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GEMEENTEFINANCIEN 
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V erleden jaar schreven we: "1983 is de eerste krisis 
begroting voor Groot-Leu 

ven, maar zeker niet de laatste". 
Deze woorden zijn inderdaad 
oewaarrheid geworden. Ook dit jaar 
,zal èle !Leuvenaar de riem moeten 
aanhalen @m de stadskas te spijzen. 
':Clat is de tol élie betaald moet 
worden voar een onvrer,antwoorde 
inv~ster,ingspolitiek van het ·stad·s-,. 
bestuur , en voor de wanbetslingen 
van de overheid. 

~ok dit jaar moesten wij, nieuvs 
gierig• Dijlepaarlen, het nodige 
geduld oefenen a Lvo r en.s de 'eerste 
b~alzijlen van de begroting '84 
onder ogen te krijgen. Waarschijn~ 
lijk zijn de moeilijkheden v a n- de 
meerderheid met haar jonge achter 
b.an (de CVP-jonge-r:en verzetten zich 
tegen de belastingsverhoginge.n) e e.n 
van da oorzaken van deze achter 
stand. Burgemeester Vansina beloof 
de alvast een verbetering voor de 
beg-r:oting 185, deze zou nog dit 
jaa-r: voor de gemeenteraad k~m~n. 
We be.b,ben h@t da•n ook metee:n in 
•o,nze .ag!!nd•a• g,enotee-r:d. Voor onze 
nieiuw,e 'l ez'e r s b,egi,.nnen 1<1e äLv a-s t; 
met enke-1e li·eçlini'àcbe. termen ud c 
te 1te;1gen. 
In d_e Q'egM,,tkn•g '8·,4 vimd j•e ~e,i;i, _ 
raming v a n aêl.:lé uiceav,en 'e.n s1.ni(bom- 
's n e-n van d e stad l'.:,eu,.,en tifden,s lj,et 
j 1!8?: 'jl¼. Zo ',n beg_rofd,ng be~,ta.at 
uit verschillende delen waarvan er 
vooral drie zij,n die OI\S interesse 
ren: de ltoptabeêl., de gewone e.n à,e 
buitengewone d~enst. 
De h.op:t.abe.t b e v at; de o':'ersc~o,t.t,en 
en de t.e k o r ae n van v c r i.g e d.-i..enst 
jaren. In de gewone d~~nó:t. zitten 
de uitgaven en inkomsten die een 
jaarlijks of te1t,.~gke.1t.end ka.11.ak~v.i 
hebb,en: bijvoorbeeld de inkomsten 
uit belastingen, de uitgaven voor 
bet personeel, ..• De bail:~ngewone. 
dienó~ daarentegen omvat uitgaven 
e n imkom,ste.n met een le.nmai..i..g ka.:. 
1t,.a.ki.e.1t,.: het gaat hier h o c fi dle ak e Laj k 
OE investeringen in openbare wer 
ken, sn,ortin:firasti:ruk.buur, 

. rtj~ Stáait 
sleef.lf~ betaler. 

BEGROTINGSDEBATTEN 

LEUVEN GEBUKT 
ONDER ZWARE 

SCHULDENLAST 
he.:t. taa.:t.je gekJt,.&gen dan voorzien. 
Nog• een paar in hot o e g sp'rin.gende 
cijfers uit de koptabel: Leuven 
ontving 27 miljoen fr. meer dan 
vaer·wacht aan dividenden van de in 
Eerkommunale Iverlek; de belasting 
op leegstand bracht 9,2 miljoen fr. 
meer op. Onverwachte meeruitgaven 
waren: de intresten en aflossingen 
van leningen van HUCRAL, een inter 
kommunale huisvestingsmaatschappij 
(14,1 miljoen) en bijkomende ener 
g~ekosten (5 miljoen). 

Voor 2.155 miljoen inkomsten 
yoto-r· 19'84 v oo re i-e e m e.n , il, de gewone. 
d.lg.1U1,t, 2·/ 5 5 111.i..t}o e,H 411.. ,i,nlaomö-te.11 
en :212? m.U.jc1en 61t. tt,t,.tgave,1. l)at 
bet.eken:t dat 1984 afs luie ,m~t ee n 
ba;(;.,ig Ja-ldo van 2 7 mLtjo&l'I 6t,. Wan 
neer men echter rekening houdt met 
het tekort van de vorige jaren 
(- 92,8 miljoen) komt men tot een 
al-ge.me.en ,telz,01t,.,t va.n 66 mi.-ljoe.n 6Ji., 
Een overzicht van de resultaten 
van de 1aat.ste jaren ~aakt duidd 
lijk dat Leu~en er met moeite in 
slaagt het gat te dichten. 

I ( zi.e :t.a.b e,t I I 

Aan de oll-tva.ngó.t~nzijde. onderkent 
men drie grote sektoren: p1t,.eAta 
:t.:lu, ov e.J1,d1t,.a.c.ftt en en A e.ftu.ld . 
De plLe.6.ta.tiu (dit zij,n de huur- 
ge Ld an , enti,eç~e,lden, de opbrengs c 
van d·e- v.e·rkoop van publikaties, ... ) 
vorme n tr·aditieget11ouw de k Le i n.s t e 

gs te.ng-voep. Voo-r; 1984 brengen 
staties 73 miljoen fr. op 

van ~e totale ontvangs 
s de verhoging verle8en 
aantal tarieven is 

en$ektos sinds ve•laden 
daten. 

van de in'komsten 
• (Jo è:1t.dJ.a.ch'-te,n d1 tie,,_ 
be1a~ i;_;i.ngen .,en t,e, 
c,'inaant,efond,s, ... )· 

-Voor 1 984 is deze sektor g.oe 
1.9·21 rn-<.tjoe.n ~IL. i.nkoms ten, · s 
89.,-16% va.n de: to.ta..le. on-tva,ng 
80% v an deze overdrachten lto an· 
d"- hog_ere overheid en dat is e.e n 
D.!l1obleem. Verleden jaa'r ontyi~g 
ie.uven 11~ mitjoen 61t,., mL11.de.1t dan 
voo-rs-peid. En dat omwille van. &e 

·ac;te~stand in hét verwerken van 

IASEL-@) 

dossiers van de oational•e admini 
stratie. Ook hat aandeel ua~ de 
stad in hec Gemeentefonds gaat 
achteruit: was het Gemoencefonde 
ge î nd e x e e r d geweest don l1ad, d,;t de 
atad Leuven sinds '78 261 n1,l1oe~ 
óJt. me.e.11. opgebracht. Tegen d?=~: 
toestanden onderneemt hec lul~ r 
gemeentebestuur w~iniR of 7i ~ 
voorstellen ·van de opros. • , ,n 
zich hiercegen akti~f tu 
stranden meestal op Jo 
me.e r d a r h.a i d • W.it tet 
dat de~e mecrderh~i it 
de.rma-al h a a r 't o e v ' u c h ; -"O 
c o t beta.J.t.i.agövll'!.r.09 01gc,, : J • :.«r. 
vullende persooenb~losting &ti"gt 
met I X. tot 8 i:; de: c p c e n t Le-e-c r. 
op de o n r o e r s n d a v ,vrh tfi n 
den met 50 v e rh eo g d , . 

a I zie ~abet 2 1 

Als laatste. s t: k tor v "f' 1 1-!. ,.. i"\ tv a .i - 
aten oóte.ren wade s~l•~ld (dit 
ïij~ voóEham~lijk d~ divido11d~n 
van Ln c e r-c o mmuu a Le s ) met. e e n ov 
breng,s t van 1 60, 7 miljoen voor 
l 9 8 4· ( ~ 7 , 4 6 ,; v on de totale on c 
van-gs ten). 

■ ( cie. ~a.bei 3 / 

Schutden genoeg 
Aan. de u.U:ga.ve.11.zijde onderscheiden 
we 4 grote sektoren : de peJt.so»eel-6- 
/20-6-~ett, de: 111e1t,.k.l11góltoö:t.e,t, de ove1t 
d1t.a.:clt:t.en. en de öehutde.11. Samen 
z{jn ze goed voor 2. 128 mitjoen 6•. 
Merkwaardig is de evolutie op 8 
jaar tijd van het relatief aandeel 
van deze 4 sektoren in de totale 

· pu-6 o 1tee,.ló ko-6 ten z.lj n 
geza.h.,t, -ten vooJtde..C.e 

&n t• 5 %) en va.a 
(+ 1 % ): dit be 
h:o-g-i:ng. van de. u..Jd: 
d h&e6.t om pe~.so 
n, ma,a,:ii, tl!CJ,l om ,ln 
Il &il!,h,;{;ez'll•i'lg,e~ ma..s - 
J1 {en dit Yaak in 

,o~,ekten) em om de. 
ain liet 0,CMW te. vu,t~ 

tor schulden is nu al 
ijna 30 % van de uLtga- 

Dve~z.l~hit va.n de 1t,.uul:t.ate.n 1980-'84 
( .ln nL.ll j o e.11,en 61t. ) 

r- 

Rek. '80 
Rek.' 81 
Rek.'82 
B,e,g,r . ' 8".l 
Be,1n·. "8'4 

Re-s u h t a at ei,gen 
a-an het diens,tj,a,a,r 

47 
IQ6 
170 

(f<S 
2, 7 

Resultaat 
vorige ja-r:en 

+ 265 
+ 1 63 
+ 55 
- 107 
- "9(3 

Algemeen 
resultaat 

+ 218 
+ 57 
- 115 

62 
66 

van de be.ta.ngJt.-i.j~,s~e ove~ 
"82-'84) 

n ,1t,.. 1 



■ ( ûe, ,ta:bel. 4 ) 

De ./L6~1iJ.1,teri (d,it z a j n <Ie 
!L,c.n• en, Y a'ka,n;t ,n, P. a- 
tro dtagen,... gen 
dit 2,4 miljoe ,69 % 
van le uitgaven. Van de 
4 uitg ektoren is dit de sek- 
tor d~e t'tlssen '76 en '84 het 
Jn.(.l'l<S.t geste~en is. 

■ ( z.i.e.. llabel. 5 1 
Een versoneels- 
sekt v,ü1 de 1;te- 
de.U e z Le OP VII,!) 
De e v e û z-u e Le ov _ ervan 
naar d - · ale omslagkas a;ou, 
volg eringspl~n, een bij- 
k.om,e ing betc_e'kenen van 
3 7 m' Of a,e,ze o,verheve 1 ing 
~a1 , een an d.e.n p-a a-r mc-uv e.n . 

·1Aäêt:. 

Oo.k de ei:indefa.a.11.,1, pi~é.mi:e 'g; komt 
in het gedrang : de uitbetaling 
ervan wordt afhankelijk gesteld 
van de evolutie van de stadsfinan 
ciën. 
Voor de«1e11.fû1tg<1ko<1.ten (d.z. de 
kosten voor verwarming, telefoon, 
papier, po'rt, ... ) heeft men dit 
jaá~ 229,6 miljoen uitgetrokken 
(• 10,79 % van de totale uitg~ven), 
72 miljpen (bijna 30 %) hiervàn 
gaat naar energiekosten die t.g.o. 
'83 zomaar met 16,41 t Jtijgen. 
De derde grote uitgavensektor zijn 
de ove11.d11.ach.ten (d.z. de toelagen 
aan verenigingen en partikulieren, 
de werking~toelage voot het OCMW,.} 
in totaál goed voór 304,4 miljoen 
(= 14,3 % v.a n de totale uitgaven). 
Deze sektor is de laatste jaren 
gevoelig gu.tegen,vooral door de 
tekorten van het OCMW en de open 
bare ziekenhuizen. Merkwaardig is 
het toch t~ merken dat de stad dan 
vooral op 4• .toelagen aan ve11.enigin 
geri bezuin.i.g.t (- 15,52 % t.g.o. '~3 
daar waar de v o o g d Lj m.i n.Le ce r een ver 
mindering met 10 % voorschrijft} 
i.p.v. haar OCMW - kollega's tot 
soberheid aan te manen (en niet ten 
koste van de steuntrekkenden A.U.B.!) 
Laatste zware scktor van de uitga 
venzijde is d_eze van de óehu-ld,w: 
621, 7 miljoen (~ 29, 22 i! van de to 
tale uitg.av,e<n'.), waarvan 42_4, 7 ~il, 
joen g~an naar aflossingen en in 
tresten op leningen ten Laste van 
de stad. 5-0 m,ê,l.joen (43,6 miljoen 
debetinreresten en 7 miljoen nala 
tigheidsinteresten) zijn bet gevolg 
van de 1;.f.eelt.te 6inanuële tou.tand 
van de stad, v e r o c r z a a k t; ze.a Ls r e e.ds 
gezegd door laattij,dige be~alingen 
v a'n de ove_r,he!Î!d. 
De sektor schu1d is sin-as 1976 j a a-r> 
lijks met gemiddeld 21 % ~estegen. 
Dat is het gevolg van onv:e,i,a,ntwoor 
de investeringen (Naamse straat, 70; 
St. Geertru~-abdij; Tiensestraat; 
Oude Markt; ... } in de jaren net voor 
de verkiezingen. De schul8 ontwricht 
do~r ha•r om~ang de ganse begroting: 

vo o D we rkin,gs,ko,s-t<e n en p e·rs oneer s- 
ko sten is er gewoonweg geea plaats 
meer. 

Investeringen: een mager beestje 

Rest nog de buitengewone dienst, 
waarin men d·e investeringen terug- 

Ev·o:lu/U.e, van de, on.tva.ng:.s.,\';~hó e..ktoJt.en 
en 11 et. .ln de ::to:ta:.e.e o ntva.ng1; te,11 ( 1 16- ' 8 4 l 
(.i,n ,n 611.. l 

vindt voor het jaar 1984. H~t eigen 
dienstjaar sluit af met ee,~ nega..tl-e.6 
oaldo vari 4, 8 -mi!,joeri. ,Gezi'en eièh ter 
het positief resultaat van de vorige 
jaren, komt men toch tot een poói 
tie6 algemeen Jt.e<1ul.taa..t va.n 12,8 
miljoen. Sind's verleden jaar is het 
investeringsvolume dJt.aot.weh ve11. 
mincte11.d. Voo-r 1982 had men buiten 
gewone beg~otfngen van 6,0,0 miljoe,n 
en meer. vo·oi: 1984 werd vo o.r 184,8 
miljoen uitgaven ingeschreven. Men 
vervalt van het ene uiterste in het 
andere. Als grote projekten (meer 
dan 5 miljoen) noteren we dit jaar 
- aanleg Groefstraat : 13 miljoen 
- verbeteringswerken Trolieberg : 

27 miljoen 
V a a r t d i j k : 
30 miljoen 

- vernie11wing dak K. Albertschool 
ó miljoen 

- sanitnir. e Le-k t ,ei 1.:1t. lift 
~ul~ur~~: CEnt rn : i 4 m1ljo~- 

- st~ddtUDS~~ko~_t re·:~J~2C~e 
Van DaPlc~~,,~~e : ,l m~ljoEJ 

SCh(')pen zonder , oer 
Tijdens Ju f•\:ir:i.. ! • t: c..t:1:.-F. :.~a 
14-15 o.Lirt • I..M.• . • , . ., 1 
Qce~dA•~ai<l d~!~ l~; L ~ ~~-d~r 
als een blo} ca~ hd~r been bcschou~de 
Gan VlJ-: .. n ! rh: - • .. r b e Le i.d uit 
de do ~ea te doa~ a~. ~e Yarlcden 
j ae r v n n S-tJmruige._ sc.h,· p e n e n n.Jt} a e n 
■oort L~l•!~y•~rklarlng ce ~oten 
kregên, Wdu net dit jaar noppes: 
de schepenen zouden goen verklarin 
gen meer afleggen, maar enke~ op 
vragen antwoorden. Dit ruikt zeer 
sterk naar bepaalde theorieën van 
de heer Devlie•, die steeds geneigd 
is geweest de spreektijd va~ de 
raadsleden toi een minimum Ge beper 
ken. 

Door het verleden getekend, 
voor oe toekomst ge!-:erend 

PR OVERDRACHTEN SCHlfLD 
nom,in. ; n % nom in. % 
tiedlrttg 'll-. 0. Öi 1.0. bedrag T. 0. 

RMö. 'Hi a 8, i7 S, 96 8,, 1,2. 
Re·lt. '78 41,4 ~, 76 8, 1'3_ 
Rele. 1 80 64,5 é, i78 9,48 
R-elt. '82 73,9 ~.!;(, 9, 1 0 
Begr. '83 73,2 3,58 7 ,"3 5 
Begcl!', '84 72,8 3,38 7, 46 

Van Mellaert (SPE) verweet de CVP 
zich op sleeptouw te laten ne~en 
door de li~etaae partner. De begro 
ting '84 was volgens hem getekend 
door het verleden •voorde tweede 
keer krijgt d·e Leuvenaar de rekening 
gepresenteerd van de vroegere domme 
rit ('77 - '82). Hij hekelde vooral 
de aard van de gedane investeringen 
(onnuttige aankopen van het 0CMW, 
h-e,t s c r u k c u.u r.p-La.n-, •.. ), Ook äe Ban 
ken h•a'<iden sc-huld aan de moe.i.lij~e 
Iinanciën : "W.aa111;0111 zel.6 ri.i.e:I) met 
een 6pa,vd1.a<1 be_gb1neri ?". Hij stelde 
de meerderheid voor af te zien van 
e e n resem nutteloze p,roje'kte'n zo-a Ls 

W,ERKiîNGSKOSTEN QV1ER!lRAC'll'l'EN 
nom. % T.~. nom. % T.U, 
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~en en « i c.h insme,e'r;den mee .e en s-p•e-- 
cia+ · 11'S .g.:i,,n•ge:n ,oe op 
e;en n en i;iepe-n: 
" Q\/ n.a-a r de s a.b-a t,t " 
Eo a s tLg lde·ecîd·e. 
de m ~t, sme~rde zich 
á n., p· . .,?Cem i;r, ril'r,: " Vó1V1. 
heg en h••~• naa~ d• sa~ktr•• ln 
t~-elke v e r h ak.ke l de c cu s r a.nd ~; j d a.a r 
a.a n b'e Land is, h o.e v e u llrf= ., .,i ~ · i• ze 
ke:r rti~:t t: e, v « r t e L c :- . 

/\.'1 e'\r,en tti.etPdsg:.ari/ · r_,. •,t,•#o.. /o-,,,gè- 
man was ae.J"i st\.d!i.!ï,t 11 - ... :JS 
Agrip.pél. Van Çe~,z pr o f e s . .=:•:,l' ..!._J.. àe 
L.euvense un i ve r.sLr e Lc wf~t men da.t. 
hij ziel': mf'.t t,;,,v.ena:rià b.e.s Lg.h Le l d . 
Tbgn Agripp·~ ~oo~ ~n'·-~le J~~-r• p 
reis m&t:.!St 1 cl "1;-.s: ~}? J-t-ttóerit _1; 

s cu d c e r k-amc r- :....:, dta r-o î e s s-o r b i.a-: 
n e.n t. e e r s t e w,.e. zJg (,.J•a.s 
he~ 1ji'h~gon 
~~- ~ij 

e.r d er 

_ '0 0 i:-~t 
d•e 
àe 

kwa-m • 
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b-ou.w,g,rQ·•nd ~lln d!,, \',uu t, en. ee-n huwi, 
kont ra-kt ~<àn u:i."'u~ slachtti-1.1,i-~ wil 
bo·u,.,e-n ( Een ver is& on't.we r p , ,.w.aiarlHi 
-d·e -pr,onrocor o et cud e , · · s 
k.,:. 



HET SWINGENDE OIJLEPAARD 
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H muo's Rock Rally ,is een 
soort talentenjacht voor 
Belgische rockgroepen. Ze 

werdt elke twee jaar georganiseerd, 
In \lerschillende steden in Vlaan 
a~r,en vinden de "preselekties" 
plaats: wie daar overtuigend 
overkomt voor de Humo-jury, mag 
naar de halve finale. 

HUMO'S ROCK RALLY 1984 1 N 'T STUC TE LEUVEN 

BROCKSTUC-KEN 
BETER 

Va.a.A WMdit eê11 .e.a.a..t,1,.te ,1 e.e.eh..t.i.e g è. 
ma.a.kt: w-i.e da.a.Jt. d o on. de m~zen Vlllt lte.t 
ne.t gV p.t, ût b1 de 6-lnltte.. Ve Humo 
/!..Ucten vette.,t da.11 von,U:<1 en be.!>l..ü.1 een 
u1i,e. de. h.ome.nde. Z [aa»: gé.é.11 fv,.<.t.i.ek «e: 
i11i;e;;e11 lte.e.6t. va.n hw1 bf..à:d ... 

We s c h r i j wem v,rijda,g, LG maart. Voor 
ons de betonblok v a.n 't Stuc, die (te 
prakcisahe o-rganizatie v an de laatste 
preselektie op zich genomen beeft. De 
muzik ren zènus,achcig mei: 

se instrume'!lten. Sommigen 
n ch ove~ hun deelname, 
er an ,o"ert\ligd dat ze 
c .e n dan. ~,in_ne.n ... of 

ze doe . e klok tikt tergend 
t-raag o, momenten, en de bar - 
èn des· tenlobby - doet gouden 
zaken. 

Als a.nd e ng b.e-c h-t en ( ''ma.tut 
IA/,k j 1/. )?,(!;:11...i , bt e 11,(te.li; ! " ) me~ 
gen t;jos in, wat o,p zich al 
een r vrolijk, te wezen in 
deze ar11~ 4jden, hoe~~l ... niet ie 
de~eeu sehijnt de ,krizis aven hard te 
voeLen: ofwel zijn ier talrijk 
aanwe e o d en c e groep \ilaa·r de 
re'g e r ,at11e•g,el! n vat o·p h-e b+ 
b a n , -tude11,e n1o1oordLg n,,o.g 
slech enen die - traditioneel - 
niet t gevizeerde klasse beno- 
ren. Dames~ heren paraderen in sjie 
ke lloetie:k-outfic vooirbij uw dienaar, 
d~~ - ee,n donke·r b.oekje opzoekt, 
om ze.en "bp 1!e val1en in- zijn 
0>11d • · ~ A-cj•e" • 
M1aa, · jn hi.;:e.,r dus om onze neus, in 
de se rocksien te dopen, en d,e 
eer~ce ~roep die voo~ de leeuwen ge 
wo11pen vo11dt ~eet M~VERN V1S10N. Géén 
di;um es e u r ë n wiH I ritm.eb.ox, 
waaoli e, - 
ziék d . 11- 
woeé:l e ' 
Cos l · wel., 
maar . e oonlij'l<'hej.id ontbr,ee1<t, en 
deze 011e.ne11s word'e'll te lich,t bev-on 
den. 
llee " rsei, · 
THE ERG 
4te k r IYe 
zeg bèti, ,-.- 
gav ta"l!en, 1- 
erk, Zag ik daar·. - 

e vo'l:gende a•ct, haalt 
• · e oven• e 

teen to·I!. 
g:ewip, Gi11 t"- 

1.e,r, ma,axi te 
aong,a. Dammer g,e 
baaaiet, d~ on- 
j zo'n m · k, 
van U2 - 

maar het geheel woràt wat eentonig 
op de duur, vooral omdat de gitarist 
te veel de nadruk op zijn goer.o~ legt. 
Hier en daar ,n de zaal wordt wat ge 
giecoel. d, ,wannee.r de ouwe r o t t ein i'h 
het v•k - iemand heeft het zelfs over 
gepen<1LuneeAden - ESKAWEE zich klaar 
maken om, n a al dat jong ga,,eld, wat 
meer traditionele èn kalmere muziek 
te brengen. Ze doen dat waardig en 
ove•tuigend,ondanks een niet zo ge- 
s Laag d e s o,n,(j'.k a.u z-e . I!, i nd el ijk o o'k e e n a 
1 ma.da,m die m!lér doet dan er b'iJs•taa11 
voor the took van de groep. 
ln dat opzicht doet MAROl GRAS zelfs 
nog beter : 2 zangeressen, gesteund 
door een beer van een gitarist, die 

jl:< weet waarom er ·· aren 
,on~ewJlukgitaar De 
n de ö1in.ä. zo17•g·t v ste'- 
del'&1te,un<i.rrg van d . l, 
rnieuwing bier, maar ambiance 

van voor de krizis. 
Rn dan is et: GA'B·RIHLA A CAPE.HA g 
TWE l?ROFESSIO I e su-perlatieven 
uit mijn woor t '.{ol.dae'n niet 

111 a,en e · · vi-ng 
fa;r a ga, 

m~J an ook . i e vcr- 
o.or-ä-ov e n . 1 t:Î.cdéet vo ale, 
graag ! 
Doistig van wat voo~afging, baan ik 
: . ,izaam 841 , n aa.n de toog, 

d a,;a" e v e-I d<s 1,,i<g v o o-r 
,, 1ff-/, moe-t ~1<' î!'u& on- 
late ·gaan ... 
ecói BLACK SOCIETY de 

~~al en hec ~odiom overrompelen. Het 
allerminsce \il&t je van de e 
kan zegge · d t ze caal 

z L n ile v 
t 1\ en w J!,tg 
e z ~ •• raot 

·st'1'>u111atel, ons iah.t 
kon tras ce met het 
stel : ee isc a Ver- 
senrikkcl~J e, een be isc 
of cwee, k die oten 
door z.;.jn 'en blaa ·onge, 
~ Q ,slu•n,ge een 

~ een s- t a,'ll g M\,g•e 
geluidimuur d:ie 

/:SKAWH, JLó:ttrp1 .üt !te.t (Ja./1.'.. 

do e r de voorzanger-voor<1c.h1t.eeuwe11. 
d o c r b r ok e r- mo e t; w('rden. - . -De muren 
van Jcrirh\.l ..;., ... n i »r d a a d • .,la ge- 
luidsman krijg~ nat zowaar op de heµ 
pen wanneer de troep de afges~roken 
tijd ovarschrij~t, en dra,ai-c de volu 
mèknop dicht. ~aar ook dan krijgt de 
ze geschifte bende geen genoeg van 
b a a r eigen \;raanzin ... 
N.atuurl ijk kan HJTERrACE na dit boe 
~end schouws~el nié[ ander~ dan af 
-g.a.an , wat ze ,dan QOk glórie.Loo,s d o en . 
Slecht zijn z,e z e k e r ctiac, maar met 
een zanger, die bang is zijn stem 
voortijdig te verslijten, lijken ze 
wel koorknaaQjes, zo vlak na Ecolli 
én zijn discipelen. 
THE PR1MJTTFS hebben hun naam blijk 
b','ar g e st o Lere, want ze brengen mu z Le.k 
è!ie zo up-~o-date is, d•B"b ei: -zelfs 
informatika •an ie pas komt, naast 
de ~inthez~aers. Ook een degelijke 
gToep met een eigen gezicht, en ook 
hier houden we rekening m.et een mog·e 
li3ke plaats in de finale. We houden 
O op de hoogte. 
Hier eind ig_t d,e l a,a t s te pi;es elek ti è 
v a.n die jaa.r,, en opvallend is dat e,:: 
muz Le.k gemaa,k,t werd, die stu·kken be. 
te11 was, technisch en inhoudelijk. 
aan wat ik ooit tevoren op dergelijke 
evenementen heb mo~en meemaken. Er 
zit nog toe~omst in de Belgische 
11oc:1.<, als a,.1le :pi;eselek'tires bat n'i::vo 
v.a.n de Le'uve-n,s'e g,eba,n'1d li-ebllenJI 

1 nm.i.dd e.!<1 heb,ben we ·meelt. veJt.tlO - 
me.11 oveJt. het: ve.11;d1?.1Le ve:.11,toop 
v an de ,tock Jt.a.,U.y. U:i.:t; ~euve,n 
We.Jt.de.n HIE, NEW UII/VE~6R0UNV 1:11/ 
'rERT,!/,l'l,/MBNW, G-tl:81U'eHf À Ci!.~l:L- 
tA en THE flRHOf.'f'F-S 1;/oed g,enoeg 
v o 011, ~-e /tà.t.v e 6.c.na.le bevond e.11• 
Va.a.1t.u-<..t wudu GABRiiELLA en THE 
P~rnrrn:s 1ueu.houdu1 voOJt de 
6.c.na.te. Ja.mmeA g~noeg zondeA 
de. - :to-eli wel V ud.6endce - l0;u 
we~en @p ,te J.û:11.ijf?:~1:1. M,e.u ,;le 
ta.-<.t" voLgem iea,te1t <ln &Uit blad! 



-JONGEREN 
HET LEUVENSE KAFFEE: 

~ ~' ~~ ' 
~ 

V eel Leuvense scholieren spij belen wel eens tijdens de 
lessen, of 's middags als ze 

op schdol' moeten blijven. De 
Leuvense kaff ees zijn zo gezellig en 
de le~en soms zo saai... Het 
fflijl~paaird spr.ak: met de direktëur 
v:an1 Ded'iugenbof, met een mede 
wei;ker y,afl jeugdhuîs De Zja•t, eü 
met seholiérën ofe·11 spij,belen en 
kaffeehezoék. 

AA.NTREKKELIJK ALTERNATIEF 
VOOR SCHOOLSE BEZIGHEDEN 

Zij moeten gebruik maken van hun vfn 
dingrijkheid om ongemerkt schooltijd 
te kunnen verzuimen. Op Redingenhof 
''ontsnappen ze langs de garages; wor 
den. s c hooLp e s s e n of handtekeningen 
van de ouders vervalst; wacht men tot 
de kontrole aan de buitendeur gedaan 
is ... Moonen : "Net zljtt nu eenmaal 
Be.lge.1t" ... Hij onderkent als gee.n an 
der de gevaren van het spijbelen : 
"Mei:i lian bt Jite.c.lit ge.zet1.cltap te.11,e.c.lt.t 
komen, en dat lzan ze..C.64 u.i.ttope.n op 
d11.u.gg ebttu..llt e.n ll.ttlmi.nal ~te.Lt. Ook 
z.ljn de R.eul.lnge.11 :U.iden.s hun .!>p.i.j 
betu.~e.n nle.t ve1Lz&k111,d". Zijn sch-001 
fiantee"(t dan o.o k zeel" a t r e n g e regels 
~o~r spijbelaar•: G6nmaal onwettig 

0p een prille lentemorgen in m·aart 
d·oen een aantal kaffeebazen van de 
Oude Markt al gouden zaken. Om 8 uur 
ih_ebben ze -reeds de handen vol met èle 
eerste scholieren, die net uit de bu.s 
rijn g e s e ap z . Veel koffies, maar h i er 
en 4aar ook een eerste pint. Om JO 
uu r -zitte11 we in de Colff, een van de 
p9pulaire scho'J.ierenkaffees. Een 20- 
1'al: scholieren d•oen zien tegoed aan 
aller~ei dranken; er heerst een 
vr iends c h a p-p e 1 ijk," in c rowdy" sfeer t.j-e . 

enrheid is strikt verdeeld in 
ns en meisjes. Groepjes jongens 
treven zich woordeloos op kaarc 

s,p,e1. De enkele meiisjes ka- 
over n Eakken eve'n 

"j. Een 
eehóud 
t h'àl8:r 
i s·w er 1,;- 

e 
ko 

r g . 
to. . is 
toqghangeà geblazen. S 
8llléderen s t.aren weze,nlo 
uit. Ij.et zijn altemaal j-o,n,gens va-n 
zo'n 15 l 17 jaar. 
Roe,veel aantrekkingskracht h-ee f-r e.em 
kaffeestad als teuven op schoiiereTh 
d:ie eigenlijk in de les behoran. te 
zitten, of die tijdens de middag 01' 
school) dienen t,e blijven ? Na onder 
vcrSJg,i.ng, van de scholieren blijkt heli: 
kaff~e inderdaad de grootste · 
pleister te zijn op momenten 
zich de· apan-nen.de 'Luxe va..n on 
afwezigheid veroorlooft, Spam 

, aad, want de straJä-fen voo 
g~pakt wor~en liegen 
·varilren ~an strafst 
uitslutt~nw b•J •e ee 
etaJ ~Orden de ouder 
e~racht, Ho~yel de 
kant van de school, - . 

h~is Da Zjat ( onderdeel van jeugd 
werk Heiberg ), Lilt inderdaad een 
belangrijke oorzaak in de gèrtn1e be 
t r-o k lee n h'e i.d van de l e e r I in gen bij he't 
schoolse gebeuren, o.a. omdat ■ij de 
i~houd van de lessen niet mee kunnen 
~epa1en. Enkele ~cholieren van 'c 
Heilig Hart : "A;.,\ 40~•n,f.ae tu.:,e1t wa..t 
midden dccdaaa.i zo«dr, zljH, ~o« EA 
minde:\ geb!loj.t wctdcu"; "We. m ~ t~,1 
a.,leen t«i•~e&e., e.n ncte1 r,·. ~e kun- 
1u!.,1 n.iet aH•ie.ó -1.Jt:.. rHJ '! ,,c,g,2L<.jk 
~ b1t •. J" je d. i.teu·~ r.._,,1~ ~ , 1-l, J.i,i". 
Een Le r a a r ::e.s:.. n r:.,"'"• : 1'i'.!.- '~\ ,.,il~ 
mc9._.t.:;!, dat l c.• :,.:,11 6«.l•'\l~•.1 gè. 
ve,, v o o ë~.~ vl. a.,: , t •a .• ~la.a"" h.i.; 
be.paatue. ::a!·11.,,1, ~oai ..•. , ü.; ~e., l.~a..t 

· etekent een dag uitsluifing 
making ad valvas. Na 5 keer 
l•erling zonder pardon bui 
Bij elke bestraffing wordt 

en o• het w~arom ervan. 
.e r e n die v an h u.n ou d e.rs d'e 
wen Verlaten tijdens de mid- 

d he b·ö en ·een w.i.tt te school pas, 
n e.e.n wî,tte m·et e e.n rtodé 
doet". Zij kun n:en dus g,éCm a'k> 
kon t r o.l ee ~d W•ord en. Le,s s-e,n 
an n a uw e Li jk s me•er, omda·t 

eJlke leraar eik uur alle namen moet 
opnemen. 
Om het kroegbezoek in te dijke t 
ae sc~ool samen met ~olitie. D 
-s p-r a-a k is dat de l)Olitie van d 
pa~te scholie~en geen fiches m 
maar hen e.e,n goe..le. 1;,Lgaalll. g,eèf 
c.e s ae n , ~oal• za.-tte leerlinge 
nauw el ij,k"B vo o r . Ondan:ks het 
van èle spoi;thal, die om ond~idelijke 

n 110g altijd nie,t is aa.nl>es,teeil! 
il!ooi; de leerlingen op 7 vei;~ 

p Laa t a e n in de stad moeten, 
n - meèn•t de l\ee-.:: M.oonê'n 

'jbelen in zijn school op 
ia,, Dliit kOlllfl WSl)..rs·chi:jn 
en de aa,nva'tlkelitjke , 

~ een ope.n J;chool, 
ngen zo~eel mogelijk 
dleli.jli;hed•éln nemen, e•n 
î,e b h1n,e•n a e maa>t 
ta,an, h~e€t l;a,tren va , 

•at s o - 
aol\o ,e 

z' oo•k ,m 
h,et woo•r,d, e 

1 - 

l l!i • ! 1 H1 'tl 1 
< 1 . ' J 

~-- 
ij . 
+• .~ .. , 

' t 

-. ~! ~. 

t~ - 
' 

lte.t p11.ag1tamma ge.en 1;pe.l.l11g tee.". Luk 
van l-laes ; "nes: b.11.o.1;<1e.rr van le.1;.1;e.n 
<1t'1.e..k.t d.e. "c.lto.Uu alt.lj d xo«: 11ade.e.l. 
Het Le..i.d,t .tot J;.t1ta66e.11 e.11/06 R.e.uaech 
{e.tt•..to.nd. fe.ii opto.1;1;.lng zou z L]» om 
,&·e .1;efioliette.11. me.e.tt .l1u.p1Laah .te geve.·11. 
~~ll:IL f~,da,t, WMd.t o..l zo lang gepoogd. 
,.l,U.Jic.f:t.:t.en mo e.e men· de. .eee11,.C..l11g 2 11.eett 
pu f/llHloll•d mog,e,l.ij /ah e.ld .tot "•P-<.i b ele.n 

dt dat. s c h'o Le n soms 
aannemen als leer 

l]en aa~komen. Op 
ede leerlingen- 
d: e 
b 

·.e• 
t 
t 
e 

eri:imgen. 
,eren centrum De Zj at, aa•t olie,_ 
!i,nn,enk•ort uit zijn huis wc,;oärt 

wil schoi~eren een alcernatiet 
onder ae vo~m van een soort 
okaal, waar o.a. goedkope maal 
verstrekt worden. De meeste 

1direkties vinden dat een lovens 
g initiatief, hoeYel zij nog 
zien dat de leerlingen tijde.n·s 

· · dag op school blijven. Ren 
· e r s te't : "We w.ille.rr e.11,g e,u een 
om on~ze.l6 ~e zijn; da~ kunnui 

A'.11. de kla.1''· Een andere : "Ik 
"j om ee.n6 va,i 111!.ho.oi. we.g ;te. 

• ook ee.n.1 ande4e. me.n1.e.n 
6cltool ... ". kr ~o 
1Jeda•a11 Otll l!l!n of 
d.e sc:hool aa;n le 
al>r ze ku,nne11 d. 
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M.lj1te. lte.11.an, . 
1 n u.w e.d.lt.le. van j anu.~,l- 6 e.b/tu.all.-<. 'g ~ 
bll.&flgt u. e.e.n .i:1t.te.1tv.l11u me..t 2 ;,.tad;,ge. 
pe:M,loh e.ud e.n, de. he.11.e.it V,lc.to1t Vanlt0- 
v e. e.n tou..lo 6a:!ba.6. 
Laa:t./i.tg&noe.méle. vMw.lj:t l11if d~:t men me?. 
al j a1te.n n.le..t m,e.u he.e.~t 9 e.,uen op de. 
ve.Jtgade.lt.inge.11 van de. Kommü,.1>-l& Pan- 
6-<.0 ene..n van de :Stad. 
Ili be.n lt'U. al me.v. dan 25 [ao»: ge.me.e11- 
.t:e.11.cw.d.1>l.ld, e.1~ m,ou.t me.t1 ee.n aa,nwe, 
zkg he.i.cf'6l,lj:.st make.n van a-!; de. ó.te.dè. 
ti.jêke. kommiHie.3·, we.it11.u, 4an be.n -i.k 
e.Jt var. o•ve.11.'t:u.igd dat ,lk voo11.aan in de 
11.ang,i,ch.lli.R.lng zou. h.ome.n. P.!Lak.tü elt al 
de.ze. h.ommió./i.leve.1tgade..lL.i:nge11 lte.bben 
ec./1'ifi&1t 1 .1, avond-'> plaa.t.1,. Ve Komm.û.ó.le. 
Pe:n<>toe.ne.n ve.'ltga,de:1tl al.tijd t.lj de.rtó 
de. w111.h.u.1t.e.n, Wait vo on: mij p1~obl,e.me,n, 
ó.te.U. Ik. h.an bu:t be.g1t.ljpe.n da..t cle. 
andeAe kommió.6kele.d e.n, d,e. -'> che.pe.11, 
g eme.e.nte.amb.te.na11.ei1, e.n gepenöione&Jtde. 
petc.'6on,e.e..ê.l>le.d,rn, l.le.vu ,ln de. dag 
ve.iltga,due.,n, ffiaa.4 dan moe.t me.tt ook an 
de./Jié.n hu.n a.~we.:,zi:.ghe.id n:ü.t vuw,l'j-te.n. 
Mu. moe..t me.n ook n-<.e..t de.nke.1t da.t de. 
be.doelde. lwmm.l'6b-<.e. vee..t ve.,'l.gade1t.t -, 8 
ke.111. op 5 ja._C1.4 .tijd. Meu.tal bu.taa.t: 
de dag o>r,d e, w,l;t; d:e. 11.e.liui,ê,ng va.11 lte;.t 
v·oo'4b1.f e. i a:a,11, e.11 cie. b e,g11,o.:Un·g van he..:t 
v Q tg e.nd1~ j a,atr.. He.;/; g àa;t d a,n om e.,e.11, . 
ha.tv e. blad ûj de. c.ij 6 edU,, Wattl!,O p w.e.~ 
ni.g 06 11.le..t;, kan aange.me.1t:k.t wo11.de.n. 
Een ve.1tga.de.ung duu1t.t 1too.l.t me.e.Jt da11 
e.e.11 uu,11., 40mm.itge. ze.l6ó maa;,. 15 06 20 
l/1&11U.d: e,tt , . . . 
He~ ve.11.wande.1t,% mij e.chd;;e.ii das; M-<.:,:;1- 
he.e.11. Ba'l,a..s d·e. :S. P-. E. -61t,a.-k.t.le ve.11.wi.j.t! 
da::t ze. ak~ootr.á Wa.b me.t de. ove.11.he.ve. 
l.lng van e.e.11 aan.tal ge.pe.nbio11e.etr.de.n 
n(Wl)t; de. Na,Jtion111le. Omblag'ka.6. 1 n /1e:.t 

v e.11..6.f.ag van 9 /1 2 /19 8 3 e.e.u .l/t .to c.h 
da.t «Ue. aanwe.z-i.g e.11 akkoo1td gcutn, de 
he.e.1t. Batr.a-'> ,l11 be.g11.e.pe.,1. 
112 ha.11 beg1t.ljpe.11 da.t hij en zijn ~o.t 
ltg«',1; z.lah ongetr.u.6.t maken, maa& ~, 
de/1. 1tede.l.ljli me11.& za.e '.toch moe.te.n 
:toe.ge.ven da.t he..t ti.l&,t opga.at da.t äe 
4.te.de.lij ke. pe.,u,.lo e.nka_.,., 111 alle.en pe.n 
-'> .lo e.n e.11 be.talen zondetr. b-ljd11.age.n .te 
ontvangen, :te.11.w.ljl he.:t v o on: de. /Ja.tio 
ria:e.·e. 0111otag ha" fu.,lót omg e..lui.e11.d .l.6. 
Ve.z.e. bode.mloz.e pµ.t van .t;i;e.,i.tal,l<?.n 
m.lljoe.ne.n ka,n n-le.;t ve.11.de.1t do on: de 
Le.uve.11aa1tb ge.vu.ld 1uo11.de.11. Bove.11d.i.e.11 
lte.bbe.1t wij wa1V1.bo1Lgen ge.v11.aagd opda.t 
g epen6,lo ne.e.11.de.11 htrn 11. e. clt.t:e11 z otui e.11 
be.hou,d,en. Vit l.ljkt OM va.nzelóop,te. 
kend. Ve. g e.mu.n:t•e.1rna.d1,le.d<1:n w&te·n du.4 
we..e. iua(tll.O ve.11. h e..t gaa.t. 
Mag .lil u. vJtage.n uw le.ze.11.1, /1,i.e.11.va,n Üt 
lie.nn.l.6 .te. ót.e.iLc.,1. He.t. z.a,l de. obje.ll 
.t/4.v-<..:te.l.t :te.n go e.d e. ltome.rt. 

Me.t ~anh blj voo1tbaat, 
Ho o ga.c lt t(!.nd., 

A11..t/iu,'l Vanzedn.oec 
gemee.11.te11.aa.d•l.ld 
S ,i eppe.'n . ./> t1ta.a,.t 8 3 
3 2 0 0 Le.tLV 111 

Gastgezinnen gezocht 

1ncc1."P:it: 1J"l"I 1, ... ,t 1• 
NaattGC,1~ ~v~~g 1 ~ 
016/22 23 06 

H l.Oi..~ i""'W~~sc:i~v. 
\.,10 Uevo I ee 

- 

111•11111111 
Een naadl@ze piste'? 

1 n i~e.t P1t.ov.i:1tc.,l.aa~ Vo 
h1,e.ln hoop.t-e. men ~-<.nrie.n 
ko1t.t ;te /mnJ'.l e.11 u.-~,tpaH en 
me<t. e.e.n p11..i:me.u.1t. : e.em 
NAÁV LOZE liOfa c.liaa.t.i, p-l.&-:te.. 
He.taM, de. p,l.-,,te. zal 
btij l}bad/1. .te dL I tta.ad 
mQel:t'e.n :te.llen. 
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