.V.P. 
Daarom dit stukje. 

« De mogel i jkheden om toe te 
treden tot schepenkolleges in plaat
sen waar de BSP tot dusver in de 
oppozit ie zat gespi jkerd zi jn legio. 

» Inzonderheid in het vlaamse 
land kr i jg t de CVP, die d i kw i j l s — 
en o.a. in belangr i jke plaatsen —• 
haar als het ware onwankelbare 
meerderheid inboette, de gelegen

heid om aan te tonen dat zi j zicH 
du ide l i j k distantieert van de Vo lks 
unie en tegen deze taaiextremisten 
een katoliek-social ist isch demokra-
tisch f ront wenst op te t rekken, zo 
als het op menige plaats reeds in 
1964 gebeurde (vooral in het A n t 
werpse) en niet zonder sukses. 
Vooral in de gentse agglomerat ie , 
te Leuven, te Hasselt, enz., zal met 
belangstel l ing wo rden u i tgekeken 
naar de bestuursakkoorcten die tot 
de koalit ies voor de volgende zes 
jaar moeten leiden. Elders zal men 
evenveel interesse betonen voor het 
al of niet hern ieuwen van reeds be
staande CVP-BSP-akkoorden >, 

WALTER LUYTEN 

N A T I O N A L E L O T E R I J 
18J« TRANCHE 

S N SUraiHOOO LOT VAN 

TIEN MIUOEN 

Trekking op 26 oktober 

HET BIUET 1 200 Ir. 
HET TIENDE I 32 <r. 

77.1 2S LOTEN VOOX EEN TOTAAL VAN 72 MILJOEN 

WIJLEZERS VRAGEN BIJ H U N OPTICIEN 

Brilmon turen 
Invoerders : VANDERBRUGGEN & C, Provinciestraat 95 ANTWERPEN 

TEL. (03)36.12.94 - Opticiens : Vraagt het bezoek van onze 
vertegenwoordiger. 

EXCLUSIEF 
VOOR SLECHTS 
16 GEZINNEN ! 

In de villagemeente MEISE, op 
slechts enkele km. van Brussel, 
in een gezond en prachtig natuur
kader, comfortabel wonen in een 
standingvolle wi jk. 

REINAERTRESIDENTIE 
16 apparfem. (slechts 8 per ingang) 

in luxueuse villa 

Op 24 aug. 1970 werd de eerste steen gelegd... 

THANS REEDS 10 VERKOCHT I 

Alle comfort : L i f t - Parlofoon - Cetntrale warmte- en warmwaterverdeling 
Afvalkoker - Ingebouwde bergkasten - Zeer verzorgde keuken- en badka 
merinrichting . Aluminiumramen - Open haard - Radio en T.V.-antenne 
Perfecte vochtwerende, termische en akoestische isolatie - Veilige kinder 
speeltuin. 

DRIE SLAAPKAMERS Prachtig vergezicht (69 m. boven de zeespiegel) 
Ideale oriëntatie naar zonzijde. 

Wenst u snel nadere inlichtingen ? Zend dan nevenstaande bon naar ! 

N.V. IMMOPLANNING 
). & H. VERVAECKE 

Cemeenteplein 8 - 1820 STROMBEEK-BEVER 
Tel. 79.46.40 of 27.43.47 (5 liinen) en 59.51.47 

Ik wens geheel vr i jbl i jvend : 

Cl Nadere inlichtingen betreffende de Reinaert-
residentie. 

D inlichtingen betreffende de kredietmogeli jkheden. 

N A A M : 

Straat : , , . , 

Woonplaats : . . , , . 

Telefoon — privé : 

Telefoon — kantoor : 



wu 

verheugend 

en alarmerend 
Voor wie zin voor humor heeft is het prettig tans de Icleurpo-

litici te horen. Daar waar ze voor de gemeenteraadsverkiezingen 
met klem betoogden dat de gemeenteraadsverkiezingen niets met 
de parlementsverkiezingen te maken hadden, verhangen ze tans 
de bordjes en betogen ze dat ze ondanks soms gevoelig zetelver-
lies toch nog meer stemmen halen dan bij de jongste parlements-
verkiezingen. Hierbij vergeten ze te spreken over de vele gemeen-
ten waar hun lijsten mislukkingen waren. , j „ •„ 

Het is duidelijk dat de gemeenteraadsverkiezmgen wel de te
rugslag ondergaan van de nationale politiek. Het is eveneens dui
delijk dat vele faktoren erbij een rol spelen. Gewoonlijk is het 
daarbij een voordeel in de schepenkoUeges zitting te hebben ge
had, terwijl voor de nationale verkiezingen de regeringspartyen 
gewoonlijk in het nadeel zijn. Slechts wie al deze faktoren in aan
merking neemt kan een juist oordeel vellen. 

Wanneer men dan ziet dat 
voor de eerste maal in de ge
schiedenis van dit land een 
Vlaamse partij er in slaagt mas
saal gemeenteraadsleden naar 
stadhuizen en gemeentehuizen 
te sturen dan is dit een groot 
sukses. 

De Volksunie, een partij die 
in de eerste plaats nationale 
objektieven nastreeft, heeft 
voor de eerste keer bewezen 
dat ze met sukses de gemeente-
problematiek aankan. Bij de 
huidige gemeenteraadsverkie
zingen heeft ze gezorgd voor 
een gemeentelijke onderbouw 
of infrastruktuur voor haar na
tionale politiek. Voortaan valt 
zelfs op gemeentelijk gebied 
de Volksunie niet meer weg te 
denken. 

Op de meeste plaatsen was 
de bijval groot, op sommige 
plaatsen bijzonder groot, op an
dere plaatsen minder. 

Waar het sukses geringer was 
gaat het ofwel om moeilijke 
gemeenten ofwel om het feit 
dat men zuivere bestuurslijsten 
indiende, feit waartegen we 
uitdrukkelijk gewaarschuwd 
hebben. Ofwel omdat men de 
propaganda slechts gedurende 
een paar maanden of geduren
de de verkiezingsstrijd zelf ge

voerd heeft. Er gebeuren geen 
mirakelen in de politiek en 
slechts langdurig en hard werk 
geven kansen op sukses. Zulke 
voorbeelden kan men voor alle 
partijen aanhalen, vooral voor 
de socialisten die in vele klei
nere gemeenten soms meer dan 
10 % beneden hun uitslag bij 
de parlementsverkiezing blij
ven, maar ook voor de CVP die 
op vele plaatsen door plaatse
lijke lijsten overklast wordt, 
terwijl de P W de grote ver
liezer is. 

In het arrondissement Meche-
len, waar ik me meer speciaal 
met de verkiezingen bezig
hield, had de Volksunie in '64 
slechts 2 zetels te Mechelen en 
1 te Lier en haalden aanver
wante lijsten te Duffel, Ber-
laar, Kessel en Nijlen in het 
geheel 5 zetels. Thans klom de 
Volksunie als zodanig van 3 
naar 27 zetels, terwijl nog tal 
van VU-mensen op aanver
wante lijsten werden verkozen. 

Anderzijds is het gek te Brus
sel de uitslagen van de parle
mentsverkiezingen globaal te 
ve^elijken met die van de ge
meenteraadsverkiezingen om
dat in 8 op de 19 gemeenten er 
geen VU of door de VU ge
steunde lijst bestond. En daar 
halen we toch ook stemmen bij 

de parlementsverkiezingen I 
Waar er ernstig gewerkt werd, 
zoals te Anderlecht, Jette of 
Eisene, was er een beduidende 
vooruitgang en werd bewezen 
dat er te Brussel mogelijkhe
den zijn zo men de kaders wil 
aanvuUen, week aan week wil 
werken. 

Zijn de uitslagen in Vlaan
deren verheugend, tekent zich 
te Brussel voor de eerste maal 
de wil tot verweer af, feit is 
het dat de uitslag in zijn geheel 
te Brussel alarmerend is. 

Wij plukken te Brussel en 
omgeving de bittere vruchten 
van Hertoginnedal en van 140 
jaar nationaal en lokaal ge
knoei én van de CVP én van de 
BSP én van de PVV. Zowel in 
de regering als in de hru^selse 
besturen hebben de drie tradi
tionele partijen de iransdolle 
Brusselaars straffeloos met de 
taalwetten laten knoeien, zodat 
de brusselse imperialisten uit 
die feiten het besluit trekken 
dat ze boven de wet staan en 
hen alles toegelaten is. 

De heren Van Eynde en Van 
de Kerckhove, die thans een 
grote mond opzetten, hebben 
steeds laten begaan, zeHs nog 
onder de vorige en onder de 
huidige regering. Men hoort 
van hen wel zware uitspraken 
in de pers, radio of TV, maar 
in het parlement zelf laten ze 
de Volksunie alleen vechten, zo 

' ze ons al niet in de rug schie
ten. 

Hun partijen en de P W zijn 
de verantwoordelijken voor dit 
geknoei sinds tientallen jaren. 

De Brusselaars hebben radi-
kaal anti-vlaams gestemd. Hoe 
ze tegenhouden, hoe hun pre
tentie en hun racisme klein ge
kregen ? 

Zo de Vlamingen eindelijk le
ren eveneens en massaal radi-
kaal Vlaams te stemmen en dat 
kan niet door te kiezen voor 
partijen die wel gebaren dat ze 
Vlaams zijn doch in de regering 
en in het parlement laten be
gaan. 

Dit kan slechts door de Volks
unie een grote partij te maken. 

Zij alleen is een veilige bar-
rikade voor het behoud van het 
Vlaamse grondgebied en een 
stevige speerpunt gericht op 
het hart van het fransdolle 
Brussel. 

Sinds vorige zondag hebben 
velen in Vlaanderen dit begre-

hun woorden 

hun daden 

DE P A R T I J GENOTEN VAN HARD 
SCHREEUWENDE JOS VAN EYNDE EN 
VAN GLADDE V\/1LLY DE CLERCQ 
BRENGEN TE BRUSSEL FDF - BURGE
MEESTERS AAN DE MACHT. 

ONDERTUSSEN BEZWEREN ZIJ DE CVP 
GEEN SCHEPENKOLLEGES TE VORMEN 
MET DE VOLKSUNIE IN VLAANDEREN. 

DE CVP ZELF PAPT TE BRUSSEL AAN 
MET EEN ZICH WAAL NOEMENDE 
ZOON VAN MECHELSE OUDERS. DIE 
HEEL VLAAMS BRABANT MET « ONT-
HAALREGIMES » WIL VERGIFTIGEN. 

DE VERKIEZINGSUITSLAG TE BRUSSEL 
IS HET RECHTSTREEKS GEVOLG VAN 
DE JARENLANGE DENATIONALISATIE-
POLITIEK VAN DE «NATIONALE» PAR
TIJEN : DE CVP-PSC. DE BSP-PSB EN 
DE PW-PLP. 

pen. WIM JÖRISSEN. 

zij stonden 

hun mannetje 
Bij de piekuitslagen die de Volksunie boekte, zijn er enkele waarvoor 

parlementsleden van de partij met trots verantwoordelijk mogen tekenen. 
Te Oostende — een stad waar vóór 1940 de viaams-nationalisten nooit 

een zetel konden veroveren —zetten de mannen van Leo van de Weghe 
de kroon op het werk door van 1 zetel in 1964 naar 5 zetels in 1970 te 
springen. 

Pier Leys, wiens gemeente St Andries opging in Groot-Brugge, haalde 
niet minder dan 4861 voorkeurstemmen. 

Te Roeselare wist Mik Babyion zijn zes zetels te behouden. Dat is een 
krachttoer als men bedenkt, dat deze zes zetels in 1964 veroverd werden 
door een kartel VU-liberalen-middenstand, daar waar het huidig rezul-
taat — met stemmenwinst ! — door de VU alleen werd behaald. 

Senator Persijn verstevigt zijn meerderheidspozitie te Wingene van ze
ven naar negen zetels. 

Te Antwerpen prijkt Hugo Schiltz onmiddellijk na Lode Craeybeckx op 
het lijstje van de voorkeurstemmen. 

Te Brussel haalt Vic Anciaux in de meest ondankbare omstandigheden 
een zetel, terwijl Lode Claes te Eisene het percentage behaalt, dat de 
Volksunie in 1968 voor gans het kanton — inïcluzief de vlaamse gemeen
ten — wist te veroveren. 

Te Genk heeft Jef Olaerts dertig procent van de bevolking achter zich 
en verhoogt hij zijn score van 7 naar 9 zetels. Dat is meteen een denderend 
rezultaat in de grootste gemeente van Limburg. 

Evrard Raskin — laatste op een plaatselijke lijst te Eigenbüzen — haal
de de volstrekte meerderheid en de persoonlijke voldoening van een groot 
aantal voorkeurstemmen. 

Te Berchem-Antwerpen joeg Hektor Goemans zijn percentage omhoog 
tot onmiddellijk in de buurt van dit van BSP-ondervoorzitter Jos van 
Eynde : de Volksunie is er in stemmen en in zetels de evenknie van de 
socialistische partij. Te Mechelen — waar de gemeenteraad een klein par
lement wordt door de aanwezigheid van niet minder dan zes parlements
leden — wordt Jorissen inzake voorkeurstemmen slechts door één enkele 
van zijn kollegas uit de Wetstraat voorafgegaan. 

Te Lier haalden de mannen van Edgard Bouwens drie zetels uit de slag. 

STERKER 

DAN DE PVV 
Een van de meest opmerkelijke en 

verheugende rezultaten van de gemeen
teraadsverkiezingen is wel het feit, dat 
de Volksunie — na bij de verkiezingen 
van 1968 de PVV op nationaal vlak in 
Vlaanderen te hebben verslagen — nu 
ook op gemeentelijk vlak de derde par
tij van het vlaamse land is geworden. 

Er blijven in Vlaanderen nog een paar 
«blauwe burchten » over. Maar het 
grootste deel ervan is gevallen. De 
Volksunie heeft ook op gemeentelijk 
vlak de PVV definitief achter zich ge
laten. In de gemeenten waar duidelijke 
Volksunie-lijsten tegenover duidelijke 
PVV-lijsten stonden, is het duel door
gaans beslecht ten voordele van de 
Volksunie. In Vlaanderens hoofdstad 
Antwerpen wordt dat wel heel duidelijk 
aangetoond : 8 Volksunie-zetels tegen
over 6 PVV-zetels, terwijl Grootjans 
een pover figuur slaat naast de voor
keurstemmen van Schiltz. Te Aalst, 
waar Louis D'Haeseleer jarenlang aan 
een sterke blauwe huismacht heeft ge
werkt, haalt de PVV 4 zetels en de 
Volksunie 5. In een groot aantal ge
meenten is het beeld hetzelfde : Ber
chem-Antwerpen 7 VU-zetels tegen 3 
voor de PVV, Borgerhout 7 tegen 2, 
Brasschaat 4 tegen 3, Bree 3 tegen 1, 
Brugge 6 tegen 1. Denderhoutem 6 te
gen 4, Deurne 6 tegen O, Duffel 3 tegen 
O, Edegem 4 tegen 2, Ekeren 2 tegen O, 
Erembodegem 3 tegen 2, Genk 9 tegen 
O, Gentbrugge 3 tegen 2, Harelbeke 1 
tegen O, Herentals 2 tegen 1, Kalken 1 
tegen O, Kalmthout 1 tegen O, Koekela-
re 7 tegen 5, Kontich 4 tegen 1, Kort
rijk 4 tegen 2. Lommei 1 tegen O, Lon-
derzeel 2 tegen O, Mechelen 4 tegen 3, 
Melle 2 tegen 1. Menen 2 tegen 1. Merel-
beke 3 tegen 2, Merksem 3 tegen 1, Mol 
4 tegen O, Nijlen 4 tegen 3, Roeselare 6 
tegen O, Rupelmonde 2 tegen 1, Schilde 
6 tegen O, Schoten 3 tegen O, St Amands-
berg 3 tegen 2, St Niklaas 5 tegen 2, Tes-
senderlo 2 tegen 1. Wijnegem 3 tegen O, 
Wilrijk 6 tegen 2, Zaventem 1 tegen 0. 

In een aantal andere gemeenten, waar 
PVV en Volksunie evenveel zetels ha
len, is er een stemmenoverwicht van de 
Volksunie. Slechts op zeer weinig plaat
sen waar een duidelijke VU-lijst tegen-
over een duidelijke PVV-lijst stond, ia 
de PVV er in geslaagd de bovenhand te 
behouden. 

Daarmee is een der belangrijkste 
krachtlijnen van 1968 bevestigd : de 
Volksunie is ruimschoots de derde par
tij in Vlaanderen. 

In een groot aantal gemeenten is ze 
even sterk of sterker dan de BSP. Het 
meest spektakulaire voorbeeld is wel 
Berchem-Antwerpen, waar BSP-onder
voorzitter van Eynde met moeite zijn 
zeven zetels van 1964 behield, alhoewel 
er twee zetels bijgekomen zijn in de ge
meente, en waar de Volksunie oprukte 
van 5 naar 7. De konfrontatie BSP-
Volksunie viel ook nog op een groot 
aantal andere plaatsen ten nadele van 
de socialisten uit : Bazel 3 Volksunie
zetels tegen 1 BSP. Belsele 2 tegen 1, 
Beveren 4 tegen 2, Boechout 5 tegen 1, 
Brasschaat 4 tegen 1, Bree 3 tegen », 
Broechem 4 tegen O, Denderhoutem 6 
tegen O, Duffel 3 tegen 2, Edegem 4 te
gen 0. Erembodegem 3 tegen 2 Genk 9 
tegen 5, Heusden-Gent 2 tegen 1, Jab-
beke 3 tegen 2, Kapelle-op-den-Bos 3 te
gen 2. Koekelare 7 tegen 1, Kontich 4 
tegen 2, Melsele 2 tegen 1, Merelbeke 3 
tegen 2, Middelkerke 5 tegen 2, Molen, 
stede 2 tegen 1, Nevele 8 tegen 1, 
Nieuwkerken-Waas 5 tegen 1. Nijlen 4 
tegen 1, Roeselare 6 tegen 5, Schilde 8 
tegen 1, Wijnegem 3 tegen 2. In al deze 
gemeenten is de Volksunie de tweede 
belangrijkste partij geworden 

We hebben bij deze opsomming al
leen de gemeenten betrokken, waar de 
vergelijking duidelijk op te maken was. 
In de meeste gevallen is dat echter niet 
zo : in het grootste deel der gemeenten 
komen de partijen ofwel niet allemaal 
op onder eigen vlag of is de zuiver-ge
meentelijke invloed te groot. 
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in brussel. . . 
In een verkiezingskampanje leef je dubhel. ledere dag heeft zijn volle 

vier en twintig uren, die je helpt overbruggen met heel veel sigaretten en 
koffie. Het duivels ritme waarin je springt van het ene pamflet naar de 
andere tv-utzending, de dolle dans van kreatieve impulsen maakt je 
hipergevoelig voor dingen die je anders niet merkt. Al je zintuigen zijn 
gemobilizeerd : ze werken niet alleen sneller, maar ook intenser. En zo is 
er in iedere verkiezinskampanje een ogenblk — gewoonlijk een dood 
punt tussen twee karweien — dat je intenser leeft dan ooit tevoren en 
dat een schijnbaar onbelangrijke gebeurtenis door je zintuigen zo opgezo
gen wordt, dat ze de kracht krijgt van een simbool of de betekenis van 
een mijlpaal. 

"^ijdens de voorbije verkiezingskampanje hebben we dat ogenblik ver
leden week donderdag beleefd, aan de deur van het partijsekretariaat te 
Brussel. Wie ooit reeds te doen had op het sekretariaat, kent de buurt : 
een echte volkswijk vlak bij het centrum, een straat waar nog échte — 
maar steeds zeldzamer — Ketjes het harden tussen steeds talrijker Span
jaarden en weet-ik-veel. Op de hoek een Balkanrestaurantje, waar ont
heemde Slovenen en Kroaten en Serviërs en Montenegrijnen hun heim
wee komen wegdrinken bij een jukebox die steevast zuidslavische herders
liederen aan het spuien is. Zo ken je de buurt. 

yerleden week donderdag dus, op het ogenblik dat Vic Anciaux en wij' 
Zelf de deur van het sekretariaat toetrokken en de straat opstapten, wer
den we aangesproken door een vrouw uit die buurt. Voorschoot waaraan 
ze haar handen veegde, pittig brussels dialekt : kennelijk een arbeiders
vrouw uit een der weinig nog echt-brusselse gezinnen in die straat. Ze 
had ons staan opwachten. Ze kende ons niet, maar ze wist dat we van de 
Volksunie waren want ze kent het sekretariaat. 

Ze ging zondag Volksunie stemmen, zegde ze. Vanzelfsprekend Volks
unie. Maar daarvoor had ze ons niet nodig; wél wilde ze weten, of ze haar 
stem mocht uitbrengen naast verschillende kandidaten op de Volksunie-
liisf Ze had schrik, zegde ze. dat ze op die wijze ongeldig zou kiezen of 
dat ze slechts een gedeeltelijke stem zou uitbrengen. 

We legden het haar uit. We zegden haar hoe ze het kon doen. Ze ant
woordde dat ze nu gerust was; ze veegde de handen aan haar voorschoot 
en zegde heel gewoon in haar onvergetelijk Brussels « dat ze het zondag 
zeker goed zou doen, want dat het op haar stem zou aankomen ». 

Je staat daar zo maar te staan op de stoep, tussen dat stukje brusselse 
stenen en bij die arbeidersvrouw. Al de spanning van weken balt zich 
samen tot een onvergetelijke zintuiglijke indruk : je bent in je leven 
nooit zelden zo dicht bij een mens geweest als hier en nu. Een onbelang-
rjke gebeurtenis wordt een mijlpaal, een simbool : het gezicht van die 
arbeidersvrouw zal je nooit vergeten. 

En op verkiezingszondag, als de uitslagen uit radio en tv druppelen, zie 
je ze plots weer vlak bij jou. De bijna twintigduizend die in de brusselse 
agglomeratie Volksunie stemden, hebben een gelaat gekregen : het gelaat 
vav deze naamloze werkvrouw. 

En je vergelijkt. Je vergelijkt deze moeder die wist «dat het op haar 
stem zou aankomen » met de protserige intellektuelen die vanuit knus
se klubjes het uitzichtloze avontuur van de rode leeuwen begonnen : opge-
kommandeerden uit de kabinetten en uit het zelfvergenoegd huis aan het 
Flageyplein, die nu maar eens een zacht prijsje moesten betalen voor hun 
benoeming en voor hun prebenden, staatslied,en-in-hun-vrije-uurtjes die 
het kontakt met de werkelijke politiek en het werkelijke volk al lang 
geruild hebben voor linkse kamerstrategie. 

Moeder, we mochten zondag op jou rekenen. Jij mag verder op ons reke
nen : we zullen onze eigen schamele kracht voegen bij die van honderd
duizenden in Vlaanderen om je te Brussel de plaats te bezorgen, waarop 
je recht hebt. 

dio Genes. 

een suggestie 
voor de kamervoorzitter 

Deze week begonnen Kamer en Se
naat opnieuw met hun werkzaamheden. 
Kamerlid Maurits Coppieters stuurde 
bij die gelegenheid een brief naar Ka
mervoorzitter van Acker met een pre
cies verzoek : 

Even vóór de aanvang van de parle
mentaire zittijd 1970-71 durf ik uw aan
dacht vestigen op het debat over de 
Rijksrniddelenbegroting. Dit debat — 
het enige dat op zijn tijd komt voor een 
grondige kritiek van 's lands beleid — 
had in het verleden niet de gewenste 
gevolgen noch weerklank tengevolge 
van de gebrekkige organizatie 'van dit 
debat. 

Een analize van het Begrotingsdebat 
1970 brengt aan het licht dat meer dan 
50 sprekers tussenkwamen, kri.i-kras 
door elkaar, over de meest uiteenlopen
de aspekten van het regeringsbeleid. De
ze sprekers werden min of meer aan
dachtig beluisterd door, afwisselend, de 
Eerste Minister, de Vice-Premier of de 
minister van Financiën. Meerdere spre
kers kregen vanwege de Premier, ten 
onrechte, te horen dat zij hun tussen
komst moesten houden bij een specifie
ke departementele begroting. 

Hier dient toch opgemerkt, ten eerste, 
dat het algemeen begrotingsdebat aan
gewezen is voor een grondige bespre
king van de krachtlijnen van het rege-

wij in nederland 

in de universiteiten 

woelt weer de onrust 

(jeeveedee) Minister Veringa, de blonde, steeds ietwat diepzinnig kijkende 
nederlandse minister van Onderwijs en Wetenschappen, staat om twee re
denen in het brandpunt van de aktualiteit. Immers : hij werd zopas door het 
bestuur van zijn partij, de Katolieke Volks-Partij (KVP), aangewezen als 
nationaal lijsttrekker voor de verkiezingen van volgend jaar april. En op de 
tweede plaats slaagde hij erin zijn veelbesproken wet over de hervorming 
van de besturen van universiteiten en hogescholen door het parlement te 
loodsen. Over dit laatste gaan we het ditmaal hebben. Want het moge voor 
Veringa een persoonlijk sukses zijn dat zijn wet in de Tweede Kamer werd 
aangenomen — met 411e stemmen van de kristelijke en liberale regerings
partijen vóór en de komplete oppozitie tégen —, in de universitaire wereld 
is men helemaal niet gelukkg met deze zaak. Dat er nieuwe toestanden van 
onrust, met wellicht bezettingen in de trant van de geruchtmakende Maag
denhuis-affaire gaan ontstaan, is dan ook zeker niet uitgesloten. 

De wet-Veringa komt in de plaats 
van de inderdaad verouderde Hoger-
Onderwiis-wet. De meeste nederland
se instellingen van hoger onderwijs 
werden tot nu toe in hoogste instan
tie bestuurd door kolleges die over 
het algemeen nogal paternalistische 
opvattingen hadden. Het waren re
genten-kolleges die de inspraak-van-
onderaf bewust tegenhielden, over
tuigd van hun opvatting dat zij alle 
wijsheid in pacht hadden. De laatste 
twee, drie jaren is aan die alleen
heerschappij van die bestuurskolle-
ges (kuratoren en senaten) danig 
getornd. Dat kón in sommige geval
len omdat in de oude wet zekere ar
tikelen waren opgenomen die de ho
gescholen een mogelijkheid ver
schaften om in de bestuurssektor ex
perimenten te proberen. Maar zoals 
altijd in dergelijke gevallen liepen 
die experimenten wel eens uit de 
hand, zodat de minister dan ver
plicht was waarschuwend de vinger 
op te steken 

rookbommetjes 

Gezegd moet dat Veringa zich in 
het algemeen nogal sportief opstelde. 
Hij ging diskussies met volle stu-
dentenzalen of met grote groepen 
wetenschappelijke medewerkers niet 
uit de weg, zelfs niet toen in Utrecht 
een radikale studentengroep met 
rookbommetjes ging « argumente
ren ». Op de duur echter waren er 
zoveel verschillende en totaal uit
eenlopende regelingen ontstaan aan 
de tien-hogere-onderwijs-instellin-
gen (twee in Amsterdam, voorts 
Rotterdam, Leiden, Delft, Utrecht, 
Groningen, Tilburg, Wageningen en 
Eindhoven) dat de minister tot in
diening van een nieuwe wet besloot. 
Hoofdpunt van deze wet-Veringa : 
de universiteiten zullen voortaan be
stuurd worden door een gekozen 
universiteitsraad en gedeeltelijk 
ook door de minister benoemd 
worden. Op de lagere niveau's ko
men er eveneens veranderingen, ter

wijl bovendien een eind wordt ge
maakt aan de autonomie van de 
hoogleraren en professoren. 

oppozitie van links en 

rechts 

Men zou, oppervlakkig gezien, 
kunnen oordelen dat Veringa een 
heel eind aan de wensen die in de 
universiteiten leven, tegemoet is ge
komen. De interpretatie van de be
trokkenen is echter geheel anders. 
En het interessante is dat zowel van 
rechts als van links oppozitie tegen 
de nieuwe wet wordt gevoerd. Zo lie
ten niet minder dan vijfhonderd 
hoogleraren en lektoren een protest 
horen tegen het feit dat hun macht 
voortaan aanzienlijk kleiner zal zijn 
dan in de « oude tijd ». Zij achten 
de garanties voor onafhankeli.ik en 
vrij wetenschappelijk onderzoek be
dreigd nu in de bestuurskolleges 
voortaan ook de studenten en het 
technisch-administratief personeel 
der hogescholen zullen mogen mee
praten. Enkele professoren hebben 
zelfs al ontslag genomen • zij wen
sen geen diskussie met de studenten 
die zij beschouwen als « linkse op
standelingen ». 

boycot ? 

Maar er zijn ook hoogleraren die 
van mening zijn dat de wet-Veringa 
lang niet ver genoeg gaat. Aan de 
groningse universiteit bijvoorbeeld 
hadden professoren en studenten één 
front gevormd voor verdere demo-
kratizering van bestuur en onder
wijs, en zij vinden nu dat Veringa 
de rem heeft gezet op allerlei rege
lingen waarover men het onderling 
al een hele tijd eens was. Ook in 
Amsterdam, waar het de laatste ja
ren aan de Gemeentelijke Universi
teit (en daér trouwens niet alleen !) 
erg roerig is geweest, is stevig ver
zet gerezen tegen de nieuwe wet. 

ringsbeleid op elk vlak, en ten tweede, 
dat heel wat hoogstbelangrijke begro-
tingsontwerpen zo laattijdig worden 
ingediend en besproken, dat gefundeer
de kritiek op dat ogenblik zin- en nutte
loos is geworden. 

Om deze redenen, mijnheer de voor
zitter, durf ik er bij U op aandringen 
het algemeen begrotingsdebat 1971, dat 
over enkele weken zal aanvangen, zo
danig te struktureren dat een algemeen 
debat zinvol is én voor de Kamer én 
voor de Regering. 

Dit zou naar mijn bescheiden mening 
onder meer op volgende wijze kunnen : 
het debat wordt gespreid over één week, 
in drie hoofddelen gesplitst en met een 
beperkt sprekersaantal. 
Deel I : het algemeen politiek beleid, 

in aanwezigheid van de Pre
mier en/of de Vice-Premier ; 

DEEL II : de financiële aspekten, in 
aanwezigheid van de Vice-
Premier en/of de Minister 
van Financiën ; 

Deel UI : de verschillende hoofdstuk
ken van het begrotingsont-
werp, in aanwezigheid van 
de betrokken Ministers. 

De volgorde van de te bespreken as
pekten en hoofdstukken kan nauwkeu-

rfig bij» voorbaat worden vastgesteld, 
zodat uit deze debatten een maksimaal 
profijt kan behaald worden ». 

Juist vóór de aanvaarding van de 
plannen van Veringa in de Tweede 
Kamer, was er in de hoofdstad een 
nieuwe bestuursregeling tot stand 
gekomen die ook de goedkeuring van 
de gemeenteraad had gekregen. Ve
ringa zelf heeft al gezegd dat die 
amsterdamse regehng voor hem on
aanvaardbaar is. Het grootste deel 
van de studenten, samen met een 
groep professoren, is echter vastbe
sloten hun eigen regeling door te 
voeren en de wet-Veringa te boycot
ten. 

wellicht te vroeg 

Een belangrijke grief tegen de 
nieuwe wet is gericht tegen het feit 
dat de minister het recht behoudt 
om een aantal leden van de nieuw 
te vormen bestuurskolleges aan te 
wijzen. En niet zomaar een aantal, 
doch de meerderheid van het be-
stuurskollege. Op die manier, aldus 
de redenering van de Veringa-tegen-
standers, komt er van plaatselijke 
demokratizering wéér niets in hiiis. 
want « Den Haag » zal dan toch weer 
het laatste woord hebben. 

Komen er dus grote moeilijkheden 
aan de nederlandse universiteiten nu 
de kolleges weer begonnen zijn ? 
De kans is groot, veel studenten 
voorspellen het ook. De enige moge
lijkheid voor doorvoering van de 
nieuwe wet en daarmee voor een 
rustige situatie, ligt voor Veringa in 
de verdeeldheid binnen de studen
tenwereld. Of het een vermoeid-
heidsverschijnsel is of niet, feit is 
dat de studentenaktivisten nog maar 
weinig van zich laten horen en nog 
geen aanstalten schijnen te maken 
om op de barrikades te gaan staan 
Maar dat kan vlug veranderen 
Vooral nu bepaalde hoogleraren zich 
ook radikaler gaan opstellen, kan 
het tot een snelle eskalatie komen 
Misschien had Veringa toch maar 
beter tot na de verkiezingen kunnen 
wachten met het indienen van zijn 
wet.. 
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een stap in de goede richting 

vlaams ekonomisch verbond en 

vlaamse kamer van koophandel 

gaan voortaan samenwerken 

(aco) — Donderdag 8 oktober hebben de Kamers van Koophandel van 
het Vlaamse land een regionale vereniging opgericht in samenwerking 
met het Vlaams Ekonomisch Verbond. Het is een gebeurtenis waarvan de 
gevolgen van ingrijpende aard kunnen zijn. 

Het is een eerste stap met het oog op een volwaardige vertegenwoor
diging van het vlaams bedrijfsleven in de gedecentralizeerde ekonomische 
organen, die langs wettelijke weg in het leven zullen geroepen worden. 
Het bestaan en de werking ervan beschouwen we als onmisbare elementen 
van het ekonomisch leven, wanneer het zich in een £ederalistisch-her-
vormde staat zou bewegen. 

Men hoeft echter niet eens een 
federalist te zijn om dergelijke 
vormen van ekonomische decen-
tralizatie na te streven. 

In die sfeer hebben het Vlaams 
Ekonomisch Verbond en de Ka
mers van Koophandel en Nijver
heid van Vlaanderen elkaar ge
vonden en een overeenkomst ge
sloten die overigens talri jke wer-
kingsgebieden zowel van het 
V.E.V. als van de Kamers van 
Koophandel en Nijverheid onaan
geroerd laat. 

V.E.V. blijft wat het was 

Wij staan gunstig tegenover de 
aangekondigde nieuwe stichting. 

De verschijnselen die haar bege
leiden achten we de voorbode van 
talr i jke andere verschuivingen die 
zich in het nieuwe Vlaanderen 
zullen voordoen naarmate de m o 
dernizering van het openbaar en 
ekonomisch leven zich doorzet 

Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond heeft tegenover de gegroe
peerde Kamers van Koophandel 
en Nijverheid de verbintenis aan
gegaan haar plaatselijke afdelin
gen op te heffen daar waar een 
K.v.K werkzaam is die tot de 
nieuwe Vereniging is toegetreden. 

Dat betekent echter niet dat het 
V E.V. een einde stelt aan zijn 
werking op hoger gewestelijk, 
interprofessioneel en .nationaal 
vlak. 

De koördinatie rond de K v K.'s 
zal zich voltrekken volgens een 
formule die de werkingsmogelijk-
heden van de vlaamse bedrijfs
leiders zal verveelvoudigen. Ze zal 
het o m. mogelijk maken dat. bij 
het voordragen van kandidaturen 
voor regionale ekonomische orga
nen, een reprezentativiteit bereikt 
wordt die voorheen buiten het be
reik van het V.E V. lag. 

in d e g o e d e r ich t ing 

De werking van de vernieuwde 
Studiedienst van het V.E.V. zal in 
het tans geschapen raam een 
grotere draagkracht en meer pe
netratievermogen verkrijgen 

Een voordeel lijkt ons ook te 
zijn, dat de Kamers van Koop
handel zich aklcoord verklaard 
hebben met de opvattingen van 
het V.E.V. inzake de bevordering 
van het eebruik van het Neder
lands in het vlaams bedriifsleven. 

We beelden ons niet in dat alle 
Kamers nu voortaan dragers zul
len zijn van een vlaamsnationale 
geest. Dat hoeft ook niet Er zijn 
vormen van politizering, o m in 
het ekonomisch leven, waarvan de 
Volksunie geen heil verwacht en 
die we niet nastreven. 
Indien de ^samenwerking tussen 
hte V .EV en de K v K.'s vaste 
vormen mag aannemen in de 
geest waaraan vorige week don
derdag uiting werd gegeven door 
de voorzitter van het V E V . Prof. 
Dr Vaast Levsen en door de voor
zitter van de «Regionale Vereni
ging van Kamers van Koophan
del en Nijverheid», de h de 
Landsheer, denken we dat een 
stap ge/et werd in de richting van 
een grotere ekonomische maturi-
te'*- v^r\ one volk 

Natuurlijk zullen we er ook 
scherp op letten dat niet afgewe

ken wordt van de beginselen op 
bazis waarvan beide partners el
kaar gevonden hebben. Maar ons 
vertrouwen in het VEV is groot 
genoeg om aan deze nieuwe op
stelling der patronale krachten 
in Vlaanderen een kans te bieden. 

Overigens behouden we onze 
eigen politieke en maatschappelij
ke ideeën, die door een aantal 
vlaamse bedrijfsleiders wél, en 
door anderen niet (of nog niet. . .) 
gedeeld worden. 

wachten op antwerpen 

Indien ook de Kamer van Koop
handel en Nijverheid van Ant
werpen tot dit akkoord toegetre
den was, zou praktisch de volledi
ge reprezentativiteit bereikt zijn. 
De andere vlaamse K.v K's die 
nog niet toetraden zijn bereid het 
later wel te doen. Wat Brussel en 
Halle betreft, wensten de betrok
kenen te wachten tot de regering 
en de wetgevende machten zélf 
klaarheid zullen scheppen in een 
materie die tot nog toe onover
zichtelijk blijft 

De antwerpse afzijdigheid doet 
overigens geen afbreuk aan de al
gemene draagwijdte van het be
reikte akkoord. Ze is in de eerste 
plaats het gevolt» van zekere toe
standen aan de top van de ant
werpse Kamer, toestanden die in 
meer dan één onzicht onbevredi
gend zijn, ook in domeinen die 
geen verband hebben met de pro
blematiek voor de oplossing waar
van het V.E.V. en de vlaamse 
K v K 's elk nu gaan samen wer
ken 

We denken dat het best is de 
verdere evolutie met een zekere 
gelijkmoedigheid en met geduld 
af te wachten. De modernizering 
van de vlaamse gemeenschap en 
van haar leven.skader is een werk 
van lange adem. 

de 

senaat 
opnieuw 
bijeen 

De opening van de nieuwe senaats-
ri t t ing begon met de gebruikelijke ver
kiezing van het bureau. De gelegen-
heidsvoorzitter, deken in jaren, de 84-
jarige Gillon, die het kennelijk deugd 
deed de voorzitterszetel, die hij jaren
lang bezet hield nog eens te mogen ge
bruiken, stelde eenvoudig de herverkie
zing voor van het bestaand bureau wat 
met handgeklap gebeurde. 

Naar het gebruik worden daar de 15 
zetels verdeeld volgens het aantal zetels 
van de partijen : met 12 zetels heeft 
men het (ongeschreven) recht op 1 ze
tel in het bureau. De CVP heeft er dus 
6, de BSP 5, de PVV 3. de VU -, het 
RW-FDF en de KP geen enkele. Daar
van heeft de CVP de voorzitter, de 3e 
ondervoorzitter 2 kwestoren en 2 sekre-
tarissen. De BSP heeft de 2e onder
voorzitters, 2 kwestoren (waarvan de 
voorzitter van de kwestuur) en 2 sekre-
tarissen. De PVV telt de 2e ondervoor
zitter, een kwestor en een sekretaris en 
ten slotte de VU een sekretaris. 

Het bureau regelt in principe de 
werkzaamheden van de Senaat en 
vormt, samen met de fraktievoorzitters, 
de kommissie van het reglement, die de 
reglementswijzigingen en de hervor-
rnino van de werkzaamheden onder
zoekt Onder het gezag van het bureau 
vallen ook de personeelsaangelegenhe-
den (het personeel bestaand uit 201 
man) waai bij de kwestuur de funktie 
vervult van het dagelijks bestuur 

Met de jaren is de funktie van de 
kwestoren belangrijker geworden dan 

Tevreden om hun persoonli:jk elektoraal sukses, of glunderen zij reeds in het vooruitzioht van een ministerportefeuille it» 
een drieledige regering ?. 

die van de sekretarissen wat vroeger 
niet het geval was, wa t nog zijn uit
drukking vindt in het protokol waar de 
sekretarissen de voorrang hebben op de 
kwestoren. De jongste jaren wordt ech
ter weer sterk geknaagd aan de sterke 
pozitie die de kwestuur had. Steeds 
meer zaken worden in het bureau be
sproken, daar waar vroeger slechts 
goedgekeurd werd wat de kwestoren 
beslisten. Ook hier vordert de inspraak. 
De aanwezigheid van een VU-man in 
het bureau heeft daartoe bijgedragen. 

Voorzitter Struye. die wel eens be
twist wordt in de CVP-gelederen in de 
lente- en zomermaanden, doch nooit 
meer wanneer de CVP-senatoren pas de 
vakantie achter de rug hebben had zijn 
dankwoord vooraf kunnen klaar maken. 
Voor de rest kreeg de regering een 
veeg uit de pan omdat de begrotingen 
van kui tuur en van nationale opvoeding 
voor 1970 nog niet konden besproken 
worden, toestand de waarlijk een aan
fluiting betekent voor het demokratisch 

kontrolerecht en kontroleplicht van het 
parlement. 

In de wandelgangen waren de sena
toren aan het nakaar ten over de uitsla
gen van de gemeenteraadsverkiezingen. 
De kontakten waren niet zo vlot als in 
rustiger tijden. Verkiezingen brengen 
een kloof teweeg, de in kalmere tijden 
wegebt in de wandelgangen. 

Men geeft altans er elkaar wat ste
ken onder water over minder gunstige 
uitslagen, terwijl de tegenparti j glun
dert over de gunstige. Daar waar voor 
de verkiezingen de meerderheidspar
tijen schermden met het feit dat de 
gemeenteraadsverkiezingen los stonden 
van de parlementsverkiezingen verwis
selen ze tans de bordjes en gaan op 
bepaalde plaatsen wel vergelijken waar 
de plaatselijke toestanden in hun voor
deel speelden. Waar die eveneens in 
hun nadeel speelden wordt erover heen-
gegleden 

Ook over de vorming van de schepen-
koUeges wordt er druk onderhandeld en 

worden de onderlinge pozities afgetast 
Heel wat senatoren, burgemeesters die 
hun burgpmeesterszetel voelen wanke
len omdat ze de meerderheid verloren, 
zien er onrustig uit en minr^er «pl'ikkig. 

In tegenstelling met vorige jaren toen 
de eerste weken weinig werk op de 
agenda stond is die agenda tans rijke
lijk gevuld Naast de ontwerpen op de 
bescherming van de oppervlaktewate
ren tegen verontreiniging en op de be
scherming vsn het grondwater staat 
ook het ontwerp op het bodembeleid op 
de agenda en daar werd dadelijk mee 
gestart. De belangstelling voor dit ont
werp die normaal groot zou zijn is vri j 
gering omwille juist van de nasleep van 
de gemeenteraadsverkiezingen en de 
vorming van de schepenkolleges De 
PVV deed zelfs een poging tot verda
ging die echter door de voorzitter afge
wezen werd. 

De Senaat is echter hog niet in haar 
normale plooi gevallen. Dat zal pas 
binnen een paar weken het geval zijn. 
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yU : sterkste vlaamse partij te Brussel. 

rampzalige 

vlaamse 

verdeeldheid 
Fransdol Brussel betoogt. Zo hegon het destijds op 

het forum te Algiers... 

wanhopen te brussei ? 

Tijdens een tv-debat enkele dagen voor de 
verkiezingen heeft Lode Claes terloops even 
gezegd « dat de vlaamse l i jstvorming te 
Brussel pas in haar eerste stadium is ». De 
uitslag van 11 oktober schijnt deze mening 
— en meteen de hoop van de vlaamse Brus
selaars en de Vlamingen in het algemeen — 
weggespoeld te hebben. 

Is dit wel zo ? In deze bijdrage wordt on
derzocht, wat er mits vlaamse li jstvorming 
mogelijk zou geweest zijn. 

Te Schaarbeek werden, ondanks alle voor
stellen en onderhandelingen van de Volks
unie, toch drie uitgesproken vlaamse lijsten 
ingediend : CVP-De Kerpel. Volksunie en Ro
de Leeuwen. Ze haalden respektievelijk 4 t.h., 
4 th. en 3 th. Radikaal-vlaamse lijsten hebben 
te Schaarbeek dus 11 th. van de s temmen ge
haald ; dat is bijna evenveel als de UTB-
UAB van Vanden Boeynants in dezelfde ge
meente. 

Zonder de vaandelvlucht van Rode, Blauwe 
en Groene « Leeuwen », zonder het verraad 
van Vlamingen op tweetalige lijsten zou de 
toestand te Brussel er helemaal anders uit
zien ! 

In een vorige bijdrage hebben wij terecht aan
geklaagd « hoe de CVP en de BSP te Brussel geen 
andere bekommernis hebben gehad dan de Volks
unie te izoleren, met de geheime hoop dat zij het 
alleen toch niet zou kunnen bolwerken». En wij 
besloten met de voorspelling : «wanneer na de 
verkiezingen de balans zal opgemaakt en de won
den zullen gelikt worden, dan zal pas duidelijk 
worden hoe de vlaamse zaak te Brussel zelf de 
dupe is geworden van het kleinzielige roomsrode 
partijspel » De feiten hebben ons. iammer genoeg, 
gelijk gegeven Want inderdaad : Vlaanderen heeft 
t e Brussel nogmaals de nederlaag geleden. 

Vlaanderen, ja, maar niet de Volksunie ' Dit 
Weze onmiddellijk gezegd : onze partij gaat vrijuit, 
maar de grote partijbonzen die achter de CVP- en 
de BSP-schermen aan de touwtjes trekken, dragen 
terzake een grote verantwoordelijkheid. Wanneer 
eenmaal de geschiedenis van de verkiezingsvioorbe- j^, 
reidingen zal geschreven worden, zal duidelijk zijn 
dat de VU reeds maanden geleden gewerkt heeft, 
en bereid was tot vele toegevmgen, om in de 
hoofdstedelijke agglomeratie een breed vlaams 
front tot stand te brengen Die bemoeiingen heb
ben heel veel tijd en geloop gevergd. En wanneer 
uiteindelijk kwam vast te staan dat de goede wil 
van onze gesprekspartners het moest afleggen 
tegen het veto van hun « grote bazen ». w a ^ met- '' 
een de kans verkeken om in alle gemeenten nog 
tijdig met het opstellen van vlaamse lijsten klaar 
te komen. 

Hoe dan ook, de Volksunie heeft het bijna over
al alleen moeten doen. En het dient gezegd te wor
den dat zij het er flink heeft afgebracht. Te Ander-
lecht doet advokaat Van Haest zijn intrede in de 
gemeenteraad (32 jaar na zijn vlaams nationalisti
sche voorganger Martin Cornells) terwijl de Rode 
Leeuwen, die daar op minstens 2 a 3 gekozenen 
rekenden, met amper 2100 stemmen een bescha
mende nederlaag oplopen. Voor de ingewijden is 
het hoegenaamd geen verrassing dat de anderlecht-
se V.U. met haar Vlaamse-Belangenlijst sukses 
heeft geoogst; het is de vrucht van jarenlang hard 
vlerken en het zal de oostvlaamse VU-afdeling van 
Merelbeke zeker genoegen doen, te zien dat haar 
peterschap Anderlecht geluk heeft bijgebracht. 

Het is ook geen toeval dat volksvertegenwoordi
ger Anciaux te Brussel en de heer De Berlangeer te 
iJette gekozen zijn; ook hun sukses is de beloning 
van een lang volgehouden inspanning En het kan 
tot voorbeeld strekken voor de andere ditmaal 
minder gelukkige afdelingen in het Brusselse Dat 
onze vriend senator Lode Claes haast op zijn een

tje met zijn ontelbare huisbezoeken in de fransta-
lige oase Eisene de helft van de s temmen heeft bi j -
eengekregen die in 1968 in geheel het kanton op de 
VU-lijst werden uitgebracht, moe', hem als een gro
te verdienste worden aangerekend; zijn s temmen
aantal (1.384) bewijst tevens dat een eendrachtig 
optreden te Eisene met een gemeenteraadszetel had 
kunnen beloond worden. 

«Zi j zullen hem niet temmen, die fiere rode 
leeuw », zo schreef de « Volksgazet» op 22 septem
ber boven een bijdrage van Marnix Gijsen en Mare 
Galle. Die « fiere rode leeuw » is veeleer de kikker 
van Lafontaine gebleken, die meende zich zo groot 
te kunnen maken als een os maar tenslotte als een 
zeepbel uiteenspatte. Een stem voor een Rode 
Leeuwenlijs is nu eens werkelijk een verloren 
stem geweest. Als zij niet zo smalend de hand ge
weigerd hadden die de «Volksunie nazi 's» (dixit 
Marnix Gijsen) hun zo bereidwillig hadden toege
stoken, dan zouden zij met de circa 2 000 stemmen 
die zij te Anderlecht en te Schaarbeek haalden, 
veel meer bereikt hebben 

Ten bewijze laten wij hier een tabel volgen 
waarop de stemmen zijn samengeteld die op de 
twee lijsten zijn uitgebracht in de 8 gemeenten 
waar zij afzonderlijk opkwamen : 
Brussel 
Aiiderlecht 
Schaarbeek 
Molenbeek 
Eisene 
Je t t e 
S A. Berchem 
Evere 

VU 3.627 + R.L. 1 797 = 5 424 st. 
VU 3 190 + R.L. 2.159 = 5.349 st. 
VU 2.322 + R L . 2.265 = 4 587 st. 
VU 1.475 + R.L. 1230 = 2.705 st. 
VU 1.384 + R.L. 776 = 2.160 st. 
VU 1 481 + R.L. 545 = 2.026 st. 
VU 787 + R.L. 389 = 1.176 st. 

: VU 642 + R.L. 1.101 = 1.752 st. 
Waar de VU er helemaal alleen in geslaagd is 

een zetel te behalen te Brussel, te Anderlecht en te 
Je t te lijdt het geen twijfel in het licht van de bo
venstaande cijfers, dat een eendrachtig optreden in 
de betrokken gemeenten een tiental, wellicht een 
dozijn zetels zou hebben opgeleverd. In enkele 
andere brusselse gemeenten was slechts één vlaam
se lijst voorgedragen; wij laten de opsomming 
daarvan volgen, met het stemmencijfer • Rode 
Leeuwen te Etterbeek 796, Ganshoren 426, Ouder-
gem 389, St Pieters-Woluwe 658 en Watermaal-
Bosvoorde 511; de Volksunie te Ukkel 1.118, de 
Vlaamse Par t i j Brussel te St Gillis 623 en de lijst 
Vlaamse Eendracht te St Lambrechts-Woluwe 780. 
Op grond van die cijfers moet men vaststellen dat 
ook in sommige van die gemeenten de bazis voor 
het bekomen van een zetel aanwezig was, zodat 
men tot de konkluzie moet komen dat te Brussel 

een vijftiental zuiver vlaamse zetels in het bereik 
waren. 

Opmerkenswaardig is ook wel het feit dat de 
Rode Leeuwen nergens de cijfers van de VU bena
deren, behalve dan te Evere waar de bekende 
radio-taalwenkgever Mare Galle de Rode Leeuwen 
aanvoerde. 

Verder ziet het er naar uit dat de R.L. de arbei
ders in het Brusselse niet hebben kunnen aanspre
ken en dat hun invloed niet verder heeft gereikt 
dat enkele kringetjes van linksgerichte intellektue-
len. Zo is dus een jammerli jk einde gekomen aan 
een roemloos avontuur dat Vlaanderen te Brussel 
best had kunnen missen en waarvan de rampzalige 
gevolgen zich nog zullen laten gevoelen wanneer 
zal worden overgegaan tot de vorming van de 
agglomeratieraad. 

Onze grootste ontgoocheling is echter wel dat ook 
katolieke Vlamingen wier naam een goede weer
klank heeft in de vlaamse kringen te Brussel, zoals 
de heren De Kerpel te Schaarbeek en Szondi t e 
Etterbeek, op het beslissende ogenblik gemeend 
hebben verstek te moeten laten gaan. Zal vlaamse 
eendracht te Brussel dan altijd een ijdel woord 
blijkeii , te z i j n j Zullen de CVP-ers en de BSP-ers 
dan nooit de « carcan » van hun enge part i jbekom
mernissen kunnen doorbreken ten bate van he t 
enige doel : de belichaming van een sterke vlaam
se aanwezigheid in de hoofdstad ? Zij die menen 
steeds te pas en te onpas de VU de les te moeten 
lezen zijn voor de zoveelste maal deerlijk in gebre
ke gebleven. Zij hebben de geheime hoop gekoes
terd, sterk genoeg te zijn om het alleen te kunnen 
doen en aldus de VU voor een onmogelijke taak t e 
plaatsen; zij zijn niet in hun opzet geslaagd en h u n 
vaandelvlucht zal hun in Vlaanderen zwaar aange
rekend worden. 

De grote les van de verkiezingen te Brussel is 
gelegen, wat de vlaamse lijsten betreft, niet zozeer 
in de uitslag zoals die nu is, maar wel in wat hi j 
had kunnen zijn. Uit de bovenstaande cijfers blijkt 
inderdaad welke mogelijkheden er besloten lagen 
in een eendrachtig optreden van alle Vlamingen t e 
Brussel. Het bewijs is nu geleverd dat een eerlijk 
gemeend samengaan, zonder achterbakse parti jbe
rekeningen, ons een vertegenwoordiging kan waar
borgen die enig gewicht in de schaal kan leggen. De 
toekomst alleen zal uitwijzen of onze tegenspelers 
van verleden zondag de les begrepen hebben en of 
zij bereid zijn de tans begane vergissing te her
stellen. 

M.v.d.B. 

nemrod 

annoesjka huilde 

Klaus Mehnert droeg zijn 
boek « Der Sowjetmensch — 
Versuch eines Portrats » op 
« Aan de nagedachtenis van 
Xzijn) Moeder ° 1882 in Moskou, 
11946 in Holstein, die (hem) — 
een Duitser — leerde het Rus
sisch te spreken en het rus-
sische volk lief te hebben ». 
Zijn overgrootvader kwam a] 
in 1828 naar Rusland maar zijn 
vader slaagde er in 1914 in naar 
Duitsland te komen om er 
dienst te nemen in het leger. 
Hij vroeg en verkreeg echter 

niet aan het russische front ge
plaatst te worden, niet te moe
ten trijden tegen het volk dat 
hij lief had en waar hij heel 
zijn leven gastvrijheid had ge
noten. Klaus Mehnerts vaf>ar 
sneuveld"» in Vlaanderen in 
1917. 

« Der Sowjetmensch » is een 
zeer merkwaardig, een zeer 
menselijk boek. En daar veran
dert zijn beslist niet-kommu-
nistisch levensinzicht niets aan. 
Eerder integendeel : het maakt 
dit alles juist mogelijk. 

Tijdens de laatste, in dit 
boek vermelde, dertiende reis 
in de Sovjetunie (in 1959) ont
moette Mehnert Annoesjka. 
Een treinreis kan in Rusland 
dagenlang duren en dan gaan 
de reizigers van het ene coupé 
vaak buurten in een ander. An
noesjka zat niet in hetzelfde 
coupé als Mehnert maar kwam 
vaak met deze kindervriend 
praten. Annoesjka (Anneke) 
was veertien jaar oud en ver
telde over haar lievelingsdich-
ter Poesjkin. over de roman
tische films die ze graag zag, 
maar bleef heel vaag over haar 
familie. Zij had een jaar bij 
haar grootmoeder gewoond in 
een ver afgelegen provincie en 
reisde naar haar ouders in 
Toela. 

Toen zei een medereizigster 
zonder enige boze bedoeling te
gen Mehnert : « Ze gaat hele
maal niet naar haar ouders, ze 
heeft geen ouders » — « Op 
hetzelfde ogenblik stond An
noesjka weer in de deurope
ning. De schrik tekende zich kt 
op haar gez ich t ; ze werd vuur

rood, draaide zich om en ver
dween. Een uur later trof ik 
haar in de loopgang. Ze zag er 
behuild uit. Hoewel ze eerst te
genstribbelde, wist ik haar 
mee te krijgen . Nieuwe tra
nen. Maar toen kwam het er 
uit : haar vader had haar moe
der verlaten, toen ze nog heel 
klein was. Na een tijdje was er 
een « oom » bij hen komen wo
nen .. De « oom » moest echter 
niet veel van Annoesjka heb
ben en drong er op aan, dat zij 
zou worden afgeschoven op 
haar grootmoeder. Deze was 
evenwel oud en daar kon ze op 
den duur ook niet blijven. Nu 
was ze op weg naar familie in 
Toela ». (Mehnert) . 

Mehnert t racht te haar te 
troosten, maar de vertrouwe
lijke toon was weg De goede 
reisgenote zei : « Annoesjka 
schaamde zich daarvoor. Dat 
zij geen gezinsleven meer kent, 
mocht u niet weten » — Dit 
gebeurde meer dan veertig 
jaar nadat de sovjets alles had
den gedaan om de familie en 
het gezin te bestrijden : tot de 

eerste dekreten die werden uit
gevaardigd behoorde de ont
waarding van het gezin want 
huwelijk en echtscheiding wer
den louter bijkomstige formali
teiten. In 1926 werd zelfs deze 
eenvoudige registratieplicht 
door een wet afgeschaft. 
Vruchtafdrijving werd alge
meen, en volgens wens, toege
staan en speciaal verzorgd. En 
dat was nog lang niet alles. Er 
is inderdaad wel enige veran
dering gekomen sindsdien. 
Maar alt, de Grote Sovjet-Ency-
klopedie nu schrijft « De zorg 
voor het gezin en de verster
king van het gezinsleven heb
ben altijd behoord tot de be
langrijkste taken van de sov-
jet-staat », dan is dit niets an
ders dan de « waarheid » van 
1956 ! 

Veertig jaar kunnen niet ver
woesten wat t raag en steeds 
onvolkomen sinds eeuwen 
wordt betracht. Met elk kind 
wordt het verlangen herboren, 
dat bij zovelen overwoekerd 
werd. Toen Annoesjka huilde 
deed ze dat omdat tallozen 
koude, harde ogen hebben. 
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Speciale bijlage met de uitslagen van de 

gemeenteraadsverkiezingen van 11 oktober 1970. 

brussel foonde zijn imperialistisch anti-vfaams gezicht 

DE VOLKSUNIE 
KRIJGT VASTE VOET 

IN HONDERDEN VLAAMSE 
GEMEENTEN 

• Het aantal gemeenteraadsleden, verkozen op VU-lijsten, loopt op van een vijftigtal in 1964 tot 
méér dan 250. En nog eens honderden VU-mensen werden verkozen op vlaamsgezinde en ge-
mengde lijsten. 

• De Volksunie laat definitief de P W achter zich in Vlaanderen en bevestigt haar pozitie als derde 
grootste partij. 

• Ondanks de unitaire hetze en de verdeeldheid spolitiek van de « rode leeuwen », versterkt onze 
partij haar stellingen in de vijandige Brusselse agglomeratie en wordt er de sterkste vlaamse 
partij. 

• In tientallen gemeenten maakt de Volksunie zich klaar om bestuursverantwoordelijkheid te dra
gen. 

De redaktie heeft deze week 
een grote inspanning geleverd 
om zoveel mogelijk verkie-
zingsrezultaten te brengen over 
gemeenten waar Volksunielijs
ten of aanverwante groepen 
aan de verkiezingen hebben 
deelgenomen. 

Het was een moeilijke kar
wei omdat volledige en be

trouwbare cijfers slechts lang
zaam binnendruppelden, ter
wijl de zetters op kopij stonden 
te wachten en het blad hoe dan 
ook donderdag moest af zijn. 
Onze lezers zullen dan ook wel 
begrijpen dat er in de berg cij
fers hier en daar wel een fout 
kan geslopen zijn. Wij hopen 
in de volgende nummers van 

« Wij » nog meer informatie te 
brengen o.m. over onze verko-
zenen (slechts partiële gege
vens zijn nu beschikbaar), over 
de vorming van schepenkoUe-
ges, over het aantal verkozen 
vrouwen en jongeren enzo-
meer. 

Waar de traditionele partijen 
zich weer eens inspannen om 

TWAALF BIAOZIIDEN 
VERKIEIINeSCIIFERS 

de VU-vooruitgang te minima-
lizeren, blijkt bij een aandacta 
tig ontleden van de cijfers pas 
goed hoe zij zichzelf iets wijs 
maken. Niet alleen is het aan 
tal gemeenten waar de VU ver
tegenwoordigd is in de gemeen 
teraad sterk gestegen ook het 
aantal verkozenen is verveel 
voudigd. Maar de omvang van 
de VU-overwinning komt nog 
beter uit de verf wanneer men 
bovendien een optelling gaat 
maken van de vele VU-mensen 
die als dusdanig op aanverwan 
te en gemengde lijsten werden 
verkozen Een duidelijk voor 
beeld van zo'n gemengde lijst 
was Wemmei met zijn « Wem 
melse Eendracht » Van de vijf 
verkozenen van die lijst zijn er 
twee uitgesproken Volksuniele-
den. Vooral in West-Vlaande

ren en Limburg zijn op die ma
nier tal van onze mensen in ge
meenteraden gaat zetelen 

Een andere vaststelling «n 
ook « De Standaard » merkte 
het de maandag al : de Volks
unie laat definitief de PVV 
achter zich in Vlaanderen. 
Daarmee wordt het nieuwe 
elektorale gegeven van 1968 be
vestigd 

Over het algemeen gaat het 
echter niet op de gegevens van 
parlementsverkiezingen en van 
gemeenteraadsverkiezingen met 
elkaar te vergelijken : de om
schrijvingen zijn niet dezelfde 
en de VU komt (nog) lang niet 
overal op met een eigen lijst 
Dat zal dan voor een volgende 
keer zijn. 
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uitslagen 

gemeenf-eraads-

verkiezingen 

proY. antwerpen 

»rr. antwerpen 

Wat tussen haagjes vermeld wordt zijn gegevens 

van ig6^. 

Aartselaar 

CVP 
PATV 
VU 
B S P 
Gemeenteb. 

Antwerpen 

BSP 
CVP 
VU 
PVV 
K P 
Kabouters 
Andere 

1.897 stemmen, 
664 stemmen, 
557 stemmen, 
459 stemmen, 
312 stemmen, 

stemmen 
53.139 (58.711) 
36.432 (43.255) 
24.053 (19.176) 
20.681 (22.454) 

6.014 ( 8.533) 
3.729 ( — ) 

684 ( — ) 

9 zetels 
2 zetels 
1 zetel 
1 zetel 
O zetels 

% 
37 (38) 
25 (28) 
17 (12) 
14 (15) 
4 ( 6) 
3 ( - ) 

( + 2 ) 
( + 1) 
( + 1 ) 

zetels 
18 (18) 
12 (13) 
8 ( 5) 
6 ( 6) 
1 ( 1) 
O ( - ) 

45 (43) 

Berchem 

CVP 
BSP 
VU 
P W 
Dhaese 

Boechout 

CVP 
VU-VolksbeL 
BSP 

stemmen 
10.753 (10.113) 
7.704 ( 7.969) 
7.623 ( 5.163) 
3.904 ( 3.796) 
1.062 ( 1.102) 

35 
25 
24 
13 
3 

2.946 stemmen, 
1.351 stemmen, 

721 stemmen, 

% 
(35) 
(27) 
(19) 
(13) 
( 4 ) 

zetels 
10 (10) 
7 ( 7) 
7 ( 5) 
3 ( 3) 
0 ( 0) 

27 (25) 

*i 

9 zetels 
3 zetels 
1 zetel 

Broechem 

Gemeenteb. 
Persijn 
VU 
BSP 

Burcht 

CVP 
K P 
BSP 
VU 

Deurne 

BSP 
CVP 
VU 

PVV 
K P 

Edegem 

CVP 
VU 
BSP 
P W 

630 stemmen, 
580 stemmen, 
539 s temmen 
135 stemmen, 

1.633 stemmen, 
1.034 stemmen, 

913 stemmen, 
767 s temmen 

5 zetels (+5 ) 
4 zetels ( + 4 ) 
4 zetels ( + 4 ) 
O zetels ( — i 

6 zetels 
3 zetels 
2 zetels 
2 zetels 

s temmen 
28.634 (23.860) 
10.678 (12.338) 

9.435 ( 5.894) 
2.646 ( 1.870) 
1.082 ( 1.277 ) 

s temmen 
5.874 (3181) 
2JÏ98 (1.515) 
1.776 (1570) 

633 ( 696) 
lijst Valkaert — (1094) 

% 
55 (53) 
20 (27, 
18 (13) 
5 ( 4) 
2 ( 3) 

% 
56 (39) 
22 (19) 
17 (19) 

5 ( 9) 
— (14) 

zetels 
20 (18) 

7 ( 8) 
6 ( 3) 
O ( 0) 
O ( 0) 

33 (29) 

zetels 
11 (7) 
4 (2) 
2 (3) 
O (0) 

- (1) 
17 (13) 

grote kop en kleine kop 

Wie is de grootste kop van heel Ber
chem (Antwerpen) ? De heer Jos van 
Eynde, zal men daarop vrijwel eensge
zind antwoorden. Wij zijn daar niet zo 
heel zeker van. 

De ondervoorzitter van de BSP haal
de in zijn bloedeigen Berchem net het
zelfde percentage en met evenveel ze
tels als de Volksunie. De « grote » so
cialistische part i j is er niet sterker dan 
de « kleine » Volksunie. 

Bekijkt men de voorkeurstemmen, 
dan wordt de kop van Jos van Eynde 
nog aanzienlijk kleiner. Onze Hektor 
Goemans haalde 2.194 voorkeurstem
men, terwijl de BSP-ondervoorzitter 
het moet stellen met 1.208. 

Ekeren 

Boom 

BSP 
CVP 
PVV 
VU 

B o r g e r h o u t 

CVP 
BSP 
VU 
P W 
Verrezen 
K P 
andere lijsten 

stemmen 
5.481 (5.850) 
4.604 (4.264) 
1.195 (1.413) 

736 ( - ) 

stemmen 
9.126 ( • ) 
7.879 (9815) 
6.955 ( • ) 
3.056 (3938) 
1.906 ( — ) 

786 (1027) 
1699 (545) 

* In 1964 kwam de CVP er 
Volksunie. 

% 
46 (51) 
38 (37) 
10 (12) 
6 ( - ) 

% 
29 ( • ) 
25 (31) 
22 ( • ) 
10 (12) 
6 (—) 
3 ( 3 ) 
5 ( 2 ) 

samen op 

zetels 
9 (8) 
7 (6) 
1 (1) 
• ( - ) 

17 (15) 

zetels 
10 (12) 

9 ( 9 ) 
7 ( 3 ) 
2 ( 3 ) 
1 (—) 
0 ( 0 ) 
0 ( 0 ) 

29 (27) 
met de 

De koalitie haalde 15 zetels met 16.638 
stemmen (52 % ) . 

B o r s b e e k 

CVP 
BSP 
VU 
PVV 

Brasschaa t 

CVP 
VU 
BSP 
lijst Carsan 
PVV 
andere lijsten 
lijst Decleir 
lijst Gabriels 

1 633 stemmen, 6 zetels 
1.134 stemmen, 4 zetels 

985 stemmen, 3 zetels 
209 stemmen, 0 zetels 

s temmen 
6.742 (5426) 
2.948 ( — ) 
2.168 (2301) 
1.490 ( — ) 
1.221 (1536) 

895 ( - ) 
— (1963) 
— (1522) 

% 
47 (43) 
19 ( - ) 
13 (18) 
10 ( - ) 
8 (12) 
6 ( - ) 

- (15) 
- . ( 1 2 ) 

zetels 
12 ( 9 ) 
4 ( - ) 
3 ( 3 ) 
1 ( - ) 
1 ( 2 ) 
0 ( - ) 

- ( 1 ) 
- ( 1 ) 
ï l (17). 

BSP 
lijst Palincks 
CVP 
VU 

Hoboken 

BSP 
CVP 
VU 
PVV 
K P 

Hoevenen 

CVP 
BSP 
PVV 
VU 

Hove 

CVP 

vu 
VAK 
PVV 
BSP 

Kalmthout 

CVP 
Stevens 
Mous 
VU 
BSP 
P W 
K P 
Verhaert 

s temmen 
5.635 (4310) 
4.325 (3020) 
3.059 (3730) 
1.898 ( 923) 

s temmen 
11.706 (11.043) 
4.821 ( 5.338) 
2.791 ( 1.468) 
1.291 ( 1.001) 

675 ( 684) 

950 stemmen, 
758 stemmen, 
269 stemmen. 

99 s temmen 

1.238 stemmer 
762 stemmen 
756 stemmen 
634 stemmen 
394 stemmen 

s temmen 
2.667 (3520) 
1.475 ( — ) 

720 ( — ) 
681 ( - ) 
659 ( 843} 
295 ( 311) 
— ( 669) 
— ( 662) 

% 
35 (34) 
27 (23) 
19 (28) 
12 ( 7) 

% 
55 (58) 
23 (27) 
13 ( 7) 
6 ( 5) 
3 ( 3) 

zetels 
8 (7) 
6 (4) 
3 (6) 
2 (0) 

19 (17) 

zetels 
15 (14) 

6 ( 6) 
2 ( 1 ) 
0 ( 0) 
0 ( 0) 

23 (21) 

7 zetels ( + 2) (5) 
5 zetels ( + 1) 
1 zetel 
0 zetels 

( + 1) (0) 

i 5 zetels (—4) 
3 zetels ( + 2 ) 
2 zetels (+2 ) 
2 zetels 
1 zetel 

% 
40 (59) 
23 ( - ) 
11 (—) 
10 (—) 
10 (14) 
5 ( 5) 

— (11) 
- (11) 

zetels 
8 (10) 
4 (—) 
1 (—) 
1 (—) 
1 ( 1) 
0 ( 0) 

— ( 6) 
- ( 1) 
15 (13) 

Kapellen 

BSP 
Gemeenteb. 
PVV 
CVP 
VU 
onafh. 
lijst van Son 

s temmen 
3.594 (2143) 
1.318 ( — ) 
1.120 (1382) 

869 ( — ) 
858 ( 429) 

85 (—) 
— (2069) 

lijst V. Tilburg — [{ 745) 

Kontich 

CVP 
Volksbelangen 
BSP 
PVV-DVP 
Verbaert 

s temmen 
3.535 (3134) 
2.208 ( — ) 
1.490 (1445) 

753 ( 423) 
— (1477) 

Lint 

CVP 
OLV 
VU 
BSP 

Merksem 

1065 stemmen, 
823 stemmen, 
361 stemmen, 

259 stemmen. 

BSP 
CVP 
VU 
P W 
lijst Laureysen 
K P 

Mortsel 

s temmen 
9.971 (8314) 
9.084 (8767) 
3.430 (2369) 
1.560 (1704) 

880 ( — ) 
436 ( 365) 

% 
46 (32y 
17 ( - ) 
14 (20) 
11 ( - ) 
11 ( 7) 

1 ( - ) 
- (30) 
- Xll) 

% 
43 (48) 
29 ( - ) 
18 (22) 
10 ( 7) 
— (23) 

7 zetels 
5 zetels 
1 zetel 

O zetels 

% 
39 (36)' 
36 (39) 
14 (10) 
6 ( 7) 
3 ( - ) 
2 ( 2) 

zetels 
9 ( 5 ) ; 

(->; 
( 3 ) 
( - ) ; 
( 0) 
( - ) ; 

- ( 4 ) ; 

- ( D; 
15 (13); 

2 
2 
1 
1 
O 

z-tela 
8 ( 7) 

( - ) 
( 3) 
( 0) 

- ( 3)' 
15 (13): 

4 
2 
1 

(-1): 
(+5) 
(+1) 

zetels 
11 (10); 
10 (10); 
3 ( 2 ) 

1 ( D; 
o (-X 
o (0); 

25 (23), 

CVP 

vu 
BSP 
Rolus 
PVV 
GB 

Niel 

BSP 
CVP 
PVV 
VU 

8.999 stemmen. 
3.075 stemmen, 
2.137 stemmen, 
1.607 stemmen, 
1.425 stemmen. 

675 stemmen. 

s temmen 
3.687 (3846) 

, 1.361 (2013) 
1.081 (1024) 

924 ( - ) 

13 zetels 
4 zetels 
2 zetels 
1 zetel 
1 zetel 
0 zetels 

% zetels 
52 (56) 9 (8) 
19 (29) 3 (4) 
16 (15) 2 (1) 
13 ( - ) 1 (0) 

15 (13) 

Sinds 1964 was de Volksunie met 36 ze

tels vertegenwoordigd in 12 grotere ge-

meenten van het arr. Antwerpen. Zij ver

hoogt daar nu haar zetelaantal tot 57, en 

opent meteen de poort van meerdere 

schepenkolleges. 

In 16 andere gemeenten verovert onze 

partij bovendien 36 nieuwe zetels. Zij 

doet fors haar intrede te Boechout ( 3 ) , 

Borsbeek ( 3 ) , Brasschaat ( 4 ) , Broechem 

( 4 ) , Kontich ( 4 ) en Wijnegem ( 3 ) , 
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Rumst 

BSP 
CVP 
P W 
VU 

Schilde 

1.715 stemmen, 
1.580 stemmen, 

351 stemmen, 
234 stemmen, 

7 zetels (+ iy 
6 zetels ( + 1)] 
0 zetels 
0 zetels 

VU-Gemeenteb. 1.536 stemmen, 
KVB - 1.258 stemmen, 
CVP 821 stemmen, 
BSP 522 stemmen, 
PVV 272 stemmen, 
ORGV 202 stemmen. 

6 zetels (+3) 
4 zetels (—3) 
2 zetels (+2) 
1 zetel 
0 zetels 
0 zetels 

Schoten 

BSP 
CVP 
VU 
PVV 

stemmen 
8.699 (5342) 
5.118 (5145) 
2.978 (2517) 

860 (1085), 

% 
49 (36) 
29 (34) 
17 (17) 
5 .( 71 

zetels 
12 (8) 
6 (8) 
3 (3) 
O (0) 

21 (19) 

's Gravenwezel 

Borstlap-Cornet 
Carpentier 
VU 

Strabroek 

CVP 
BSP 
PVV-Gemeenteb. 
VU 

1.044 stemmen, 
721 stemmen, 
459 stemmen, 

1.623 stemmen, 
893 stemmen, 
670 stemmen, 
212 stemmen. 

7 zetels (+7) 
4 zetels (—1) 
2 zetels (+2) 

8 zetels (+1) 
3 zetels (—1) 
2 zetels 
O zetels 

Wijnegem 

CVP 
VU 
BSP 
PVV 

Wilrijk 

2.706 stemmen, 
1.223 stemmen. 
1.180 stemmen. 

293 stemmen, 

8 zetels 
3 zetels 
2 zetels 
0 zetels 

CVP 
BSP 
VU 
PVV 
KP 

Wommelgem 

CVP 
P W 
BSP 
VU 
Brandts 

Zwijnd recht 

CVP 
BSP 
VU 
Onafh. 
PVV 

stemmen 
10.675 (8231) 
7.034 (7394) 
5.689 (4562) 
3.096 (2762) 

706 ( 637) 

2.036 stemmen, 
1.122 stemmen. 
1.021 stemmen, 

932 stemmen, 
148 stemmen. 

2.528 stemmen. 
1.331 stemmen, 
1.027 stemmen. 

629 stemmen, 
318 stemmen, 

% zetels 
39 (36) 12 (9) 
26 (29) 7 (7) 
21 (20) 6 (5) 
11 (12) 2 (2) 
3 ( 3 ) 0 (0) 

6 zetels 
3 zetels 
2 zetels 
2 zetels 
0 zetels 

7 zetels 
3 zetels 
2 zetels 
1 zetel 
0 zetels 

arr. turnhout 

Balen 

CVP : 
B S P : 
P W : 
VU : 

4807 (4493) stemmen 
1669 (1802) stemmen 
1560 (1196) stemmen 
625 ( — ) stemmen 

10 (9) zetels 
3 (3) zetels 
2 (1) zetel 
O zetels 

Beerse 
Van Nyen (*) 2489 stemmen 7 zetels (+1) 
Aerts 2041 stemmen 5 zetels 
BSP 849 stemmen 1 zetel 
ir De VU steunde de lijst van Nyen. 

Geel 

Hoskens 
Janssens 
Vü 
Geypen 
Verswyvel 
BSP 
P W 

stemmen 
9204 ( — ) 
3816 ( — ) 
2769 (2076) 
896 ( — ) 
— (8289) 
— .(2741) 
— .( 909) 

% 
55 ( - ) : 
23 ( - ) 
17 (15) 
5 ( - ) 

- (60) 
- :(19) 
-.(61 

zetels 
13 ( - ) . 
5 ( - ) 
3 ( 2 ) 
0 ( - ) 

- (14) 
- ,( 3X 
- ( 0 ) 

<€ op de wip » 

Een eerste vluchtige kijk op de ver
kiezingsuitslagen leerde ons, dat er 
minstens een vijftigtal zuivere Volks
unie-lijsten in hun gemeente « op de 
wip » zitten. Samen met de door de 
Volksunie gesteimde lijsten zijn er meer 
dan honderd gemeenten waar — teore-
tisch en wiskundig altans — de moge
lijkheid bestond om een bestuursak
koord af te sluiten. Dergelijke akkoor
den werden inmiddels reeds op verschil
lende plaatsen gesloten; de lijst daarvan 
brengen we in onze volgende nimimers. 

In ieder geval zal er, zeker voor wat 
de grotere gemeenten en steden betreft, 
uit het al of niet sluiten van bestuurs
akkoorden met de Volksunie heel wat 
te leren vallen. Vooral tegen de achter
grond van het samengaan van de 
Vlaamse CVP met de zichzelf « Waal » 
noemende Van den Boeynants en van 
de akkoorden die m de brusselse agglo
meratie gesloten worden tussen Lagas-
se's FDF, Van Eynde's BSP en De 
aerck ' s P W . 

Herentals 

CVP 
PSB 
P W 
Vü 

Mol 

CVP 
BSP 
VU 
Schoofs 
P W 
Willems 
Van Eisen 

stemmen 
5382 (5690) 
2947 (2880) 
1273 (1220) 
1518 ( — ) 

% 
48 (58y 
27 (29) 
11 (13) 
14 i - ) 

zetels 
9 (10) 
5 ( 4), 
1 ( 1) 
2 ( - ) 

stemmen 
6136 (5904) 
4297 (3462) 
2960 ( — ) 
1606 ( — ) 
707 (1086) 
539 ( — ) 
— (3Ï88) 

% 
38 (43)" 
27 (25) 
18 ( - ) 
10 ( - ) 

( 8) 
( - ) 
(24) 

4 
3 

17 jC15) 

zetels 
10 ( 9) 
6 ( 4) 

( - ) 
( - ) 
( 0) 
( - ) 
( 4) 

4 
1 
O 
O 

Oud-Turnhout 
Nuyts : 
Verschueren : 
BSP : 
GemeentebeL (*) 

2041 stemmen 
1368 stemmen 
955 stemmen 
463 stemmen 

21 (17) 

7 zetels 
4 zetels 
2 zetels 
O zetels 

• De VU steunde de lijst Gemeentebelangen. 

Ramsel 
Van Dyck : 
Serneels : 
VI. Volksbel. ; 
Scheerens : 
BSP : 

914 stemmen 
340 stemmen 
295 stemmen 
274 stemmen 
271 stemmen 

Turnhout 

CVP 
BSP 
VU 
Sansens 
Muylaert 
Boone 

stemmen 
11.894 (9527) 

6651 (6585) 
2633 (1614) 
1185 ( — ) 
484 ( — ) 
— (2957) 

% 
52 (46) 
29 (31) 
11 ( 8) 
5 ( - ) 
2 ( - ) 

~ (14) 

8 zetels 
2 zetels 
1 zetel 
1 zetel 
1 zetel 

zetels 
15 (12) 
8 ( 7) 

( 1) 
( - ) 

O ( -
- ( 3) 

2 
O 

25 (23) 

21 il9Jl 

Vosselaar 
GemeentebeL : 
Vrije Vosselaarse 
Partij ( • ) : 
BSP : 

2447 stemmen 

97Ö stemmen 
289 stemmen 

10 zetels 

3 zetels 
0 zetels 

•*• De VU steunde de Vrije Vosselaarse Partij. 

arr. mechelen 

Berlaar 
Lambrechts 
BSP 
CVP 
Vü 

2.236 stemmen. 
1.568 stemmen, 
1.499 stemmen, 

761 stemmen, 

6 zetels (+2) 
4 zetels ( + 1) 
4 zetels (—1) 
1 zetel i — ) 

Blaasveld 
CVP 
BSP 
Gemeentebel, 

Bonheiden 
CVP-Burgem, 
Gemeentebel. 
BSP 
VU 
Andere 

Booischot 
CVP 
VU 
GB 
BSP 

Bornem 

CVP 
van Ertveldt 
BSP 
VU 
P W 

Duffel 

CVP 
VU 
BSP 
P W 
Debroe 
Stevens 

852 stemmen, 
686 stenmien, 
485 stemmen, 

1.882 stemmen, 
1.404 stemmen, 

723 stemmen, 
374 stemmen, 
160 stemmen. 

1.624 stemmen, 
1.193 stemmen, 

373 stemmen, 
245 stemmen. 

5 zetels 
4 zetels 
2 zetels 

7 zetels (+2)] 
4 zetels (—1)] 
2 zetels (+1)1 
O zetels 
O zetels 

7 zetels (—251 
5 zetels (+5) 
1 zetel .(—IX 

stemmen 
2.979 (2472) 
1.643 (2131) 
1.469 ( 966) 

458 ( 284) 
394 ( - i 

stemmen 
4.565 (4746) 
1.818 ( — ) 
1.582 (2031) 

351 ( - ) 
331 ( - )" 
— (1376) 

Heist op den Berg 

CVP 
Kerckstoel 
BSP 
VU 
Wouters 

Hombeek 

stemmen 
4.323 (4852)' 
2.421 ( — ) 
1.286 (1095) 

532 ( — ) 
— (1974) 

% 
43 (40y 
24 (35) 
21 (16) 
6 ( 4 ) 
6 ( - ) . 

% 
53 (58y 
21 ( - ) 
18 (25), 
4 ( - ) : 
4 ( - ) 

- (17), 

% 
51 (60) 
28 ( - ) 
15 (14) 
6 ( - ) 

- (26) 

4 
2 

zetela 
!7.( 5)] 

(5)1 
( 1)] 

O (0); 
o (-)] 

13 (UU 

zetelg 
10 ( 9)1 
3 (-); 
2 (3)1 
O (-» 
O (-» 

- ( 1)] 
15 (13): 

zetels 
9 ( 9)] 

(-)] 
(1)1 
( - ) • 

- (3)1 
15 (1311 

4 
2 
O 

Lijst Burgemeester 
(CVP-VU) ( • ) 
Gemeentebelangen 
Socialisten 

stemmen 

1775 
300 
159 (317) 

zetels 

12 (12) 
1 (0); 
o ( I X 

13 (13)1 
De VU had twee kandidaten op de lijst van de 
burgemeester. Hun stemmen : Roza Selleslagh 
359, Walter Jaspers 576. 

Kessel 

CVP 
BSP 
VU 

2.069 stemmen, 
732 stemmen, 
515 stemmen. 

10 zetels t+3ïl 
2 zetels 
1 zetel (—1), 

In het arr 
vogel af 
raad. 

Turnhout schiet Mol de hoofd-
: vier VU-mensen ineens in de 

En in het arr. Mechelen is onbetwistbaar 
Booischot de grote kampioen : 5 VU-ze-
tels op een totaal van 13. 

En te Hombeek (waar de VU meeging 
met de lijst van de burgemeester) luiden 
de cijfers : 12 zetels op 13. 
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Koningshooiict 
Vrije Burgers 
Eendracht-GB 
VU 

Lier 

CVP 
BSP 
P W 
vu 

1.172 stemmen, 
739 stemmen, 
382 stemmen, 

8 zetels 
4 zetels 
1 zetel 

(+U 

stemmen 
8.084 (8404) 
4.448 (4667) 
3.695 (3051) 
3.033 (2190 

Mechelen 

BSP 
CVP 
vu 
PVV 
van Houte 
KP 

stemmen 
15.887 (15.841) 
14.248 (14.624) 
5.706 ( 4452) 
5.667 ( 5576) 
1.112 ( - ) 

341 ( 586) 

Nijien 

CVP 
VU 
P W 
BSP 
Verhaeghen 
Vernimmen 
van Tenderl. 

stemmen 
1.880 ( 940) 
1.740 ( — ) 
1.196 ( 249) 

854 ( 505) 
( - ) 
(2834) 
( 755) 

294 

St. Kateiijne-Waver 
stemmen 

CVP 4.358 (3729) 
VU 1.882 ( 491) 
BSP 1.520 (1160) 
Belloy 478 ( — ) 
De Roy — (1687) 

Willebroek 

BSP 
CVP 
VU 
PVV 

stemmen 
5.818 (5389) 
3.573 (3262) 

671 ( 417) 
613 ( 752) 

% 
42 (46) 
23 (26) 
19 (16) 
16 (12) 

% 
37 (39) 
33 (35) 
13 (11) 
13 (13) 
3 ( - ) 
1 ( 1) 

% 
32 (18) 
29 ( - ) 
20 ( 5) 
14 (10) 
5 ( - ) 

- (53) 
- (14) 

% 
53 (52) 
23 ( 7) 
18 (16) 
6 ( - ) 

- (23) 

% 
55 (53) 
33 (32) 
6 ( 5) 
6 ( 7) 

5 
4 
3 

21 

zetels 
9 (10) 

( 5 ) 
( 3) 
( 1 ) 
(19) 

zetels 
13 (13) 
11 (11) 
4 ( 2) 
3 ( 3) 
O ( - ) 
O ( 0) 

31 (29) 

13 

zetels 
5 ( 2) 

( - ) 
( 0) 
( 0) 
( - ) 
( 8) 
( 1) 
(11) 

zetels 
10 ( 8) 
3 ( 0) 
2 ( 2) 
O ( - ) 

- ( 3 ) 

zetels 
11 (10) 
6 ( 5) 
O ( 0) 

( 0) 
1"̂  (15) 

prov. brabant 

arr. brussel : zonder agglom. en 
zes randgemeenfen 

Asse arr. Halle-Vilvoorde 

CVP 
Pessemier 
BSP 
Jong Asse * 

stemmen 
3.324 (2659) 
3.185 ( 982) 
1.207 (2046) 
1.097 

% 
38 
36 
14 
12 

zetels 
7 ( 6) 
6 ( 1) 
1 ( 4 ) 
1 ( - ) 

•k Jong Asse is een vlaamsgezinde lijst met steun 
van de VU. 

Buizingen 

CVP 
Sec. Br us. 
VU 
BSP 
PVV 

Diegem 

BSP 
CVP 
PVV 

Fed. 

Volksbelangen -k 

stemmen 
1.688 (1192) 

767 
284 
218 (1238) 
203 

stemmen 
1.240 

775 (780) 
504 (605) 

423 (233) 

% 
51 
23 
9 
7 
6 

% 
39 
25 
16 

13 

zetels 
9 (5) 
4 (0) 
0 
0 (5) 
0 (0) 

zetels 
7 
3 (3) 
2 (2) 

1 (0) 
•k De VU steunt de lijst Volksbelangen. 

Dworp 

Gemeentebelangen 
CD 
Jong Kristen Dem. 
Kart.-Vooruit-strev. 
BSP 

• De VU steunt de 
Demokralen. 

Eppegem 

CVP 
Gemeentebelangen 
BSP 
VU 

stemmen 
617 (495) 
609 (690) 

• 607 (320) 
313 ( - ) 
426 (156) 

lijst van 

stemmen 
692 (1045) 
535 
419 ( 441) 
335 

% 

13 

zetels 
(3) 
(4) 
(1) 
(-) 

O (2) 
13 (9) 

de Jong Kristen 

zetels 
5 (7) 
3 
2 (2) 
1 

11 (9) 

Grimbergen 
stemmen % zetels 

Meusalt 1.861 29 5 
Verbaanderd 1.797 27 5 
BSP 953 (489) 14 2 
De Winter 716 11 1 
Rouffaer • 696 10 1 
FDF 599 9 1 

15 
•A- De VU steunde de lijst Rouffaer (Vlaamse 

Volksbelangen), de zetel gaat naar Senne Rouf
faer. 

Halie 

De Grève 
CVP 
Rode Leeuwen 
VU 

Hekelgem 

Smeerders 
Gemeentebelangen 
VU 

stemmen 
5.436 
2.858 (4560) 
2.804 

998 

stemmen 
1.620 

779 
349 

% 
42 
22 
22 
8 

% 

zetels 
9 
4 (7) 
4 
O 

zetels 
9 ( 6) 
3 ( 5) 
1 ( 0) 

13 (11) 

Kapelle op den Bos 
stemmen % zetels 

CVP 1.613 (1758) 8 ( 8) 
Vlaamse Volksbel. • 866 3 
BSP 553 ( 785) 2 ( 3) 

13 (11) 
•Ar De VU steunde de lijst Vlaams Volksbelangen 

die in 1964 niet opkwam. 

Liedekerke 

CVP 
BSP 

stemmen 
2.183 (1835) 
1.828 (1576) 

Zwart. Par.-PVV 1.558 (1468) 
VU 

Londerzeel 

Kat.-Volkspartij 
Gemeentebelangen 
VU 
PVV 

Machelen 

CVP 
BSP 
PVV 
VU • 
Vernieuwing 

853 ( 680) 

% 
34 (34) 
28 (28) 
24 (26) 
14 (12) 

stemmen 
2.803 
1.816 
1.059 

249 

% 

zetels 
5 (4) 
4 (3) 
3 (3) 
1 (1) 

zetels 
7 
4 
2 
2 

stemmen 
2.299 (2081) 
1.384 (1232) 

594 ( 505) 
550 
— ( 592) 

•Ar De VU kwam in 1964 niet op. 
wing kwam in 1970 niet op. 

% zetels 
7 ( 7) 
4 ( 3) 
1 ( 0) 
1 ( 0) 

- ( 1) 
De lijst Vernieu-

In het arr. AAechelen deden Nijien ( - f 4 ) , 
St. Katelijne-Waver ( + 3 ) , Lier ( + 2 ) en 
Mecheien ( + 2 ) het zeer behoorlijk. 
In West-Brabant krijgt de VU voor het 
eerst voet in huis te Eppegem, Hekelgem, 
Londerzeel ( 2 ) , Machelen, Steenokker-
zeel ( 2 ) , St. Stevens-Wol uwe, Vilvoorde, 
Zaventem en Zellik. 
Onze vriend Valckeniers behaalde te 
Schepdaal in een klap de volstrekte meer
derheid (8 op 13) met zijn « Nieuwe 
Centrum Partij ». 
En over Mollem leest u elders in deze 
bladzijden. — 

Meise 
stemmen % zetels 

Kris. Demokraten T*r 1630 (1070) 8 (6) 
Gemeentebelangen 1049 ( 571) 5 (2). 
Liberté democratie 245 
•Ar Op de lijst Kristen demokraten werd 1 VU-kan-

didaat verkozen. 

Overijse ^ 

CVP 
Gemeentebelangen 
PLP 
P W 
Rode Leeuwen 
Vlaams Overijse Ar 
PSB 

stemmen 
3.976 (3720) 
1.690 
1.338 
1.031 
810 
747 
353 

% 

(1890) 

( 767) 

37 
17 
14 
11 
9 
8 
4 

Ar De VU steunde de lijst Vlaams Overijse. 

Schepdaal 

Nieuwe Cen. Par. 
Kristene Eendracht 
Gemeentebelangen 

stemmen 
1197 
742 (1088) 
398 ( 944) 

% 

Ar De VU steunde Nieuwe Centrum Partij 
die in 1964 niet opkwam. 

Steenokkerzeel 

CVP 
PVV 
vu A-
BSP 

stemmen 
1.122 (1307) 

654 ( 551) 
512 
176 ( 212) 

zetels 
8 
3 
2 
1 
1 
O 
O 

zetels 
8 
4 ( 6) 
1 ( 5); 

13 (11) 
(NCP), 

zetels 
7 ( 8) 

( 3) 
( 0) 

Ar De VU kwam in 1964 niet op. 

Sterrebeek 

4 
2 
O 

13 (11) 

Volksbelangen 
P W 
FDF-Liberté 
Demokratie'70 -k 

stemmen 
1.486 (1501) 

646 
498 
420 

zetels 
8 (9) 
2 
2 
1 

•Ar Demokratie '70 wordt door de VU gesteund. 

St. Stevens Woluwe 
stemmen 

lijst van Damme 1.340 (900) 
FDF 
VU-Desmedt 
PW-PSB 

St. Pieters Leeu 

CVP 
BSP 
Lib. dem. 
P W 
VU 
Rode Leeuwen 

Ternat 

508 
426 
200 (375) 

W 
stemmen 

5.727 (4046) 
1.248 (1123) 
1.233 ( — ) 

955 ( — i 
587 
304 

stemmen 
Gemeentebelangen 1.331 (1236) 
CVP 
BSP 
VU 

Vilvoorde 

BSP 
CVP 
P W 
Lib dem. 
Moyson 
VU 
KP 

Weerde 

CVP 
BSP 
VU 
P W 

Zaventem 

BSP 
CVP 
VU 
Vlaamse lib. 

Zellik 

1.301 (1309) 
192 ( 70) 
168 

stemmen 
6.951 (6556) 
3.552 (6254) 
3.272 (5415) 
2.815 ( — ) 
2.437 ( — ) 
1.381 ( — ) 

610 (1209) 

% 
47 
21 
16 
9 

% 

% 
46 
45 
3 
6 

% 
35 
18 
17 
15 
12 
15 
— 

stemmen % 
(628) 
(416) 

stemmen 
3.042 (2766) 45 
2.221 (2370) 40 

748 11 
100 9 

% 
(46) 
(30) 

stemmen % 
Gemeentebelangen 1.113 
Toekomst Zellik 
CVP 
FDF 
Vü 
Rode Leeuwen 

812 
746 
567 
.t82 
353 

29 
20 
19 
15 
1« 
3 

zetels 
9 
3 
1 
0 

zetels 
12 (8) 
2 (2) 
2 (-X 
1 
0 
0 

zetels 
7 (5) 
6 (6) 
0 
0 

zetels 
9 ( 8), 
4 ( 7) 
4 ( 6) 
3 ( - ) 
2 ( - ) 
1 ( - ) 
0 

zetels 
4 (6) 
3 (3) 
1 
1 
9 (9) 

zetels 
7 ( 6). 
5 ( 5); 
1 (0) ; 
0 

13 ( l l ï 

zetels 
4 
3 
3 
2 
1 
Q 



brussel : de 19 gemeenten 

Anderlecht 

i 

s temmen 
34.342 (37.509) 

- ) 
- ); 

PSB 
UAB-UTB 8236 ( 
FDF 7485 ( 
P L P 4379 ( 7501) 
Vlaamse Bel. 3148 ( — ) 
BSP 2166 ( - ) 
K P 1503 ( 2397) 
Andere 616 ( 2150) 
PSC 

Brussel 

— (9946) 

s temmen 

ir. UAB-UTB 
FDF 
PLP 
PSB 
VU 
Dem 
K P 
BSP 

23.225 
22.444 
21.121 
10.724 
3.627 

Brux. 2.884 
2698 
1797 

( - ) 
( - ) 
(37.296) 
(19.671) 

Andere 
PSC 
Unite Franc. 

904 

- ) 
- ) 

5967) 
- ) 
- ) 

(18.577) 
( 4818) 

Eisene 

P L P 
F D F 
UAB-UTB 
P S B 
VU 
K P 
BSP 
PSC 

stemmen 
23.168 (30.453) 
14.684 ( — ) 
4.627 ( — ) 

4375 (9540) 
1384 ( — ) 
1313 ( 1828) 
734 ( - ) 
— ( 7778) 

( - ) 
9.152 (13.956) 

Etterbeek 

s temmen 
FDF-Dém.Brux. 

11.849 
P L P 
UAB-UTB 
P S B 
BSP 
K P 
PSC 
UDF 

5.564 ( 
2946 ( 
796 ( 
583 ( 
- ( 
- ( 

- ) 
4882) 
- ) 
486) 

7864) 
3439) 

Evere 

PSB 
F D F 
P L P 
UAB-UTB 
BSP 
VU 
K P 
PSC-PLP 

s temmen 
5940 ( 6617) 

( 
( 
( 
( 

3030 
2534 
2350 
1101 

642 ( 
335 ( 

( 

- ) 
- ) 
~ ) 
- ) 

Vlaamse Bel. — .( 

- ) 
737) 

6194) 
619) 

Ganshoren 

Bauthier 
FDF 
PSB 
BSP 
Andere (2) 
PSC 
P L P 

s temmen 
5394 ( 
3277 ( 
2045 ( 

426 ( 
1663 ( 

- ( 
- . ( 

- ) 
- ) 
2490) 
- ) 
- ) 
4813) 
2304) 

Jette 

FDF 6231 ( 
UAB-UTB 5745 ( 
P L P 5402 ( 
PSB 4051 ( 
VU 1481 ( 
PSC — ( 

s temmen 
- ) 
- ) 
8652) 
6642) 
- ) 

7048), 

% 
54 (63) 
13 ( - ) 
12 (63) 
8 (13) 
5 ( - ) 
4 ( - ) 
2 ( 4) 
1 ( 3) 

- .(17) 

Brusselse Bel. — ( 4645) — 

% 
26 ( - ) 
25 ( - ) 
24 (40) 
12 (21) 
4 ( - ) 
3 ( - ) 
3 ( 6) 
2 ( - ) 
1 ( - ) 

- (20) 
- ( 5) 

( 5) 

% 
45 (56) 
28 ( - ) 
9 ( - ) 
8 (18) 

( - ) 
( 3) 
( - ) 
.(14) 

3 
3 
1 

% • 

38 ( - ) 
30 (44) 
18 ( - ) 
10 (15) 
2 ( - ) 
2 ( 1) 

- (25) 
- (11) 

% 
37 (47) 
18 ( - ) . 

( - ) 
( - ) 
( - ) 
( - > 
( 5) 
(44) 
( 4) 

16 
15 
7 
4 
2 

% 
42 ( - ) 
25 ( - ) 
16 (25) 
3 . ( - ) 

12 ( - ) 
- (48) 
- (23) 

% 
25 ( - ) , 
23 . ( - ) 
22 (39) 
16 (29) 

6 ( - ) 
- i32). 

5 
4 
2 
1 
O 
O 

zetels 
25 (25) 

( - ) 
( - ) 
( 4) 
( - ) 
( - ) 
( 0) 

O ( 0) 
- ( 0) 

37 (35) 

zetels 
12 ( - ) . 
12 ( - ) 

(18) 
( 9) 
( - ) 
. ( - ) 
( V 
•(-) 
( - ) 

- ^ ( 8) 
— ( 1) 
- ' ( 1) 

11 
5 
1 
O 
O 
o 
o 

41 (39) 

zetels 
20 (24) 
12 ( - ) 

( - ) , 
( 6) 
( - ) 
( 0) 

O ( - ) 
- ( 5) 

3 
2 
« 
O 

37 (35) 

ZPtels 

13 ( - ) 
9 (14) 
5 ( - ) 
2 ( 4) 
O ( - ) 
O ( 0) 

- ( 7) 
- ( 2) 

29 (27) 

zetels 
( 9 
( -
( -
( -

O (-
O (-
o ( -

( 8 
( O 

19 (17) 

zetels 
9 ( -
5 ( -
3 ( 4 
O ( -
O ( -
- ( 8 
- ( 3 

17 (15) 

zetels 
7 ( - ) . 

( - ) 
( 8) 
.( 6) 
( - ) 
( 7) 

25 (21), 

Voor de eerste maal behaalt de Volksunie 
een zetel in de gemeenteraden van Brus
sel-stad en van Jette. Onze vriend Steven 
van Haelst komt in de gemeenteraad van 
Anderlecht, waar Simonet de plak zwaait. 
Zonneklaar werd nu bewezen dat de brus-
selse Vlamingen vertrouwen stellen in de 
Volksunie voor de verdediging van hun 
vlaamse belangen. De hoogmoedige neo
fieten die zich « rode leeuwen » noemen, 
kwamen nergens van de grond l 

Koekei berg 

P L P 
F D F 
UAB-UTB 
PSB 
BSP 
PSC 

s temmen 
3478 ( 4894), 
2595 ( 
2390 ( 

- ) 
- ) 

1508 ( 2421) 
512 ( - ï 
— ( 2120) 

Oudergem 

s temmen 
FDF-Dém. Br. 

7145 ( — ) 
P L P 6867 ( 7281). 
UAB-UTB 4128 ( — ) 
PSB 2229 ( 4191) 
BSP 532 ( — ) 
PSC — ( 4175) 
Vlaamse Bel. — ( 438)' 
Rass. Brux. — [( 1064) 

Schaarbeek 

FDF 
P L P 
PSB 
UAB-UTB 
De Kerpel 
VU 
BSP 
PSC 
Dresen 

s temmen 
22.340 ( — ) 
15.650 (28.871) 
10.307 (19.236) 

( - ) 
( - ) 

) 
( - ) 

— (13.738) 
1158 ( 3310) 

8969 
2982 
2322 ( — 
2265 

St. Agatha-Berchem 

stemmen 
2875 ( 
2886 ( 
1823 ( 

Guns 
FDF 
PSB 1823 ( 2625 
P L P 1819 ( 3931 
Vlaamse Bel. 786 ( 
BSP 389 ( 
Andere 526 ( — 
PSC — ( 2597 

Sint-Gillis 
s temmen 

13.050 (16.862) PSB 
FDF 6653 ( 
P L P 
UAB-UTB 2842 ( 
Vlaamse lijst 623 ( 

) 

PSC 

3520 ( 7297) 
- > 

- ) 
— ( 4824) 

St. Jans-Molenbeek 
s temmen 

22.941 (23.220) PSB 
FDF 
UAB-UTB 
P L P 
VU 
BSP 
PSC 

5907 ( 
3668 ( 

- ) 
- ) 

3096 ( 673») 
1475 ( 927) 
1230 ( ) 

- - .( 5417), 

% 
32 (47) 
25 ( - ) 
22 ( - ) 
14 (23) 
4 ( - ) 

- (20) 

% 

34 ( - ) 
33 (42) 
20 ( - ) 
11 (24) 
2 ( - ) 

- (24) 
- ( 3) 
- ( 7) 

% 
33 ( - ) 
23 (41) 
15 (28) 
14 ( - ) 
4 ( - ) 
4 ( - ) 
5 ( - ) 

- (20) 
2 ( 5) 

% 
32 
24 

( - ) 
( - ) 

15 (26) 
15 (39) 

7 ( - ) 
3 ( - ) • 
4 ( - ) 

- { 2 6 } 

% 
48 (53) 
25 ( - ) 
13 (23) 
10 ( - ) 
2 ( - ) 

- (15) 

% 
58 (59) 
13 ( - ) 
8 . Ï - ) 
8 (17) 
4 ( 2) 
S ï - ) 

- .(14) 

zetels 
7 ( 9) 

( - ) 
( - ) 
( 3) 
( - ) 

- < 3) 
17 (15) 

4 
4 
2 
O 

zetels 

9 ( - ) 
8 ( 9) 
4 ( - ) 
2 ( 5) 
O ( 5) 

- ( 5) 
- ( 0) 
- ( 0) 

(19) 23 

zetels 
16 ( - ) 
11 (17) 
6 (11) 

( - ) , 
( - ) 
( - ) 
( - ) 

- ( 8) 
O ( 1) 

39 (37) 

5 
1 
O 
O 

zetels 
7 ( - ) 

( - ) 
( 4 ) 
( 7 ) 
( - ) 
( - ) 
( - ) 

- ( 4) 
17 (15) 

5 
3 
2 
O 
O 
o 

zetels 
16 (17) 
8 ( - ) 
S ï 6) 
2 ( - ) 
« ( - ) 

- ( 4) 
29 (27) 

zetels 
22 (20) 
5 ( - ) 
Z ï - ) 
2 ( 5 ) 
» ( 0) 
O ( - ) . 

- ( 4 ) 
31 .(29), 

St. Joost-ten-Node 
s temmen % 

PSB 6291 ( 7344), 52 (53) 
FDF 2473 ( — ) 20 (—) 
UAB-UTB 1447 ( — ) 12 (—) 
P L P 1259 ( 3018) 10 (22) 
PSC — .( 2780) — (20), 

Ukkel 

FDF-Dém. 

P L P 
UAB-UTB 
PSB 
VU 
PSC 

stemmen 
Brux. 
15.344 { — ) 
14.075 (13.670) 

9313 ( — ) 
4463 ( 8812) 
1118 ( - ) 

— (10.458) 
Unite Franc. — ( 2702) 

% 

34 ( - ) 
31 (33) 
21 ( - ) 
10 (21) 
3 ( - > 

- (25) 
- ( 7) 

Vorst 

FDF 
PLP 
PSB 
UAB-UTB 
K P 
PSC 

stemmen 
10.491 ( — ) 

9527 (1L669) 
6756 (10.877) 
5054 ( — ) 
769 ( 862) 

— i 5843) 

% 
32 ( - ) 
29 (37) 

(34) 
15 ( - ) 
2 ( 3) 

- (18) 

21 

Watermaal-Bosvoorde 

stemmen 
FDF 
Wiart 
P L P 
PSB 

5935 ( 
3326 ( 
2761 ( 5681) 
1535 ( 2639) 

- ) 
- ) 

Vlaamse lijst 837 ( — ) 
BSP 511 ( — )" 
PSC — ( 4564) 

% 
38 ( - ) 
21 ( - ) 
18 (41) 
10 (19) 
6 ( - ) 
3 ( - ) 

- (33) 

zetels 
12 (11)] 
4 (-) ; 
2 ( - ) ! 
1 ( 3)J 

- ( 3); 

St. Lambrechts-Woluwe 
stemmen 

Fallon 12.115 ( — ) 
FDF 11.108 ( — ) 
PLP 2498 ( 5824) 
PSB 1551 ( 3026) 
Vlaamse lijst 780 ( — ) 
PSC — X13.315X 

St. Pieters-Woluwe 
stemmen 

FDF - Dém. Brux. 
8200 ( — ) 

Gemeentebelangen 
4468 ( 7059) 

UAB-UTB 4234 ( — ) 
PLP 3589 ( 3557) 
PSB 1497 ( 2948) 
Un. Chr. — ( 4230) 

% 
43 ( - ) 
39 ( - ) 
9 (25) 
5 (13) 
3 ( - ) 

- (58) 

% 

36 ( - ) 

20 (38) 
18 ( - ) 
16 (19) 
6 (16) 

- .(23) 

19 (17)1 

zetels 
13 ( - » 
12 ( - « 
2 ( 6 ) i 
0 ( 2» 
0 (-K 

- (151i 

27 (23)!l 

zetels 

10 (-X 

5 ( 9 ) ; 
5t-« 
4 { 4Ï 
1 ( 3); 

- ( 5Ï 

25 (211! 

zetels 

12 ( - K 
11 (13>; 
7 (-X 
3 ( 8) 
O ( - ) ; 

- . ( 9 ) ; 
- ( D: 

— "•• " - i 

33 (31J8 

zetels 
10 ( - ) , 
9 (11« 
6 (11); 
4 ( - ) , 
O (0) : 

- ( 5) 

29 (27), 

zetels 
9 ( - ) , 
5 ( - ) , 
4 ( 8) 
1 ( 3); 
O ( - ) ' 
O (-) ; 

- ( 6) 

19 (17)' 

brussel : de zes randgemeenten 
met faciliteiten 

Drogenbos 
s temmen 

1854 ( Calemeyn 
PSB-BSP 552 
FDF-Dém.Brux. 

465 
P L P - P W 
BSP 
PSC-CVP 

- ) 
950) 

( - ) 

% 
59 ( - ) , 
18 (35) 

15 ( - ) 

zetels 
10 ( - ) . 
2 ( 4): 

207 ( 342) 
51 { - ) 
— il256). 

(12) 
( - ) 
(46) 

( - ) , 
( 1) 
( - ) . 
( 6) 

Kraainem 

FDF 
Coppens 
VU 
PSC-CVP 
Liberté ling. 
PSB-BSP 

stemmen 
2795 ( - l 
2550 ( — ) 

693 ( — ) 
— (2129) 
— (1193) 
- :C 580) 

% 
44 ( - ) 
40 ( - ) 
11 ( - ) 
- (44) 
- (25) 
- (12) 

13 (11) 

zetels 
7 ( - ) 
7 ( - ) 
1 ( - • 

- ( 7) 
- ( 3) 
- ( 1) 

L i n k e b e e k 

Front Linkebeekois 
Deveen 
Vandenberg 

1537 stemmen 
827 stemmen 
249 stemmen 

15 (11) 

9 zetels 
4 zetels 
O zetels 
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St Genesius-Rode 
stemmen 

2979 (1915) 
( - ) 

1169 ( 785) 
809 (1222) 

Liberté Dém 
UAB-UTB 2635 
VU 
PSB-BSP 
PSC-CVP 

Wemmei 

Geurts 
Eendracht 
Vandernt 
PLP-PW 
Katolieken 
CVP 
BSP 
Onafhank. 

% 
39 (29) 
35 ( - ) 
15 (12) 
11 (18) 

(2709) — (41) 

zetels 
6 ( 4) 
6 ( - ) 
2 ( 1) 
1 ( 2) 
- ( 6) 

15 (13i 

328 

stemmen 
4273 ( — ) 
2460 ( — ) 

( - ) 
(1814) 
(1318) 
(1047) 
(1227) 
( 661) 

% 
56 ( - ) 
32 ( - ) 
4 ( - ) 

- (30) 
- (22) 
- (17) 
- (20) 
- (11) 

zetels 
10 
5 
O 

( - ) 
( - ) 
( - ) 
( 4) 
( 2) 
( 2) 
(23) 
( 1) 

Wezem beek-O p pem 
stemmen 

De Gwinne 2227 (2323) 
Fievez 1953 ( — ) 
Demokraten 1475 ( 831) 
Alloy — ( 778) 
De Smedt — ( 767) 

37 (47) 
32 ( - ) 
24 (16) 
- (16) 
- (16) 

15 (13) 

zetels 
6 ( 7) 
5 ( - ) 
4 ( 2) 

- ( 1) 
- ( 1) 

15 (11) 

Skrr. leuven 

Aarschot 

CVP 
BSP-PW 
VU 

stemmen 
3761 (3304) 
3708 

856 

% 
45 
44 
11 

zetels 
7 
7 
1 

Erps-Kweips 
CVP 1326 stemmen 9 zetels 
AWR 466 stemmen 2 zetels 
Gemeentebel. {ir) 405 stemmen 2 zetels 
•k De twee zetels van Gemeentebelangen gaan naar 

de VU-mensen Janssen en Clauw. 

Herent 

stemmen % zetels 
BSP 2304 (2146) 5 ( 4 ) 
CVP 1812 (2297) 4 ( 5 ) 
P W 1145 (1316) 2 ( 2 ) 
Herent'70 ( • ) 1128 ( — ) 2 (—) 
•*• De VU steunt de lijst Herent '70. De twee zetels 

gaan naar de VU-mensen Kuypers en van Aelst. 

Hever 

stemmen % zetels 
V. Kelst ( • ) 1195 (807) 8 ( 5 ) 
Verve 720 ( — ) 4 (—) 
BSP 276 1 
ie De VU steunde de lijst van de burgemeester V. 

Kelst. Daarop werd VU-kandidaat mevrouw 
Deleebeeck verkozen. 

In het strategische St. Genesius-Rode zit
ten de 2 flamingantische verkozenen op 
de wip. 
Te Wezembeek-Oppem verdubbelt de 
Vlaamse partij (DWO) haar effektief tot 
4 zetels. 
Ook in Aarschot zit de VU-verkozene op 
wip. 
Gerard Siegers is VU-gemeenteraadslid. 
Hij werd verkozen te Genk waar de VU 
nu met 9 man in de raad zit. 

Heverlee 
stemmen % zetels 

CVP 6095 (3808) 56 10 ( 8 ) 
Demokratie '70 (TIV) 

3154 ( — ) 29 5 (—) 
VU 1660 (756) 15 2 ( 0 ) 
•k Demokratie '70 is een koalitie van NKP, BSP en 

P W . 

Kessel-Lo 

CVP 
BSP 
P W 
VU 

stemmen 
7948 
4799 
1011 
960 

% 
54 
32 
7 
7 

zetels 
12 
7 

— 
__ 

Kortenaken 
stemmen % zetels 

CVP 921 (720) 7 ( 5 ) 
Gem. Bel. (* ) 686 ( 627) 4 ( 4 ) 

n (9) 
-k De VU steunt de lijst Gemeentebelangen waar^ 

op VU-kandidaat Mineur verkozen werd. 

Kortenberg 
stemmen % zetels 

CVP 1707 56 9 
P W • 605 20 2 
VU 406 14 1 
BSP • 343 11 1 

13 
• In 1964 vormden P W en BSP een kartel dat 4 

zetels haalde. 

Leuven 
stemmen 

BSP 5880 
P W 5155 
CVP 4723 
Leuvense Belangen 1895 
VU 1886 

Molenstede 

Samen Dienen 
Toekomst 
VU 
Burgemeester 
BSP 

Tervuren 

CVP 
FDF 
BSP 
VU 
P W 

Testelt 
Verbruggen (*) 
Similau 
Vermeylen 
BSP 

stemmen 
356 
300 
260 
244 
178 

stemmen 
2024 
1475 
1049 
877 
740 

30 
26 
24 
9 
9 

% 
26 
22 
19 
18 
13 

% 
32,8 
24 
17 
14^ 
12 

zetels 
8 
7 
6 
1 
1 

zetels 
4 
3 
2 
1 
1 

zetels 
5 
4 
2 
1 
1 

695 stemmen 
647 stemmen 
489 stemmen 
175 stemmen 

5 zetels 
4 zetels 
2 zetels 
O zetels 

k De VU steunt de lijst Verbruggen waarop VU-
kandidaat van Aert verkozen werd. 

proY. limburg 

arr. hasselt 

As 
stemmen 

Eenheidslijst 
Lijst Jorissen 
Vernieuwing (^ ) 

% zetels 
8 
5 
2 

15 
In 1964 werden de zetels verdeeld onder de lijsten 
Ketsmans (1 zetel), Pillards (4 zetels). De VU 
kwam voor de eerste keer op, onder de benaming 
« Vernieuwing ». 

Beringen 

Katolieken 
Gemeente Bel. 
P W 
Nieuwe lijst ik) 
BSP 

stemmen 
961 (1220) 
627 (627) 
529 (412) 
521 
121 (174) 

% 

De VU steunde de Nieuwe lijst. 

zetels 
6 (7) 

(3) 
(1) 
(0) 
(0) 
13 

3 
3 
O 
O 

Genk 
stemmen % zetels 

CVP 6586 (7955) 15 (13) 
VU ( • ) 6319 (4631) 9 ( 7 ) 
BSP 3936 (3712) 5 (5) 
P W O 

29 
In 1964 kwam de VU op onder de benaming « Volks-
t)elangen ». 

St. Truiden 

Er zijn zo van die uitslagen, die in de 
vloed van cijfers nauwelijks opgemerkt 
worden en die nochtans waard zijn dat 
men er even bij stilstaat. 

Zo St Truiden. Wie Haspengouw kent 
en in de kersenstad geen vreemde is, 
weet hoe lastig het daar altijd geweest 
is voor de vlaams-nationalisten. Bij de 
verkiezingen van 1964 werd een lijst in
gediend die 864 stemmen en geen en
kele zetel haalde. Tans zijn het 1.817 
stemmen geworden en twee zetels. Het 
rezultaat is des te opmerkelijker als 
men weet, dat de Volksimie daar af te 
rekenen had met een scheurlijst die 523 
stemmen haalde en meteen het behalen 
van een derde en wellicht een vierde 
VU-zetel onmogelijk maakte. 

Onze verkozenen dr Wagemans en dr 
jur. Govaerts, samen met heel de ploeg 
kandidaten en propagandisten, hebben 
een rezultaat weten te behalen dat niet 
zo direkt uit de cijfers opvalt, maar dat 
werkelijk prachtig is. 

Halen 
Van Schoonbeeck 
Stroobants 
VU < • ) 
BSP 

2030 stemmen 
582 stemmen 
533 stemmen 
154 stemmen 

•Ar De VU kwam in 1964 niet op. 

11 zetela 
2 zetels 
2 zetels 

15 

Heusden 
stemmen 9 

BSP 3306 (555) 
CVP 1838 (2658) 
Volksbelangen ( • ) 536 — 
• In f964 had de BSP geen zetel, de CVP 8 en de 
Kristen Volksbelangen 5. 

zetela 
10 (0): 
5 m 

Hasselt 

CVP 
BSP 
PW -VB 
VU ( • ) 

stemmen 
9938 (10.718) 

7872 (4340) 
2976 ( • ) 
2976 ( • ) 

% zetela 
12 (14) 

9 (5) 
2 
2 

k In 1964 haalde het kartel Vlaams en Katoliek 
Volksbelang 2 zetels met 2.418 stemmen. In 1970 
vormt de PVV met de Volksbelangen een karteL 

Herk de Stad 
stemmen % zetels 

Huygen 2183 (1216) T 
Minten 1667 S 
Knuts 1254 3 

18 
* De VU steunde de lijst van de burgemeester. 

Leopoldsburg 

CVP 
BSP 
Burg. Oeyen 
P W 
VU 

stemmen 
1629 (1393) 
1483 (1243) 
1129 
1124 
215 

zetela 
4 (3) 
4 (3) 
3 
2 
f 

13 

Lummen 
Lijst Verboven 
Lijst Wijgaerts 
Lijst Verbeemen 
Arrazola (*) 

1438 stemmen 5 zetels 
1036 stemmen 3 zetels 
901 stemmen 3 zetels 
794 stemmen 2 zetels 

13 
* De VU steunde de lijst Arrazola. In 1964 gingen 
de zetels naar de lijst Vanderlinden (4) en De Fa-
bribeckers (7). 

Nieu>vkerken 
Volksbelangen ik) 
Plevoets 

1392 stemmen 9 zetels 
598 stemmen 4 zetels 

13 
k De VU steunde de lijst Volksbelangen. In 1964 
waren hier 4 lijsten, 3 katolieke en een BSP. 

Opglabbeek 
Lijst Awouters {k) 
Lijst Martens 
Lijst Pijnens 

6 zetels 
6 zetels 
1 zetel 

13 
* De VU steunde de lijst Awouters. Er is geen 
vergelijking mogelijk met 1964 toen er 5 lijsten op
kwamen. 
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Schulen 
stemmen 

De Moffarts ( • ) 1199 (570) 
Reniers 386 
Backers 363 

% zetels 
11 
2 
2 

Hechtel 
Hens 
Winters * 
Grieten (BSP) 

* De VU steunde de lijst van de bxirgemeester. 
15 

Sint Truiden 

CVP 
BSP 
P W 
V'T ( • ) 
L. Duchateau 

stemmen 
5501 (5457) 
2771 (2851) 
2580 (2494) 
1817 (864) 
523 

(4) 
(4) 
(0) 

21 
* De lijst Duchateau is een scheurlijst van de VU. 

% 
41 
21 
20 
14 
4 

zetels 
10 (9) 

Tessenderio 
stemmen % zetels 

CVP 3611 (3613) 10 (9) 
Volk^bel. ( • ) 1007 2 (0) 
BSP 907 (645) 2 (0) 
P W 833 (1096) 1 (2) 
if De VU steunt de lijst Volksbelangen. 

arr. tongeren-maaseik 

Bilzen 
Bilzense Volkspartij 1750 stemmen 7 zetels 
Bilzen opbouwen 843 stemmen 3 zetels 
Gemeentebelangen 795 stemmen 2 zetels 
Vlaamse Volksbelangen * 547 stemmen 1 zetel 
Lijst Nassen 224 stemmen O zetels 
ir De VU steunde de lijst Vlaamse Volksbelangen. 

Bree 
CVP 
Vlaamse Volksbelangen 
P W 

3153 stemmen 11 zetels 
1192 stemmen 3 zetels 
722 stemmen 1 zetel 

15 
In 1964 kwamen totaal andere lijsten op. 

Dilzen 
CVP 2927 stemmen 9 zetels 
Lijst Heylen (*) 2997 stemmen 7 zetels 
BSP 770 stemmen 1 zetel 
* De VU steunde kandidaten op de lijst Heylen. 

Eigenbilzen 
Lijst Meisters if 626 iStemmeA 
Van Gronsveld 538 stemmen 
"k De VU steunde de lijst Meisters. 

Gellik 
Lijst Bynens 
Lijst Schijns J. 

441 stemmen 
400 stemmen 

5 zetels 
4 zetels 

5 zetels 
4 zetels 

9 
"k De VU steunde kandidaten op de lijst Schijns, 

die in 1964 niet opkwam. 

Gruitrode 

Lijst Lemmens 
Lijst Klaps 

stemmen 
832 (732) 
610 

zetels 
8 (6) 
5 

13 
De VU steunde kandidaten op de lijst-Klaps. De 
lijst Leenders die in 1964 drie zetels haalde 
kwam niet meer op. Leenders werd nu verko
zen op de lijst Klaps. 

• Eigenbilzen : volstrekte meerderheid voor 
de lijst van onze volksvertegenwoordiger 
Evrard Raskin. 

• Te Hoeselt sleept dr. Duchateau 6 van de 
15 zetels in de wacht. 

• Voor het eerst VU-verkozenen in de ge
meenteraden van St. Truiden, Lommei, 
Maaseik en Maasmechelen. 

7 zetels 
4 zetels 
2 zetels 

13 
ie De VU steunde kandidaten op de lijst-Winters. 

Herderen 

Gemeentebelangen 
Volksbelangen if 

.(Swinnen) 

stemmen 
685 
190 

zetels 
8 (5> 
1 (4) 

9 
* In 1964 haalde de lijst Gemeentebelangen 5 ze

tels, de CVP 4 zetels en de VU 88 stemmen. In 70 
steunt de VU kandidaten op de lijst-Swinnen. 

Hoeselt 
stemmen 

CVP 1316 (1463) 
Duchateau (if) 1244 (1109) 
Nartus 608 
* De VU steunde de lijst-Duchateau. 

Houthalen 

Gerrits 
Lijnen (*) 
Franssens 

stemmen 
2587 (1567) 
1952 
1092 

zetels 
7 
6 
2 

zetels 
8 (6) 
5 
2 

15 
"Ar De VU steunde kandidaten op de lijst-Lijnen. 

Lanaken 

Golijn 
Schwillens (*) 
BSP 
Hermans 

stemmen 
2250 (1572)' 
1602 ( — X 
339 
307 i 153) 

zetels 
7 (5) 
5 (-) 
1 XO) 
o 

13 
De VU steunde kandidaten op de lijst Schwil
lens. 

Lommei 

CVP. , 
BSP 
VU • 
P W 

stemmen 
stemmen 

5609 (4507) 
4067 (2134) 
1150 

zetels 
zetels 

10 (12) 
8 (3) 
1 (0) 
O 

19 
In 1964 was er te Lommei een onafhankelijke 
katolieke lijst die 3 zetels haalde. 

Maaseik 

CVP 
P W 
VU ( • ) 
BSP 

stemmen 
1711 (1392) 
1357 (1658) 
837 
489 ( 385) 

zetels 
6 (4) 
4 
2 (0) 
1 ;(0) 

"k De VU kwam hier in 1964 niet op. 
13 

Maasmechelen ( * ) 
CVP 
Demokr. Eenheid 
BSP 
VU 

4503 stemmen 13 zetels 
2.099 stemmen 5 zetels 
1252 stemmen 2 zetels 
688 stemmen 1 zetel 

21 
Het gaat hier om een fuzie van Mechelen a/d 
Maas, Eisden, Opgrimbie, Vucht. 

Millen 
Lijst Froidemont 
Lijst Peters (*) 
Lijst Melaerd 

301 stemmen 4 zetels 
229 stemmen 3 zetels 
185 stenmien 2 zetels 

9 
De VU steunde de lijst Peters. In 1964 werden 
te Millen de stemmen verdeeld tussen de lijst 
Geukens (CVP - 4 zetels) en de lijst Paulissen 
(CVP - 5 zetels). 

Mopertingen 

Lijst Bomers 
Lijst Meesters (it) 
Lijst Meyers 

stemmen 
848 (448) 
781 
49 

zetels 
7 (8) 
7 (8) 
O 

* Op de lijst-Meesters steunde de VU kandidaten. 

Munsterbilzen 

Wijnen 
Daniels (*) 

stemmen 
1245 (959) 

420 

zetels 
8 
2 

11 
* De VU steunde kandidaten op de Kjst-Daniels. 

Overpelt 

Lijst Evers 
Lijst Nysen 
BSP 
Olyslagers (*) 

stemmen 
3267 
1075 
640 (464) 
634 

58 
2 

11 (10) 
11 

zetels 
9 
2 

1 m 
1 (•> 

13 
* De VU steunde kandidaten op de lijst-Olysla-

gers. 

Peer 

Dupont 
Van Mierlo (if) 

stemmen 
1078 (1605) 
1577 

z e t ^ 

7 

15 
if De VU steunde kandidaten op de lijst van 

Mierlo. 

Riemst 

Lijst Heedfeld 
Lijst Beusen 
Lijst Nelissen (ie) 

stemmen 
287 
176 
156 

zetels 
4 (31 
2 
1 

if In 1964 namen aan de verkiezingen twee lijsten 
deel die respektievelijk 5 en 2 zetels haalden. 
In 1970 steunde de VU de lijst Nelissen, 

St. Huibrechts-Lille 

Vanderelden (*) 
Spaas 
Hermans 

stemmen 
1767 
1392 ( 496) 
202 

z e t ^ 
« 
5 

11 
if Een door de VU gesteunde lijst. In 1964 kwa

men totaal andere lijsten op. 

Valmeer 

Kartel Jans 
Lijst Monard (if) 

stemmen 
628 (597) 
527 (396) 

zetels 
B (6) 
4 (3) 

k De VU steunde de lijst Monard. 
9 

de voerstreek 

In de Voerstreek is — ondanks een 
lichte verschuiving ten voordele van de 
vlaamsgezinden te 's Gravenvoeren — 
de toestand praktisch dezelfde geble
ven, wat wil zeggen dat de luiksgezin
den er de plak blijven zwaaien. 

In Wallonië wordt daar druk viktorie 
mee gekraaid. Maar wie de Voerstreek 
kent en het haast onontwarbaar net 
van familiebelangen en dorpsintriges 
die er het politieke klimaat maar al te 
vaak beheersen, weet wel beter : als de
ze streek gerust zou worden gelaten, 
zou ze vrij snel naar Limburg toe
groeien. 

De uitslag zoals hij nu weer eens in 
de zes Voergemeenten voorligt, is ge
woonweg het rezultaat van de rege-
ringspolitiek die de hoop van de « re
tour k Lièges-mannen steeds weer 
nieuw leven heeft ingeblazen. 

Met de «volkswil» heeft dat allemaal 
niets te maken. Integendeel : de uitge
sproken wil van het vlaamse volk is, dat 
de Voerstreek bij Limburg blijft en dat 
de Voerbewoners de kans krijgen om in 
aUe rust en zekerheid hun echt-Lim-
burgse aard boven te laten komen. 

de voerstreek 

's Gravensvoeren 
stemmen % zetels 

Retour a Llège 488 (459) 58 (62) 5 (6) 
Vlaamse lijst • 349 (276) 42 (38) 4 (3)_ 

9 
•*• De door VU gesteunde lijst haalt één zetel bij. 

Moelingen 

Retour a Liège 
Vlaamse lijst 

stemmen 
285 (242) 
231 (210) 

% zetels 
55 (54) 4 (4) 
45 (46) 3 (Si 

7 
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Sint M a r t e n s - V o e r e n 
stemmen 

Retour a Liège 332 (294) 
Vlaamse lijst • 194 (207) 

% 
63 (59) 
37 (41) 

zetels 
5 (4) 
2 (3) 

* De door de VU gesteunde vlaamse lijst verliest 
één zeteL 

Sint Pieters-Voeren 

stemmen 
Retour a Liège 109 ( 73 ) 
Vlaamse lijst • 56 ( 3 7 ) 

* De VU steunde de vlaamse lijst. 

% zetels 
66 (66) 5 (5) 
34 (34) 2 (2) 

7 

T e u v e n 

Retour a Liège 
Viaamse lijst 

s temmen 
204 (214) 
120 (107) 

% zetels 
63 (67) 5 (5) 
37 (33) 2 (2) 

7 

prov. oost-vlaanderen 

arr. aalst 

Aalst 

CVP 
BSP 
VfJ 
P W 
K P 

stemmen 
9441 (8558), 
8943 (7388) 
5315 (4106) 
4969 (5381) 
1137 (1027): 

% 
31 (31) 
30 (27), 
18 (15) 
17 (19) 

" 4 ( 4 ) 

a r r . Aa l s t 
zetels 
9 (9) 
9 (7) 
5 (4) 
4 (5) 

— 

Aaigem 
CVP 628 (533) stemmen 
Inspraak '70 ( * ) 538 ( — ) s temmen 
* Door de VU gesteund. 

Aspeiare 

CVP 
Bombeek 
VU 
BSP 

s temmen 
340 (541) 
290 (119) 
170 ( - ) 
75 ( - ) 

% 

Burst 
CVP 623 stemmen 
Gemeentebelangen(+) 615 s temmen 
BSP 255 stemmen 
•k Door de VU gesteund. 

D e n d e r h o u t e m 
VU 
CVP 
PVV 

D e n d e r l e e u w 
stemmen 

BSP 3935 (3118); 
CVP-PVV 1824 (1756) 
V ü 662 (820) 

E r e m b o d e g e m 
stemmen 

CVP 2971 :(2648) 
V ü 1434 (1252) 
PVV 1246 (1378) 
BSP 982 (1003) 
Lijst 
V.*. Sterre 479 .( — ï 

G e r a a r d s b e r g e n 
s temmen 

CVP 4499 (3879). 
BSP 3482 (2721), 
PVV 1953 (2967) 
VU 1263 ( — ) 
K P 392 ( 416), 

H a a i t e r t 
CVP 
Kaï te l ( • ) 
• Gesteund door VU. 

Ke rks ke n 
CVP 
PVV 
Ge naeente belangen 4r 
* Gesteund door VU 

% 

% 
42 (40): 
20 (19) 
18 (2H 
14 (15): 

6 Ï - 1 

% 
39 
30 
17 
U 

3 

5 zetels 
4 zetels 

zetels 
4 
4 
1 
O 

5 zetels 
5 zelels 
1 zetel 

6 zetels 
5 zetels 
2 zetels 

zetels 
9 
4 
O 

zetels 
8 (6) 
3 (2) 
2 (3) 
2 .(2), 

zetels 
9 
6 
3 
1 
O 

8 (7) zetels 
5 (-) eetels 

7 (6) zetels 
O (2) zetels 
4 (1) aetel 

Het knapste VU-rezultaat in het arr. Aalst 
is onbetwistbaar dat van Denderhoutem : 
van 1 naar 6 zetels, asjeblief. 

Erembodegem en Aalst versterken aan
zienlijk hun pozHie. Te Aalst is de VU-
fraktie nu 5 man sterk, in Erembodegem 
zijn ze met drie. 

Op de kartellijst te Haaltert werden 2 VU-
mensen verkozen. 

Voor de eerste maal komt er nu ook een 
Vtl-man in de gemeenteraad van Ge
raardsbergen. 

Mere 
CVP 
BSP 
P W 
VU 

Ninove 

BSP 
P W 
CVP 
K P 
VU 

Welle 

7 (7) zetels 
3 (2) zetels 
2 (2) zetels 
1 (1) zetel 

s temmen 
1268 (1592) 
1138 (2956) 

817 (2023) 
299 ( 796) 
296 ( — ) 

CVP 
BSP 
VU 
PVV 

stemmen 
898 (1059) 
725 ( - ) 
347 (480 ) 
273 { — ) 

% 
33 (22) 
30 (40) 
21 (27) 
8 
8 

7o 

zetels 
6 (3) 
5 (6) 
4 (4) 
O 
O 

zetels 
6 (6) 
5 (0) 
1 (2) 
1 (-) 

Zottegem 

CVP 
BSP 
P W 
VU 

stemmen 
4955 (2697) 
3920 (2316) 
2977 ( 688) 
1602 (1272) 

% 
37 
29 
22 
12 

zetels 
8 
6 
5 
2 

arr. dendermonde 

Buggenhout 
stemmen 

CVP 4836 (4581) 
BSP 1235 (1077) 
PVV 877 (647) 
VU 518 X — ) 

% 
65 
16 
12 
7 

zetels 
14 (13) 
2 ( 2 ) 
1 ( - ) 

Denderbelle 

Kat. Verbond 

Gem. 
BSP 

Bel. 

s temmen 
( • ) 

623 ( — > 
522 (580) 
243 (154 ) 

zetels 

T̂  Door VU gesteund. 

48 6 
40 4 
12 \ 

Grembergen 

CVP 
BSP 
Gem. 
P W 

Bel. ( • ) 

stemmeii 
1314 (1396) 
1226 (898) 
870 ( - ) 
195 ( - ); 

% zetels 
5 ( 5 ) 
5 ( 3 ) 
3 
O 

•k Door VU gesteund. 

Hamme 

CVP 
BSP 
PVV 
VU 

Kalken 

Gemeentebelangen 
CVP 
BSP 
V ü 

s temmen 
4835 (5430) 
3181 (2931) 
2007 (1756) 
1077 ( — ) 

% 
43 
29 
18 
1« 

zetels 
S 
5 
3 
1 

Lebbeke 

CVP 
PVV 
BSP 
V ü 

stemmen 
3142 (3577) 
2241 (1251) 
1722 (1642) 
1345 ( - ) 

Schellebeile 
Gemeentebel. 
BSP 
CVP 
VU 

Waasmunster 

CVP 
VU 
BSP 
Lijst Smet 

791 s temmen 
666 s temmen 
341 s temmen 
245 s temmen 

s temmen 
2870 (2679) 
989 ( — ) 
621 (683) 
149 ( - ) 

6 zetels 
4 zetelj 
2 zetels 
1 zetel 

% zetels 
37 (46) 6 (7) 
27 (16) 4 (2) 
20 (21) 3 (3), 
t « 2 

6 zetels 
5 zetels 
1 zetei 
1 zetel 

% zetels 
10 ( 9 ) 
2 ( • ) 
1 ( 1 ) 

W e t t e r e n 

CVP 
BSP 
VU 
P W 

stemmen 
5753 (6950) 
4981 (4069) 
1395 ( — ) 
1083 (1387) 

W i e z e 

Gemeentebel. 
Wieze '70 
CVP 
VU 
BSP 

s temmen 
731(805) 

514 ( - ) 
279 ( — ) 
119 ( - ) 
62 ( 88 ) 

% 
44 (56) 
36 (33) 
10 ( - ) 
8 (11) 

% 

zetels 
9 (10) 
8 ( 6 ) 
1 ( - ) 
1 

zetels 
6 ( 5 ) 

( 0 ) 
( 0 ) . 

Zele 
s temmen 

CVP 4932 (5561) 
PVV 2991 (3198) 
Zeelse belangen -k 

2318 ( — ) 
BSP 1502 (1367) 
* Door VU gesteund. 

% zetels 
8 ( 9 ) 
4 ( 5 ) 

3 ( 0 ) 
2 ( 1 ) , 

atles of niets 

ledere Pajot her inner t zich uit de ver-
kiezmgsstnjd van 1968 nog de talloze 
affiches in Vlaams-Brabant, waarop een 
jonge (en aantrekkelijke) vrouw prijk
te : Lea Van den Brande, derde op de 
VU-lij&t, kampioene van de voorkeur
s temmen in heel haar kanton. 

Lea Van den Brande woont te Mollem 
en ze verleende haar steun aan een 
plaatselijke lijst, waarop naast haar 
echtgenoot nog enkele andere VU-men-
sen stonden. 

Dit is mischien het meest opwindende 
VU-rezultaat uit gans Vlaanderen : de 
door ons gesteunde lijst te Mollem 
haalde op een totaal van negen te bege
ven zetels niet minder dan negen man
daten ! 
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arr. gent 

Aalter 
stemmen 

CVP 3844 (3673) 
Volksbelangen * 908 (1014) 
BSP 440 ( — ) 
Vt Gesteund door VU. 

Deinze 

V.d.Wiele 
CVP 
BSP 
P W 
VU 

stemmen 
4587 ( — y 
3429 (3336) 
1470 (1249) 
732 (1052) 
495 ((— y 

% 
43 
32 
14 
6 
S 

Destelbergen 

CVP 
Gem. BeL 
D70 • 
BSP 
Lijst v.d. Walle 

stemmen 
2112 (1131) 
1140 ( — ) 

697 ( — ) 
619 (553) 
298 ( — ) 

• Door VU gesteund. 

De Pinte 
stemmen 

Gem. Bel. 981 (1152) 
Lijst Samenwerking * 

765 { - ) 
CVP 752 ( — ) 
Belangen 655 ( •— ) 
BSP 401 ( — ) 
* Door de VU gesteund. 

zetels 
11 
2 
2 

zetels 
10 
7 
2 
O 
O 

zetels 
8 (3) 
3 
1 
3 
O 

zetels 
6 

2 
2 

Deurie 
Gemeentebelangen * 
Deurie '70 
•k door VU gesteund. 

680 stemmen 
462 stemmen 

6 zetels 
3 zetels 

Eekio 
stemmen 

Nieuw Eeklo 3864 ( — ) 
EVP 3498 ( — ) 
CVP 2218 (5482) 
BSP 1765 (2170) 
VU 897 X — ) 
KP 157 (149) 

Ertvelde 
stemmen 

VI. Kath. Gemeentebelangen i( 
2629 ( — ) 

CVP 1368 ( — ) 
BSP 360 ( 368) 
•̂  Gesteund door VU, 

% 
32 
28 
'18 (49)' 
14 (19) 
7 

. 1 1 1 ) , 

zetels 
6 
6 
3 (8) 
2 (2) 
O 
O 

% zetels 

10 
5 (10), 
O ( 1) 

Prachtige rezultaten in de gentse voorste
den Wondelgem ( 4 ) , Gentbrugge ( 3 ) en 
Merelbeke ( 3 ) , waar de VU voor de eer
ste keer opkwam. Gent verdubbelt zijn 
effektief. 
Knappe cijfers ook voro lijsten die door 
de VU werden gesteund te Mariakerke 
( 5 ) , St. Denijs-Weslrem ( 4 ) , Kaprijke ( 4 ) 
en Waarschoot ( 3 ) . 
Onze vrienden De Pesseroey {Deurie) en 
Vanden Abeele (St. Martens-Latem) ver
sterken er hun pozitie als burgemeester. 
Onze volksvertegenwoordiger Jan Wan-
nyn haalt te Nevele nu 8 van de 11 zetels. 

Gent V 

BSP 
CVP 
P W 
VU 
KP 

stemmen 
31.854 (36.470) 
27.447 (35.466) 
23.259 (17.866) 
11.711 ;(8500) 

3218 .(3058) 

Gentbrugge 

stemmen 
CVP 5481 (6957) 
BSP 4267 (4581) 
VU 2841 ;(— ) 
P W 2208 (2498). 

Heusden 

Kristen Gemeenteb. 
2280 •( — ) 

Vlaamse Volksbelangen * 
672 ( — ): 

Lijst Buriel 516 (215) 
BSP 514 ( — X 
* Door VU gesteund. 

Kaprijke 

Lijst Standaert 1289 (1512) 
Vlaamse gemeentebelang (*) 

680 ( — ) 
• Door VU gesteund. 

Lochristie 

CVP 
Lijst Block 
P W 
Volksbelangen -k 
BSP 

1726 stemmen 
964 stemmen 
727 stemmen 
161 stemmen 
69 stemmen 

• Door VU gestevmd. 

Ledeberg 

CVP 
BSP 
VU 
P W 
Dewulf 

stemmen 
2635 (3457) 
2388 (2462) 

849 ( — ) 
712 (1151) 
341 { - ). 

Mariakerke 

CVP 
Volksbelangen 
BSP 
P W 
Gezinsbelangen 

stemmen 
1848 (2682) 
1641 ( — ) 
1022 (704) 
789 ( — ). 

Merelbeke 

CVP 
VU 
P W 
BSP 

stemmen 
4541 (5098) 
1716 ( — ) 
1320 (1549) 
1179 ,(1271) 

Nevele 

stemmen 
Lijst Wannijn '(*) 

1041 (853) 
CVP 392 (818) 
BSP 263 (—). 
•* Door VU gesteund. 

Oostakker 

Volkspartij 
Dewulf (Burg.y 
Gemeentebelangen 
BSP 
VU 

% 
32 
28 
23 
12 
3 

zetels 
15 (15) 
12 (15) 
10 ( 7 ) 
4 - (2 ) 
O 

% 
37 
29 
19 
15 

zetels 
8 (9) 
6 (6) 
3 ( - ) 
2.(2) 

(2). 

9 (11) 

7 zetels '(8 ) 
4 zetels ( 3 ) 
2 zetels (—) 
O zetels (—) 
e zetels (—) 

% 
38 (49) 
35 (35) 
12 
10 (16) 

zetels 
7 (7) 
6 (5) 
1 
1 (1) 

zetels 
5 ( 8 ) 
5 ( - ) 
2 ( 1 ) 
1 ( - ) 

- . ( 2 ) 

% 
51 
20 
15 
13 

zetels 
10 
3 
2 
2 

7o zetels 

6 
2 
1 

1507 stemmen 
512 stemmen 
401 stemmen 
382 stemmen 
287 stemmen 

St. Amandsberg 

stemmen 
CVP 5952 .(5699)' 
BSP 3173 (2390) 
Volksbelangen ' (*) 

2927 (3038) 
P W 1968 (1002); 
Pauwes 1250 (1000)] 
TÜr Door VU gesteund. 

% 
36 
26 

23 
8 
6 

9 zetels 
2 zetels 
1 zetel 
1 zetel 
O zetels 

zetels 
9:(9). 

4 (3 ) 

3:(4) 
2;( i ï 
ïXOi 

onze burgemeesters 

In de eerste kommentaren na II ok
tober is vrij algemeen bevestigd gewor
den , dat de meeste burgemeesters — 
van eender welke partij — het er in 
hun gemeente vrij goed van af gebracht 
hebben. Er is in dit verband wel eens 
gesproken van een « burgemeesterssin-
droom », een verschijnsel dat mee
brengt dat de meerderheid in de ge
meente haar stellingen vrij gemakke
lijk kan verdedigen. Het dienstbetoon 
van een burgemeester of schepene is 
een belangrijke faktor en maakt grote 
stemmenverschuivingen vaak onmoge
lijk. Dat is trouwens een van de rede
nen waarom de Volksunie het voorlo
pig bij gemeenteraadsverkiezingen nog 
altijd een tikkeltje minder doet dan bij 
parlementsverkiezingen. 

Het verschijnsel speelt natuurlijk ook 
ten voordele van VU-burgemeesters. 
Dr Wannijn te Nevele haalde in 1964, 
853 stennmen en 5 zetels ; tans werden 
dat er respektievelijk 1.001 en 8. Te 
Denderhoutem haalde de 'VU in 1964 één 
zetel, maar ze zat daarmee «op de wip» 
en die ene zetel bracht haar de burge
meesterssjerp op. Burgemeester De Man 
heeft er nu vijf zetels van gemaakt, op 
een tikkeltje na de volledige meerder
heid. Te Essene werd zes jaar geleden 
ons 'VU-kaderlid op een plaatselijke 
lijst verkozen, wat hem een schepenze-
tel opleverde. Waarschijnlijk zal Esse
ne vanaf I januari in de heer Verdoodt 
een Volksunie-burgemeester hebben. 

St. Denijs-Westrem 
stemmen 

Gemeentebel. 1170 (733) 
Open Kontakt (*) 

867 ( 
P W 
CVP 
BSP 

297 
) 

( - ) 
448 (633) 
274 ( 295) 

zetels 
6 

4 
• 1 

2 
O 

* Door Vü gesteund. 

Waarschoot 
stemmen 

CVP 2305 ( — ) 
Vlaamse gemeentebelangen 

1263 (518) 
BSP 914 ( 873 ) 
Volkswil 558 (1243) 
•k Door VU gesteund. 

Wondelgem 
CVP 
vu 
PVV 
BSP 

% 

(•) 

zetels 
7 

3 (0) 
2 
1 

Zomergem 
NVP 
KVP 
VU 
Volksbelangen 

1489 stemmen 
1430 stemmen 
544 stemmen 
429 stemmen 

6 zetels 
4 zetels 

3 zetels 

6 zetels 
5 zetels 
1 zetel 
1 zetel 

Zelzate 
stemmen 

BSP 4007 (3430) 
De Hyuvetter3313 ( — ) 
VU 200 ( — ) 
Engels 103 i — ) 

% zetels 
53 (50) 8 (7), 
43 7 
3 O 
1 O 

Zulte 
Lijst Gyselinck 
Nieuw Zulte ( • ) 
BSP 
-k Door 'VU gesteund 

2520 stemmen 
414 stemmen 
227 stemmen 

12 zetels 
1 zetel 
O zetels 

Zwijnaarde 

CVP 
Gemeentebel. 
Vü 
BSP 

stemmen 
2084 (2102) 
1214 ( — ) 
347 ( - ) 
264 ( - ) 

% zetels 
9 (8): 
4 
O 
O 
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arr. sini-niklaas 
Bazel 

CVP 
Vü 
BSP 

stemmen 
1.679 (1587) 

673 
419 

Belsele 

CVP 

vr 

BSP 

Beveren-Waas 

stemmen 
2 588 '1534) 

648 
528 ( IW) 

% 

24 

% 

17 

zetels 
9 
3 
1 

zetels 
10 
2 
1 

CVP 
vu 
BSP 

Kruibeke 

Lr)st Dlicdlander 
BSP 
CVP 
VU 

stemmen 
5568 (4958) 
2764 (1854) 
1576 (1704) 

% zetels 
56 (58) 9 ( 9 ) 
28 (22) 4 ( 2 ) 
16 (20) 2 ( 2 ) 

6 zetels 
4 zetels. 
2 zetels 
1 zetel (16 %) 

Lokeren 

CVP 
BSP 
P W 
VU 

Melsele 

stemmen % 
7098 (7554) 42 (48) 
5726 (4576) 34 (29) 
236Q (2403) 14 {2) 
1683 (10S7) ia ( 7 ) 

zetels 
10 (11) 
8 ( 6 ) 
2 ( 2 ) 
1 ( 0 ) 

CVP 
Lijst Blanfcers 
VU 
BSP 

Ropetmonde 

CVP 
BSP 
VU 
PVV 

Smt Gillis 

CVP 

-Waas 

/ 

stemmen 
1.438 (1451) 
1098 

819 
286 ( 434) 

stemmen 
858 (878) 
604 (567) 
352 ( - ) 
296 (386] 

stemmen 

Gemeentebel. (^) 
BSP 
^ Door VU gesteund. 

Sint Niklaas 

CVP 
BSP 
VU 
PVV 
Vermaeren 

Temse 

CVP 
as-P 
vu 
KP 
PVV 

Tielrode 
CVP 
BSP 
Vü 

Vrasene 
CVP 

12 351 
7851 
5364 
3109 
2444 

5026 
2193 
1147 
232 

1126 

2097 (2311) 
1137 ( - ) 
220 (302) 

stemmen 
(12 760) 

(8460) 
(4137) 
(3886) 
( - ) 

stemmen 

Nieuw Vrasene (*) 
BSP 

(5088) 
(2075) 
( - ) 
( 254) 
(1420) 

1376 (1719) 
619 ( - ) 
283 (392) 

% 

40 
25 
17 
10 

% 

% 
40 
28 
17 
13 

% 
(40) 
(29) 
(14) 
(13) 

a (-) 

52 
23 
12 
2 

12 

% 
(58) 
(23) 
( - ) 
( 3) 
(16) 

zetels 
6 
4 
2 

— 

zetels 
6 
4 
2 
1 

zetels 
9 ( 8 ) 
^(.-) 
0 

zetels 
12 (12) 
7 ( 7 ) 
5 ( 3 ) 
2 ( 3 ) 
1 ( - ) 

zetels 
10 ( 9 ) 
3 ( 3 ) 
1 ( - ) 
0 
1 ( 1 ) 

7 zetels 
2 zetels 
2 zetels 

8 
4 
1 

* Door VU gesteund. 

arr. oudenaarde 

Munkzwalm 
CVP 
BSP 
P W 

vu 

Oudenaarde 
CVP 
BSP 
P W 
Martens 
VU 

2121 stemmen 
548 stemmen 

1221 stemmen 
392 stemmen 

7558 steman«i 44 % 
3950 stemmen 23 % 
3040 steramen 18 % 
1503 stemmen 8 % 
1170 stemmen 7 % 

9 zetels 
1 zetel 
5 zetels 
O zetels 

12 zetels 
5 zetels 
4 zetels 
1 zetel 
1 zetel 

Wortegem - Petegem 
CVP 31 % 
BSP 19 % 
Gem. Bel. (VU) 607 stemmen 18 % 

prov. wesNvlaanderen 

arr. brugge 

Blankenberge 

5 zetels 
3 zetels 
2 zetels 

stemmen 
CVP 3310 (2615) 
BSP 2288 (1560) 
P W 2205 (1972) 
Nieuw Blankenberge (VU) 

763 (116) 

% 
38 
26 
27 

9 

zetels 
7 (6) 
2 (3) 
4 (4) 

1 (0) 

Brugge (fuzie 8 gemeenten) 
stemmen 

CVP 39.017 (25.168) 
BSP 15 947 (15.558) 
VU 10.648 (6917) 
P W 4276 (3235) 
Lijst Verstappen 1469 ( — ) 

% 
55 
22 
15 
6 
2 

zetels 
25 
9 
6 
1 
0 

Jabbeke 
CVP 
VolksbeL-Middenstandsbel. 
BSP 
•k Door VU gesteund. 

(•) 
8 zetels ( 8 ) 
3 zetels (—) 
2 zetels (3 ) 

Knokke - Heist - Ramskapelle • Westkapelle 
% stemmen 

CVP 7225 ( — ) 
GB (PVV) 3163 (4809) 
Vlaamse Middenstand (VU) 

1832 (1735) 
Uilenspiegel 783 ( — ) 

Loppem 
Gem. BeL (Curion) 861 stemmen 
(•k) Gem. Be. (Dhondt) 851 stemmen 
BSP 122 stemmen 
•k Door VU gesteund. 

Oostkamp 
stenunen 

CVP 3655 (2789) 
BSP 1441 (1518) 
Volksbel. ( • ) 454 ( — ) 
•k Door VU gesteund. 

Snellegem 
Gemeentebelangen 
Algemeen Welzijn (k) 
k Door VU gesteund. 

Stalhille 
stemmen 

Lijst Maes ( • ) 308 ( — ) 
Lijst Deschacht 209 (236) 
T*r Door VU gesteund 

zetels 
12 
5 (9) 

2 (2) 

7 zetels 
6 zetels 

zetels 
10 (8) 
3 (3) 
O 

6 zetels 
3 zetels 

% zetels 
60 4 
40 (45) 3 

St. Niklaas : 5 VU-mensen in de raad 
(vroeger 3 ) en Nelly Maes is erbij. 

In Beveren-Waas verdubbelt de VU haar 
effektieven lot 4 zetels. 

Te Brugge doet onze partij met 6 mensen 
fors haar intrede in de gefuzioneerde 
raad. 

Ook in Torhout is er voor het eerst een 
VU-fraktie van 2 man. En in de kattestad 
leper zijn v/ij er voortaan ook bij. , 

Torhout 

CVP 
BSP 
VU 
P W 

stemmen 
4728 (4432) 
2397 (2235) 
1236 (435) 

688 (911) 

Veldegem 
stemmen % 

Lijst Vernieuwing (kr) 
923 ( — ) 

Gem. BeL 681 (1098) 
BSP 428 (329) 
ACV 270 ( —) 
k Door VU gesteund 

Zedelgem 
stemmen % 

Lijst Lievens ( • ) 2317 (1845) 80 
Lijst Meuleman 361 11 
Lijst Foré 324 9 
k Gemengde lijst met 4 VU-kandidaten. 

Zerkegem 
stemmen 

Vooruitstrevend 
Zerkegem 474 
BSP 374 
Lijst De Volder ( • ) 150 
•k Door VU gesteund 

arr. leper 

leper 

% 

zetels 
9 (8) 
4 (4) 
i (-) 

- (1) 

zetels 

e 
4 

1 

zetels 
12 
1 
O 

zetela 

50 
35 
15 

9 
3 
1 

CVP 
BSP 
P W 
Vü 

Poperinge 

CVP 
P W 
BSP 
VU 
Poperinge 80 

Wervik 

CVP 
Lijst De Geest 
BSP 
Vü 

stemmen 
5024 (5585) 
4223 (2436) 
1773 (2502) 
1463 ( — ) 

stemmen 
3041 (2504) 
2015 (2047) 
1588 (1062) 
977 ( — ) 
366 ( — i 

stemmen 
4144 (3174) 
1903 (2805) 
1809 (1637) 
497 ( — ) 

% 
40 
34 
14 
12 

% 
38 
25 
20 
12 
5 

% 
49 (42) 
23 (37) 
22 (21) 
6 ( - ) 

zetels 
9 (9) 
7 (3) 
2 (3) 
1 (-) 

zetels 
7 
4 
9 
1 

zetels 
9 (6) 
3 (5) 
3 (2) 
e 

arr. korfrijk 

Avelgem 
BSP-PW 
CVP 
Nieuw 
Avelgem (•*-) 
k Door VU gesteund. 

1905 ( — ) stemmen, 7 zetels 
1623 (1704) stemmen, 6 zetels (5), 

159 ( — ) stemmen, O zetels 

Deerlijk 
Windels 2948 (2627) 
Nieuw Deerlijk (*) 

2082 (1499) 
BSP 1359 (972) 
k Door VU gesteund. 

46 (52) 7 '(7 y 

33 (29) 4 (—) 
21 (19) 2 ( 1 ) . 

Gullegem 
ACW 
VU 
BSP 
Volksbelangen 

2186 (2360) stemmen, 7 zetels (7) 
951 ( — ) stemmen, 2 zetels (0) 

( 859 ) stemmen, 2 zetels (2) 
756 (1024) stemmen, 2 zetels (2) 

Harelbeke 
stemmen 

CVP 5128 (5783) 
BSP 4625 (3750) 
VU 1061 ( — ) 
P W 592 ( — ) 
KP 203 ( — ) 

Heule 
G. BeL ( • ) 4676 ( — ) stemmen, 11 zetels 
BSP 1502 (1094) stemmen, 2 zetels (2) 
k Door VU gesteund. 

% 
44 (58) 
40 (37) 
9 ( - ) 
5 ( - ) 
2 ( 3 ) 

zetels 
8 ( 9 ) 
8 ( 6 ) 
1 ( - ) 
0 
0 

ingooigem 
CVP 
VU 
BSP 

1024 stemmen 
155 stemmen 
147 stemmen 

11 zetels 
0 zetels 
0 zetels 



WIJ n 
Kerkhove 
CVP 
P W 
BSP 
VU 

Kortriik 

322 (269) stemmen, 5 zetels '(4) 
121 (147) stemmen, 1 zetel (2) 
109 ( 92 ) stemmen, 1 zetel (1), 

56 X — ) stemmen, O zetels 

stemmen 
CVP 14.503 (12.235) 
BSP 5799 (5558) 
VU-Volksbelangen 

4671 (6147) 
P W 2954 (2627) 
KP 51« 

Kuurne 
Eenheidslijst (iry 

4531 stemmen 
Gem. BeL 2901 stemmen 
Jeugdlijst 246 stemmen 
Bocial.Bel. 120 stemmen 
;(TV) Door VU gesteund. 

Lauwe 
stemmen 

CVP 1787 (1690) 
BSP 1199 (468) 
Onafh. 1119 (1529) 
Groep 70 ( • ) 

819 ( - ) 
[(•A) Door VU gesteund. 

51 
20 

% zetels 
(46) 15 (13) 
(21) 5 ( 5 ) . 

16 ( - ) 4 ( 6 ) 
10 (10) 2 ( 2 ) 
2 ( - ) . -

58 % 
37 % 
3 % 
2 % 

9 zetels 
6 zetels 
O zetels 
O zetels 

% zetels 
5 ( 5 ) 
3 ( 1 ) 
3 ( 5 ) , 

Lendeiede 
stemmen 

CVP 1709 (1925) 
GB '70 656 ( — ) 
BSP 487 (468) 
Nieuw Lendeiede (-k} 

270 ( — ) 
'(•A-) Door VU gesteund. 

Marke 
stemmen 

CVP 1700 (2089) 
Groeiend Marke (-k) 

517 ( 648 ) 
BSP 836 ( — ) 
(TV) Door VU gesteund. 

2 

% zetels 
9 ( 9 ) 
3 
1 (1) 

Menen 

CVP 
BSP 
VU 
P W 
KP 

stemmen 
5090 (5434) 
5470 (4889) 
1981 ( — ) 
1292 (2993) 
297 (475 ) 

36 
39 
14 
9 
2 

% 
(39) 
(35) 
( - ) 
(22) 
( 4 ) 

zetels 
8 ( 9 ) 

2 ( 2 ) 
3 

zetels 
8 ( 7 ) 
8 ( 7 ) 
2 ( - ) 
1 ( 3 ) 

Tiegem 
Gem. Bel. 1706 stemmen, 
VolksbeL (*) 521 stemmen, 
BSP 230 stemmen, 
(i!r) Door VU gesteund. 

Waregem 

7 zetels 
1 zetel 
1 zetel 

CVP 
BSP 
VU 
Gem. Bel 

6398 
3033 

865 
274 

Wevelgem 

CVP 
BSP 
Gem. Bel 

4274 
2389 

( • ) 
1898 

s temmen 
(6783) 
(2798) 
( - ) 
( - ) 

s temmen 
(2299) 
(5520) 

( - ) 

% 
60 (71) 
28 (29) 
8 ( - ) 
4 ( - ) 

% 
50 (29) 
28 (71) 

22 ( - ) 

zetels 
12 (11) 
5 ( 4 ) 
. . 
— 

zetels 
8 ( 3 ) 
4 (10) 

3 ( - ) 
15 

k Gesteund door de VU 

Dé uitslag in West-Vlaanderen is onbe
twistbaar die van Oostende. De VU be
haalt er 5 zetels, tegen één in 1964. Ook 
toen was dat al een prestatie, want voor
heen was er nooit een nationalist in de 
oostendse gemeenteraad geraakt. 

Ook Mik Babyion verdiende zijn sporen 
te Roeselare. Vorige keer haalde de VU 
er in een sterk kartel met een midden-
standsgroep 6 zetels door. Nu speelde zij 
het op haar eentje klaar dit aantal te be
reiken. 

arr. oostende-veurne-diksmuide 

Alveringem 
stemmen 

CVP 858 ( — ) 
Volksbel. ( • ) 702 ( — ) 
•k Gemengde lijst met VU-mensen. 
In 1964 : geen verkiezingen. 

Diksmuide (Esen - Kaaskerke} 

% zetels 
55 7 ( - ) 
45 6 ( - ) 

CVP 
Tilleman 
VU 
BSP 

De Panne 

CVP 
P W 
vu 
BSP 

Gistel 

CVP 
BSP 
Velksbel. (•) 

stemmen 
1402 (1853) 
1139 (1133) 
800 ( — ) 
301 (444) 

hemmen 
2301 (1517) 
1324 (1251) 
328 ( — ) 
314 (298), 

stemmen 
2489 (1963) 
1284 ( 736) 
92ft ( 418 ) 

van Walleghem 337 ( — ) 
•k Door VU gesteund. 

% 
37 
32 
23 
8 

% 
54 
31 
8 
7 

% 
49 
25 
19 
6 

Houthulst 
Gem. Belangen(Tk) 
Lijst Six 
k Door VU gesteund. 

Koekelare 
Welzijn ( • ) 
Gem. Bel. 
CVP 
BSP 
k Lijst Lootens (VU). 

1296 stemmen 
877 stemmen 

1940 stemmen 
1561 stemmen 

856 stemmen 
684 stemmen 

Lef f inge 
Gemeentebelangen 
Demokratische Volksbelangen 
VU 

Middelkerke 
Stem van het Volk (*) 
Gemeentebelangen 
Middelkerkse belangen 

Oostende - Stene 

CVP 
BSP 
P W 
VU 
KP 

stemmen 
14.397 (13.143) 

9826 ( 9404) 
9943 (11.526) 
6509 ( 2104) 
1082 ( 764) 

% 
34 
23 
24 
16 
3 

zetels 
7 
5 
3 
O 

zetels 
9 
4 
O 
O 

zetels 
9 ( 8 ) 
4 ( 2 ) 
2 ( 1 ) 
O ( - i 

8 zetels 
5 zetels 

7 zetels 
5 zetels 
2 zetels 
1 zetel 

5 zetels 
4 zetels 
O zetels 

5 zetels 
4 zetels 
2 zetels 

zetels 
12 
8 
8 
5 
O 

middelkerke 

In talrijke gemeenten van het Vlaam
se land werden lijsten ingediend, die de 
steun van de Volksunie hadden. Dank 
zij deze steun haalden ze vaak indruk
wekkende rezultaten. 

Middelkerke is een modelvoorbeeld 
uit deze groep. De lijst nummer twee, 
die de steun van de Volksunie genoot, 
kwam op onder de naam « De stem van 
het volk », Op deze lijst van dertien 
kandidaten stonden tien Volksunie
mensen; alleen de tweede, de vijfde en 
de zesde plaatsen werden ingenomen 
door onafhankelijke kandidaten. 

De lijst haalde vijf gekozenen, waar
onder vier van de Volksunie. Meteen 
was « De stem van het volk » de belang
rijkste partij van Middelkerke : de BSP 
haalde twee zetels, de lijst « Middel-
kerkse belangen » — hoofdzakelijk 
ACw-ers — eveneens twee, de lijst "Ge
meentebelangen » — waarop de oude 
kliek van dorpspotentaten — vier en de 
P W geen enkele. 

Inmiddels heeft onze lijst een be
stuursakkoord afgesloten met de ACW-
srs, waarbij de VU de burgemeesters
sjerp en een schepenzetel krijgt. Lijst
trekker Inghelram (VU-kandidaat) zal 
voorgedragen wor(Jen als burgemeester, 
terwijl de schepenzetel zal toekomen 
aan de 24-jaTige VU-kandidate Lieve 
Laleman, advokaat en moeder van twee 
dochtertjes. 

Er zijn in Vlaanderen heel wat Mid-
delkerke's... 

onder de torre 

Wanneer volgend jaar honderddui
zend Vlamingen door Diksmuide stap
pen of rijden op weg naar de Bedevaart
weide, dan zullen zij er helemaal thuis 
zijn : voortaan wordt Diksmuide mee 
door de Volksunie bestuurd. De VU (3 
zetels) en de Gemeentebelangen (5 ze
tels) maakten een einde aan een 32 jaar 
oud CVP-bestuur. De VU-lijsttrekker 
dhr Hoste wordt schepen van kuituur. 

Tenzij er ter elfder ure nog een libe
rale kink in de kabel komt.... 

Oudenburg 
CVP 
Gemeentebelangen 
BSP 
VU 

848 stemmen 
727 stemmen 
528 stemmen 
167 stemmen 

Veurne 
stemmen 

CVP 3757 
Gem. Bel. ( • ) 1956 
Onafhankelijken 1487 
BSP 1011 
Houbaert 59 
k Door VU gesteund. 

Westkerke 
stemmen 

CVP 418 (580) 
Gem. Bel. ( • ) 508 (233 ) 
k Door VU gesteund. 

arr. roeselare 

fngeimunster 
stemmen 

C V P 4342 (2912) 
BSP 1308 (1517) 
Gem. BeL ( • ) 848 (1607) 
k Door VU gesteund. 

% 
47 
24 
16 
12 

% 

5 zetels 
5 zetels 
3 zetels 
O zetels 

zetels 
8 (5)1 
4 (-)] 
2 (-)] 
1 ( U 
O 

zetels 
4 (7); 
5 (2): 

% zetels 
67 10 (6)1 
20 2 ( 2 ) ' 
13 1 ( 3 ) 

Iz^gem 

Bur gem (k) 
BSP 
Tytgat 

stemmen 
6623 (4401) 
4611 (3462) 
4145 ( — ) 

% 
41 
31 
28 

zetels 
9 ( 7 ) 
6 (5 ) ; 
6 ( 7 ) : 

k Door VU gesteund. 

Ledegem 

CVP 
BSP 
Volksbel. (•) 

stemmen 
1626 (1792) 
586 (709) 
514 ( - ) 

% 

1̂  Door VU gesteund. 

Meulebeke 
Aktie 70-80 
Gemeentebel. (kr) 
ACV 
BSP 
k Door VU gesteund. 

2169 stemmen 
1881 stemmen 
1627 stemmen 
1118 stemmen 

Tielt 
stemmen 

CVP 5485 (6263) 
BSP 1716 (1729) 
Volksbel. ( • ) 1539 ( ~ ) 
k Door VU gesteund. 

Roeselare 

CVP 
vu (•) 
BSP 
Planquart 

Beveren 
stemmen 

10.022 (10.756) 
5371 ( 6615) 
5105 ( 5387) 

3811 ( — ) 

zetels 
9 ( 9 ) ; 
2 (2)' 
2 ( - ) 

5 zetels 
4 zetels 
4 zetels 
2 zetels 

% 

% 
41 
22 
21 
16 

zetels 
11 (11); 
2 ( 2 ) ; 
2 ( - ) : 

zetels 
12 (12); 

6 ( 7 ) : 
5 ( 6 ) : 
4 

k In 1964 kwam de VU hier op in kartel met de 
middenstandsgroep. 

Wakken 
stemmen 

Nieuwe richting 948 
Vernieuwing (k) 732 
k Door VU gesteund.' 

Wingene 

Gemeentebel. '(*) 
ACW 
Vanlaere 
Danneels 
;l̂  Door VU gesteund. 

2528 stemmen 
795 stemmen 
650 stemmen 
610 stemmen 

% zetels 
B6 6 (11): 
44 5 (—): 

9 zetels 
2 zetels 
1 zetel 
1 zetel 
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de volksunie afgeremd ? 

ANTWERPEN 

1958 

BSP 21 
CVP 19 
VU-
PVV 3 
KP 0 

43 

1964 

18 
13 
5 
6 
1 

43 

1970 

18 
12 
8 
6 
1 

45 

BORGERHOUT 

CVP 
BSP 
VU 
PVV 
Andere 

1958 

15 
11 
_ 

1 
0 

27 

1964 

12 
9 
3 
3 
0 

27 

1970 

10 
9 
7 
2 
1 

29 

DEURN 

BSP 
CVP 
VU 
PVV 

IE 

1958 

15 
12 
0 
0 

27 

1964 

18 
8 
3 
0 

29 

197< 

20 
7 
6 
0 

33 

De traditionele part i jen zijn weer 
druk in de weer om het veriiiezingsre-
zultaat van de Volksunie te minimali-
zeren. Zij blazen een of andere plaatse
lijke vooruitgang van liun eigen par t i j 
op tot een ui termate belangrijk feit, 
maar willen de ondubbelzinnige voor
uitgang van de VU op vele plaatsen een
voudig niet zien. Zij durven zelfs bewe
ren dat de vooruitgang van de VU in de 
grootste gemeenten, vooral in het Ant
werpse, werd afgeremd. 

Hoezeer zij met de waarheid een 
loopje nemen, moge blijken uit bijge
voegde tabellen met de zetelverdeling in 
de drie grootste gemeenten van de ant-
werpse agglomeratie. 

Als er iets (tijdelijk) werd afgeremd 
dat is het nóg groter zetelverlies voor de 
traditionelen.. . dank zij de verhoging 
van het aantal t e begeven zetels. Maar 
wie niet blind is ziet dit : de Volksunie 
loopt als een trein. 

onze verkozenen 
In de vijf vlaamse provincies heeft de/ 

Volksunie nu haar mannetje(s) — en 
vrouwtje (s) — in vele gemeenteraden. 
Een aantal afdelingen stuurde ons de 
namen van de verkozenen. De lijst is 
echter zeer onvolledig, maar ze geeft 
een idee van de spreiding. 

prov. antwerpen 
AARTSELAAR 

Desimpelaere Bert. 

ANTWERPEN - STAD 

Schiltz Hugo (7063) ; Bergers Gerard 
(1656) ; Wagemans Herman (1334) ; De 
Ryck Gerda (908) ; De Lie Staf (882) ; 
Viaene Anita (797) ; Ballet Hendrik 
(482) ; De Bouvre Raymond (456). 

BERLAAR 

Luyten Walter. 

BEVEL 

De Bats Frans : van Assche Jozef. 

BORGERHOUT 
Dillen J. ; Verbeelen A. ; Dirks Fr. ; Ey-
kens K. ; Andrles H. ; Stappaerts D. ; 
Jacobs Albert. 

BOOISCHOT 

Dr. Moors ; van den Broeck ; Hoef kens ; 
Heremans : Mw. Wijnants. 

BROECHEM 

De Cuyper Jules ; Vervliet Frans ; Ver-
spoels Jan : Duys Willem. 

BURCHT 
Verhulst Walter ; Meyntjens Oktaaf. 

DUFFEL 
Stevens Alfred ; Sels Ludo ; Daems 
Leon. 

EKEREN 
Bollen Alfons ; De Groof Antoon. 

HERENTHOUT 
Torfs Norbert ; Cambre Carl ; Heylen 
August. 

HOBOKEN 
Crick Alfons ; Pichal Chretien. 

HOMBEEK 
Selleslagh Rosa ; Jaspers Walter. 

HOVE 
Van Steenkiste Gerard ; Lernoot Jan ; 
Goris Joost. 

KONINGSHOOIKT 
Van Bouwel Frans. 

KONTICH 
Steurs Jef ; Dupont Raf ; Verbaert Lu-
do • Tolleneer Jules. 

LIER 
Dl Bouwens ; Peeters ; Verbist. 

MECHELEN 
Ir. Renard ; W. Jorissen ; Keldermans ; 
van Esbrouck. 

MORTSEL 
Mevr. De Ceuster-De Decker ; Vande-
walle Jan : Debackere Jos : Claessens 
Wim. 

NIJLEN 

van Dessel Lode ; Caethoven Walter ; 
van Tendeloo Achiel ; Kegelaers Louis. 

ST. KATELIJNE-WAVEB 
Somers • Raymenants ; dr. van Gestel. 

TURNHOUT 
Daelmans Jan ; Beaufays Rudi. 

VORST KEMPEN 

Geeraerts Robert ; Raeymackers Josée. 

WILRIJK 
De Beul André ; van der Gucht Pol ; 
Jacobs Piet ; van der Linden-Kennes 
Marcelle ; Verhoeven Tom ; Decoene 
Walter. 

WESTMALLE 
Wilmssen Jan. 

prov. bra bant 

AARSCHOT 
Macken Antoon. 

BRUSSEL 

Anciaux Vifi. 

ERPS-KWERPS 

Clauw Jacques. 

HEKELGEM 

De Schrijver A. 

HERENT •" 

Kuijpers W. ; van Aelst. 

HEVERLEE 

van Haegendoren Maurits ; mevr. A. 
Vloeberghs-De Roo. 

HOELEDEN 

Lena erts. 

KORTENAKEN 
Mineur. 

KORTENBERG 
David Antoon, 

LEUVEN 

Aelvoet Lieve. 

MACHELEN 

Peulinckx. 

MOLENSTEDE 

van Gompel Raymond ; Vande Weyer 
Dirk. 

MOLLEM 

van de Houte K. ; van den Meersche A.; 

STEENOKKERZEEL 

van Rillaer H. ; Schepens E. 

SINT STEVENS-WOLUWE 

De Waele B. 

TERVUREN 

Vandendriessche G. 

TESTELT 

van Aert. 

VILVOORDE 

van Hespen. 

WEMMEL 

van Miegem : Wouters. 

ZELLIK 

Schoonjans Frans. 

ZAVENTEM 

Gysen W. 

prov. limburg 

BERINGEN 

Wyckmans Frans. 
BILZEN 

Rubens Jozef. 

GENK 
Olaerts Jef ; Siegers Gerard ; Vande 
kerckhove Rik ; van Dueren ; Olaerts 
Maria ; mevr. Gijsen-De Meester ; Ber-
revoets Gust ; Niesten Albert ; Lenssen 
Lambert . 

MAASMECHELEN 

Geraerts Jans. 

prov. oost-vlaanderen 

BAZEL 
Denert Antoine ; Vermincksel Kamiel ; 
Wuyts Mimi. 

BELSELE 
Dutoo Jos ; De Bruycker Luc. 

BEVEREN WAAS 
Dr. De Paep Gerard ; Jegers Fred ; Goy-
vaerts Alois ; Dr. De Paep Guido. 

GENT 
Wouters Leo : De Roo Guido ; van den 
Daele : Baert Frans. 

GENTBRUGGE 
Verpaele Aimé • De Moor J a n ; Depes-
tele Roger. 

DENDERHOUTEM 
De Man Frans ; Eeman Edgard ; Mevr. 
Scheerlinck-van der Meeren Maria ; van 
Damme Achille ; Bayens Omer. 

HAMME 
De Clercq J. 

KALLO 
Van Gerven Rijkhard ; mevrouw Beel-
den-Weyten Erna. 

KRUIBEKE 
Verschraegen Hubert. 

LOKEREN 
Van Eeckhout Daniel. 

MELLE 
De Sut ter Jul ien ; mevr. De Vis-De Mar-
telaere. 

MERELBEKE 
van Rijn Karel ; van Gysegem Georges; 
Gyselinck Roger. 

MELSELE 
van Vossel Ghisleen ; Claessens. 

NEVELE 
Wannijn ; van Haver ; Hautekete ; 
Claeys ; Vervaecke ; Mortier Omaar ; 
Mortier Marcel ; Schelstraete. 

OUDENAARDE 
van den Heede Frans. 

NIEUWKERKEN WAAS 
Coppieters Maurits : Opgenhassen Os
wald • De Bode Leona ; Raes Wilfried ; 
Pauwelc Henri. 

TEMSE 
De Pauw Jozef. 

TIELRODE 
Verbeeck Willy • Gossens Gustaaf. 

RUPELMONDE 
Koppen Heinfried • Huysmans Erik, 

St AMANOSBERG 
Ritzen Jan. 

SCHELLEBELLE 
Duerinck Alfred. 

van Landeghem 
ST. GILLIS WAAS 
Verbeke Ferdinand 
Willy 

ST. NIKLAAS 
Verniers Jan ; Alderweireld Raf ; Maes 
Nelly : Lisaerde Alfons 

VRASENE 
Audenaert Etifnne , Smet Karel 
Paep Georges ; Schaekers Jozef. 

De 

WAASMUNSTER 
Lambrechts Alfons ; Verdunnen IA-
mond. 

WORTEGEM-PETEGEM 
De Deken Roger ; De Stercke A. 
WETTEREN 

Lammens Jaak. 

prov. wesf-vlaanderen 

BRUGGE 
Leys Pier re ; van In Guido ; van Vlaen
deren Josiane ; Demonie Theo ; Dom-
brecht Omer ; Reynaert Raymond. 

DEERLIJK 
Verbrugghe Alfons ; van Tieghem Ar
nold. 

DIKSMUIDE 
Hoste J. ; De Ganck ; Tryhou. 

GISTEL 
Zwaenepoel Maurits ; Verhaeghe Roger. 

GULLEGEM 
Flamez André ; Neyrinck Lionel. 

HARELBEKE 
Stock Roger. 

HEULE 
van Steehkiste Frans. 

IZEG*:M 
De Poortere Bernard ; Pa t tyn Jozef ; De 
Meyer Jeroom. 

KNOKKE-HEIST 
Declercq Raf , De Roose Jef. 

KORTRIJK 
Mevr. van Landuyt-Comeyne Ludgarde ; 
De Schaepsmeester Jos ; 

KUURNE 
Blanckaert Frans. 

LAUWE 
van den Bulcke Erwin ; Depauw Ro-
main. 

LEDEGEM 
Dejonghe Gilbert ; Raes Arnold. 

MARKE 
Vanneste André ; De Baes Roger ; dr. 
De Burme. 

MENEN 
van Holmen ; Tahon Joel. 

MEULEBEKE 
Casteli.in Robrecht. 

MIDDELKEBKE 
Burgemeester Inghelram ; Laleman Lie
ve ; Vanhercke Rolandi ; Baeckeland 
Roger 

NIEUWPOOBT 
Mertens ; De Vriendt. 

TIEGEM 
van Marcke Roger. 

TIELT 
Verslijpe Herman ; Derammelaere Luk. 

TORHOUT 
De Vries, Vlieghe, 

OOSTENDE 
Lambert Chris ; Vandemeulebroucke 
Jaak : van Steenkiste Emiel : van de 
Weghe Leo • Nagels Jozef. 

ROESELARE 
Allewaert Patr ick ; Walleghem Pierre ; 
Kindt Annie Soete Oda ; Lievens Jos ; 
Babyion Mik, 

VEURNE 
Platevoet Walter : Mw, Cambien Cecile. 

WAKKEN 
De Wever Yvan . Demeyer Alfred ; Cot-
tens Arseen Duiardin Henri Vanpou-
cke Roger 

WEVELGEM 
van Reeth Kamiel ; van Walleghem Al
bert • van Steenkiste Luc. 
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Simone Saenen, de helgische 
rekordhoudster kogelstoten 
sinds 1962, overleden na een 
verkeersongeval. Op de foto : 
op het erepodium tussen de 
tweede en de derde na een irv-
ternationale ontmoeting. 

ALLEEN VOOR 

GEORGANIZEERDEN 

Men vertel t ons het volgen
de : 

Een man bood zich met zijn 
me t zijn kinderen en met de 
beste gevoelens (maar dat ge
loven wij niet) bezield, aan in 
een van de vele mooie sport-
kompleksen die ons gezegend 
land rijker is geworden de 
laatste jaren. Het was de be
doeling in de ruime zaal zo 
maar wat met de bal te gaan 
spelen, gewoon bij wijze van 
ontspanning. De man was ech
ter een eerder «oude» Belg, 
want bij geen enkele klub of 
organizatie aangesloten. Hij 
heeft zich vier keer, telkens op 
een ander ogenblik van de 
week, aangeboden. Hij is geen 
enkele keer in de gelegenheid 
geweest zijn plan uit te voeren. 
Telkens was de kooi gerezer-
veerd voor een of andere vere
niging. Het lijkt er dus wel 
op dat wij wel sportkomplek-
sen mogen betalen, maar niet 
gebruiken. Er schijnt daar toch 
iets niet te kloppen. 

NIET SCHOON, MAAR... 

Zes keer welgeteld hebben 
wij in het maandagnummer 
van «Les Sports» gelezen hoe 
«affreus» de brugse suppor
te rs er aan deden de voortref
felijke Pol van Himst uit te 
lachen of uit te jouwen. Wij 
zullen al maar dadelijk zeg
gen dat wij het ermee eens 
zijn : men had dat niet moeten 
doen, en wij hopen dat «de 
PoHe» zich dat niet zal aan
trekken. Er is echter een maar. 
De ongelukkige reaktie van het 
brugse publiek is, zo niet goed 
te praten, dan toch wel enigs
zins te begrijpen Aannemend 
dat hij het niet opzettelijk 
deed. heeft van Himst toch niet 
bepaald al het mogelijke ge
daan om Bruggeling Lambert 

in Mexiko in zijn akties te 
steunen. En als krantjes zo
als «Les Spor ts» zich jaren
lang afsloven om de spelers uit 
« de provincie » een soort min-
derwaardigheidskompleks aan 
te smeren, door hun voortdu
rend de superioriteit van .de 
« idolen» voor te houden, dan 
moeten zij ook niet verbaasd 
zijn als er bij gelegenheid reak
t ie komt. Wie kaatste in feite 
de bal ? 

VOORUITGANG 

In 1920 organizeerde België 
de eerste na-oorlogse olimpi-
sche spelen, en dit te Antwer
pen, in het huidige Beerschot
stadion. De deelnemers aan de
ze spelen, zij tenminste die nog 
in leven zijn, werden naar aan
leiding van dit jubi leum ont-
V insJen. Zij waren nog met 29. 
Het is een pret t ige dag gewor
den, zonder al te veel kompli-
menten, en ondanks de afwe
zigheid van gazetjes als «Les 

^ p o r t s \ (zullen komen als het 
belgisch olimpisch komitee dit 
jubi leum gaat vieren) en ma-
tuvus al lerhande uit de natio
nale sportleidingen. Wat bii de
ze gelegenheid wel eens kan 
overdacht worden 1= het vol
gende : in 1920 veroverden 
on7e deelnemers zo maar even
tjes 103 olimpische medailles 
allerhande. In 1968 behaalden 
onze grrrote vedetten er in Me
xiko met veel moeite een drie
tal. Een en ander schijnt er 
toch op te wijzen dat er met de 
sportopleiding in ons land, alle 
komitees en federaties ten 
spijt, iets mis is gelopen, en dat 
men eens iets anders zal moe
ten proberen. 

CARTON ? 

Anderlecht heeft zondag op 
de Klokke te Brugge een pan
doering van belang gekregen. 
Vloest de uitslag niet 4-0, maar 
0-4 / i m geweest, de brusselse 
gazetten hadden zowaar van 
een «ca r ton» gewaagd. Daar
enboven werd door « vedette » 
Loraux van de Bruggelingen 
nog een doelpunt afgekeurd om 
een reden die hij ons toch eens 
op een tekeningetje duidelijk 
zou moeten maken. Al met al 

is het wel duidelijk dat het nog 
niet allemaal « in de saccoche » 
is voor Anderlecht, zoals wij 
he t in de genoemde gazetten 
kunnen lezen. Wij vrezen zelfs 
da t de remedie die m'sieur 
Constant en m'sieur Albert 
voor de Anderlechtziekte ge
vonden hebben, slechts een re
medie van heel oppervlakkige 
aard zal blijken te zijn, eens 
dat wij nog enkele weken ver
der zijn. 

NOG STRAFFER 

«Les Sports» stelt de vraag 
der vragen : en wat als Merckx 
nu eens de fenomenale presta
tie moest leveren van in één 
enkel seizoen vijftig koersen t e 
winnen ? Hawel, wij zouden 
nog dieper neerbuigen, en nog 

luider zijn naam aanroepen. 
Maar in afwachting willen wij 
toch eventjes de vraag herha
len, die de Charel, onze legen
darische stamineebaas, naast de 
« Les Sports » in een (door zijn 
vrouw) onbewaakt ogenblik op 
tafel gooide: en wat als ik dees 
jaar n u eens vijfduizend pin
ten moest gedronken hebben ? 
Beestige vraag natuurlijk, maar 
als ge er eens over nadenkt dan 
merkt ge hier en daar toch wel 
raakpunten tussen de pinten 
van de Charel en de koersen 
van Merckx. 

HET RAPPORT 

Onze goede moeder de Ko
ninklijke Belgische Voetbal
bond is bevallen van hèt rap

port. Het rapport over da 
« prestaties » van onze belgU 
sche wondervoetballers in Mek-
siko. Iedereen zit al maandefl 
met een visademke te wachten 
op dat rapport, want met dif 
werkstuk in de hand zou ment 
nu ne keer het belgische voet
bal gaan saneren, zie. en hef 
opvoeren tot een peil Onze Nat 
tie waardig. Helaas, vergeef 
het maar. Alles wat uit daf 
rapport te leren is, is dat nie
mand enig verwijt mag tref
fen. Alles is in Meksiko naa* 
wens verlopen. De spelers heb
ben hun best gedaan. De le
gioenen delegees die wij heb
ben afgevaardigd hebben h u n 
beste gedaan. Monne Goethala 
zijn best. Een rapport dus o m 
in de schuif te leggen. Naasfl 
de «buizen». 
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Bruaae was «vrijgevigy> tegen Anderlecht. Op de 35e minuut schoot Thio zijn tweede roos. 4-0 
werd de emdscore, Anderlecht kreeg met eens een kans om antwoorden... 

en 
onze 
idolen ? 

Dat wij Vlamingen hier in 
Belgié met de grootste hoop 
volk rondlopen, dat weet ieder
een. Zelfs de Brusselaars. 

Dat wij op gehied van poli-
liek, godsdienst, ekonomie, ka
pitaal, administratie e.d.m. het 
minst in de pap te brokken 
hebben, dat weet ook iedereen. 
Dat wij het grootst aantal 
sportbeoefenaars en supporters 
op de been brengen, dat weet 
nog iedereen. Dus ook dat wij 
het dikste pak blamve brieven 
in de sport « investeren ». 

Maar wat stellen wij nu vast 
wanneer we nagaan waar de 
« strofe kampioenen » en de 
« begenadtödc vedetten » zit
ten ? 

Wel, vnj stellen vast dat de 
« fine fleur », en dat zijn 
Merckx, Reding, Ickx, Robert, 
Burny, plus de basketters en 
voetballers van Standaard en 
de voetballers van Anderlecht, 
behoren tot de betere en de 
beste Belgen, zijnde de Walen 
en de Brusselaars. 

Dat is ééli. ' 
Twéé is dat een sportbeoefe

naar de dag van vandaag niet 
meer een kampioen « wordt », 
m,aar dat « men » van hem een 
kampioen en idool « maakt ». 

Drie tenslotte is dat het be-
treurenswatirdg is misschien, 
maar waar, dat het spektakel-
sportje zo fel over het paard 
wordt getild dat het ekono-
m,isch, sociaal en propagandis
tisch belangrijk is. 

Hiervan een paar kleine voor
beeldjes. 

Meksiko heeft aan de inrich
ting van de wereldkampioen
schappen voetbal gewonnen, 
terwi]l Brussel aan de expo '58 
zijn broek scheurde. 

Sedert Hitler van de olim-
pische spelen in Berlijn een 
propagandamiddel maakte, is 
een olimpische « madolle » si-
nomem geworden van nationaal 
prestige. 

Als Merckx op zijn koppeken 
valt of voor zijn koppeken ge
stoten wordt, treden zo maar 
direkt belgisch leger en belgi
sche regering in het geweer. 
Als de sportcenten van de re
gering moeten verdeeld wor
den, voert Vlaamse Frans van 
Mechelen aan dat de Vlamin
gen met 70 % van het belgische 
sportpark meer centen moeten 
krijgen dan de Walen, en waal-
se Parisis dat alle olimpische 
« madolles » in Wallonië zitten 

(dat waren er wel drie), en dat 
naar Wallonië dus evenveel 
centen moesten komen als naar 
Vlaanderen. Zoals geschiedde. 

Men kan hieruit vast beslui
ten dat het misschien zottekena 
IS, maar niettemin een feit dat 
het in onze konsumptiemaat' 
schappij belangrijk is te be
schikken over een stel sportve-
detten. 

En dan is er nog een punt 
vier. De trots van de Brusse-
laars, Eddy, is, spijtig voor hem 
misschien, een Vlaming. De 
steunpilaren van de luikse bas
ket- en voetbalploegen, zijn 
Steveniers en van Moer, en het 
zijn Vlamingen. Het is nogal 
wiedes dat mét vlaamse sporU 
vedetten, vlaamse sportcenten 
afvloeien naar Brussel en Wal
lonië. 

Wat wij met dit alles willeri 
zeggen, of beter vragen, is het 
volgende : zolang wij ons laten 
lijmen door het kommerciele 
sportje, en zolang wij er mis
dadig veel centen aan verkwis
ten, zouden wij moeten zorgen 
bij de zaak te zijn. Zouden wij 
er voorlopig geen belang bij 
hebben ook over een stel half
goden te beschikken (in plaat3 
van ze in andere handen te spe
len) ' En zo ja, hoe zouden wi j 
eraan geraken ' Het is mis
schien een dwaze idee van ons, 
maar wij vinden dat de lüaam-
se « instanties » die vraag toch 
eens zouden moeten overwegen. 

GROENSTRAAT 84 - ANTWERPEN 
(nabij Carnotstraat en Turnhoutsebaan) 

KEIZERSTRAAT 2 - TERNAT 
(nabij Markt) 

TAPIJTEN 1 0 0 % ZUIVER SCHEERWOL 
2 M. X 3 M. : 2.300 fr. 

STRAALKACHELS MET CAS : 695 FR. 
van zeer hoge hoedanigheid 

evenals onze eetlcamers - salonj 

keukens - slaapkamers - gasvu-

ren en duizende andere hui»-

houdartikelen zijn een bezoek 

waard. 

TOEGANG VRIJ 

DE PRIJSBREK 
Open alle dagen, ook zaterdag van 10 tot 20 uur, zondag van 10 tot 17 uur, de dinsdag gesloten, 's Middags gesloten van 12.30 uur tot 14 uur. 
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Groepen en maafschappijen 
allerhande fl l 

Speciaal voor U bedacht. 

IEDER D O R T M U N D E R 

THIER BRAU HOF 

k a n U o p ieder o^^enblik v a n 
de dag van he t |aar m idd= i^ 
e n a v o n d m a l e n a a n b i e d e n 

INTERESSANT 
Avondmaal op vrijdag. 

zaterdag of zondagavond 
in een gezellige sfeer. 

Nadien kri|gt U gratis gedu 
rende 5 uur een der be-^te 

Oberbayern orkesten 
Middag- «n avondmaal In groap 
gazelDg n|n, goad un goedkoop 

Da grota ipecIaltteWan tfln Ochaen-
schwanziuppa Hongaaria goalasj 
Eiabain mlf Sauerkraut ICIp «an hal 
tpit Krachtvlaeatchotai betai dar kt 

Ouiftland 

LEUVEN farvuunavett 60 
Tel 016/286 72 1 500 plaatsan 

ANTWERPEN Oroanptein 33 
Tal 03/31.20 37 mooiste zaal van da stad 

LEUVEN (Blerkelder) Oude Markt 11 
Tel 016/268 69 

Mooiste kelder van Europa 

Tel 02/18 74 89 mooiste van Brussel 

AALS1 (Klaroen) Autoweg 
Tel 053/228 53 (1 000 plaatsen) 

HULSTE (Kortrijk) Brugsesteenweg 1 
Tel 056/715 36 (1 200 plaatsen) 

KONTICH Mechelsesteenweg 'open) 
(2 400 plaatsen) 

TORHOUT steenweg rortiout-llchlervelde 
(open) 2 000 plaatten 

DRONGEN Autoweg Brustal-Oostende 
(open) 

BRUSSEL Nieuwbrugstraat 28 

BECO 
levering 

BECO 

p.v.b.a. 

van gas- en 

BECO verwacht ook Uw 

BECO verwacht ook Uw 

BECO, Krijgsbaan 236 

Tel. : (03)52.81.73-

BECO 
stookolie ! 

BECO 
bestelling ! 

bestelling f 

;. ZWIJNDRECHT 

32.02.10 

VOOR EEN VEILIGE CELDBELECCINC 

VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 
VOOR AANKOOP EN VERKOOP VAN 
VOOR EEN GOEDE BOUWGROND 

tt via "GROEP DE BONDT 
Coremansstraat 22, Berchem-Antwerpen 

Telefoon : 03/30.18.85 

WALTER ROLAND 
^diploniiM'd 9pueua, .rkcnd door 

•H. ».k.Bfo«dj.a 

t n t u n A A T M. A N T m n N 
(Let o p )>et l iulanummer I) 

TtMooo U 14 *2 

ALLE QLAZEN 
ALLE MONTUREN 

Voor \etm YMi dit t>]t(i 10 Vt korting 

Aanbevolen 

Hu izen 
P A P Y R U S 

Boek en Papierhandel 
Zaakvoerder Fons Labeau 

de Ribaucourtstraat 7 
(nabij het Sint Jansplein) 

Sint Jans-lvlolenbeek - Brussel 8 
Telefoon (02)28 87 09 

AL AL KEUKENS CLASAL 
Fabrieken te Ramsdonck 

tel 015/714 47 
Vochtbestand Vuurvast 

Matige prijs 
Voor West-Vlaanderen : 

DE MEYER Walter 
Bruggestraat 136 Zwevezele 

tel 051/612 84 

H PELh4AN MARCKX, 
Van Den Nestlei 16, Antwerpen 

Tel 39 19 27 

T V RADIO ALLE ELEKTRl 
SCHE TOESTELLEN HERSTEL

LINGEN AAN HUIS 
r V PELMAR 61 scherm, 

11 995 fr i p V 16 995 fr. 
Andere merken grootste korting 

« PIET POT » 
Antwerpen s gezelligste 

Bierkelder 
Grota Pieter Potstraat 4 

(bij Suikerrui) 
Open vanaf 8 uur s avonds 

Maandag en dins3ag gesloten 

B e z o e k « C a s t h o f 
DE VEERMAN » 

Kaai 26 St Amands a d Sctielde 
Mosselen Paling 
Tel (052)332 75 

Uitbater Jan Brugmans 
3 2 68 

Bezoek 

CASTHOF LINDENHOVE 
Koud en warm buffet 

L a u w e r e y s - D e B r u y n 
Gezellige vtaamse sfeer 

wekelijkse rustdag woensdag 
Bellestraat 49 - Hekelgem 

Tel 053/687 40 

Geniet »an een 
aangename 
levensavono 
m het rustoord 

HUIZE 
LOREIN 

FAMILIALE SFEbR 
Paddegatstraat M? 

FEL 015 718 i^ 
192] Nieuwenrode 

15 <m /en Brussel {* Km au 
•ostrede Brussel Antwerpen 1 

matthieuls beddenbedri if 
biedt voor elk probleem een wooninrichting 

onze studiedienst 
lost uw woon

probleem gratis op 

Tota le verkoop 
DEKENS - LAKENS 

BEDSPREIEN 
aan WEGGEEFPRIJZEN 

S c h u t t e r s h o f s t r a a t 4 0 

5 % korting V U 
Alle dagen open van 10 17u 

Zondag van 9 tot 12 u 

MflflT... 

zo'VEEL BETER 

VERMINDERING VOOR 
VU LEMIN 

I6H 

LH] 
m 
ITül 

VLAMINGEN 
BOUWEN TE CALPE 

(Alicante - Spanje) 
App 2 sipk 370 000 fr 
App 3 sIpk 429 000 fr 

mooi terras 
Autobox - 50 m v/zee 

terreinen - villas 
Na verkoopd lenst 

1 0 % interest gegarandeerd 

Promocion Moulart, Lindenl S 
Gr Bijgaarden - T 02/65 10 12 

DEBROUWERIJ MOORTGAT 
2659 BREENDONK TEL (03)78.71.21 

is bekend om haar beroemde en uitstekende 
HEREN en LIMONADEN 

Breendonk ligt in Vlaanderen 
dus UW streek UW volk^eenoten I 

Depot Cent - Tel. 09/22.45.62 

0 
r t e - H ö l * ^ -f' 

f 
9 ^ 
T 

DE LATTER - MEUBELEN 
STATIONSSTRAAT 29 - Telefoon 09 /77 23 22 

9900 EEKLO 

Dé Meetjeslandse Meubelzaak 
Gelegen op de Grote Baan Gent Brugge 
in het Centrum EekIo 

K] raiH Ihim 

OlEPVRIESTUNNELS 
KAMiONKOELING 
WINKÊUNHIOHTINGEN 

co VOOR SUPERMARKTEN, INDUSTRIE Ï N VOEDINGSNIJVERHEID 

ETN JEURISSEN PVBA Oe winterstraat 24 
Borgerhout/Antvx^erpen Te l : (03)36.11.35-36.59.31 

MEDEDELING! 
A N T V E R P I A _ ._ . _ __ MEUBELEN 

VANWEGE — • - - - — 

ST GUMMARUSSTR 28 30 32 - ANTWERPEN 

W l ) VERHUIZEN EN 
WORDEN 2 X GROTER 

EINDE HUURGEEL 

naar ^ 
HOEK 

St Gummarrusstr 
18 20 22 

Hollandstr. 1-3 1 
GROTE A F S L A G 

ALLES MOET WEG 

Deze aankondiging geeft recht op EXTRA KORTING 
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bevuegi 

Antwerpen 
Antwerpen (stad) 

STEUNLIJSTEN 
Hebt u noe niet ingetekend ? 

Dan wordt het hoog tijd. Op 
het sekretariaat. Wetstraat 12 
ligt de steunlijst ter onderteke
ning. 

Balen-Olmen 
OVERLIJDEN 

Op 7 oktober overleed de 
schoonvader van ons zeer ak-
tief kernlid Jean Aubroeck. De 
Volksunieafdeling Balen-Ol
men betuigt deze vlaamse fa
milie haar innige deelneming. 

Berchem 

VERKIEZINGSFONDS 
Gelieve uw bijdrage over te 

schrijven op pr. 17.11 Krediet-
bank-Berchem, voor rekening 
4185 van VU-Berchem. 

Borgerhout 
STEUNFONDS 

Stort vrijwillig uw steun op 
postrekening 549.18 van de 
Kredietbank. Borgerhout-Cen
trum, met vermelding voor re
kening nr. 1131/7/06644 op 
naam van V.U. Jos. Verbergt 

Edegem 

VERKIEZINGSFONDS 
Stel niet uit en schrijf nog 

vandaag een bedrag over op 
P.R. 901911 van Karel van 
Reeth, Drie Eikenstraat 70, 
Edegem, met vermelding « Ver
kiezingsfonds ». 

Ekeren 
VERKIEZINGSFONDS 

Wie wil bijdragen aan onze 
kieskampagne wordt vriende
lijk verzocht te storten op onze 
bankrekening Nr 02/2466 Volks
unie Ekeren, Kredietbank Eke
ren. postrekening nr 83.49 of 
bij een van onze bestuursleden. 

Hove 

VERKIEZINGSFONDS 
Onze leden en simpatizanten 

die een bijdrage wensen te 
storten komen altijd terecht 
door een overschrijving op post
rekening nr. 24.24.81 van de 
Kredietbank te Mortsel, ten 
voordele van : Volksunie, afde
ling Hove. Bankrekening nr. 
08833. 

Herenthout 
VOLKSUNIEBAL 

Op zaterdag 19 december 
gaat in zaal « Lux » Markt 
Herenthout ons derde Volks-
uniebal door. Zoals vorige ja
ren verwachten wij vele vrien
den en simpatizanten. Eerste 
dans te 20 u. 30. Ruime par
keergelegenheid in de onmid
dellijke omgeving. 

Mechelen ( a r r . ) 

OVERWINNINGSBAL 
Zaterdag 17 oktober vanaf 

20 uur viert de Volksunie van 
het ganse arrondissement de 
zekere overwinning bij de ge
meenteraadsverkiezingen. Een 
groots overwinningsbal gaat 
door in de feestzaal van de 
i!;Izestraat te Sint-Katelijne-
Waver. Orkest Jacky Sans. 
loegang 50 fr. Kaarten vooraf 
te bekomen bij de bestuursle
den van de afdelingen en bij 
k ' ^Wa^emans, Rietlei 3. 2570 
Duffel, tel. 015/32210. 

propagandafonds brusselse ag
glomeratie. 
KIESFONDS JETTE 

Steun steeds welkom op PCR 
4062.21 van de VUJO-Jette. 

Dank bij voorbaat. 

Brussel (s tad) 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Sociaal dienstbetoon in het 
lokaal Uilenspiegel, Pletinckx-
straat, 38 op dinsdagavond van 
20 tot 21 uur en zaterdagna
middag van 15 tot 18 utir. 

Merchtem 
V.U.-DANSFEEST 

Zaterdag 24 oktober om 20.30 
u. in de zaal « Oberbayern », 
Stoofstraat, Merchtem. Orkest : 
Harry and hls Peacocks en op
treden van de kleinkunstgroep 
« De ark van Noë ». 

St. Pieters-Leeuw 
STEUN 

Is zeer welkom. Kontakt 
op nemen met : J. Coens, Mee-
houdensstraat 27 ; G. Borloo, 
St, Stevensstraat 49 ; Locus, 
Meersteen 18 of F. Adang, 
Ruisbroeksesteenweg 109. Gel
delijke steun (absoluut nood
zakelijk !) op pre. 4880.27 van 
F. Adang met vermelding : ge
meenteraadsverkiezingen. Bes
te dank. 

St-Stevens-Woluwe 
VERKIEZINGEN 

Neem kontakt op met dr B 
DP Waele Eversestraat 94 of 
met G. Geens, Trekkerstraat 18. 

Financiële steun wordt met 
dank aanvaard. Kredietbank 
St-Stevens-Woluwe (pr 4898) 
rek. 10.885 van de V.U. 

Zellik 
DRINGENDE OPROEP 
Stort zo haagt mogelijk een bij
drage op de girorekening van 
de Kredietbank-Zellik 8929 met 
vermelding op de keerzijde : 
voor rekening nr. 3790/13/10354 
Volksunie-Zt'llik. 

Oost-Vlaanderen 
Merel beke 
OVERWINNINGSBAL 

Het VU-overwinningsbal gaat 
door in de zaal « Vier Wegen », 
Hundelgemsesteenweg, op za
terdag 17 oktober vanaf 20u30. 
Inkom : 50 fr, voor de jeugd 
30 fr. 

Oudenaarde 
BAL 

Zaterdag 7 november a.s. te 
21 u., 11e bal in de zaal « Kei
zer Karel», Gelukstede, Ouden
aarde. Befaamd orkest. 

Na de doorbraak in Ouden
aarde-Stad verwachten we stel
lig dat alle simpatizanten van 
het arr. Oudenaarde-Ronse zul
len aanwezig zijn. Deze dans
avond moet tot iets groots uit
groeien. Iedereen op post ! 

West-Vlaanderen 
A lve r i ngem 

VRIENDENMAAL 
Op zaterdag 24 oktober 1970 

om 19 u. gaat een vrienden
maal door van de VU-afdeling 
Alveringem, gevolgd door dans 
in de zaal « De Drie Ridders », 
Gijverinkhove. Men kan in
schrijven ten laatste op 17 ok
tober door 130 fr. per persoon 
te storten op pc. 1785.28 van de 
Kredietbank te Brugge met 
vermelding « voor rekening 
2266/12818 - K. Demerre, Alve
ringem - vriendenmaal VU » 

Brussel ( a r r . ) 
^t?Hïl '3 ^^ steeds welkom 

op PCR 8654.50 van de Volks-
unie Brussel met vermelding : 

Groot-Brugge 
STEUN 

Is nog steeds welkom want 
onze propaganda kost veel 
geld. Onthaal de ophalers goed 
of stort op postrekening nr 
147.451 van Carlos Vernieu-
we, Brugge. Dank bij voorbaat. 

MEEDGEDEELD 
AVONDFEEST «ONS HOORT 
HET NOORDZEESTRAND». 

Zaterdag 31 oktober wordt 
het Kursaal te Oostende op
nieuw het trefpunt van alle 
voorstaanders en simpatizan
ten van een stevige vlaamse 
eensgezindheid. Dan grijpt het 
reeds traditioneel avondfeest 
van de Vlaamse Klub Kust 
plaats, onder het moto « Ons 
hoort het Noorzeestrand ». 

Voor de gezelligheid zal o.m. 
zorgen het radio en tv-orkest 
van Jef Derwey. 

Toegangsprijs 200 fr. per 
persoon, (jeugd 100 fr.). 
Avondkledij gewenst, cocktail-
kleed voor de dames toegela
ten. 

Kaarten bestellen door stor
ting van het bedrag op postre
kening 143949 van de Vlaamse 
Klub Kust. Kaartenverkoop 
en plaatsbespreking ook in het 
VKK-sekretariaat, van Ise-
ghemlaan 4, Oostende, tel. : 
059/739.87. 

NAAR EEN DEMOKRATI-
SCHER ONDERWIJS 

« Naar een demokratischer 
onderwijs » zal het onderwerp 
zijn van een studieweekeinde 
van de Stichting Lodewijk de 
Raet, dat doorgaat te Wilrijk 
op 7 en 8 november e.k. 

Inlichtingen en inschrijvin
gen bij : W. Buyssens, Prins 
Boudewijnlaan 42 te Wilrijk 
(lid regionaal komitee Ant
werpen). Storting : 100 fr., 
studenten : 25 fr. op postreke
ning 30.11.94. 

STICHTING 
LODEWIJK DE RAET 
« Naar een demokratischer on
derwijs » zal het onderwerp 
zijn van een studieweekeinde 
van de Stichting Lodewijk de 
Raet, te Hasselt op 21 en 22 no
vember e.k. 

Er zal heel speciaal aandacht 
besteed worden aan de her-
strukturering van het sekun-
dair onderwijs, in het bijzon
der aan de eerste twee obser-
vatiejaren. 

Inlichtingen en inschrijvin
gen bij : mej. L. Huybrechts, 
Zavelvennestraat 66. 3500 Has
selt (sekretaris regionaal ko
mitee, Hasselt). Liefst vóór 15 
november. 

« DE WERELD, EUROPA EN 
WIJ » 

Op 7 november e.k. organi-
zeert het regionaal komitee 
Roeselare-Tielt-Izegem van de 
Stichting Lodewijk de Raet te 
Izegem in het Lyceum de Pe-
lichy een studienamiddag over 
« De wereld, Europa en wij ». 

Inlichtingen en inschrijvin
gen bij : de heer J. Derolez, 
Bellevuestraat 53 te Izegem. 
Storting : 100 fr., studenten : 
25 fr. op postrekening 53.12.11. 

KULTURELE KRING 
Zaterdag 24 oktober e.k. om 

20 u. heropent de kring zijn 
winteraktiviteiten, met een 
voordracht door Frank Redant 
over « Te kust en te keur ». 
Zaal van het Familia-Instituut, 
Ingenieur Haesaertlaan te Ede-
gem-Elsdonk. 

Van 15 u. af wordt in dezelf
de zaal een tentoonstelling ge-
organizeerd over allerlei die
ren en schelpen die aan onze 
kusten voorkomen. 

Gratis toegankelijk voor on
ze leden. 

10e BRABANTS ZANGFEEST 
Het Algemeen Nederlands 

Zangverbond - Brabant organi-
zeert op zondag 25 oktober e.k. 
voor de tiende maal een bra-
bants zangfeest Het zal deze 
maal doorgaan in de ruime en 
mooie feestzaal « Fenikshof » 
te Grimbergen, vlakbij de ab
dij. Aanvangsuur : 15 u. stipt. 

Verlenen hun medewerking: 
Willem De Meyer, als eregast; 
Jan Brouns, Lode Dieltiens en 
Etienne Moens, als dirigenten 
Will Ferdy, de vlaamse troeba-
doer. met het trio Paul Du-
mont : het leuvens kinderkoor 
o.Lv. Jan Symoens ; de koreo-

grafiegroep Karo o.l.v. Bert 
Muysewinkel ; het vlaams 
volkskunstorkest o.l.v. Jana 
Verrept. 

De heer Valeer Portier, al
gemeen voorzitter van het 
ANZ, zal optreden als feestre
denaar. Regie van Bert Muy-
senwinkel. 

Bespreek tijdig uw plaatsen 
(40 en 70 fr.) door storting of 
overschrijving op prk. nr 
1144.15 van ANZ - -Brabant te 
Brussel (uiterste datum 19 ok
tober), ofwel rechtstreeks in 
volgende lokalen : «Fenikshof», 
Abdijstraat, Grimbergen ; 
« Graaf van Egmont », J. van 
Praetstraat 28 (nabij de Beurs) 
Brussel ; « VTB-Kantoor », 
Heldenplein 22, Vilvoorde. 

AKTIE NATUURPARK 
HET BROEK 

De aktie voor het behoud en 
de openstelling van het na
tuurpark Het Broek nadert 
haar hoogtepunt. 

Met medewerking van tal
rijke jeugdverenigingen wordt 
heden zaterdag l7 oktober om 
14 u. op het Kerkplein te 
Blaasveld een inzameling van 
geschikt aanvulmateriaal ge
houden, onder het motto : Zand 
zonder grenzen. 

Nadien wordt de opbrengst 
per auto-karavaan naar Boom 
gebracht, waar een hoge gast 
de eerste vaderlander zal uit
schudden. 

De bedoeling van dit spel is 
op een humoristisch-luimige 
doch realistische wijze de aan
dacht te vestigen op de drei
gende zanduitbaggering in het 
natuurpark Het Broek. 

Het dempen der kleiputten 
van de Rupelstreek kan en 
moet zodanig opgelost worden 
dat geen natuurschoon wordt 
verwoest. 

Aan de meest verdienstelijke 
en originele inbrengers worden 
prijzen in natuur toegekend. 

Verdere inlichtingen bij : 
Vrije Aktie Groen Blaasveld, 
p/a Kasteelstraat 1% 2662 
Blaasveld, teL (03) 788.397. 
786.920. 788.071, 787.421 ; Vrije 
Aktiegroep Mechelen, p/a Kon. 
Astridlaan, 2800 Mechelen, tel. 
015/411.62. 

loeksrtjes 

^ 

Te koop Mercedes, nieuwe en 
okkasie, kamions en personen
wagens, ev. ruil- en revizie-mo-
toren. Inl. tel, 03 /21 13.81 of 
03/33.56.46. T 139 

Vader van 4 kinderen, gebrood
roofd wegens vlaamse overtuiging 
zoekt dringend werk als magazij-
nier-stock of bekleder-omlijsting 
school- en konferentieborden (plan-
nings - millimeterfekenborden), wo
nende Brussel 7 (Anderlecht). 

T 137 

Sociale assistente, 22 iaar, vl . nat. 
zoekt betrekking liefst omgeving 
Brussel - Halle - Vilvoorde - Ant
werpen of V\/est-Vlaanderen Schr 
bureel blad T 144 

Alleenstaande, ongehuwde 52-jarige 
bediende wenst kontakt voor hu
welijk met heer (47 tot 55 j .) alge
mene ontwikkeling, zeer ernstig 
Schr adres blad. T 141 

Jonge man - 3de ekonomische be
ëindigd - zoekt kantoorwerk of licht 
werk Bij voorkeur Antwerpen-
Geel Zich wenden senator Wim 
Jorissen, Louisastr. 31 . Mechelen 
Tel. 015/435.96 T 142 

Jonge dame - humaniora klaar -
zoekt passende betrekking Antwer-
pen-Mechelen Schrijven of telefo
neren sen Jorissen, tel 015/435 96 

T 143 

Sociale assistente, 22 ]., VI nat. 
zoekt betrekking, liefst omg Brus
sel - Halle - Vilvoorde - Antwerpen 
- W V I Antw, bur. blad T 144 

Jong gediplomeerde programmator 
zoekt een betrekking als program
mator of operator van computer 
Kontakt via senator M, van Haegen-
doren, Guido Gezellelaan 63 - 3030 
Heverlee (tel. 016 /245 ,45) . T 145 

RESTAURANT 

WESTMALLE 
BAAN ANTW6«PEN-TURNHOUT 

ifeet. Mied 'leiütuianl 
umni u <î ««6 AaiMü^ 

Mt^tU elen aan écAt 

DEGELIJKE WtJNKELOER 
CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT 

319FR 
26,000m^ NATUUR 

_ HELIKOPTERHAVEN 

^otnanliic/ie iSeet 

^1 
MAANDAG GESLOTEN 

m^ 

FEDERALISTISCH 

OFFENSIEF 

Postrekening nr. i/f.y6.gy van 
Volksunie vzw, looo Brussel 
verwacht uw storting voor het 
« federalistisch offensief van 
de Volksunie ». Ondanks de 
lo\ale inspanningen mogen 
we deze nationale inspanning 
niet uit het oog verliezen, 
evenmin als de steun aan onze 
partijgenoten tn het Brusselse, 
die het dubbel lastig hebben. 

ABONNEMENT 

Een abonnement op « Wij-
vlaamsnattonaai » tot einde 
igjo kost slechts go fr., te 
storten op postrekening nr. 
lyii.^g van Wij vlaams nat. 
lOoo Brussel, met vermelding 
« abotmement Wij-Vlaamsna
tionaal ». V kunt ook terecht 
in alle postkantoren van het 
land. 

I. *an Ovsrttraeler 
Hoofdredakteuf 

Alle b-ie^wissellnc v o » 
'edaktie naaf 
Rotatyp Sylvair Oupultlasr 
110 t070 Brussel Tel 
23.11 98 

aeheei 

Voldersstr 71 Brussei 1000 
r«l (02)125 160 

Alle <lachter vooi ne' om 
/ange-» var blad op dl' adre» 
Jaarabonnemeni 30C ti 
Halfjaarlijkj 17C ft 
Oriemaandeiijks 9£ n 
Abonnemer>* Viitenlanc 

480 •' 
Steunabonneme"-» J20 ft 

(minimum 1 
.osse lummerj f' 
Alle itortingan tfOO> nai blafl 
op oottrekening 1711.39 
«Wii« Vlaamt-natlnnaal waak 
blad 

Verantw uitgever Mr f. Vaa
der Elt* Be<zegem«traa' 20 

Brussel 1120 
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onze limburgse 

parlementariërs 

— wu 

WIJ IN LIMBURG 

sfaan 

hun man 

Senator Hardy vroeg aan de minis
ter van Verkeerswezen voor de ver
keersregeling achter de brug van het 
Albertkanaal te Hasselt. Deze vraag 
werd verder overgemaakt aan de 
minister van Openbare Werken. 

Intussen hebben we via de pers 
kunnen vernemen dat er een oplos
sing voorzien wordt die ten vroegste 
in 1972 haar beslag krijgt. (15-9-1970) 
Hardy stelt de minister van Ver
keerswezen in een parlementaire 
vraag op de hoogte van overbelas
ting van de busdienst nr. 36 van de 
N]\fVB, daar de personen die zich 
met deze bus verplaatsen dit moeten 
doen in omstandigheden die een uit
daging betekenen aan het begrip 
«dienstverlening». Op de vraag 
welke maatregelen zullen getroffen 
worden om hieraan een einde te ma
ken antwoordt de minister dat een 
grondig onderzoek nopens de bezet

ting van de autobuslijn nr. 36 Has-
selt-Diepenbeek-Genk wordt inge
steld. (15-9-1970). 
Aan de minister van Nederlandse 
Kuituur wordt — voor de zoveelste 
maal — een vraag gesteld over de 
bestemming van de kommanderij te 
Alde-Biezen. Minister van Mechelen 
heeft blijkbaar zeer weinig de zaak 
gevolgd, want in zijn antwoord aan 
senator Hardy kan hij slechts mee
delen dat hij de nodige gegevens 
heeft aangevraagd. (15-9-1970). 
Een gelijkaardig antwoord kreeg 
onze senator van dezelfde minister 
op een vraag betreffende de kulture-
le centra in Limburg. (15-9-1970). 

• Van de minister van Sociale Voor
zorg wil Hardy weten hoe het zit 
met de uitbetaling van een aanvul
lend pensioen aan kaderpersoneels
leden van de kempense steenkool
mijnen, daar deze mensen een brief 
van een instelling ontvingen, waarin 
meegedeeld werd dat de uitbetaling 
per kwartaal zou gebeuren. 
In zijn antwoord laat de minister 
weten dat het hier om de uitbetaling 
gaat van prestaties die niet worden 
toegekend in toepassing van een 
verplichte pensioenregeling, doch 
wel in uitvoering van een kontrak-
tuele verbintenis van. de werkgever. 
(22-9-1970). 

vujo 
Aan alle afdelingsbesturen wordt nog de gelegenheid 

geboden om tot einde oktober lijsten i.v.m. VUJO-orga-
nizatie in te sturen bij de arr. sekretaris Willy Jorissen, 
Predikherenstraat 2, Tongeren. 

Wat wordt verwacht ? 

Lijsten met VU-leden : tussen 16 en 25 jaar ; tussen 
25 en 35 jaar. 

Ook kunnen er nog kandidaturen voor het arr. VUJO-
bestuur tot einde oktober op hetzelfde adres ingestuurd 
worden. 

mededeling dosfelinstituyf-
Een bestuur hoort de drijven

de motor te zijn van een goed 
werkende vereniging. 

Het belang van de kleine ak-
tieve kernen kan niet genoeg 
onderstreept worden. Zij kun
nen bundelen wat leeit in onze 
gemeenschap. 

Zij zijn echter meer : leven
de cellen van vlaamse en demo-
kratische bewustwording. 

Ieder van IJ weet wel wat 
besturen en vergaderen is. ü 
doet het misschien ook... te 
veel. 

Kan het daarom niet wat kor
ter, doeltreffender ? En vooral 
wat menselijker : Zit het wel 
goed met de taakverdeling ? 
Hoe breng je dat op dreef ? 
Hoe krijg je er nog nieuwelin
gen in ? 

PROGRAMMA 

EERSTE DAG 
voormiddag 
— praktische inleiding 
— rollenspel 
— kommunikatie. 

namiddag 
— uitwisselingen van ervarin

gen uit rollenspel 
— kommunikatie als bazis 
— evaluatie. 

TWEEDE DAG 
voormiddag 
— kommunikatiemoeilijkheden 

n a v. het rollenspel 
OPDRACHTEN 

— besturen als samen verant
woordelijk zijn. 

namiddag 
— diskussievergadering 
— inhoudelijke bespreking 
— evaluatie. 

Daarom deze kaderdag over 
«GOED BESTUREN», ingericht 
met de medewerking van de 
dienst voor volksontwikkeling, 
ministerie van nederlandse kui
tuur, kortenberglaan 158, Brus
sel 4. 

Deelneming : 75 £r., maaltijden, koffie en sillabus inbegrepen. 
Plaats en datum zullen later precies medegedeeld worden. 
Inschrijven : Men zich nu reeds inschrijven voor deze kaderdag 
bij J. Cuppens, Zandbergenstraat 22, Neeroeteren. PR. 858239. 

W i j z i jn N IET gespecialiseerd in de 

verkoop van zogenaamde Mirakelprodukten 

maar wet in het verstrekken van GRATIS 

GOEDE RAAD ten bate van 

U W G E Z O N D H E I D 

Daarvoor staat re form- en dieethuis 

DE HEILBRON 
Steenhouwersvest 50 - Antwerpen 

T O T U W DIENST 

meer don 1600 
appartementen 

en villa's in 
12 jaar tijci... 

« I Perez Lopez bouwt verder 
vooru. 

9 

3 

3 grandioze urbanizaties zijn in volle rijpheid. Aan 
de Costa del Sol. De Costa Banana te Almunecar 
waar reeds vee! uitverkocht is en waar de eerst-
verkochte appartementen intussen al een zeer aan
zienlijk rendement voor de kopers hebben opge
bracht. De Monte de los Aimendros te Saiobrena, 
de uitgestrekte „viliafaerg" waar de ene villa na de 
andere als individuele oases uit de grond schieten. 
Waar nu nog percelen te koop zijn... De Acapuico, 
de nieuwste verkaveling te Torrenueva... later ook 
de mooiste, want daar is de meest vooruitstrevende 
urbanizatie ter wereld gepland. En 
zowel de verkoop als de bouw gaat 
verder. Telkens nieuwe centra met 
zwembaden, restaurants, tennister-
reinen, winkels enz. Telkens met 
een zo mogelijk grotere kwaliteit, 
nieuwste verwezenlijkingen. Appar
tementen, villa's en gronden die 
dadelijk na de verkoop al In waarde 
stijgen en tegen redelijke prijzen en 

PerezLopez 

isiemanfL 

gemakkelijke betalingsvoorwaarden te kopen zijn 
met eigen financiering. En Perez Lopez kan zelf voor 
interessante verhuurmogelijkheden zorgen. Dus 
werkelijk de meestvruchtbare geldbelegging die 
onder de steeds stralende zon nrogelijk rs. En dan 
spreken we nog niet van het konstant heerlijke 
klimaat, de omgevingspracht: bloemen, tuinen, in-
frastruktuur. Want Perez Lopez verkoopt niet enkel 
konstrukties. Hij maakt en verkoopt komplete.woon-
en vakantie-paradijzen'. Een rijpende belegging 
voor u. U moet het echter zelf zien om te geloven 

dat wij niet overdrijven. Vraag in
lichtingen, bezoek het .rijk* van 
Perez Lopez en u zult zich in meer 
dan een opzicht ook „rijker* voelen. 
Perez Lopez wil graag uw gastheer 
zijn. Zonder enige verplichting voor u. 
Neem nu dadelijk kontakt met ons. 
Schrijf, telefoneer, dag of nacht 
Perez Lopez staat steeds tot uw 
beschikking. 

- • 1 

Ik wil méér weten over de interessante investerings- en vakantiemogeiijkheden van Perez Lopez. Stuur 
mij vrijblijvend O een volledige dokumentatie O uw persoonlijke afgevaardigde 
NAAM „ , TEL.: 
ADRES , ^ _ . _ _ „ „ 

PerezLopez % 
WIJ 2 

KbkNiiénstraat 18-24 
l000Bnissel-TeL02/ii.854S 
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Als u aan bouwen denkt, 
moet u véél vragen. 

Vragen 
kost bij ons helemaal niets 

U kan echt niet zeker genoeg zijn voor u aan bouwen begint. 

Wat u wilt en hoe ? Waar en wanneer ? Hoe staat het met 

de grond ? En de ideeën, kosten, uitwerking. Dan de vergun

ningen en .. de leningen. Dit alles rekening houdend met uw 

gezinsomstandigheden. Wi j vertellen u gewoon alles. En 

doen het dan ook voor u .. als u het ons vraagt. Alles. Beter 

en veiliger. Omdat u alles weet. En daarbij voordeliger. Om

dat we alles van elkaar weten. Precies. Het is echt wel een 

vraag waard. 

BON 

II 

N A A M : .-, ..^..,..., 

ADRES : ,-..^ 

— beschik over een bouwgrond Gemeente : 
breedte : 

en wens de voordelen te kennen die u mij kan bieden. 

— beschik niet over een bouwgrond en verzoek u mij 
een aanbieding te doen voor ' t bouwen van rijwo-
ning, viliabouw of half open bebouwing in volgende 
gemeenten : .^ 

— houdt mij ter beschikking van één uwer afgevaar
digden of zal een bezoek brengen aan uw informa
tiecentrum te 

op te .., 

Handtekening 
u. 

1200 

! 
o 

i 

—7.50-

Bouwen met Kunnen... omdat u 
met Kunnen zoveel méér kan. 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN 
ANTWERPEN 

Meir 18 
Tel. 03/31.78.20 

600 ARBEIDERS.. 

CENT 

Onderbergen 43 
Tel. 09/25.19,23 

GENK 

Winterslagstraat 22 
Tel. 011/544.42 

LEUVEN 

Brusselsestraat 33 
TeL 016/337.35 

1001 MOGELIJKHEDEN ! 



24 wu 

(^^i 
^^M im 

^ EKEREN 
Zilveren Hoek 

[iiMtMil 
in reuze biertent 

16-17-18-20-23-24-25 okt.1970| 

voor de OBERBAYERN STEMMING zorgt 

het GROOT ORKEST van 

EWALD FROH 

Tijdens de grote 

MAI-BOCK FEESTEN 
richt de Volksunie in : 

HET FEEST DER 5000 
in de enorme Bierhalle 
te EKEREN-Zilverhoek 

(rechts van de baan Antwerpen-Kapellen) 

op zondag 25 oktober 1970 te 15 uur 

onze Troubadoer 

Ml EL COOLS 

werken verder mee : 
LI ZE MARKE met eigen Trio 

de Uiltjes 
en 

natuurli jk 

ARMAND PREUD'HOMME 

Kaarten in voorverkoop fe bekomen in uw afdelingen 

(40 fr. - ter plaatse 50 fr.) 

U van Noordzeestrand tot Limburg moeten er zijn Het wordt een enorme triomfdag ! 

Alle provincies ontmoeten elkaar daar. 

Inlichtingen ; voor kaarten buiten de provincie, voor het inleggen van auto cars, enz 
Sekretariaat : HOOCBOOMSESTEENWEG 22 - EKEREN - TEL. 03/64.41.48 -TIJDENS DE FEESTEN : 03/64.60.59. 

ZO EEN KANS WORDT U GEEN TWEEMAAL GEBODEN... 
AARTSELAAR 

RESTAURANT 
.LINDENBOS 

BOOM* 

BAAN 1 bis 

^ ^ ^ ^ 

SPOORV'EG 

St NIKLAAS 
*TEMSE 

OOSTENRIJKSE 
HERENLODENS 

gewaarborgd 100 ten 100 
zuivere wol - waterdicht 
klassiek overjas model 
(1 r i j midden - 3 knoop split) 

MEYERS 
RUIME PARKING 

Gezien het om een partij van 500 lodens gaat brengen we 
deze mantels in onze zaak in reklaamverkoop tegen de prijs 
van 1250 fr. U moet dus absoluut deze ADVERTENTIE 
MEEBRENGEN anders betaalt U 250 fr. meer En dan is het 
nog zeer voordelig want deze jassen zi jn BESLIST 1.000 FR. 
MEER WAARD ! 

twee kleuren : donker grijs - jagersgroen 

EKSKLUZIEF VOOR WIJ-LEZERS 
maten van 46-56 WAARDE 2495 FR. 
en enkel zolang de voorraad strekt tegen de 
ABNORMALE CADEAUPRIJS VAN 1000, ZEGGE EN 
SCHRIJVE DUIZEND FRANK ! 

Door financiële verplichtingen heeft de fabrikant van deze 

mantels minstens 6 a 700 fr per stuk verlies geleden. Voor 

U een reden te meer om vlug van di t unieke aanbod te pro

fiteren ! EN SUCCES KLEDING TE LEREN KENNEN ! 

UCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LANCLESTRAAT 4-8 2640 NIEL-RUPEL 
met meer dan 1000 vierkante meter winkelruimte een der 
BELANGRIJKSTE kledingszaken in Vlaanderen. 
Koffie- en bierbar Kunstsalon 

Open alle werkdagen van 9 tot 20 uur 
zaterdags tot 18 uur. 

Zon- en feestdagen steeds gesloten ! ! ! 

MET DEZE ADVERTENTIE BLIJFT U EVENEENS 1.500 FR. KORTING GENIETEN BI) AANKOOP VAN 
EEN HERENKOSTUUM ! 


