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OOK IN LEUVEN EEN ANTI-RACISMEOAG 

VREEMD, HOE VREEMD? 

p 5 mei organizeerde de 
dende wereldr ad ook in 

- , ,en e isme- 
d' n:g in ormde 
'h ,i;aaie deze 
to iende a een 
inf ll . panelgesprel; werden de 
100 aanw · en vergast op een 
fol de gr.oep Wannes 
Va 

aan. bet ,,panel gesprek 
Hob1n •an het Wlaams 

oveta!l.e.gkommitee Opb·ouwwerk Migranten, 
( VOCQM ) , Jlafida Be.n A'.zu , een Ma- 
rokkaanse stude mels, sche- 
p e · rlijke Stand 
è n 01:delijk 
v et €enardm 

en van de 
,n het Ov e.r-> 

leg Welz1Jn , ven. 

Regering laat zich leiden 
<d©©r voorooroeten 

in e~ we vooral 
m~~ n v~n Gol en 

,n z ,r e_!tn lat:en>t 
roo : vr,eemdelin~ 

en m top geld, ze 
p n van .o aal sis1:ceem. 
Go de migratiestop van '74 nu 
eindelijk doorvoeren, maar vergeet 
dat deze stop reeds in '77 werd uit- 
g Bovendien oo&erneemt hij 
a, al.ge eg•elen o,p bä= 
z n'kel en, zonder 

dig a derzoek ~e 
houden. Dit is voor het: be- 
'l-eia van onze r : men neemt 
beslissingen zonder eigenlijk cijfers 
te ken,nen, l · geven. WaE 
dikwijls bew lijk dat 

i 
g 

r , . 
en '!'1:a,- 

h dergeld 
2 ·oen). 9oog 

, i · v · 1d kun . en 

lfo.óida 8e1t Az uz . "Ve .te.Augke..elt
/?ll.e.m-<.e van ◊.taa.tu, e.lu.e.ta/t-<.J>
Aelt.t~ komt bij veel Ma11.okkane.ft
aiN'l al◊ e,en '/JMW:lj.t dat ,ze 
fe-a · VV+ 9 eld àts'la zou.den do e•ii. 'V 

slechts 4 kinderen aanspraàk maken op 
kindergeld, en dan nog maximum 2000 
fr. per kind. Bij de g.a.e t a rb e i d e r s 
zijn er 13,& Z werklozen. Hun aantal 
stijgt minder snel dan dat van de 
Belgen. 
n,at er La t.en.t; racisme aanw,ezig is, en 
niet alleen bij onze regeerders, 
,_.ordt door Ha f Lda Ben A2u-z bevestigd. 
Alhoewel zij reeds 18 jaar in Leuven 
woont, onze taal vlot spreekt en stu 
deert aan de universiteit, wordt zij 
toch geplaagd met insinuaties om te 
rug te keren, zelfs voor h~ar studies 
af zijn. De ~eru1keérpremie vàn 
staa,tssekretaris Aei;,ts ,J<-oJl!,t biJ v ce I 
Marok'k,ane~ a•a,n als ee,n ve,i,wijt d,1,t ze 
materiali~tlsch zijn, alleen maar uit 
op geld, en dat ze daarvoo~ alles 
willen doen. Marokkanen die willen 
terugkeren hebben,aldus Rafi~a 
geld niet nodig, zij z u Lk e.n zo ook 
wel te r u-g.ga'an . 

Le,w.vefl heeft g;een 
vreemtîleling·enbeleid 
Waarom Mia Hamels en niet Ther~se 
De Reycke hier aanwezig is, vergt wel 
een woordje uitleg. Als achepen voor 
de Burgerlijke Stand is zij ook ver- 
antwo · · voor · ,t Demogra- 
fie, del· h moeten 
~nsch se ft toe dat 
er ge lin is in 

49 . , zi,jn er 
s vr,eemdelin,gen ( 2522 

9 vrouwen). Er zijn 104 
n. In vreemdelingenzak~n 

Wa,n,ii,u Va,11 él;e; ll,ei.de : on,tmoe.t;i.11,9 »l'eir 
e,,e,n meihJ> i.11 fia:'IL.t e.11 11te:11.e,n, e.n (),o 011.al.
mit.t e,e;ii .sche\lt.p·e. .to,ng, v e.Jtitaatä «-'11 
k11.l.t.u.che veLk~Lie.de11.e11 ... 

is tenslocte de rege~ 
1euv~n pasc ziel. ~l~~: u 
den ge Een i n s c h x i i ,•i; . 
d e Lo k a r b e d i e n d e n o,c" .,, , .- 
woord in e e n t.a al áic ,d ... •ta.-~ ·..:.r.., ... 
Op s.o c i a n l gebi~a k~• ;:,,,., , ''16:! , •n 
71-tal vr1:emd••lint;·1~..1 u,,nklup;;.;•·• 011 1,1. ~ 
OCMW. Daarvan kr•gen V~ 1,e1coaen n,t 
b-estaanamJ,niIDuJ11. In 'l'",l :.s cic opge 
lopen tot 43. De sociale bijft■nd Ja 
in '8J verleagd van 8 naar t, ma~n 
der Voor de !taisi>odiaanse v Luc h c e Li.n-: 
gen ~Ard I leerk~acbt ter beschikking 
gesteld, en bec OCMW gec!t taallessen 
aan de p•s a■ng2Ka n · 
Dat er ondanks be,,t k Le á n e all!nta"t 
v,:pe1rd>Jli,1gen 't e.c.h we;l. .e en ,prob.!],ee,m 
io. bewijst Paul Van Roy van B~t CMY. 
10 é val) de mè.a se n die naar he:t caw 
komen zijn vreemdelingen. De werk 
g.roep vreemdelingen van het OWRL pro 
beert vooral zicht te krijgen op de 
grootste groep, nl. de Marokk-ane'n 
( 548 ) . Dit zijn ook de m e-e s.t lgns 
a rmen, d.e g a.s t a-r b e id.ers . Le u.v-e.n he,e f t 
ge en echte v-r'e.e md e,1 i n-g e.nb u u,r't. <lle in 
f e gr&t ie is bijge•olg geeh probleem. 
Vroeger hadden zij vooral werk in de 
bloemmolens en in Marie Thumas, Er 
werken ook veel gastarbeider~ in het 
ongezonde batterijenfabriek Tudor in 
Wave.r. 
De groep Masotlanen bes~aac 2 kul- 
t u r a n : de A-rab ie ren en de 'r s-. 
De Bel' be r s li.e b•,b e-n vel f s gre•e, c•h!li,e - 
ven taal. De·ze gr e-e p en h-eb b de11- 
ling geen kontakt en zijn z te- 
gengesteld aan mekaar. De v amste 
problemen zijn : invullen van papie 
ren, de plaats van de vrouw, b~t- 
individuee "cht onderwijs, de 
k~nderen taal verleren, de 
t ev e r k s te uis1Ves,1d,n . 
Voo11 d-it ,ra r- 
t,e,,nsdal a e g. f 
is ruimer -va . s 
wijt dit aan , et slecht ondet'-bouden 
van de woning., maar voegt ex, 1>el aan 
toe dat dit niet typisch is voor Ma 
rokkanen.. Oo,k .B·elg,en verwaarlozen 
bun woning. D'e, politiek van d e Gewes 
telijke Maatscbapp,ij voor de huisves 
ting St.-Aaa~ten•dal Is dua wel i,a 
c•x s ti.,s,ch, 
O,p d e v·raa.g of L,eu;ven big .de Ewi;opese 
v e r k Le.z i.n g em o,o'k ra,ci.stisoh,e. affic,hes 
z,ai ve~bieden, ohtwij kt R·amè'ls -d.e 
Vl:'aag door ce s,tellen dat all,,_een af 
fiches die kwetsend zijn voor andere 
mensen door da burgemeester worden 
verbod · · ooft wei tand- 
pu,nt v a•nwezli,ge. elke 
;acis,t g,anaa of ll!nda, 
ttegen id~•s• zo j- 
v,oorbe t Vtaams er- 
s pr-e Ld , ,r11iocjan zien, bij de 
~e$preking ~an Lt punt in het colle 
ge naar voor te brengen.· 
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·s de sub- 
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Eelf!l" 
aar. C, 11" 

dat de <E~uÖ~iJ.lcs 
fr. n a a.r :i~5. \lûf.l 
r meer d.a n, "] t)O 

_ . . -id·d•eld nog i:"'• ,; 
~· pe~ g~o~p. ~o~r velo ~i~~ 

p,e,n i-s d,it: niei: m e e r dán ertn a,3:ror.,,;,sJ 
!fot dit g~,ld l(a;s mi;;:n z,ijn aèlll~-' L"'u·a 
n i.e.k o-s ten n'-i~•t: l!li!n.s ba:1:alen l 
- de r e-s t van het geld ga.r·t n&ar de· 
w•erkî.ng'!'ko,ste11 ve n j eugcfhu;Ls ~t.eiqe-rg 
((t.-8'5. 0:00 •h), da t0da,g/,m ,;<an ,,"rij,e 
S'peelplei?keo (3,8.·0'©0 ft.),$-t;ofe 
jeugcfaktivi.teiten (U;J.~·é,G J:,tt,) en 
toelage ".an da jeu·g.draad ,,1@.0:O,O f,,.r.,1 
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nami?lijk n:~~t 
na ;J juni. 

men l>.ij N•H!!i;i 
~o.pp;t, 11:ijn een 

. TeRminate ~:t; ~r 
• • • ~ ~ ~ •4,, • ,j 

d _ jlé,, ,,,,, 
d;e "1.-cw1pg P.Ai.i.<!.d'a,1, '' "" 
mo e i e · u ea.n üii~ .1 

le~g~ ge ~r•'••·•~ 
.N</'JlV, B i L;: 'u1e ",, :- 
al lic--nt rnl nde-r ,, • 

o o ol, df.. ~. 
K\lQ;t.i,-ll, i~P. ·- ,,_ 

+ · , c 'bi,è-nh • l r :... IJ> ~ •f- 
~~aa·m Ve;,;:1<.ee.1: !Tie•. ~ 114::- o'l!'otes.t.c.:4"~1'!. 
t e.g e n deze bt.~1dtt{<?.:f .... i)k'~ "Ol:"t'I wa'n 
rejdame. Want als. Jll= de N'-;-V'B -mall 
!l;alo;ven, lá-am.t de b:cH l;,,i,j if :,.t't!t l i +LLi ~ ~ 
b,'t e::ll! g_:;t u ete lf+ b el.i :temm.lng- e-11. 1foa1.11.11. 
e'1.._~- vic.t "we•eJr $h1wi.6. ( ... ) Op d.e bi;~
/rn-1 u tT +f+û+  d 1te:k-erie,n: l d j ++ b• eng, 

' ' l'l Cl - /111--11 fu.'(>;'.~.l~ (1 • -
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1 SCHEPEN 
N DE TAND 
GEVOELD 

ensi0e1r? 

a.mb;t;e.n_
BM :. ,I'k WJ.l to. 

. Jat 
g e ei 

V'R, e.M eîi VV en em · ~ , 
g ed 

n b e sLi ss.i-ng . M:aair 
o•gis.c'h lang er 
.e,nen ui: r- 
van dte 
es t aia-n 

halen dat ' ind oktober · e:stal 
w,ek:cn a f w: ge we e s c ben 
zi,ikt·e, · ·' · 
de-rd m 

1 
. n maar 0:la@l e·l'i) ! 
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d i.k er :niets ""cèr 
d van mijn a,trak.- 
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Er was opvallend veel volk op 
de éé:n"mei-optocht di.t jaan, 
M~s~ehien mede dank<.Zij de 

vertegenwoordiging van v NKA, het 
E1-8alvador- en NicaFagua~komitee. 
Het VAK1\ m'l tirrouwens oaR 
deelnemen aan de Rerum Novarum 
stoet van het ACW. 

1 MEI 19.84: 
GEEN REDEN TOT FEESTEN 

De s p r.e.ke r-s va,n de dag konden blijk 
baar de massa toch niet boeien. Het 
Dij.~epaard h.a d moei t.e om Mia De v i.d-ë s-, 
secretad,s-gte:ne11aa1 v,a•n het ABIJ:·V, en 
K:are,1 Va,n M:i:ei;tt, vo'oi;2ittrer van d-e 
\1laa'l!lse Soci,alisten, te v e r a't a a n we 
gens het ge~oezemoes en gebabbel 
binnen de ge·leé!•eren van de socialis 
t:i,sche geme,en,ac,han,,p,e'l:ij-ke a>-kltile. Het 
gi n·g er and e VVs ,_,ei g,emoede t i: j k ala,n 
toe. De ,strijdmakke'rs die me.kau: 
,.eer eens ontmoetten voor een fees 
telilj ke gelegen,heid·. })oor de ~r_is,is, 
en d•e· maattti;e.g,e-]e,n v:a,n de re.g~e,i;i:n,g,, 
d Le 'toch di'é'.p in de z-ak kïe n va n die 
arbeider tast, hadden we wel iets 
mee~ strijd~aarheid verwacht. ne gro 
te opkomst anderzijGs bewijst toch 
ooik dat d•e' mem s-e n nliet a•k>kooi;d g•aan 
. l11let de •bespad.n,gsmaa'i:regelen van 
Y.arcens V die enkel op de kap van de 
loontrekkenden de staatsbegroting 
wil s a•ne r e'n-, ln c e g errse e I l ing, tot 
d:e, Mlond vo0,11d·:i,e,n, in h,et c on.ste r wa te 
r i Ulll 1l ie 1 den de sp t:eke,rs ,het bij 
korte, maar krachtige toespreken. 
Het VAKA he•rh~alde ngg e e ns ;:ijn 

eis~n : geen raketten in Belgii, 
se.op de voo;rbereidingswer,ken in Flo 
r e.nn e s . 
}l'i,a D·evidts v,an h.et ABVV be;klemtoond·e 
dat er een einde moeb gest•ld worden 
aa,n het rentenierstijdperk. liet ink,o 
m·e'tl uit arbeid is erop achteruitge 
gaan, terwijl het. inkomen uit v e r mo+ 
g~n s-n.ee d-s maar verder omh·oo•g g a a t . 
Als oploss,ixug van ·de w•erk,la·osheid 
moet onmiddèllÎjk de 35-ure,nweek in 
gevoerd woröen. HeG patronaat moet 
nu over de brug komen. 1 mf!.i ~s de 
dmg ,wi,n die: h'oo,p,,, ~·a•n d'e s,e,'.l!:i,d\ad,t:'eiitt., 
ook met de s1acht8ffers. va,n de p.o Li r 
c.ieke en syn d i.c.a Le r e p-r e ss i-e in 
Chili en Turkije. 

Voor Karel Ven Miert ~• r 
g e'e n reden tot f e e.s t e n .• 
lè~ering raken sceeds me~ 
cmd e r d,e grens van hPt b e s t 
mum. D,e vo Im ac h t en p c ""•· 
regering ~eeft zelfs 1 ~ 

zovar gebracht dat ze~,~~ 
naar h~~ parle~enc. gaat om de duca 
tit,, voor de d e e Lr e g e r i n g'e'n te s c.e m- 

11iec. Het V{HV81 van de d emo c r a t Le . 
Voor~,~ Ki~rt zullen de Europese 
'ie't';<;i:,:ein5en ook een nationale bete 
kenis krijg-en. 
1'! a deze t;ae,s p ra ke,ru t r o.k de o.p to c h.t 
door' de vo o cn s ams.ae •strate,n van Leu 
vèn. Zoali reeds gezegd was de op 
komst opvallend groot. 

.- 

■--~ •·~ -~ D ames uit onze lezerskring 
die zich plegen te tooien 
met de iet.w,ät rexèlusie'\-\0!, de 

"betere" nachtkledij van Vand'y 
( een konfektiebedtijf, geyestigd in 
de Jleléenstlia:a,t) ,zJtllen ong~twijfèld 
opgeschrikt worden door 4~z.e titèl. 

• CIQ 

'S0CIAAL- EKONQMISCH 

La ten we deze d , us t- 
alellen : niettegen~taande bepaal~e 
ala•rme11ende geruchte,n omt't'en,:t d'e ge 
zondheidatoe,stand van dit bedrijf, 
gaat alles goed. Zo zegt •e dl11ektie, 
zo beva1tigen ons de in allerijl o~~ 
ael> • 1 da va,kb,ond4 v e."".tfe,g u1w,o Md.i.g e/f.-6 • 
Aan de lijn hebben we d,e hee11 Weyn>s,_ 

e ACV-centraLe voor teKstiel, en 
r Hooymane, ABVV-verantwoorde 
oor de eekt~r kleding. 
does11 1,.te.%k·e: g e,11,u.c.h~e.n de. /1.()11-"a. ile.wa.llein4, nu oo./i. e.e.n 11.11- 

li,1,.t.Le.tb e.dlf..i.j i • no.me..Ujk
ve.11 1tCl dood ;.1,.

m, me du~kt, Er zijn 

IN LEVEN 
VANDY, 

EN WELZIJN? 
wa~ moeilijkheden geweett met de vo 
rige kollektie, die niet zo vlot van 
de hand · e aan. Vandaar de gedeel- 
t,eHj ka. osheis9 ),,~j hgt pe.rso,n:ec!!l 
en ,1,lt'lc, d.e eferuchte,!i over eten 
,mogelijk iet. Ik geef_ U a'v e nw e I 
op een b _ ,e dat er geen financiële 

lij kfled.en zijn. A1 onz · p is 
,s,tigd ,o,p onze n,1euwe ti'è, 
van "ij hs9p·cur da:t zij va'1 
ocht wo11den. 

Hooymans: De gedeeltelijke werkloos 
heid, is t.rouwens ty,·p~sch "oor een 
ki_oo,f•eR,t.ileib,e,drij € aa::f me,t ''2· seizo,eJi~,n 
w·e.11kt. In T'utnhout doet zich hetzalf 
de.-voor. ~lomente,el ,zitten we tussen 
die 2 9,eiz.oenen. Vanaf h a Lf mei s-t:a,r 
ten we .aan met de nieuwe winterkollek 
tilie, e,li' da:tl zo-u een volitre,Jil;,ei,- mo,eten 
wo\, .. den ! T,e,rloo,p,s kan ik nog· ve11melde,n 
dat we pas enkele baurzen in het bui 
cenland gedaan hebben, waarvan het 
ellekt op de verkoop slecht& achteraf 
ve·e illbaa,11 i,s. 

VP: Goed, nt(l(l/l U!a!llt.Om Det01t!lle11.6 Wètl 
ove.Jtk.op en ju.U.,le ( nog l 11.le..t ?
He>o)l111a·ns: ll,e firma n.ewa,Lletlls zat op 
d.e nîill'kt me•t g,oedkoip,e •l<illed<Lrug, waar 
ze kapot gekonkurre·erd werd door de 
invoer uit de lage loonlanden. Bij 
Vandy gaat het om duuJt.deJt.e. 6e.~ie.6, 
b e.:t e.Jti e 1, .t016ó,en , hrl ek II Me. p1"pJi uifa;t.i.e. . 
W a't ,niet ·I> è 1 e t d>a\t o'o>ll IH j "7 a n,d'3/ go,e d 
en ,minder goed e.Lk-aa r afwiaselen. Het 
weer speelt daarbij een rol, en ja, 
ook de kLeedsewoonte·n : meer en meer 
mensen slapen b'Jrij-k•bpat' "puur". 

VP: Hoe. .ü de. 1>.te.mmlng b,lj !tet p u+ + 
,6 one.e.t ? 
Hooymans: Er is geen paniek, Ree 
s ti:e·m p e Ie n ~,u,s s en 2 .s e,,,i z,o.e,n,ê n: word t 
als normaal ervaren. Ook al is er 
wel sprake van een stijging in de 
deeltelijRe werkloosheid ..• 

tllU 
ge- 

én me.~ de, d.i.11.e.kilie. ook itlle.~ 
' ' ' ? ' 

Hooymans: De onde~nellling is nog niet 
zo lang geleden verkocht aan VCO (we 
ve.i;ij ,, spinnerij), e·n sinds•aien zijn 
d,e ~crn,ta,kt-e,n met de p·la,atselnij'i<,e ,di 
rektd:e ,vei;slecht,er·d. Onze d"irak'teuilàs 
zijn .6%1t.oman11e.n geworden : stellen 
wij een v11aag, dan moetan zij even 
naar het VGO-Gent bellen om te vra en 
w,a~ za m,~~,;e:11 a11twoo11d1en I Aa.s Na-kbefa 
hetbbe,n W>:J dan ook ve,:,l lLever te 
doen met een 6am.i.Ue.be.dJt.ij 6 dan me't 
d•e doch~~ v1t11 ~~11 moe.deAbe.dltij 6. llij 
een liam1l1ebedr13,f komen moei,li,j k-h!.e 
den vlugger a,an d,e' op,p,ei;,vla'k,te, O·p 
ee·n dochtel' van een mlin of meer a'f e- 
le.gen moederb,edrijf heb J·e ml d g . .n er vat 
a~! vakbond : 1nformaci,e komt dik- 
WlJls achte•af, we moeten ailes me~ 
,g,<?11>:lo.te.n og-e..11 aann,em,e.n 1 "'e'"' d • , . • ., ,,. a:ent 
toe.~egheve? :,de financiële en eko~ 
nom1Jc e 1nl1chting~n komen -11 - op tafel. a eszin.s 

it7t Dij le~aard le'gt d'e h,.oo,r,n. - en,ig.s, 
z~ns g,eru.,s''ligestèld - neer, echte'r 
n1.,et z;onde'': eei:st no.g een ~iktu.:i:.ie."'
ltac./i:t;kle.ed.3 e. besteld te hebh- 0 
kw t. d en• . es 1.e van e te11e achoud.e11s te be- 
schermet1 teg,en d·e, gut'è wint h 

' .,.., 1 e,17na,o . te·n. 
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Recentelijk sloegen de Werk 
groep Openbaar Vervoer 
( onderdeel van de vrijwil 

ligerswerkgroep Langzaam Ver 
keer) en het A.B:VV de handen in 
elkaar om gezamelijk te ageren 
.tegen het "sane.ringsplan1' van de 
NM•BS, dat "jler 3 juni van kracht 
wordt. Want saneren op zich is een 
goede zaak, mits het op een 
verantwoorde Wijze gebeurt. En 
precies dààr wringt het schoentje ... 

VERKEER 

EEN NIEUWE AANSLAG OP HET OPENBAAR VERVOER! 

IN EEN KLEIN 
STATIONNETJE, 

PLOTSELING VERDWENEN 

A,ktie dus. Ni.e·t t e-g e.n de r e o r g a.n-i z-a-: 
c,t e op z ieh, w.an t daar z l.j n' o ne.e 
spoorw·egen d'>ringirn.d a.a n toe. 1;>-e. 
slechte koördinatie tussen bussen en 
treinen, e'n tussen de treinen on_cler 
ling, de ware kruisweg van ge~~ste 
aansluitingen en lange wachtt1Jden 
die men s0111.)i d i.e n t af te leggen, zijn 
zeker niec van aard om het gebruik 
van het openbaar vervoer aan te moe 
digen. En is een eigen wagen al een 
dure zaak, de voortdurende tariefver 
hoging,en d i.e bij de vervoe:smaatst.hap 
pij en door,g,evoe·rd w·orden liegen e,.r ook 
oLet pm. Je zou denken da~ het Deor 
gani~atieElan alleen maar kan ~o•ge 
juicht ,,.oräen. liet "liu:e.1t.c~:typ.l'.a11",. 
zoals minister De Croo ( die van kl1n 
kende namen ·hou.dt ) zijn geesteskind 
g:raag noemc;, houdt - op papier al- . 
thans - he-el wat positieve tFO'even 1n: 
klokvaste treinen, regelmaat, snelle 
verbindingen en optimale aa~sluitingen 
vo,;mên het uitgan·gspunt e r v au . }faar 
w-at de. [(Jinis~e.r gewoo·ntijk verzwij.gt, 
is dat de, frekwentie d·er t'tej..neI\ ge 
voelig vermind~rd wordt, dat er heel 
wat stoEglaataen verdwijnen en äat 
vroege en late trein.en afge.schaft 
worden. In de gezamenlijke perskonfe 
rentie van Langzaam Verkeer en Agvv_ 
werd dit dan ook als voornaamste kri 
tiek naar voor gebracht, 

Weersl het reorgani.zatieplan 
Olf> cie .s'è re~io 
wanne.er we it'en,s o.verlopen wat · re- 
organizatie kook.re.et ~etek.ent o~ 
Leuven e.n o.mgeving, zien we ä die 
vooral getroffen wordt op 4 p en: 
t ) Er worden een aantal k~~l e 
stations afgeschaft ( Op_liJn 36 ver 
dwijn,en Koroeek-Lo, Kumt~~h, J:oven- 
joel en . ee~ ?· TerwLJl ~en een 
norm va ~ziie~s . 
een st - i'Il sten. 1.s 
l\ee PP s:t ~u-rnt 
zit, m orb,ee,k-, 1 
komen s 2~0 ie 
og veel .ä.rài~er wordt lt;,e,t als 

:ede kosten 8a•n vergelijken ! Het 
ABVV heeft uit.gerekend dat wanneer 
men de Ln c e-r r-e.g i,c Landen-AntW~rl).e_n 2 
maal daags zou lacen stoppen i~ d~ze 
kleine si.a.tions, dat een meeru.itg'."ve 

J 4 miljo-en zou vertegènwoo.rchge11 • van , . · 1 
Dat is m n fraktle v - 
j e ein die ~ 1) '1'8.X'~l\0' 

buss,en - ,oo,r de. N!i!VB 
moeten w - per naar 
Schri.jne, ook dat men 
ning geh , h e e f c met a e- 
en ekologi•che belangen va 

h met de ver•kee"rs- meenscbappen, noc . 
leefbaarheid, We gaan h~er oog. wat 

-- ·= J~1\:,:: 
'i\-- 
.\~ 

beleven als al die mensen met de ,,a 
gcn naar Leuven gaan komen om hier de 
trein ce nemen. Hoe meer ziel~n, lloe 
meer parkseer- en opst,opping.sproblemen 
z.u l 'l e-n we maar zeggen. 
2) Dan is er de beperking ~an het 
aantal pendeltreinen. Op dit ogenblik 
rijden er tussen 6 u. en 8 u. 30 nog 
18 treinen van Leuven naa~ Brussel, 
Per 3 juni vallen er daar 5 af. Ook 
's a vc n.d s , tussen 16 u. en 19. u. en 
in omgekeerde richting zet men het 
mes euin : wie 's morgens niet mee 
naar Brussel kon, hoeft ook niet ec 
ru$ te. k e.me n.. Of d a-c h t. je 'd-a c er bij 
de N•MB.S ge:én logika aan te P,as komt ? 
3 ) Leuk ~oor wie ploegwerk doet is 
het afschaffen van v r o eg-e en l·ate 
treinen. W1e naar een koncert of tca 
c e r o.p vc e r Ln g wil, kan ook best zi;n/ 
haar s La a-p a a k meenemen, wanc terugke 
ren zal voor de volgende dag zijn. 
4 ) Be~ere aansluitingen tussen trein 
en bus, zegt De Croo. De bedoeling is 
da& de Teorgan1zntie bij het spoor zal 
dien e.n a 1-s een lia.)M to·li om h~t btu, v\\i!, 
vo eJI. <MJ1, op ,t!.e, /lamge11. Wie zich de 
reo'l'g,an1lzat-ie van 1lç bu.s sre n ( !, e-e.n 
jaartje teri.1,g ) herinnert, zal onge 
twijfeld verwachten dat beide plannen 
op elkaar afgestemd zijn. Ni•ts is 
echter minaer waar. Bussen worden af- 

gestemd op trcLpen en niet omgekeerd, 
O a a rv oor z u l l en we nog "'a c g.ed u J. d moe - 
ten oefenen. van koördinatie géspro 
ken ... 

Afbraak ten voordele van 
prestigeprojekten 
Het a.ancrekkel ijk n a k e n ":J:> liet o- 
o e nb-e-a r vervoer zou een. llel<1r.gr tjkc 
i:roe.f in h a n d o n van d.e r e o r e m Le c ic
zijn gewe~st. De ~varheiG z:~t ~chl~T 
l ie ver d a t de n, 1 ge. I\ ,, _ li r. er b" sr. uur 
van een - ltun - wngen ziccen, Qn 1l~P 

wel ~en publick~ltjk oeve.T~ 1 
. l ' p e n b a a r v e r v c a r te •~.• L ... s rt 

komt dit in d~ pr~~ti:: 
-,, ;'l.t-.,,.,..., .. ~. ~ l 

' t! r , "t 1o: 

.1 ln11~zsnn m~ar er~ - 
is d:J1.jJ?.~i1k d c 

~~ ter~ij~ n9g e,~kP! 
~ak~eP uit L~ böt~n, 

htesteden d.dll a~ 
11 

1-· Je, ,, eerbaar is de verbruiker? 
Momente-c_~ \.' i.1r;. 
g ew'e rkt an n 1,, 'T

•tt<o i: T1tQ.,i.n•, 1'1t.a1n- e.n Bu◊g e.bit.u/4.lie.11,~
, ~TT!, ) . De gebruike.i,s van het Op e n+ 
baar vervoer zijn eigenlijk nog niet 
geo~ganizeer<l in één of andere over 
koepelende organizatie, en de BTTB 
~il hen een stem gaven na~r de over 
heid toe. Deze bond moet een volwaar 
dige gesprekspartner ~orden indien 
er beiangrijke beslissingen genomen 
moeten worden, want het gaat niec op 
dat jui•t de gabruiker - voór wie het 
o.p e-n b-a.a r vervoer co c h i1-1 eerste in 
stantie bedoeld moet zijn - gë~n in 
spraak g c k r e g a n heeft, eve·nmin als 
het sp o o r we g p e r s c oe e't , tr:osuwens. Het 
is interessant hier even aan te acip 
oen hoe nauw de belangen van gebrui 
kers en personeel aan elkaar verwant 
zijn: hec wegvallen van stopplaatsen, 
de centra] izatie der scand.plaatsen en 
de frekwentieverm,ndering gaat de 
NMBS 4000 jobs kosten op lange ter 
mijn. Vandaar de alliantie van de 
v,a'kbo,nden en )..angz,aam Verkeer. 

n-oriooaal niv() 

Enkele besluiten 
De dienstverlening woedt verminderd, 
de tarieven gaan omhoog. Gevolg daar 
van is dat de mensen wegblijven. Dus 
gaan de maatschappijen nog meer ver 
lies lijden, omdat e~ minder klanten 
zijn, waardooT de tarieven opnieuw 
verhoogd moeten worden ... Dat is de 
n e.g a c Lé.v e spiraal, die ·él'rin,gend moet 
ond·et'·hCJ?o,ken worde,n, wil men h et 011en 
baar v:ervaer in stand hau•en - en d•t 
is reo g- de vraag 1 ~faar a.ls de maat 
seh~ppij zo gestruktureerd is, dat de 
meeste jobs in het Brusselse gecentra 
lizeerd zijn, is het ook de taak van 
die maatschappij om de ~ensen op een 
m&»aet~jke. mnni&Jt. naar Brussel te 
transporteren. Winst moett daarbij 
rî i.e t de eerste vereiste "'Zijn. Want al 
wil D'e c r o o nog 2.0 g r a ag. elk in -zijn 
autootjè naar Brus·sel la"ten rijden, 
die 'l!~clen~e sta,ki.11ge,n bl!j lï-e~ ope,nb4'.ar 
v:ervo.ei: tie.bi/en ·bewe,ze~ l/-:ft 'h'a c E'ra 
cies .,!la.nk.zij de t11,e.ln1t.el(J,z-<..ge.Ji.<1 is dat 
er nu. nog mensen met ee11 auto 'llrussel 
b.lnn&n. lwllltl!.H .•. 
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Na de begrotingsdebatten, die 
tegen alle verwachtingen in 
slechts 3 dagen duurden, 

krregen we nu op 2 april een 
gemeenteraadszitting die even over 
~ienen al afgelopen was. Voorzeker 
een rekcnd, in het Leuven van na de 
itiusie. 

Yanuit d.e o,ppoa~ .e.drómgeri 
"'1' ,regelmit,t.Lgf, ~ v-a n ä,e 
k;ommiss~e-s, en d ',di~g_; v,oo·r 
de besH.ssingen g,en 
Vee.el detaiH~vesties h in 
de commissies kunne vo~- 
de~, de frakties ;ouden 2ieh betar 
kurm e.n v:oorbereiden en de gemeente 
raadsverg-aderingen z c.u d.e n veel v Lo t > 
ter verlopen. De burgemeester en 
enkele schepenen blijken niet afke 
rig. Ropen du~ en zien wat er van 
komt. 

Sociale zaken 

J 

GEMEKNTEPRAAî 

9e statuten van de 3e Qereldraad 
weraen goedgekeurd. Van Itterbeek 
(VU) zag nogal wat juridische be 
zwaren in het aanvaarden van deze 
Sitat.utecn bij wij2e van bu.l1.t-i.t: en 
de b~rgemeester was het met hem 
eens. D,e r a a.d stemde dan voor ke.11- 
n;l~,nam.~ van de s en e'n met de 
p, I e>c:h t ii,g e b e,l i c o.e 
ne Jt · ' aa 
love d die 
d e e t - 
ten 
e..en ,k.(Jn,g dan .
De i e mede:wer 
s.che zal ook we m._ä, 
2_ijn aan deze goe.d,e. w.e.ltc :vng.
D~ wijziging van het tari 
ment. van het kinderce.ntru 
donck, vorige maal uitgeste.~ 

,nu tocb g o e d g e k.e u r d . Er zal dus 
voortaan 50 fr peT dag moeten be 
taald worden voor luiers in plaats 
van 20 fr en dat is volgens schepen 
De lleycke de kostende prijs die _ook 
in andere dagverblijven äanger~kend 
1101:dt. Aerts (SPE) ziet het p.1t.i..nei. 
p-i.eal : het woxrdt de vrouwen als 
maaF moeilijker gemaake om b~iten 
hu~s te we~ken zegt zij. ~ 
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IS ER HOOP? 

go_ed.gekeurd. Delbecque (Ag) v r o-e g 
of al die leningen nog wel n o d Lg 
zijn nu de kwestie van de stede 
lijke pensioenkas toch geregeld is, 
maar schepen Wouters legt uit da~ 
men geen gelden van de gewone naar 
äe buitengewone dienst kan over'h:e 
vele-n. De burgemeester dankt Van 
Kellaert (SPE) omdat die hee.ft mee 
gewerkt om het akkoord van miniseer 
Galle te beko~en voor de overdracht 
van de pensioenkas naar de Omslag 
kas, maar zegt hij, de zaak is daar 
mee nog niet opgelost, wel is de weg 
g•iffend voor de volgende stappen. 
We siJn er nog nLet, maar we komen 

·er w,e.l. 

id van het college inzake 
•gia uardt andermaal door 

· gehekeld. Eerst waren 
en van Van Nellaert 
e 1Ag) en Van Itter~eek 

, v e r'k-o op von e'e n pa,ar 
e_igJe"nd'ommen van de r.eg Le en v an e'le('"n 
deel v a n het geöouw (twee app•art,~ 
Clenten) van het gebouw N·aams·estraac 
70; zij vinden dat de gelden en 
goed•ren van de regie te weinig ge 
bruikt worden voor sGciale huisve, 
ting. 

Dan was er een interpellatie van 
Brepoels (SPE) naar aanleiding van 
de r~cent~ uitdrijving van krakers 
uit het huis Sion (St. Ceertruiab 
dij). HiJ betwistte de ~ettelijke 
g~ond van de uitdrijving zonder 
huiszoekingsbevel en hij meent dat 
bewoning het beste middel is voor 
het behoud van deze gebouwen, die 
s lze c.h't s voor restauratie in aianrner 
kitrg komen tijdens de 2e fase van 
d-e we1't'•ken aan d•e abdij ... als die 
2,e f'a•se G>r ooit k om e , 

) pratescee11de tegen 
uiio,.,ei;een•kom~·t d ie op 

Qll•n d,e h rd 
'la•n de re, 

-e n nteu,w. t 
e, wo'i:\tng,en 

·g met d•11 h 
· erl m d é n (CVP/ dt. 

De b u r g êma.e s ter en a,c i:s 
zijn er niet zo geru-st i,n: zij z.u L> 
len de argumentatie van Ant~oon 
l a t.e n onderz·oeken. 
Ook tuin Dewnlque en het domein 
1,e~et Scone worden nog door Bre 
poels ter sprake gebracht. 

Burgeme,ester " l, o o r+ 
d•n dat stadsvern~, ,, ·t nood- 
zak~lijk soci~le woningbouw m0oc 
z~jn en, gezien de enorme koscen, 
meestal ook niet k~n zijn. Dra St. 
Geertruiabdij en het gebouw Naam 
sestraat 70 worden door het collage 
dan ook niet voor sociale woning·en 
b e-s t emd . l:learvoor :·i.in er Lmme r s 
de b u~m.aacschaµpiJ~u die~~- 
- Get staatssc~un - moeten zorgen. 
Overdracht van gronden of gebouwen 
van de regie aan de sociale huis 
vestingsmaatschappijen hoeft dan 
o'o k niet als een u,U:ver.faoop ce 
worden bestempeld. De Naamsescraat 
70 werd destijds aangekocht om via 
de tuin van dit complex en via Re 
dingenhof een 911.ee11e ve1t.b-i.11d..i.ng toe
stan-ël te brengen tussen hec stads 
park en het sporcinstituuc. De stad 
2oekt een personeelslid om het huis 
Sion te b ev o n.e n en zo de ganse 
vleugel van de 2e fase te bevaren 
en ë.e 'b.e w ak a n., De Ie fase ve-rloopc 
z,oals bekend niet zonder moeilijk 
heden •egt schepen Wout•rs en wat 
er ~et de te fase gaat gebeuren 
staat nog la,ng niet v,a,s,t. Ho,p,elijk 
k;,.n er samengew,ei,kt woi,d,en met een 
prüré-pro,m,otoi: (maar die kom,t n~et 
opda.gen) of met de IN,isvestings- 
m.a a.t-s.c.h.a p p ij en. 
De ~tad is bij monde van •chepen 
An.c i a ucc nog s a ee.d s kandidaat-1<0--per 
van een gedeelte van het domein 
Dewalque, maar dan tegen een aa•n
u-aalt)dbaJte plLi.jl>. Voor de t u i-n Le vet 
Scone is er geen interesse omdat 
in die omgeving binnen loopafstand 
voldoende open ruimte is, met namé 
d!_~ruul en Hottat. De schepen ver 
WLJst nog naar een recent versche 
nen eindverhandeling, waarin bere 
kend we.ra dat de stad voor 20,4 % 
v,a,n n:aar oppervlakte uit groen 
bestaat.en dat is helemaal ni~t 
slecht ~n vergelijking met andere 
sneden. 
Op vraag van Buysse (Ag) vernemen 
we nog d~c de ~urgemeester voor 
s,l!and·e·r >s van stad'svet'yarming als 
l\et ga4,t om t'ecupei:-atiewarm"e ma a· b1''k. •, ar 
' L.e : ~il t in l,~u!len niét v,0017radi 
,y,e ttmfi t s l/n1h't'~e u~e1n des,,u ~j d s e 6 - § 
tee,11d 1\lee•'ft !I0.'011 l\ui~J-uitvei,v!vkrng 
zo,nde't'. v·e-~b~a' J •, • il: • " • •n,'l °' n,g en ve J;-m.:iht e S t e•il:- 

, ,a A<r to LB ] uis I! CiÎ.j d,eon,e de p:Le>k- 
~ret geen 0'1i_erttcho t aa,n wai;m'te 
ece•rt. D,e. stud' 1.e van de 

Woonbeleid 
en groenvoorzieningen 
Ti•~ leningen voor een totaal be 
drag van ruim tien mLljoen werden 



GOM terzake moet volgens de burge 
meester dan ook bijgestuurd worden· 
de eventuele uitbater van een · 
stadsverwarmingsnet zou immers 
evenals de a · c en 
v • tsvo 
a ~• ro " 
V g, t a,a,11 
d• n a.. de,n.-
de e~ dat de stad 
zou li~den d daling van het 
ve-cbruik van electi,ici.teit. 
Vermeiden we nog at de motie van 
Delbecque (A~) over inschriJving 
van en steunve ingaan v-ceemde- 
lingen en de Geeraer ) 
over de s, · a.n de p 
Brabant :, · 
Binnen ,n 
de bu1ii 
a:lige;vo 
ee11st 
van g 
zij,n de mo 
hee-csende an~elijk . 

• - ~~~ 

•· 
~ 
~ 

Een g van deze 
raad ring werd be- 
steed . door Vande- 

zande (vu achte diskussie 
ov_er; 1 · , , • • • • • sitair Miero- 
Ele dat in 
Tue fab wJ:l 
ves we,l de 
V,la spitstechno- 
Lo euvens 
sta stelling) veel 
heil ...: . 
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IMEC: T 

1 e.de. akkoo ra dat 
alLe · dit eve- 
neme· alleen 
owe-r 
n:l!gh< 
tillng 
is z 
door 
komc. 11 ·001< 
v,.-ee,st d-e s.c. u voor een eventue-el 
uitwijken van. I!mec naar een andere 
unive,csiteitsstad op z-ich te Lad en , 
staat de ffll~ vrij sterk. Tobbaèk 
geb:ruikt het woord ~ha.n..t
Voora:f b,u,:g,em,ee-sce.r h 
aan de tenile van ll''elix 
sa e e , e eu van, trieeselJ~li.o 

UWTJE 
m_ede-stichr.e.r vau d'e Clll' ;,,!Ja.;r 
Ben nieuw huishoudelijk T~gl~ment 
vooT de gemeenteraad werd ter goed 
keu10ing voorgelegd. De oppositie hed 
nogal wot kriti ral omdat er 
geen stap v o o r u i t woiidt naar 
de ópe.n.ba.a.Jtlied,d tU., naar 
meér in~p~a.~~ e t1t.ole. op 
de mancjaten. uitgeoe- 
fend in he ouwm,l\at- 
sc1hap.pij'e,n s ~G:WP9 
vond dat• et&ekomea 
was aan de oppo,s:i.t:Le 
tijdens mie ssieverga- 
deringan ( el een 
5 tal ge.we d-e burge- 
meester). uitein.de-lijk 
uitgesteld. 

Bodemloze put 
Er werd 100 m1.ljoe11 
eindafr eurd van 
weiiken n en s-c s.d s> 
ei,g.endo g v.a n bij11a 
19 mil!:i n aan h•e•t 
com,plex V•oo<r de 
verdere r de St. G,eer- 
truiabdij voor '6 miljoen aan 
te besteden werken goedgakeurd. Van 
Me1laerc (SP·E) 1<.loe~ n.og maar eens 
aan dat de st geld en energie 
moet blijve n luxe.-p1t.oje./z,-
t~n die uit slechts een 
klasse me n s-e n ~un- 
nen te bode.mlo1.e.

u e p outers 
en 
o,vex,- 

c!, e p,u•r 
in,g 
no9,d- 

·, o eft te 
zij,n. 

Men houdt de z@t met het rnilleu 
V a,nd ez a11d e · een u.i t vo e. i g 
pl!eidooi o ttng van 
h'et su1>e:,,1! m:iiseèos 
met 1' n :lil!o,:a 
te s tle 111 be- 
ilnV>ili n de Kilt, 
no,c1h en,d,e M,j 
da•t , viu,gg1ir 
en g e vl a•kJke 
land1b n verder eer 
besch ie zeer goed 
aanel . s. Ook Tob- 
back (S~E) ia van oordael dat mee 
een beetje goede -wil v&n da ICUL het 
Remi1eboe (het ~te~n bo61te. zeggen 
de Leuvenaar~ va~ ~udsher) kan ge- 

s;,1 1 blijven. Volgens s c h e p e n 
.,113_ ,·t •;,~e"rt het e o Ll.e g e vo o r 
·up-- Duiten het Rem.iseboö en 
ue,•l.:. ".P) en Doms (PVV) s t a an 

a~ties achter het stand- 
~•·t ac college. Bohets (CVP) 

.,-0-• in persoonli.jke naam (en 
~~~ • c ~Lmlng van zii~ fraktielei- 
d c ; ~ j I het s t an.d pam t; van de 
!r.vL " ., "'or.,nt dat goede, La.n dlb.o uw+ 
~1:o;n.tren me.or waa~rl tî -!r.. dan· e,e:n ve.1ti- 
Ïil'.tc.t:..eon~dt bco1,iga:.(.q,' · .,
ne ~ordel niet door 
de inplanting. en 
o,ppositie zijn iaens : 
liet mogelijke en iijke 
aoet gedaan worden om dit projekt 
in Leuven te houden. De beslissing 
kan Bas vallen na afloop van het 
openbaar onderzoek dat loopt tot 
9 mej. en nadat de eig,e,nlij,ke bouw 
~anvraag ingediend is. 
Vandezande kloeg ver de 

· ·· i nd .f en 
eia rfa- 
ckx die 

s o,f ,t. t.e 
s t.or.e n , e b u r g emi wat 
mogelijk i,s om de . •. de 
f ab r d e k te bekomen in.dien de. opgeleg 
de nieuwe normen niet nageLee~d wor 
den. Ve.ze. 6i1t.ma houdt we~kelijk de.
zot met he.t miUe.u zegt hij. 

Wie heeft werklozeF1werking in 
üeuven in liramê,en !'f

t Y,001) 
t ,r de 
, ter 
d· eds 
ie n..de 
aa idd te 

k.op,e-n, maa:i; de g e.s ijs is 
t,e hoog. Verder ve · dit pu.nt 
naa~ de geheime zi nt er 
moet eens nagegaan wo~ en ~ie nu 
eigenlijk de werk~oaenwerking in 

in l\ande 
d oo r ve e n de 

ter iin~ 
,g wa de 
,e'it\ln ,n, 
bes\! i::ai 

ch,n • D·a-11 
eamd hti,g een 

tl' •V1ezen. 
Dan was er ook nog goed n1euvs 1 
ene dame Olbr,e.chts sc'honk ee.n 4c.ha.at
~n Ve.l6.t aan het. stedelijk muaeum 
en de gemeenteraad heeft dit ge 
schenk in ons allaY na&~ aanvaayd, 
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REID D'l, m te- 
gem:o e't an de 
Le a e r s , .' n. 0m 
de goe s pu- 
b1iek · e wij 
nameliJ · f rooste een 
zacht · 't ter gelegenheid 
van on e barb·ekjoe, die 
ook nu aac in de ~uin van 
El~ker l raat 115 
t e 'l,i.e• e n èt 
geen t ,· d ( ge- 
.ga rand c ~ k.a.n 
ook a ken want er 
zat hie arten u worden 
alsof iets is be- 
sta desondan~s houden we 
de voor 150 gedevalueer- 
de je de bui~riem al en- 
~e1 sser zetten. Wie dopt 
Qf burger- of .,_militaire 
die gin de schoe- 
nen eoc al in e lut- 
tele O .p~ek, o n d e r>- 
voed' la•acste enigs- 
zins~• komP.en.6eren. 
Maa aak~apillen en reukorga- 
nen enige zintuigen zijn, 
zor r dat ook -o-rre n & ogen 
goe ij'g.en e ver- 
kla, n::i,et, n d e+ 
1e,n in•str er.f- 
kwa . M•aa nieç 
op ;,;uitl n o- 
vertuig uzelf o~ 23 _ 18 u. 
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■IJ'',., r m ..,, 
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oe.t Ln. Leuven. wonen. 
.te ge,lo11en. : de
p/r.o b.8.em en nem e.n
'n gkga,f1. 

aca,n I d:aA, -
\l!len6 n>é e- 
n. Wo/tlc/en om un.

UÁ.ge.n op de. me~.t: 
o nwa.1:t11..i> c./1.i.j n.l.ljke. plaa,t-
6 en. ac/1-t.e.11. .te lad:e.11 •.. 

ViREEM,D, HOE VREEMD! 
Op e.e.n informatieve avond om;:rent 
v11e.emdelingenbele--icL ( zie e l de r a in 
dit blad) ver~amen we van de heer 
Van Roy van het CMW, dat de maatschap 
pij St.-Maal'tensdal gewoon weigert te 
verhuren aan vreeffiàelingen, en dat 
ReuvelhQf - voo11heen nogal soepel in 
die dingen - nu 00:k st11engere nornfè.n 1 
ga,at han c·ca r en ~. o. v.. ,,,re•emd el ing_ê'Il. 
Schep,en Hamels, ve,-r,a;nt-.,,oordel!:idk vg:§r 
he-t: Le_uven,se vr•ee,,,;äJelingenbeleÎ.d , 
~erklaarde niet ~B de hoogte te zijn 
van de houding van de huisvestings 
maatschappijen terzake. 
Vreemd. Hoe vreemd. Waartoe dienen 
cB.fg:evaardigden van het stadsbestuur 
in d,e b e h e e r r a d'e.n van de buisvescings 
m~atscbappijen als zelfs he~ schepen 
~ollege nien we,et W'l)t el' in die maat 
s·cha,ppij en omgaat ? 
Rè't Dijlepaarà is ·îl,_eestal niet ~o ká 
toliek els de paus, maar ten bèho-e11·e 
van de politieke.rs, vooral van hen 

die de C ( van h ; 11rel; · 
in hun Vaande va -- 1
r.tededeling uit d· bi;h,., 

,1ge11 d.i.e. b.lJ U ,a,. ·•i e r ~ 
c n r.1:r;:.,1 o..f.ó ee.,, geb.01t.e.n 1-0'<,~ L'~t 

1 J ":!,;f_ hen bem~'.1nrnn. a.l.t. u.ze.l6,"
( I•~• 19.33) en daae waarschuwing 
" .- n , , , 1 io·s : " 1 ••• / e, n. v e.1t.g eie.t .d e:
r u " nP.-i.d 11.ie..t; do on: haa11. luebbe.n
·, 1·g-e.· :::cr"deJt lte.t te. me.::tefl enge.ten. 
•••f).,,::,d.'' ( Heb. l.'.l.2 ).· 

·l-? lezer niet onbekend hoe 
1,:1u,.. "" poiitiekers van AÇW-strekl::~,g 
ons aan he~ bart tiggen. Te hunnen 
ger~ev-e la.z.en w±j, in De V'olksmacht 
van 18 mei l 96ó , \ < ~•.sr di" e î e r>
d ruk t s t o.rrd op het.. "'t;,,i\:_~·~? .. ~~,rt 
\foi:-r, ldbu,·ger, v er.s p pe Ld dèos0r il.CW-we 
,. • • t.s c l Ld e r i.e e i c : "J/z l.ie,,Sl!,.li,oûw e/li/i.,e 
md,ó, va.n wetfae na..t.i.onali:-t-ei,t, g ad» -
dü.1u:t, «o:«, g utac.ht h.i.j a:o{i ü, o.R.,1i
eve.nwaa.'l.d.i.g aan_ me.,e.l6. 1 .•• ) Ik neem 
daaxvoo« mi.]»: tigen. ve.1t.aiu:wooti.de.U.jil
ll e..ld op, e.11 ben be1te.i.d. .tot ak;ü,eve 
me.d ewe1t.[a.{.11g." . 
Edele Rri~cipes huldigen op kongres 

-s e n , ,i11 g-~,;ch.riften en ma-ni•i'e•s-ten is 
el!n z,àaR. ·i.~ d e a n ui bvo·e.re,n,• door zijn 
politiekers is er een .andere. 
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