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Je kan er in Leuve'Il niec aan voorbij. 
Onbeschreven mu r e.n, ~ij,n .e r e:en ze,il.d 
záa,mhe id. 0'<iera l w,o•rd1t er g,e,l<aJ.,k t, 
ge~poten en gesehtlderd. Alhoewel hec 
bekladden va,n een andermans of gem.e,,e,n 
sS•ehap,pe.i ij,k e-igende,m neg steeg-s ver-· 
boden is en er zwal'.'e bo.tes kunnen 
opgelegd wol'.'den . .D.e uitingsbehoefte 
blijkt •chtel'.' sterker te zijn dan het 
1fi,n•ane·iee•1 rd,sik,o. En d1a,t, 011da,nk,s 
het feit, dat de tegenwoordige pel'.'s 
h1ar taa~ vrij goep vervult, dat de 
'ksr ä.n ten ove't' vr i, j wel a 11 es sc'h r-i,j ve-n 
en nu ook tegen da politieke machtheb 
b e-r s dur.ven ingaan. Vroeger was dit 
zeker niet het ae•al en te zou dus 
kunnen verwae&ten dat er heel w~t pro 
tesc via de muren werd geuit, Niets 
i~ minqer waar. De grote Graffiti 
boo·-m k-waril pas in d~ j.a r-e n a e s-td g , 
lilaarscbijnlijk omdat er voor die p·e 
riode meer vas·te W§.arden bes tonden. 
De verhli\/ding,en tµss,e.n de g e n e r.a c Les 
en tussen d•_e seksen, tussen d e klas 
sen e!1 standen, waren d4idelijk afge 
lijnd. Je kende je plaats en ak~ep 
te•l'.'de die. Poll~iek Wel'.'d bedefeven 
doo~ politici, die om de vier jaar 
werden aangewezen; opbouwende kri 
tiiek ep dinge·n die moesteh b ec c-r d e e Ld 
word!en, stond in de kranten, die in 
die tijd verschijnselen als bomosek 
sqal i.téi l: en z,el fmoord ÓCO'm\H-'& o,n tken 
d!"Jl ; flT wer_d n i e-t o ve r g e s c h-r e v e n , 
Maar plots wis er die nieuwe losheid 
en openheid die al snel omsloeg in 
'het andere uièers-te :, het met al1es 
oneens zijn en daarvan driftig getui 
gen. De studenten, altijd wat terug 
getrek.kie·n in ei g.e n krin,g, s tor.mde,n 
Je maatsSchappij binnen, een k•lkspoor 
v-an jewelste achterlatend. Gecuige 
hierv.a,n de Le.tlve,n,i, Vlcrn.m-.1 k.a mp.a g n e . 
In een mu.m van tijd s,-ta·k,en ontelbare 
ak e i e> en basisgroepen de kop op e-n 
(}Gk z;ij gebruikten de muren als een 
goe~,\{'otl'p p,1to.;pa.gandamid•del. En ahof 
da~ niet genoeg w•s, schreven nog een 
massa enkelingen hun persoonlijke 
ploblemep en gevoelens ~e openbaar 
hel!d in. l\esu l t a-a t : l.eu!V&n werd' t<o,f 
een hië-cogliefenstad herschapen. 
De s c r a a t Lek t uu r ze g e direkt of indi 
,i;ekt i·e,ts e,v,e,17 de ,s,amenl1.evit1g· waarin 
zij v o o-r kome n en in hu n vetiatlderi.ngen 
dus iets over wat zich in die samen 
levi.ng wijz~gt of hee.ft gewijzigd. 
Overige,n,s kunnen kalk., spuitbu's è.n 
ook de behoo~ILjke vilcstific het heel 
lang., vele jaren soms, uithouden. Zo 
vind .ó e 1n L e uv e n heel wat 11elilwie-, 
ën en g•tuigenissen van vo01tbije at~ 
tie~. genzame over61ijtselen van de 
herrie rond aa ve-rhogingen van het 

inschvijvingsgeld, hea poliaie~e ie 
har11,ewa11 in de Egmonc,p·erd.o,de re,n he,el 
vaag no1g w·è1 e,e1'i's d'e leuze ie.uve:P! 
Vlaam'.6. Kan o ns Grouwens iema-nd ver 
tellen hoé ou d Ve,erle, simb_ool v·an de 
eeuw±gre j1eu,gd, inmidd'e'l:s• ge1w-0rde,n is 7 
~a u~en rondhosgsen in de Leu9ense 
b innens ta-d en verwoed ptaa:t.j u, ~eh.le. 
.te:1:t., h e b b.én we een p,oging g e-d.a.a.n 0,m 
al dié slogans een be~tje •e ordenen. 

J 1 
Leuzen over binnenlandse politiek 
v~rmen overduidelijk de grootste 
groep. De meeste van die slogans zo 
als Ru.ud vn.L] u,i,,t Alo-l 1: ee. aan de 
hond,e11.d m.U.fa1t.d z I j n ~ewoQn ernstig. 
An.d e.r-e wo,rden ge,kenmedlt doo·r verve 
lende overdrijvingen. Aloude scheld 
woorden zoals nazis, fascisten. $Sar$ 
word~n nogal sne~ in de mond gen(}men 
en op de meest u á t e ee Lop e n d'a onder 
werpen toegepast. Die overdrijvingen 
d r a g.en ertoe bij dat d ez e k r e.c e n niet 
al~ijd éven 4u AIAleui genomen worden, 
Veel meer bezieling gaat uit van bel 
overdachte opschriften alt< C/Ul..,.ta..~ 
gaa..t ove.~ l.".ljke,n .en lrn.tp.t de. 1t.".ljl11!.n; 
w~arvan Je voelt dat de schrijver(s) 
nier een heel persoonlijk standpunt 
inneem~. Ze zijn heel wat spicsvon 
digeP en blijven daardoor ook heel 
wat langer in het geheugen hangen. 
Ook de plaats waar ze aangebracht 
worden. is heel belongEijk. Waar kan 
het. o']>schrift He..t g1t.oo.u.:tc. mono.:tu. 
van de ge.va.nge.n.u iA de' dl1t.e.k.te.uJt me..t 
zljn ~iple.~ beter aange,brachc worden 
dan o.;p de nru u r van de hulpge·vangeni.s 
zelf, Dat vaderlandsliefde hier geen 
a.Lg enren e deugd is, zie je overd,uide- 
1 ij'k -.on•d h'e t s t.ad.e par'k è·n h,ê t STU'e. 
Daar vind je oRscbriften als Be.lglkoke. 
n,lkoke.; Be.lgie.? Ne.e., be.dank.t; 
We.g m,e.;t België. V1to•p de. bom ! Geluk~ 
klg is er nog eer\~- i~skens die Be 
hoop in de CVP noi niet opgegeven 
h e e f t.. 
\le r b ond en met de b in n.e nl and·s,e p,o l i- 
t i eken een recent fenomeen zijn de 
vrouw.enslogans. Het is zeker de meest. 
op.v a Lle.n d.e en ,grooitste kampa"nje die 
mamentéel gevoerd wol'.'dt. Waar het on 
derwerp' verkrachting l'ange tijd dood 
gezwe-g,,en wecrd, p ro b e e rt; de vrouwen 
b,ew,egiin'g daä:r n u massaa;.l de aa,nd'ac'lit 
op te trekken. Door slogans als llle.Jt 
we.11.d e.e.n v.1tcouw ve.Jt.k1t.ac.fi.t1 V1t.ouwe.,n 
•ne,m·e,J't we.uwNaa./1, en Ve>.i,/i11;a.c.h.tkng .lo 
miod~ad, laten ze duidelijk ianvoeXen 
dat z.e- hun ge Lo o f in juridische pro 
cedures ver[oran ~ijn. Als er niet 

snel iets gebeurc, nemen ze 
in eigen hand. Ket moet ~èl flink 
Wat mo,eite .gek.o·st heöb·en o•m Me.il: alle. 
ge.we..ed .te.ge.~ vept.klf.ac.h:t:Vi.,i, metershoog 
op da Galeries Anspach te~t11ijgen. 

lnl4,hï@14Mîffeiilu4-mf1U 
Mees,~al ':'ordt Gpµ .. ffi~i gez,-fen al·s 
~~nr•~~t>ngsvesk~er, De sctirijver 
ka';_v1a de muren h e.e L wac id.eeën 
kwiJtr ma~r heeft het -cadeft naar de 
reakt~as !and~ ioorbijgange17s. Zet~ 
den doet iemand de moeice een ant 
wooi;d te fo:mul~eren. Wannf!er dit toch 
gebe,u•:t •. leil.,.dt dat mee,scaél. t et een 
humor1st1seh geheel. T~ee mooi~ 
voorbeelden : Mable~e~ bu~;te. 
AUBI; Kap-i,.ta.li<Y;ten, po.te.n va,n'\i~ 
w~~a~oz~n ! ., , 0.K. S;t,i,k. 

De b~vrijdingsst-c1ja van de Palestij 
nen ~S,tuc)' de burger,oo't'1og in El 
&a'lv,ador wo!l<dt v,0011 e..en ni.é.t erin• 
deel meege~0chten op de L g 8 euve.ns e mu 
ren. De bevolking worat b ,. ewust ge- 
maamt van ~roblemen die nle~ d' ~ · ~, •~ i 11<e'"' t 
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~u ~ ma-11,11 
ook voor heel ko.ikret ktie,s 
&:e.e.,6 b/S.o,11;d vo 01L Lkb~ - 

_en 
wrete,n d'á1: Ztl. va' o'f 
Willy lloude.ti. 'l'e vermoeden valt da,t 
in nogal wat gevallen die kalk ;ter 
l<er en lan.g"dµriger Ls dan de ve.rliefid, 
lietd zelf, Raar waa geeft dat de 
uitingen blijven de ver6eeldi~g prik 
kelen. De verliefd,e jongen, die een 

•l!)eisj es,-g_a,a11! op ee,µ muur 'l/;a,1fot,, neemt 
Baair daarmee in beiit. Het dak boven 
de zitbanken van de llruul schijnt een 
favori.e1:e pla·ats t~ zijn vo o r a Lle r « 
lei J: ;,e·f.8.e•s are'êl e d•e'l i'h gen , ' 

Een heleboel schri)~sels doen eigen 
lijk niets meer daB het acadsbeeld 
te v,erlevend_igen of een p71ez·,rnte n o o t 
b'l:'eng,en. Spij'tig g.ënoeg is de 
poëtische waarschuwing Heute. komme.n 
d,i;.e Leuze. m-<-1.: d-<-e. /(.oó6ü.-t:·eute uit de 
;:ikstr,a•ä.'t ve,rd•weneri. deen .n o od :J 
Ve. S,ln.t ü,· ge/2, lte.-t, huwe.l.ijk ee.R 
li;loo.tzonde. en d,l.t et,'ttD.ei. z-i.•1.foo;,. 
Tot sl.ot .een praktische ~ip voo:1' 
a-s pi i: an t - g ra f'f i te u 11 s : w ic c ,, ka l Ic 
e~ zwarre ve11f zijn het duurzaamst 
en het gemakkelijkst op de gevoelige 
,plaat·,..,,a,st te le.ggen,. Q 

Het ,zeefdruk• u 
van We.11.kg~o~p G4a6iek 
~esder tusae• kLtmroz 
vaieug.j1e a·t•iinkendle; sou 
wandeling aoor het fr 
van de Elc~er-Ik ·tuin~ 
!1'.n,k,Q,ms t•s tr,aa,it rJ IS. te 1:.euv 
bent er. ieefdruk is een i 
cédé om je affiches met la 
snel, op en mooi te dr 
0o·k ·, , bed,rukken vati T-· 
en ze4fklevers ~s zeef~ruk de 
we · • 4e kunc Îi.et werk 
lre W,e 111lç;g,110·e ~ ov:e r la,llen 
ze - een goede gelegenbeia 
om · , océdé kennii-s te. maltan. 
1loor l}et on,tlwerpen of d1tu,kk!la-a:r maken 
wa·n ;JYe alificshea, enz. kan j,e .f,erecltl: 
o het La · van.de Werkpcoep 

voo.:r 
m e g_'l!oe- 
u kwe.Jti0, 

andleiding bij 
af.ficrh,es Md.Jfi 
11. © 

:z.ocht 
Wij (H•e• , n • 
js.e.t; • e d 
\:r~, · J1n o· 
lijk it a 
rede Duur van e ie t 
20 m Aanv i 
l. 9 8 4 WJ<t-a•e, , t·e ie- 
f oneer of s ch.r i j . fens 
F'leinst:raat, 72 te 3030 Heveri.e.e.. ' 
Telefoon : Ó,1·6/23:H39 ~nsa 1"5 '!<llr~.@, 

Zachte techniek 
ltHJ•L00G Wl,]R,IWROEP REOll ·· - U 011ga- 
n-iseert een vierdaag&e ·s 
zachte techniek Ln 't te 
Wij g,mata-1 (LeU\ven~ 
a•\!'gu,steus" In \èle; . en 
wordt, 11a11 cJi,ter- 
g-r.o.n d ie;ts ge- 
tfouw,d, uit, 
k.ringloopm, 
lucht-zonne 9 e or, · 
bi0gas i-ns,t,al Lat ie, .. , D, · n 
er lezi'ngen, ~"iskus;ie·s •mu- 
latiespel 
Meer inlicht:ingen .e.11 insc.htijvin,gs 
f,o r ra u l i•ià/r e-n b ,!i.j : 

Dialoog Werkgroep Te.ch>no1ogie 
Blijde Inkomststtaat, 109 
30.0'0 Leuven 
016/?,:5261/9 0 

TEKENEN VAN HO1-Oil? VOOR HET LEUVENSE .rnuc ....... ,:_,.a."4,-,,.:..Jf . ~ 

tiet twee·de en re,eds ,la,a es t-,e j eu,gdpar 
leme-nt (J,i?) v a-n. dit ;.erkjaar h.rud toch 
nog ie.ts te b iserd e n . Ee-n v,e.rslagj e: 
De tweed·e poging om elf vertegesnwoor 
d :i, gie,i; s v,ö o.r d e raad v a-n bJelh•e'e r ~alt\ 
1-ie.iberg te vin.'êl:en en te &t'emmen lul<lte 
ditm~al wel, Deze raad kan met enkele 
maanden ~àrtr~ging du~ toch starten. 
'Bei!! vo lg·e-nd•e pu,n·f o;p d'e a1g,enda :lj:an>d,e-ili 
de o v e r voollia.6ga.a.nde.U.jk c.~v-<.U • Ver 
treKkenda va,n ae vaststell~ngen_d~~ 
t:1,d,v-i.e.'6na.d e,n (,wputh.o,nd e,1t, h,e,.t J}/) öt,(.~ lt 
ba.a4 enkel d.le.nie.n om êle; b~l.l.6\6,(,ng,e.11 
va. n lie:t kot! eg e. en d è. ge"! e.e.n.teJi.a.ad 
b •.· te i;Jiiede,n en om ~0.6l.,(,e1t1>, .te. v,1?.11.~ 
v,-;j~e,êl:lg e,n em .4,e:lt ~ e,,k'~ ~a.t,, he.t JJ,P 11-t e,;t 
Mà.g vooJL vo~dongeYl óeU011 ge;M;e.f.d 

9 dt 1td volgend advies goedgekeurd 
woAi b!, w~,~-.,. •,p0 v:l!.a.a.g.:t om M,001La.6gi.M1d,e;- w a,a r 1 l ""'"' ~ d , ,,,·,t U 'h ,e.lL~ó.dpleeg,d· .te woJi. en .tl'""" e.n~ 

J 9 . 4,e. o-kêl.e. ûjll d.le. ken Aee/1.t- 
za.ke.n k a.a.n 6 oMicht~.t:Jt.ee/2.6 aanbelangen. 
1,:t;11.,_e.e .6 ~ t 'J):' lila !li-t e,Mt c.otii;lLt.lo 
Volfgens . e e..,,. ,;.-e"W'"" - , ua. no~ vaoA een go~••••,,-~ .6-:,11.e. q t he.,t ;,;t;a,di,be.;,.tuuJt.. Het kollege 
h,(,ng me.1 b·elooid op aic advies uitvoe- 
hee.~ t a ·:f: Jrden. l:Ni,airna lG.w·a•m e'en 
rig te an li'OO . v m de in:li-rasé.ruk- 
advies as~ b~~v~~s~ ;peelpbeinen. Vol 
e uu'.l" l>P de ~,kst; be 8 n,t'WO ord t P:° a•k t i•s C ~ 
getl'S deze 't ed,·e ld1j k spee lplnn s:in are 
geen e~kel sa et NDO (nationa~e ~~enst 
krit~-rLa van h, ) In het advies 

r Openlucht~even • VOO, •·1 

v r-a a g t he.c J'P ,om ie d.e-r s pee 1 p 1 ei n tj e 
,te v o o-r ad e n va,n, tanmin's te 1, Lc k a-a L van 
40 m2 met verwarming, toilet, stromend 
water en brandblusapparaat. (Di1: is 
niret we,el sl,s je beêl'e,n,kc dat mee,r dan 
60Q.O ki:n.êle1cen 'tijdens de vakantiemaan 
den de 10 speelpleintjes bezoeken. 
D.e-ze groep gr,oeit neg steeds aa-11,) De 
s c.'b::e p:e,n iVJa,1t j ,é'..1,1gJ:l alttll'w'o o,rd1äê' h ier:1>,p 
da,t he..t /20.t.te.ge. 11.ee.q.6 een p1t..lnc.-<-pie.el 
o.kkoolLd .g,ealo+en h.ee.6,(: voolL het plo.a.t- 
6,e.n vo.n d,e. n.oct,i,g·e ! ?. ') ,&n. óM~tlllu~it.uul't. 
dp _d•e; ,6pe·e.tp:e":eüiè.n. ilo'periJ1<, w'o1cjjt dan 
oo·k het nodige geld voo,rzi:e'n l.n de be 
gratin~ '84. Dtt jaas moeten de speel 
piJJeine,11 •tevred't;,JJ ,zà.iJ,n met 1 $0. 000 ii,:, 
tege'nove11 l, s·oo. Ó00 .Î:n '82. Naar het 
schijnt i.s dit: nog een erfenis cva-n 
onz.e v-oràge ach.epen van d,e jeugd 
Sp'iliock•ee·ilis. De- 1'8'B t van d,•e ,ve,r•&a14e 
ring deden ve,rschillen.de me'ftsen o.proe 
pe,n om aa•n verschillencd'e i,nitiat!Ï.even 

,mel! ,t.o. we,rken, We zebte,n ze h-i,e,i_,. fi•o,g 
ee<ns op een itijtje, Ret bu,ro is eren 
prroriteitennot:a aan net opstellen. 
Daarin zulle-n de aanda,crhtspun,te,n in- 
z a1ki:e h,e t :L e,u ;v e,n.s j, 01u,g,d!ll·a ~ e1'i: d v o 0,11 d•e 
kómende j~ren gebunde~d wo~den, ~•t 
buro heeft nogmaals gevraagd dat: er 
d,ntere,ss•e zou ,lço1me11 vtoor ,h.e-t op,nile,uw 
inr'i.afrfen, llàln een 0•p'ern Jll. En,~,el.e liu 
ro leden ~illen i,s.m. We11kgi:oep lang 
zaam Verkee:r ee,n werk,groep opricrhten 

r - 
v ~an 
o s iln 
de t;i e- 
m • , .., 
z · · wU, z of s,chsi!j,~'n 
o d n i.t iat ieve.n o,f beter n_og 
a .f meev.erken, kan voor meer 
il te,:,ij!c-h,t OiJl àe l•e,u.gddi,ensc,, 
8i r 1 4, 3'01}0 Leuven. 0,1 6/ t§,/!4313 
~ot sl en •lecht nieuws: 
De groe de ill.noai i:itten m.at 
k am pi, e i; ,e,n l.'·!1/11 c h t w,ii' g,e n 111e er 
vast"kri: e stad; da,a1:1 is maa 
4En verklaring voor: het aantal k~ 
md.on,s is g,ehalJ.,.,e-e,:-d .van 4 naar 21 'E· 
kromt scl)..oct icn h,et diossi,e,,11 Kolveniie 
hof, de viroegere jeugdberber~. Ala 
optimist zidn, m.ogen we gelova 
er b'in,ne.n af;zi,enl:iara tij,d ee.n 9 
cent11um komt in l!.eu,..,en. 1!11 :h' e 
nog g,een g.eld voo-1,:zian in de beg 
ting '83, hopen ,maar voo-r 184, 

• 
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:RUSTOORDEN 
Leuven telt heel. w·at insteiil · en wa.a;r beja gedurende een k. 
ef lan,gere l,)e,ri.od,e Mo11d gesn e,n iVe11 Tus 
ste1:lin,ge,n 'mo,e · ei eid w.racie,n:. ·,s m 
rus toordle'n vo -) , j a,a11d,en en , . . · dis e · 
se'ktor, m,et de ne ten, die \!-dliens t e-n en mi n 
kort de rust- en ~erzor ehuiz~n. 

Rustoorden voor (semi-) vàl'îde beja,aird~ 
In de wee van 12 juli 1966 (over de 
rustoord 
opvang 
geen sp ·. - 
:ging. r , 
dae ong n 
ingenomen oor e - 
de bej M de veroud-e- 
ring v ev · s"de noodz·aak 
aa n op el vo o r .de,z~ l!aa- 
t e got i r,d e• lg1ro ei eil),_l!'e•, 

( z,fo îa.be.t l J 
De~~ toestand schept echter financiële 
en ook personeelsproblemen. In een 
rustoo de verblijfs- 
zorging i l door 
j aa11de tea illl'l s1e 
onvermo r nderen or 
het OCM · gezien ei; geen t , 
komst is ~anwege de ziektever;ekering. 
Daardoor ook weigeren vele rustootden 
o e j a a rd e n o'p te ne ie ve_ ging 
m.o d i.g -n ofw·el t men 
op ma ,me.,n te ig ve g 
·aa,nbi o•mdat Ïl. , nta'l. 
neels voorzien is voor valide 
bejaar en: een nachtploeg van slechts 
1 persoon is geen uitzondering. 

1 

1 

1 

;vriJ dum 
De meeste rustoorden in het teuvense 
zl.J n v11iJ duur. D·e goedkoops te zijn 
de OCMW-r.ustoorden zoals R~my (va'Il 
20.000 fr./m. voor de valide bejaar 
den tot 25.000 fr./m. voor de -á,nva'l.i 
de beja·a-rd'en), maat Berkenho,f c.e ~e 
,i,,ent ('! :al-'ö,,©©,0 h-à en St. Be,:.,r1à1i,du,s 
te Berl!.e'.!Jl' (tot 3'5,000 fr.~ zijn .al' 
veel duut'der. 

1 u.e. Tabe.l 2) 

Bet ,sp vantel de mee~te be- 
j,aarde een ge p a'ns 
v,an lO 20.000 ~ ,niet 
b e k cs t · Bet ge ie·rva<n t 
de mee e j a-a r de n u'n volled . 
sioen, met uitzondering van een 1800 
fr. zakgeld, eraan gaat; dato~ ~un 
eventueel huis een · eek 
gelegd door het OC a de- 
r e n Go'f l'ie't QCM.W) b ·· • 
Om al de•e redene d e 
veelal v-0or goedko lossingen 

Le.ve.:t Se.one ( l.loo/1111111111eM.:t,u:mt; 1 
1{ 

,zoalls 'Rém,y o,f rus to orden Îin. die s t11e.e1( 
van OvseriJj · het · se, 

r~sto te ijs on- 
m. - 
bau 

· <!:tJ,W ', 
eta 

v o oa; ee , a t o o r.d 
voor bejaardlen met een klein pen 
sioentje of met kinderen die ook niet 
lp,i,nn.en betalen). Een , v 

is us ij l,s 
, mo tl: 

an d on li'e~ 
v icht ze, ening _ an 
om de dagelijkse kosten te betalen. 
De rustoorden nemen dus veel liever 
bejaarQen op die onmiddellijk kunnen 
b ,. dua nre ns e.n met vo[doende 

. n. 

R~ny (F. L.i.Jvu~.t·/c.aa.t) 

~-~ 
!il 

Grootschalig en verouderd 
De meeste rustoorden zijn geken~erkt 
door grootschaligheid. Het ar~ument 
b~ervoor is dat kleinere lnstellin&en 
hse<t '1leeö. mo.ei:H.jker h·ebben o.m fi11a,n 
cieel rond te !<,omen. D,e, k•leinere in 
stellingen zoals Önze thuis (Korbeck 
Lo), Levet Scone (Leuven) en Huis van 
Bid (Boutersem) maken dan ook plannen 
om te vergrote.n. Enkel Ber:kenhof (.He 
r an t ) en het rustoord van 'h et OCMW ü e 
Hiren,t h.e ud e'n het klei.oer. Oe me e s t e 
ru s.t.o.o rd ë.n bevinden z á c h in s r e r k 
verouderde gebouwen. Het p~ychiaLrisch 
instituut van hec OCMW (op de hoek 
van de Schapenstraat met de Zwarte 
Zustersscraatf is al jaren zijn ver 
gunning voor órandveilig'heid kwijt. 
Oa,n:om w"e rd een kloós,terg,e·bouw en t u à n 
aangekocht (voór 39.850.000 fr.), 
eigendom van de VZW Missiehuis van 
Scheut (gelegen achter R~my in de 
Vlamingenstraat), om herbouwd te wor 
den toe een nieuw psychiatrisch cen 
trum. Maar door d.e bezuinig.in.gen v an 
'IJe,haene komt dÎ!t t.o.c h st e-r k in het 

g edjr am g , Da a r n.a as t; b-ad het oeMW ook 
nqg een bejaardenelat gepland in de 
F. Linf·sstr-aat, waar nu de oude OCMW 
gëbouw'~n s taa,n. Dit. zou betekenen dat 
i.,n een 10ÖO m{l ee,n 'b,e]aatdeng,hetto 
zeu o'>nts•tvaian, ç!,at z.e'è,j; :v,eeJ. gaa<t. k,o.së·en 
en da.t &e b,ejaa11de aán zijn buU:ir't ont 
ttrelte. 

Leemten 
Uit di te ,t 
~euMen nd mo- 
~elii zo oor 
va~ide kort bestaat 
aan ru en voor semi-valide of 
invalide en deme,n-t,e bejaarden. Boven- 
dien is e.r een or t de- 
ltl!.11 f•or,muies zoa lli r 
brej.aardre•n ofw,ea t:i:j d 
nacht of alleen de ht 
kunnen. Er zóu ook ~en nacb 
moeten bestaan voor zieke beJaar en. 
Ook vo-rmen van opva.ag voqr ~orte duur 
(bv. voor wanneer de kinderen vin een 
bejaarde met v.a~~ntie zijn~ ken• men 
uauwelijkis. 

Algemene ziekenhuisdiensten 
Veel bejaarden vinden ook een (1!.ijde 
tijk) onderkomen in ,de zieken.hui:z-en. 
Een n-o rena l e afd·e-l:i.11_g 'V'an een ~i~'ken 
huis te:lt e e-n vriij ,g·,ro·ot aan,ta1 öe 
j~nrde p.atiënten, maar is eigenlijk 
niet aan.gepast om ~eze personen fe 
verzo~gen: men is er niet voo~zieu op 
kinesitherapie, men werkt er ook niet 
graag met verwarae, soms demente, in 
kontinen"t!e bej a<!:rden. Daaro,m heeft men 
:i,i1 het A-Z S.t. P,ie te,tr, ~~d e:l in1j in,wen,- 
d Lg e g·em·eesku•nde, 7 diensten ge,;±attie 
opgericht om te voorzien in de behan 
deling en -revalidat;ie van bejaarde pa 
tiënten. In deze die-nsten worden zo'n 
140 bejaarden (waarva'TI 2/3de vrou,wen~ 
ve,rzoir,gd om terug n,a<ar huis o f - al 
te aaa,k op v.raa,g vµ de. famiLLe - naar 
het rustéord te kunnen gaan. -Op de 
afdeling geriatrie wachten er gemid 
d·eld een 2.0-t~l bejaarden voor o n-t s Lag 
naar R€my. Dirie maanden en langer 
wachtep is geen uit~ondering. Zelfs 
bejaarden die van R•,fm~ komen <vooil eeh 
ti;id•H~jke be11ande1ifüg 1k,unnen n,i,et 
a1lttjd o,nmiiddellij.k, t;erug omdat hun 
bed door een andere bejaarde be'nomen 

1 
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, .. 



ï ï ï 

ia. In RlMy e11,; zeker 
ka~ Men wel eena van 
mer) verand1e-r.~n. 

op de V-dienst 
bed (en van ka- 

V-diensten 
J!le•n V~ IH,ena.! ia een zie'llenhuÎlsd

0

ienst 
voor i l!an.gdurige ver,pl!ee,gkundige ver 
zo.rg ng. In L!uvan b·es,taa» er <t1:-7ee 
V- die.n,!!;ten,: :a!ln. ll'lîm,~ (Il 8•0' 'li,eddefn~ e'n 
Ln het~- Barlzieke~huis (96 be~~en). 
~r bestaan zeer lange wacntiijste.n, 
a n Rlimy moete11- 'peuJ;t't\,e,n .(Z!o,n,d,ej;, ,poil!i 
t±.!!'k 11ug.ge1steuin,tj,e1) soms meer d•an 3 
maanden bp een plaats wa~bten. ~~t 
komt vooi:a~ d ooe he•t gebwe-k aa,n~ o:p 
~a,n~-mo~•e·l illn k•hede-n Ïifi d•e 11u,stoord,e,n 
voor m,in:du.,v,a,lide, v·e11zorgingsbehoef- 

T~be:l i 

t"ige,, aa,rd·en. Het versc,hil tu-s,sen 
a?e,n V ien•a t_ eo ee11· r'\ls to,o,r,d voo,11 
sè'~-áJ.,.: id1e li,ejaa~gen fs niu alttijd 
dl\11.de k, me.n tre-ft e11 bijna dezelfde 
"groep li,sard,e,n a-an., Heli: gr-ote :ver- 
s c1h'1/l! t h·ie;r,iin da,t_ m~n in e,èn 1ms e- 
oord mee:r dan. 25.000 f11./,u. betaalt, 
terwij 1- • •· at de v•ellzo:r- 
g,i;fllg,s,k,o>s i e<k~~1k u •t e,r urg- 
b et a•a l & tiiën,t óe,taaJlf 
dan 159 weduwe i - 

weze,n · ' 63 fr. t 
d•u s <lta•n, a!l! gle 
s,tal! d 1e r:i,e ·, ar- 

de. zu eweg Jk 
oip die e,ns t , t 
Een l"· ,~ s.t e om, 
n:átuu 

RUSTOORUE!N , Mi,TH 1:1.tDllEII V,OOR 
V'Ail i./dont Sarn:1I-:,:va11ii1 drn 
L Jlla_i,t Z.u••• 

f;OTMl 
ocru , 

Ré"y A on 109 l,t9 
Rél1\y E n 1,b7 •O 19,7 
f•b~o\le ,1~uo S9 ,59 

vo.gotzong loo x x 
St. Caoolus n x x :~ 
fià'ter Ool 1t.·,usven X x 1\ l 
L.evot SCOAe L..ouvon X x ,zg 

1 POPti1\·it-o.ite:ot\a1F He·v.eill ae 111,7, 1
1
112 

1 
se !. flotin-11,r.aua l1e,i:.t-nm X• X x 136 
OCMW lloront · tie.rent 22 22 
68,rl<ont,of- t 24 2A 
$t,. M4,unrothn ••~ \31 a1 
on.,. Thlil" ol<~~o X ~ 1 /\ 

1 Hu:1s von tii'd 'tla"m X x 12 
Hooabot!k r.som. X x x es 
St. Doninicus ak X x x 26 
ltomo Oaao f.Hnl<'o111 25 .25 
Tiàba1.L o:in dQ x,,uatoo•x:don lfl lje't trcnJ\l:enao met heli' narat:el boddon Voor 
v8JJ1 do, aerJ1l-vo,ll-Bo of' domènte bejaardir,n. ln 90tun19a rit.fa toorden Le 
e11 goon _vast nent.al boddgn voorzien vne r ee.n bep,a.lda kate9orio 
b:Ja-ordBJJ. Ofl lnror•al:ia over do..x.e !flJ.3 Loordg.n boper-k_t I ich d,;~n tot 
d~ -opga-nomen l\l't.09oriPlin 1(aange;1dOi-d 11\Gt cnn X) nr, lot. hnt. totani 
a:aot:011 boBdi:fn. ~ 

î(l;b,e.l.~ 

1 

J OCl'\l,I t 
n,; .. o/ A 
RBny C 
f'"ob,iole 

voge11;,ang 
St. Ca'c:o.tu■
l'latot-Ool 
Lava-t; Scon1 
1-'opul•iè.r,mt1or 
;st. tl.@.rnàrdue 
U"CMU 11e ren tl .... 
Bar~onhor 
St. "ar:qerot.ha 
Onze ihois 
Mu!,a ,vao htdd 
uooabe'eR 
St.. Do'rPin~ cu, 
no111e Uaae 

6SU 
81U 
65U 
!i9S-9à5 
74,U 

PR lJS Pe~ !"aAIID 
(mln.-mo~.) 

19.S00 
2•.JOO 
19.SOO 
1.~ .• ~S(J,-28 ,050 
i2.21Jo 

9'/U l9.10U 
3•. 91 U 

ao·1-111s 
1 

1.~.610-a •• 3~0 
l'O,.UOQ-t'>I ,00D 

9U0-1U0U 12'/ .0011'-J0•.nóu 
Sb~-63• 1b,9SIJ-.1d.OBO 
lioU-91U 1 O.JOll'-2.0 .SSO 
9Jt, 1.0.lgO 
1so-o•o 22.soo-1.s.200 
61 U-685 1 o.JU0-20.550 
s•o-s~o 16.2uo--11.1ou 

Tabo'l van do c:us'toOrdpr-i~zen in het. lnvvón:: 
01>, d1..,Pc• 1S lfl:Jprt 1~{)3 '.{ipi•t.1.·. PopÛ•lh•r.on 
hor : prlj:i ven 1982). 

Rust- & verzol1gÎllgstehuizen 
<Bi~ KB :van 2 4ece,mlttr 19.Sj we,r,den d• 
n,o,rme m v-a,s t ge'l,e gd v,o,o r de_ e llk~un.iug 
va'n ru-st- en vátczorgiin.gste,1\uizeu. Met 
d.irt la-u -w· n een forfaitaire te- 

, :\lie,n ..,oor cf.~ ve,rp.1.e- 
a11 de ve~bliJfskosten 

,e )>ej aaréfe ge 
zal 

tl, eo'lt 
d niet 

wat aan t-e n uw ge- 
beu-w voor e,t 11•uss,e,1- 
ses-a r a a a . en 
moei staaltj a n g ; nerzijds 
z et; me.n een ,uw-.g,ebouw <i:.n 
d,e !llli u s• ~-e:JJ s,e ,t p'11 ij ,s : o'tl ge·- 
v eer 406 mil]- · . , ma1ur andle'rzijds 
zul~en in de loo~ vaij '83 verschil- 
lenéle diens ten "1'a-n. §;,f. Ra · - • 
P-i•e•tèr I!ll..•11..11 (è;astl'iuii's,be11g' ) • 
Een gedeelte ervan is bestel!ld voor 
de technische diens t.e·n, maat> dl! 
1.cst- 7 Ee-n ,ru,s c~ e,n merzo'l.'g,,in'J:s-tte,'fiu,is ? 

ijejaardenhulp 
Jin het 'k ad e;i, -wan h,e u lfo l'l i:,nl<!I. ij~ B•c - 
sluit van 15 l!lei 19.6'5 !<wamen d,1.e-n 
st-en voor bejaarde,nhulp tot. stal)..d, 
Hie,,rvoor W:•Or:t:6'en ]:,ej a,a,rdenhe1.p (.s:),ers , 
opgel.eid di.é een gan•,ge reij!em, ta en op 
zich nemen zo~•ls boo·dschá:p,pen de,en..'.. 

onderhoud, budget.te 
koken, w&s-se-n. . ln :nee ~eu111en-se 
ri!l'fg, 't"a~d• g,em,en,, '' · •. I(V,i.V als l\1ett 
h bb ~owei die KAV, me e en . d. enst gez.ims- oc~u e,en uicgebce1.de 1.. k " w· j beper ,en o,ns en 'Il ej aa,J;tle,nh,ul•p: :1. , 0,(fä,W 
toe de (t-l,ensten van n,et . ' 

(zie T~b~.f. 3) . de OCMW-jaarvershgen 
De cd. J f•e,r s u l. t b ., ·••ná een We.-tic!•u:b)b,e 
tonen a a,n d•a·t er t ~ 9 p e li 8 0,n,e e ]! s l! eden 
ling vau het aa,n a heeft pliaatsge- 
en gepres-teerde uren.den om. uacht- 

. dor kon · • g11ap,en. H1.e,r o,· ·tot a,nd'e1,1,hal/li ] a(llt 
• · d dlie v11oege1:1 · '' d t1'J, en • h ingeko.rt wo,11 e,n • 

opliepen, drasti,sc 
8 

p1roblemen voo11 
• • i~n er som Nll11ttem1n z , • ntslsgen kusn.nen 
j d. d' e n.11. e ~ o , d ba ,aa11 "en " - k 'huis 0-md,at e 

wo~d•n uit het zi~ :nperiodes 2 h 3 
wachttijd in sommig 

THUISVERZORGING 
~ie aan oudete mensen denkt, denkt vlug aan mastodbnt-rustoondln 
,aar het vaak onpersoonlijk aan toe gaat en waar de bejaarde tot ge 
à.,w,ong{lm s afuen-1-eve n w·o rd t 11,e r plicht. ,D ict b-'e e ld ¾Î! 0'p,t ei g,e,n'll ii,j0~· n,,i et,, 
Ten eerste omdat heel wat rustoorden niet zo zijn, maar vooral omdat 
l:ieel wat v-:oorzieningen toelaten dat de bejaarde thuis zou k,unnen 
b 1 i J,te n • ·p,e be il..a n g i: ij 1< s-t e pro m0 tor van deze II tfv&.l.6f,J.e.Jt.z.,01rtg ih•g,!' il s h'!!iit 
GCMW. Deze "ve.11:2011.g.ln.g" wil het Dijlepaará. nu eventj,es onder de loep 
nemen. 

T,a.tnt 3 
Aantel, bojaardB.nholpatern 

'.Jï 1.U1 
~antnl 9eproste~rde uron/j. 

'11 'f;f1 

HCvlllttE.f. ,.. 2·u 12 ,.r. q.10. ~2.?40 u., 11 ~.T,, u,. 
IJ I LSClC./ 

IJfJGl'l~A'L 1 7 á,%4 u. 1!>.445 u. 
~ESStL-tO 15 14 11 r.T. 1J,6U8 o, Z3, o• "• 3 11.T". ~euvel! " iu ij~.•95 "· s,1 •. 0-17 "· 
Tnbnl van hol eaotal bejaoridonh0-lt).star9 \lan~ hot OCMW on hef aanhl 
daar hen q•prosteerdo uron Jn 191~ en i~ 1981 

"77 
Uot11te ,noult. • 2i.1r9V 
O~QpV~iea~u•lb. r

2
i,125 

TOTAAL , -~.ol 
n.92u 

---M•a93 - 
Uvorzictit v•n ~o bedoelde •a•ltij_dan 

weken be.draagt en in de zomerperiode 
zelfs an·ii<.e:r·ha,1ve t•oll: 2 maa,nd. o.ï"t 
ltom<t voo,:,•al d•oord,at de dî,ensten n-og 
altijd op een lieleboet stagiaires 
steunen (in 1981 wa~en dat er 7 in 
Ke-s,s,el-1Lp, 26 te ,i.eu,v;e,n e,n 7. in W:i.lsa 
le'l'WiJ,gm'l!,al),. Voor llej'aa,rden in akuite 
noodsitu<atiea (óv. we_gvallen va,n de 
ecb•tcSenot'e~ wordt wel g.etrach,t d.ade 
Hil R een b•ej,aa,,ra(e,rtl'rl!à;';Jl,s t'e,:, 'l'.r iil l\i!e 
maken. Senioren met ean ho'og in~omen 
kusnnen op deze b,e,iaa,:,d:enh11lp geen be- 
11oe·,p d,o'en omd~t Z!Î.j fin.anc,ie·e!l. in 
s t ifä,t z i :i>o e e-n Î ge we rf,e: fi,u h l'i 9 u !i's t,e,r 
aan te wérve,n. Wat de ~waliteit va,n 
de diens,tverlen.ing b!!-treft, deze is 
no.,g·a1 aflian-l<elitjk v.an pei,,soo,n tqj: 
' pe·i,s oo·n. 

Klusjes- en schoonmaikdien~ 

bej-a-arden o:f larigdurig zie~en met een 
in~ome,n be,~eden <Le 2S. 000 :6;. p,er 
maa>ftd. Slechts heel !;ictzond,è:dijl.<; l<san 
een óejaarde met. een hoger inkome~ 
ber:Oe,p do,e,n op deze die.noten. 

Wa11me maaUijëlen 

He,t 0'0MW b~edt ook een. schoonmaak~ en 
klusjesdienst aan, deze werd door de 
stad o,pge-richt ,en doo.r het 0OMW 0111e,r 
ge·n·om,en, D,eze, at,e,n,s,t<en zi>Dm bed'ote-ld• 
om nulp te vel:'lenen aa·n gehandl,l<apt-e-n, 

7 

·Een and,e,re diensit die liet ÖC::MW ver 
z,o,rg,t i,a 'lle,t kll.a,a,rm.akl!!Ïl e,n tlfuis'be- 
zorge.n van warme maaltijden. Deze 
maalt-iJden WOl:'den (si~ds '78) in de 
keuken 11an de St. 1Piete:rsk'1in:îek ge 
maai~t 'e,n• milt e•en zestal! wagentjes· 
thu,is bezorgd. 

C z.le r a.b~.l 4 J 
0we,r d 1e l<w,antd..teit wor.dt nia;t 
de meeste bejaa,11den k,unnen er '• 
nog eens van eten. De enige kla 
•betref Een ,h e,t .f e!LI\: d<a,t lve t 's 
dag,s- en Is zo.ndags o'm diepvrie 
tijden gaat. Vel~ bejaarden 
huq •Leven aooi,c diepvr-iespro 
ge'b,nuili;,t, .ande,re.Iî he'bbifn se 
ve11warmingstoeate~l~n te ba 

( 
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GESPREK MET MARlJ AERTS 
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In het politieke leven vor · \110' a.l,ti ·. een minderheid, 
ook in de gemeentepolitiek o~g VruQv en oe- 
illeen,te zich af. Ligt ··i d, ie'11 
waarop h~t politiek qor 
vro,u,wen, en zo n ee 
b e,•t et 11 en z :Î.c'h 

e,nib,fik s 
,ee va\tl 

o 11d. t 1 etk 
A\erts, 

0 arn hium 
n,u,mmer ko.mt; Marilj, , , 
tuänumm~r) ~omtt Mila ·e · · 

Een 1::ijhuis, in een gewon,e' st11aa,t. M:a 
rij z'it in liet o-pen raam i:e ge,niete.-. 
van ae zon. Eer we uitgestapt zijn 
staat ze al in d'e deur. In de k.-l~in.e 
woonkamel! Î!s alli,es in 't roze: tli1ee 
kanapees bij de haal!d, enkele een;ou 
dige bloemen in 'n vaas, de z ac h t e, 
Eint van de muren •.. Marij's keuze? 
OP: lda./1..lj, OE vJtaag i.'I> na:tu.u.1t.Uj k: 
waa.,1to,m doe. je. zoi.e.:ü, waa1tom be.gi.n je. 
aa-r,. ge.îne.e.n.te:po.U.:Ue.k? 
M · · · '1k d.s a•lles b-~-gon_nen m..et 
' 1atie - als je ziat d a t 

ggen ,ha'bt 11n d at a,nde- 
te z e-n he'b.b en na,a,r- 

ma' s ihebbe-n. · 2:-0 
f g,ewora-en in 
'n p-a•a,:- DJe'Ils•en 
o.me.n met cise -0n 

e <li: on,& en ci.la-t e,11· 
Z1ii.Ï•n. D:at is ~•11el 

01?: Wa~ je. -111toe:gM oo·h. al. g.e.Xnt·e.A.e.:6- 
:6 e.,e.Ml! .ln g e.me.e.ri.te:potl.ti.e.~ ?' 
M•~: Nee, niet dÎ.relf,t. Ik heb me no,oit 
.;,e,t gé'meentepolitiek b e z.i.g g e h e ude.n . 
W,el :met politiek in net a Lg.e m e e-n en 
zeker me't via,kbonden. Gemeentepolitie'lt 
op zich ... j,a, ik ergel!de me soals 
iederean aan van alles en nog wat. 
O'f': H,ebbe.n ook óe.m:ln-<:ii:.t.uehe. moli-e.ve.tt 
e,e,n_ 11.ol g uir,e.e.ld? . 
MA: Dat. .,as de beslissende faktor. N,u, 
als ~k het niet gedaan had, dan zouden 
ze wel e.e.n -an.d e.r e vrouw gev~n.d·etl he-b 
b<en. Maar i,k k.on het goed l<ombinerel) 
-m.et mijn werksituatie. Voor 'n aantal 
vrouwè,ft was he t echt niet t,e d-o e n.; a Ls 
je. "in •h.et katholiek o nd erw i j s zit b,ij 
,.,·oorbeeld ... 
O,P: Vo 0•11. v e.e.<& M•ou.we.tt 1bi.:lj fi..t h.e:t. no,9 
il:Ufij d til'o e.ili]'li. om i.ri de: polhti.e:,h. t.0 
g,a,wn7 

1 

z 
,h 

0 
•, ze 

. ,îin bl!:i.j kb, 
tleuz~t. Maar de grote moe· 
!~gt bij de vrouwen die niet wi1l~n of 
niet k u.n n e.n , En iik ka•n cliaaP echt 1Jnlko·- 
111en! 
VP: Hoe. komt da.t dan? Wa~Jt zi..tte.n de 
k lt' e.l p u n.t e tl i 
MA: Vrouwen zijn meestal minde~ ge 
schoold en over het algemeen z1.tten 
bij de raadsleden geen al!beiders, Als 
minder geschoolde mannen ~1 minder 
kans hebben, dan geldt dit zeker voo~ 
de vrouwen, Bovendien hebben vrouli1en 
dikwijls- scihrik om in he,~ open•baar te 
spreken. En dan d.e prakt1.sc,he p,ro•ble 
men, Tegeno9er hun echegenoot mo•ten 
ze het ku,nnen y,erantliloorden, z:eifs a-1 s 
er geen •kinder•en zi.Jn. Ye,el mann en n;e 
men het niet als ~un vrouw bijna.elke 
avond waa is, M1111,,r d11 gli'ootsc·e ht.nd-er~ 

nis ,;ormen t-oc'l'i d1e, kinde,J:!e•n. 0u·de11e 
evi'Jlouwen zonde11· \<inde11en ten laste- ko 
_11u~n ·er bijvoorbeeld wel toe zich op 
5e lijst te zetten. 
Pl?: M:ü,:c1,eh..le.11 ü he..t ook ge.mah.h.e,l.i.jke.4 
ä.&· ie. wa.t:' ou.du en zd.(ize.ke.11.du be.n.t? 
KA: Als jongere heb je ook pluspunten.: 
je ben~ bijvoorbeeld zelfbewuster 9p 
gevoed ~f je hebt een betere opleLding 

ople.i.d.lng he.b j.lj e.n wa.t doe. 

lk heb rechten gedaan en ~en eerst 
· balie gegaan. Dan ben ik vol- 

werken i,n de p e r s c n e e Ls+ 
een inatèll1ng voor visueel 
ten, Na mijn fellelijki 
&en ik hulftljda bcgounen 
indel?en no.g v,11ij' klei 11: w•aren. 
t di.r•ek,t gekr,e,ge•n, om •soci!,rie 
u zou i.!~ wel weer fu1.t-time 
~en om financiile redenen. 

· b veel werk voor de gem~ente 
raàd·• dus voorlopig blijf ik nog half- 
time . 

1?,P: VoOJt me.Me.n me-t e.en vo.lA.,i.,1d,1ie, ba.a.n 
ü he.t dtU 111.e..t zo gema.k/HU.jk om Ln. 
-de. ge.me.î!.11.te,pqli.ct-<.~I, .te g.:..a.11? 

.MA: Het is enorm zwaar! lk kan het me 
professioneel permitteren en de kinde 
ren 't.re kk e.n goed hun plan. Ze gaan al 
naar ~e lagere- school: ze aitcen in 
lief Je en het 4e leerjaar. lk moet ook 
aan ni·emand rekenschap geven! Als je 
getrouwd bent betrek je de ander daar 
zo fel in. Ik zou van niemand kunnen 
aauvaaraen dac hij thuis alle veran.t 
wooraelijkbeld alleen moest, dr,agen .. 

... .l/1. vind he.:t h~.e.e. O!ideJno/Vta..Ci.:&e.h das: ee.n 
aan.tal. ml?#l:6'e.Jt, name,U}k v.lr.ouwe.n, m,i,nde11, kaii 
:&e.n he.bbu om b_v, gJ!meen.te.Jtaad:&Ud .te woJtde.n. 

OP: Seh,ke,,t e.Jr. zo we.-lnig t.lj,d ove.Ji.? 
MA: Xa, mijn relaties met vrienden 1 lij den d ä.ar ech c onder. De relatie 
met de kinderen minder, denk ik, went 
die komt op de eerste plaats. Je h~b~ 
nog_ z,p w.einig tijd 0111 te lezen. Je 
zou eigenlij1k nog vee1 ,harde-.: mo e.t e n 
kunnen werk-en en d,ua krijg j,e schuld 
.g è-ve'e Le na . So,ms zou je o-p drie, vier 
v.e r s C'l'1i 11 ende p 1 aa t s e n ,mo.11 ten z iJ,n op 
é''l!,n ,a,voil-d, Gem.d.ddeld heb ik .op dria 
a,,.,,on,d,en per w,e•elk e,e,n ver,g11dering van 

8 

. ]k schl!ijf ook minstens 
~r week, voor de Nieuws- 
0nJ1fhankelijken of voor 
ik moet een les geven of 
reken. En dan één namid 
dossi<e~s instuderen. Ook 
en kranten aandachtiger 
geen inspanning, want 

,ez·e zaken bezig bent, dan 
• ook ~nt~ressanter, maar 

lle-t kió's t we 1 vecel tijd. 
OP: En naa~ Jteee.p.tie.:& gaa.n? 
M.A: :l{e·e, daa.r hou ik me n,iet mee be 
zig. lk, zit w.el in de w·erk.groep Ku.il. 
~u.u;4 e,n ·01nd Áwi ''I>. Du.s ga il< regel- 
m.at · '~ss·chou.wbul!g. Ik 
·' • • • k,a,n niet zoma:J1,r 

za•ke•n1 a,ls j ~ 
Ik heb ook 
w;eèk van d•e 

,we-rpen, ll:,:us•- 

6 em, fe d,a,n, :Il liu.k:& ? 
Mli:. In ~e ~ee'ke:ind-en e-n g·ewo"onlijk 
e'°'" ,1vond in a.e li1eek. Dan doe ik de 
fit-o-meter of zo. M~&r die mannen, 
dat is up~ ""eel erger, die zijn nooit 
thut~, be-halve in de weekeinden. Al 
le~ de zaterdagvoormiddag v66r de 
gemeeOteraJld is er een vergadering, 
maar dat is slechts om de d11ie weken. 
Die v·an de meerderheid gebruj,ken de 
zaEerdag om naar recepties te gaan. 
Ik wee.c n-iet of de oppositie ook die 
recepties afdweilt. 
VP: En cU.e,1l:&ftbe..toon? 
MA: [k 'et li1eten h•oe je daar 

·nne'h. >Het is als pri,n- 
e Onafhankelijk.en: 
tbetoon. Maar de 
alie fionten tege 
•aet niet op dat 
n laàt valil.en, 
<t: ve11dun d•oen. 
~eeil. ve,el a.11n 

n d,e b.u,4,11t. , zo 
l: reg,elen?" ~<u 
ar,m, denken ,ze 

da,,t nleit -ia<!i:Ug? 
, toen ze wisten d&t ik 
s, kwamen de bure• ook om 
g·sbrieii te late·n invullen 

. 1Jd,formulieren. Dus in die 
zin dat nog voort, op het werk 
trouwen.s ook. 

Vl'' 'Wa,t zou me..n ku.nn,e.n do e.n om he..t 
voo1t me.e.11. me.n:&e.n mogeUjk te. maken om 
zi.eh kand4daa:t te :&te..U..e..n voo11. de. ge. me.e..n..te.11.aa.d? 

~A: I,1§ defrk dat het heel bel an ri "k 
11.s da~ de gemeenteraden overdag c!u- 
den ,p'l.<1ats he•bben ti' 'd h g 

· d . • J •na et veek- 
bell.I! e. Z.a-teriieg ll.S 1'aarschijnlijk he.C 
est haaJbaar. Want als J·e t t • uur '8 h o vi.e.i: , -~. n-ac ts ver~aderd he•bt, ban j.e. 
6 :,n..,,e7en.d,~~gs nie'ta waard op haJ: 

w~,-r, .• ·N11._ et l.<ed•ereet1 'ka,n &ich d&t P•J 
11\'!st<t.e,re,n, Er ~ l 

· • ·=S w,e ee11 wet die lj.lllli 



eri.r·aohc: wo,r 
hun verhaal 
d !? VN.>u,,, val 
,<J e,nlè;t m,e:Jl. 

f li.o~6 u î t ge> 
u liett ll'"f!ll 

ltP: f/'e;./i md,IL'!.i.'1- ~.t.l!lu.)~ 
uan e,e;11 
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spuien op ~oiets als het kultuu~éalald van ee - - 
me~n!ebest,uur is een heeriL,i~ke bezi,g1h,eid voo,r altl,e,Ji'nat 
k1:iitJr!(,a,st~11's ElJ.n '.l.lit-~iGGiLS',e'J!i.\,tid,'V,e1;s. Ka:€:xtl:l!.w~ zelli 1s eè 1lt- 
b a.a r ~e-g1;;i,p en de vmo11oije jaren iijn uidteJrmate v r-n eh · 
gebl~ken vomr het uitdenken van alteli'natieven voot he vast- 
gelo,pen e 1 i tar isme v,an de b.o,rge · - Kul'ittH111. 
wij! ~ie. IÎ.n l,e,u:\T,e,n êl~e m,m , (\la:,;, id,~e,r;npeiL 
a~til.~•7t~1te,'fl', allfalteitt:usat s en' Ka•nisaii:m ien , 
niet ~ets Ie b~rd vän stt sfad s]aagt eli' nog niet 
eens 1m aan 'ile kwaliteits,n'oicr,men van· een d•~gélij1k ó,ourgeois 
beleid ~e ni,pen., .•. 

Zoek daar d · . i- 
kel tj e: de 
de,r La, 
s1ta e~t 1 , 

d.a e . 11s 
l't,<.(>.,tl, g a.a..:t 
~ftt 11 ( 1) , V 
k,ul 
ti,,e 
uit, e 
aan r 
Wa • · · · ·m , 
YO . j 
ë ë. ;i,,· 
s1e, , 
~e manif~sta- 
ties o : · e kun er e g-r a.p voor o,p- 

s zi' ,'cloor, · n ben·e·- 
'h e 
1)1 u 

&ie m a 
hoe ' n1,.t' in 
he a .e11k ili,.eb- 
he l tr"<k. g,e- 
me• i U,'l,;len <O•a,u- 
w·e n opdra,c,ltt: 
be s-tpatrimo- 
niu lijlc d-a t een g.e r e> 

als R. li-. Ma 
e d'ieQ.!lt 

, s·tei~e·r'éie 
vooi: twee 

jaar - · s ente '"-'1:f>a.- 
'iui.-<..ë t uv e n s reta- 
bel s s- a ooJ~ ç~~ 
,e,d1u11<, a,a•. .ei e f z.ij nei't 
bred k kun-s.t; mo e t.e.n leren w~ar- 
deren en 6 ueren in een brede so~iaal 
ili:ul tura].~ e v.o Lu.c i.e , is am er tot. 1.n 
Lceuve edr . scell:ng 
,eib,e u, ruo ,g.e• n l,o,~·!I! c0a . 
!-an .1 sse · tl: or w1.e e i c h 
geen katalogus cha er vaa~ 
•be-perkt tiet een ver~eel _ pl, · 
in de ,Sdn,'t-Pieters as tr. 
b,ed,J:! a dfin,g, d u,s d a,n,i g b ~- z ,d · ,r 
0-,, bedla.c1;{t ]ij'\t.t die aa v a- 
" h " t el d.e bèzoekers van et .en 
- , ~ h t ge- kunstwerk af e:1.uen. 

bli~ken vaal< n~g 
waar or - j',wi;l,..:Li- 
,t a·t k,11; h,e,,t· 
g,e'II 8 e. aar on- 
mu . ~ dreig·t dell'st.e.uning zou l"at-en. v . 
het- hele ,tentoonstfelh.n . kop 

de- -·e g•a-an ·zoa.1s ve-r'.Leden ) a o:n.~• • ·., 1k 
bill<e'e,\o tt Q,8lb de ru u iil,i:l1k f! e li $ 

· r;-e Gr,~-r- eJÇp·o·s i tie, ee·n 
_;ele verlèie.zing,s•S1'U•nt, a, e st • 
~ , • b · · em1' ng Hiisnoegd omdat Zl..J iJ , 

n d•e · seumko r - e,en, 
va d ,s t - 1<,e.r s V.f! r ·d e e·,r, "'/i - 

. n hra •· n1.et ge 4 ,f 
ca.-i!l'e 8 n e-n he•t 

Een duivtbok 
0oiilt ston-a in 'teu,1,1~,n die wieg. :\!Ml he-1! - 

·,. u,d,e lie'ltt9gdlo,m B'ara·oa•ll't • Dlë! sléad1 ll'er- 
8"0 ild' ntiè van Jde bergde eeuw.en de n e s e, . . ' 

eten van een gebied dat zich u1.t- 
vo,r bez,uiden Ntliva-1 tot a an. de strekte van - . . ., d _ 

Riiv.."er'en in fiec h,ui.,~1lg,e ,,•fJ e7 G;1ro te ~-d·d: 11 8 l h•ll.e'!T e:e n v,éill 11 e 1k hoilll 
l!,a,nd• o:~- f tuldi.en n-a,liet hd,eft geen 
a,1,in ar e :e s t is ech,ter de ve,ubazin,g 
bètoog, !0~eresseerde die het stads~ 
van de ge:i.,n t verkeane,n. !!!en naampl.aat- 
archief ga-{l a,lu®•kl,a de w,e1g ,na,9tii ree'n 
je W•~trst ham. 8 ·k" •het s~ail- k O'Udeii !i'e no, van 
dutve O · oneel iioeit met da apà- bui1, He.t pi!rl 

. 
1 ' 

' 

,_, N GRAiP OF 10M 'IE tlU1L~N ? 

n:en · - · ·• > nu 
.pree . s • 

n· 
.i: 

.rissen i!·iie, da ij 
u,s- 

d t 

Î! ' ., ui- 

rchief duiken op al van 
V:1-aams-Nederlan g r.e s.s e n op, maar 
wie zou d-i e a-an Een ve.i: teg,e.nwti,or- 
dá!,g,e,r v,ain,; 'él'e s•,t t e'r u,i\l!-e,r, s,,t ,zecl.- ••6 te b•s~eure fdstuk apart i~ 
uiteraard, de st kerij, die op pa- 
pier mÓ·.;t uitgroeien tot de Centrale 
,,9_pecnbar · U e v o o-r e-e n flink 
,s_t1,1k v a•m, t. Y•o,oa:-•ll/1,smog 
'kucnnen oe , bibFiotheekscbo- 
len er lijk lachsucces bij hun 
kursisten mee c c.g s.t-e n . Je moet al over 
- htige b,r,ilgla.:en besc·hilcik,en om er 

bte a,a8Yin~t•n o~ te. n die~e~. 
un\t 1ei 'bok 1u,lit.i1g afp e-n in H,e. 
zaal, die qua ~&stand nasla~- 
en onde.r,d'oet voor veel -pa-eronaat.s- 

- iothek.~-n- Bezoe'kers moeten er re 
at ig al eens met een. b o:e·l<d,e el van 
of ann_er.ce enc-y,cl-.op,e.di e oh'éler dé 
wegwan-d·elen. lliomplete j aargaage11c 

van tijdschriften bevinden zich 'voo1t. 
onbepe~k~e .t~jd' bij de binder. Enzo- 
voort, en.zovoort. 

Een dunvli~je kunstzinnigfreîd 
Klap o,p de vuurpijl en absolute ~ultu 
~eLe top~ef van het afgelopen seizoen 
wa,s vo o rwa-a.r het bi e-r f.e.ij t Lv,al, v·o or de 
g•eil!•eg·enh·e'id als I L.u)!4i/:e1t. (la.it' Leuven f 
me,t een aun vliesje ku,nsczinnig11eid 
ge'kamoufleerd. W·aarom? Waar à·e stad 
bé,t serieuze kultuurg·edoe nog k.an af 

. gu·re'fl uit bet u,nive.rsi- 
i' te1r1>Ïj,,t men zie<ll ,v0·or 

euren ~cbter het 'S.tue' 
laat ~ij de pop,ulaire 

. iJ . en zo,nder veel skrupules 
i,; d,e · · age klauwen v,an d._e dt:ank- 
sl i,ii ,te, et 1 o.~iJ.,è' bie rb ean; ij f- 
a•~~d e te1ieclht ko'men. A'lls om.- 

e brouwersgasten zieh met 
subsid1e aandienen als ~ulturele 

. 'jg je "nl.e.t:-gel:mp:0J/t.:tt1.e1t..<t 
tt-tlone.et volli.4 li." (2i). 
n e"t"ein au,uîr d1e 1)7 e :v: e 
&e stuaen~enk s~~~t, 

e chelij.ke ,in h e wes- 
t een ~e.rgelijk. oon 

op,t.oclt:t' aa•n . ! : T. 
o t 1,a,n h,e e on:g;, in- 
m <elJJ e'm·á,a;l g,:i,·e n u•n - 
r geweest om d 

me.t 1.nke ko ijn thuis te k , 
en · uur 

j ,. M aa,nd t 
,sit a è1noe 

· eb s·e 17 
de ,vui:lnts ,e n de te 
sc'he rekon t~ukti.es te ver..,ijzen. Zon- 

. ' ' - en der e,ni,g P 
gen0e1ij o,m og 
v·lJ ~,r d e s •n 
fout. D1de 
uitg~ng moe~ten e~ ~og figuranten_~or 
deo·aangetràkl<en, N1et verwonde~[1.Jk 
dat e,r via,n eni.g akter~-n - en e,em s•toet 
:h tn)i'eh een d,r'ama,ijis•c11)_ g,e\b,eur,en:!. - 
n:i. ets' te bes p·e·u-r e·n v i ell. N a•uwe ll(.J1ks 

11 

. n d e. ' l.,e u.,v,e.fl'll ,e r.6 a. ~ 
·· . 1M,a-d. Ordeloos, al- 

. . geen ereplaats op de 
· nnen ~emachtigeu, en 

lank was men blijkbaar 
k enu~ Lge 
, a1ky, oen in 

l'ietti n de 
t door el'kaat. 

r boekje bij de 
s1to, :, . p het gewone 
iJi k ikem wa,t ,daar 
e g e n1 s. "doo~ 

e .e. u,t1,1.t: e 11 /IJ h errrd g <>. z e..t" . 
G w r z et dit leer- 

o 1. me e 
·Il t n u la.g- 
. &ilenr f ilnis- 

m.anne.n, k en-voor s ,2a~ht 
tege·n het ast.ale k r d•ie 
met g_rote behendig ngeboden st~l- 
la ''s konden -,ms,tg,raa4-e·n, Tocih. ook enig 
á!ll)l!,aus ,.,oor e:en, f<ie'.iie mi.a~•e,;Jleeull!se 
m·aa!fc! die té' laat de· b.a,bys1.t '· ge- 
beid en dan "!'.áa.r mft d·e 'bug de 
stoé,!:: opstap~e. of vo,ol'; die v ij1<e. 
v· · . huft ~ e r- 
l!J !1'4 !l;•n '. 
s to ls ~n- 
gen van p is en. V at- 
ten~e wonden aan hu r 1~ net pu- 
bliek lieten zien, stoe1:"e Duitse. 
keize,r h,et'kEl,~ \\l'Ok e,ein• k;i.,nd ,y,a)'.I d11i,e 
het m-e is j

1 
e J.Li ·~ h a·a 11 b 1;!:U>r E. l'l·e•t 1"o•n 

niet op, dit arcificiiJe gedoe, dat in 
al 2,i-jn oppervlakkigheia niet e.ens wor- 
telde in e · - dit.ie of in het ve,re- 
nigL,:1g.sle11 elfd,e am,a·i:eu, in 
d•I!. -s>Jl:Î!,e•h r.e : h,e t w•. 
klit-tt·e ove o a,an d Stte 
overîge. ak e wij t ~ 20 
en 23 mei otecl.d. 0m 
nog ièts t arto · ,e, 
'Bij 9~611.e ;. w~rl _:e~ 
geen Ï!S:-ijz 17 W1'e Jll 
karto•en na og in nden w'ou 
krijgen was ezen ;i,p. enig s1>·èur- 
we1:"• ten '-''an de 
s t•<!-1 vo l,g e:nè! e 
~e~, 0 

('I \s 
L 

-en • 

. . . . . . .. 
0 1 1 : 



'ZORG 
- 

at het OCMW zalf (via het St. 
razieke~buis} voor het eten in- 
1 heeft zij aan volled_i.ge kon- 
over de barilidin8 van ttet ete,n: 

d t aat toe reRei!ltng te li::ouà,e•n met 
~ ll è 11.h-~nd é 4!,i,ë te 'Q. h• er 1a n,g:e,n s ) van aa 
bajaurden. Naan deze thuisbe•dreling, 
kunnen de b.e jaa'r d e n e ok gaan eten in 
het rusthuis F~biola of hun warme maal- 
tijd (die te-r plaatse 2: · - 
maakt) daar ~elf gaan a 
nadeel van d~ thuisbede me 
maalti1•den ' dat men o 
tijd h•eeil ma,arl t'ä,.fi,de· iè- 
ren. M~11,s ware 11,e'.t , 
VOOli bei) d e Le.n van n 
althans, de b,e-reidi!ng t ,u,- 
wen aan een aantal huis r- 
spreid over de gemeente 
voorbeeld van de Limbur a- 
ders)? 11...et V'f;aag,t geen a- 
s er u k t uu r , is, v,ee!L go e t- 
mu l e a.rj; d.e onde'lllin,g-e ni;_. 

~huisvg ~g wor~ ~or het 
Wit-Gel ·s g-e da-a bepaalde 
muc.ualit . . (socia som- 
mige libe-rai-e). Ook h eft al 
jaren e~rr egst er in 
dienst. N ·eko naar 
een be le u,1;v,em 
wij te r n,c•e,nr 
Îtrlj<m '• m~e . . e'IT~ 
p l• è ( ~) d ià e.n s't, , 

ie·nst is een 'die1n,st vo.o.r 'be- 
ie ~ic·. ~ • • best llunnl!in 

·-· , aar erk n éie t mee.r 
aa:nkun,nen. De komt 4 uur 
l!· e.e'k bij e de w,e, e.!J.á.'."!kcSe 

ze po,e 

' 
,g 

e,nkele ja~en 
· tieve verme~r~ 

~ering v~n de rlená.ng a~n huls 
voo r bejaarden. n.e n deze ga-ng 
.v,a,n zaken all oe j u i, 

enoc orden 
cent à,n,i: sie 
:Jleu be·'ll t t 

!i,,g o voor -. 
j e k c , .a.t d iic h.t a r bij 

óe me rrs e n s t a an . Q 
(_ve11.volg van _p. 3) 

MAT~J, MATADA 
WOJt.de. ' U,- 
./>t~ll , l:i1teJ- 
v,e;n ,i. n d s.n 
die 4c l<'e.r e1 zeg- 
gen. aa T s.p r ak e ge- 
bracht woz&en op het schepenkollege. 
lle wijk v,an. haar kant beloof;de de 
schepenen op de vingers t e- ltijke·n. 
En dit . ijnlá.jk aea fu.nkt:.ie 
gewe ,ebat : late,n zien 
dat d het 

He,p 
ans 

" olleg e, 
d e ba t, "'aren op 
odat o·verleg 

; fJ: "'''< J~ ~qq1 t 
Woe-nsda,g, !'8 m.e,i oi,ga,ni•see• 
Wer,k to z e,n,w,e,rk in,g G,r o o t-L•e,u · ,n, 
a·'lîmenwer:ld.n,g m·ell .:Jong,aren• -eizk, 
de ABVV- eri aGV-j,ongeren, Ae 
en de j e ug d'h.urdrz e n , een doot;-ho{i v o o s: 

i .6Clioolve11.la.l,.e;ll,,6. Het d o o Lh o f moest .i de laanstejaarsleerlingen "'eg.wijjs 
i'f maken in liet d,oolhof :van m.ogelijk- 
;; heden n umanioras,ttu.diës : ver- 
i der at 1ger- 
l d'Ï.el}a,t, ·8.11 
'!! ' ' 1 

"' 

1 
1 

l))O,g,e1<ioj k wa,s .gew,ees',t) z.Lc h a c h t.c-r 
d'ö? :Jc.ol1l.eg'iaal te a.e mesn beslissingen" 
·,g1l -.,z·ulk een debat. k ü rm.e n .zij d u.s 
enkel lu.i./>te:r.e.n. Dat die ho..'..Ce.g.ia. 
lUè.Lt slechts een dêeo11. is, kan je 
vet nemen in de wa,td·dgange.n. Zo kan 
je ook de gedane belofte van burge 
m~e~ter Vansina begrijpen. In het 
ko.llege heèft Led e r e-e n z),jn b.e voe g d> 
ne·i:.d : Hama Ls : 0n'(lerwij,s ; V•o.n 
Rov.e ,, Ku-l c uu r ; IM·a.s·sàrt : Ruimte 
lijke érdening ; Sptocke&ls : Opèn 
bare r~erken,, .. lfoör-dinatie : Zo~k. 

, o moe- 

V anà<fi o I< t o'b er o rga,nis.e er c. •WWGL op 
nieuw kursussen v~o1i doppers. Wenst 
U meer informatie o~er deze kursus 
s-en, richt U dan to• h•t Ooppersate 
lier, Brusselsestraat, 65 

'3000 , 

i :!'•dien~ de 

Waa,:,de Di.j lepaard-ra a· 
Gelieve ons te verou 

voo,:, ~it làte antwoord, 
•ecb te · mere.r da,n a~ll 
v:anda. 

De aa1t1om wii,j o.n11; al!, 
ni~tt e ve,:,nieuwen ie 
1) b.e at wij van oo~d•ee 
dat h epaMrd meer en. meer 
weg op,gaat van een tendentieus 
nat!iief 1inR~ blad. De gespuide 
t i eik · · en eo-marxia• 
t i cl ma,ni,er va,p 
de 11• rii.:j,s,che 
&c e mani.er, 
Zl,01 li anboop, g,e- 
z a, vo or miil!dh-<!id· geen 
P t De d,rupp-e1 d:i:e de 
em open was het artikel 
over d.e, .Xa,al Aktie Kom,i,ttee=netoging 
van november '82. Dit a,:, :k on %0 

· " of 
ii,k 
-leni 
B·ut 
e:tifer: 
g.roep 

a:;egels 
alle e te pa s het hen 
en hun plut'alisme past. Bovendien ge- 
tuigt estberui!J.i,n,g en een 
gebre ch t, Vl.aaqi_s tot fa~j ies- 
ties !1,ise,ré•Qc (4J!L j!an nt,et 
s.u b,o i 
2~ he· men (Jst eg,en 
t·oe•s t ,e·beurtte e) a- 
geert .ziens nog en 
vrijgeleid.e geeft om p fbe- 
leids)mensè.n aan te va is 
al leèn ma:a" een bewijs van j oerna-J.iis- 
l!.ieke me d.Lo k r Le e Lc en • . n t a kt , 

Wij hop,e,n v a n ha,r i!i le- 
paa rd zijn ,po,te'(I, w·a,t zaJ 
zetten enzLj se 
watertj onzen •ij 
graag b e bes her- 
zien. 

Ho o.g a c h t e n d , li,u•k im A•n.dré Collét 
Martelaren1aan S 
3010 Wîlsele 

Ve. 11.l ' . 011.':tj,u va,n H:e. , : .. pa,11,,11:d 
zijr,. u ~a,a,n 6ia.,p,p, ,i /ile.:C 
te. z e,n e.'Z é b,4i,,e. 6 : ,,,, xi6-- 
:t,l.6 e l~e. . •r, r• ~11..i..t.t../>IC. h •" 
"za.de.n _ a,1;1./ioo p e.n lt ., .• ' 

· j awadd e.. W.e. /ia,dde.n e..11. g e.e. va.n 
dat He.d: V.,i,j,le.paOJt.d zo ä 11d ge.- 
a.nalyi; e,e.Jtcf we.11.d e.n zo a.u ..i é-11.ie.ux ge. 
nome.11 we.11.d da..t: he.:t he.n :to:t i<11tn•lloop 

. . - · ~ de. le;z · · 
te. ho e,k'. o 11.6 
on n,g,m e,n • wa,n;.t 
a,b Ó n tt,e,m :d•n•o - 
wqo11.den u.ttu.- 

:t.i,.,u. va1t T 1,1,K e.·n VMO 
n ZÜ1,6 te.11.u.g. iJ.g. :lle.e.e.n:te. 
ont VMO be.wi;j.6,t ~11.ouwe;n.1 
dat n.le.:t á!l e.e.11 11011.:thodoxe.. ma-.1t.x.l.!i:t 
len.ll1-<.4:te.n"' ·e.,t zo ov e.:ll de.nl.,e.n. 
Me..t éle. l>ympa:fh.i:.e.be.tu.i.._g.lng a.a.n het 
adli. ,e·me..er.6:t , . · j,,n we. 
a.tt. . Ma. ,e, g:11.a.aig 
9 e.k n,!,i.n, a•k,;i;i,e. n;aa de - -og.i.ng 
om ngza &e.& 
d ~ e.t Vijl e.pa.a,1td, • '. in 
d,u k11.e. !i:1t.e.ng,ei11. Va:t ·d.l:t enkel 
een a.anltûd-kng wal,, be.wij,e.r1. de. Jt.ea.k; 
t.le..6 van ~e. 8~11.ge.mee.6:te.11. .- a.r,.d 
met de. ak.t.le.g11.,oe.p 11.ond dt· ek./>e 
.6 :te;e.,nw,e.g, &._e. ~k.tie. van la., Ve,J1,- 
ke.,u e.~t6,e.16.ile.e.,nwt>.g .le6 
na,a•11. wg vwn !i jr/lfaf. . a.a.ll.d 
• • • !:> ;tà-:Ji.11,,e. hou.&lng • . de. ' 
bu,11,g,e; e.n d,e; me.e.11.de.Ji..he:,i,,d .te;ge.11- 
0,vu e.pe.n e.n de. oppo'8.l;t.i.e; 
ld.le. in 6de. zak ge..6:tok~n wo11.de.nl 
maakt he.t on.1 .6.te.ed.6 ,moe.i.t.lfke.4 om 
TAK.tvot .te. ûjn te.ge.novu de.ze; bele.i.d1 
me.n./>e.n e.n om nbg po.6.l.tie;~e. 4.lnee.n 
lu.lnne.n ./> ch1ti.jve.n ove:ll he.,t g,e.mee.n.t" 

1be.te.iä. 
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