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VERDER IN DIT NUMMER 

Denk globaal, 
handel lokaal 
U i.t kon tak een met Agalev 
en de beweging Kristencn 
voo r het Socialisme in een 
open wcvt/1g1Loe.p Gemeen.iebe 
Leid gegr.ocicl. F.en u i t no-: 
digingsbriaf werd overge 
maakt aan de SPE, PvdA en 
een hele reeks nie.L-pnrt.i.j 
gebondi,n groepen en indi 
vi.ducn. Al,1 die de. ae ru ce 
maal is dnl u hem leest, 
dan bent u hLermee óók 
uitgenodigd, l~zer! 3 

Fusie 
van opbouwwerken ? 
üe administratie. van hec 
kultuurminisccric wU de 
subsidie1x,litiek van 
huurt- on opbouwwerken 
wijzigen. Als mlni■tor 
Poow· deze voor" uc l l.cn 
vo l g t , ga,ic <celllcht· n l 
in scptembe,; één <:ro<>L 
t.euveus opbouwwerk van 
s eart.. Zijn deze mautre 
gelen dnn desastreus voor 
liet bcst.:aande buu r t>- en 
opbouwwerk '/ Soke Lo meunt 
van n Le t . In dit: nuaunc r 
zeggen zij ook waarom. 
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Memoires 
van een Leuvenaar 

Gas con Gillain ( 1895- 
1980), een Leuvens hoog 
t eraar , herinnerde zich 
zijn verste ve r leden (de 
jurcn vóó~ de e.or~te we 
réldool'log), en s ch r eefi . 
De.z.o 'uremo i r es ' we rdcn 
onlangs ve,:canld en ge 
posl gcîlluscrecrd door 
Henri Uytterhoeven. We 
doen een kleine groep 
ui 1; zijn verhaal, cm 
spcuccn naar ,,ac socinle 
acl1Lcrgronden. 
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Craenendonck 
om te huilen 

De kribbe, de Lèlediensc 
v~or zieke kinderen, de 
dj,cnsc voor onthoalgezin 
uen , 't ~ltn·grietje, de 
spee Ls-o+cheek : je kan 
er nu overal en tegelijk 
t.cr ech c . \Jant <1l deze 
diensten huizen samen 
i n één g.Loed n i.euw ge 
bcuvcukomp l.ex , 1,:en be 
zeek aan het kifülercen- 
t rum Cltaenendonck. 
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Onafhankelijken 

Op de Socio! i s t i sche Pro 
gressieve Eenheidslijst 
z~l je kunnen kic1zen voor 
v-1er onáf.hankelijke kan 
d~daten. Wie zijn zij ? 
!..eggen hui, kansen i:n het 
s t omhokj e ? En hoe zal 
het ve rdar- moetan met d 
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samenwer·lng? ln dit 
nummer lees je alvast 
de meningen vnn hun voo rd-, 
voe rde.rs . îHs~en de on 
(l~hankelijken woëdt . - 
d1skuss1·• d ge ec r over de SPF 
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Op 19 api,i'I. kregen de g nte den van Groot. Leuven !!_en lijst van 
d,a11unte~ Voqrg,esch0te1d bel dus nachtwe.rk: te w0'1fden maar: da t vi a.;l'e"r- 
h•:i:ndl 1i>els;,i2léen fil!d:rik- m'ee, me vàn d,I:! ,pumben b'etre.& n:ime,lrt~jJ<; x:9,sut'., we s+ 
1:4.es, he,t v.erd,er .a.fihand van , · e dos:Si:e,rs zoals de i"m::•ichting van 
de. k~ncertzaal van het konservato'E-ium ssin&;swerken aan de rleiding, gas- 
Le iid i.ng en, h t van d'e beplaf!.!;ingen noem maar cp. 
lil~a,rdo~,:i;., ik0J1 d: - 4'l:)lte;ma:al J\'.ening,e he,t Gemeen- 
1:?~k,J:'ed i.et. om 'Zulke werken t;e - in één kl-ap en zonder veel di.skus- 
s~e worden goedgekeurd, Oo~ de r ksonderwerpen bleken weinig struikel- 
blokke~ _çe bevat ëen , behalve natuyrlij le tr~a,diti:'one'le s,t;okpaai;djes van de 
Me_li'~:~'IHJJ 1: ende ,pai; td.<j,en . 

Nu weer facetpJannen 
Eén van di).e !l'elief!<oosde g.espreksonderwe,r- 
1;1ep: bl.j ;a'.th partii!j'en i,s zonder cwij'f'e.l het 
Struktuu,rplan. Geen wonder : geld ~st het 
genoeg, ~erwijl tastbare resultate~ ervan 
eer.der maggr uitval1:en. Dat is t.enm'.lJl)Ste 
'!j'.e meeds. va~er ~elîooi:;de m~•rrg "an 'lan. lt 
'.'terbeeR (VU~ en Van Mellae.rt (SP~. 
Bie avond lag een geheel van "facetplannen" 
op tafeî.,; ter kennisname voor de gemeente 
naaqsl~den. N11 tw:ee reeksen doeht.'ellin!?,en 
óver h5é!I @root l1èuven zi:cl! i:n de tó'e'kó_mst 
zou moe'ten ontwiRkelen, gel.den deze ~acet 
-p"tannen als wetenschapp · · · opgeboüvd do- 
1fumen t·at'i,emat uit BPA.'s en 
.&kGie;pl:a~en s,t estu.ur ~.nneg 
wbr<len a,tge'l.e a~ ing zou. dan g.e- 
'beur en 'lt,Ï;a de nodige ins'pr,à:akprocedures. 
Van rt (SP) vroeg zicb. af of deze 
face en nu :d,.e eindp.re,sentatie van het 
St>lfU lan moèlten vool':steQlen. 210" ja, dan 
is d · b maar een povere bedoening vond 
hij . Er werd ~rs niet eens een dokument 
per bakti.e bes kbaar g.esteld. l)e. -p Lann en 
",a-ren, te· bek,ij: in het stadhuis ~e~Ji, eri 
enkele r,aadsled werden hie:)C"Van t~lefonisch 
v.erwitti d, maar over het algemeen· 'Wl'S er 
wein' som eens grondig die iacetplan- 
nen studer.en. 
Bov.e wäs V·än 'Me•J:iJ,ael?13 niet akkoord meot) 
het dar de. g~enteraa<I 'alleen moet 
kennisnemen en n\i.et hoeft goed ~e keuren. 
Mis :, n is het Stru · ~ · een 
v~g fijn "oqr k B . ,, d~e 
dan g moè,;en go ~d maa~ 
C"oc. veel tijd, n . • naar- 
toe . Het leek laert d.an ook 
-9$ t er een se diakuss.i:e kon 
kom re g,eme:enten , 
Van pli1ceerde hier..op, dat de facet- 
plannen misschien nie • vang veel 'lijken, 
maar dat de ' uur een dynamDscb 
p,roceso is e e a sul:,tfä,ten moet 
bekijlë~n ov g.eh bliJMt: er een 
massa aen i ie d t?e zijn, wa=- 
van n · " - amen- 
va1:t, ba , 
01ens- t · 
opg' n ~ 
nog 1"8S et resultaat n1cet: meer dan t 
en een boekje daa'rbij . . 
Van' tu;tel'.'beek (V·tl) van zsijn kant -1t,roeg z-ich; 
a;f 1,tat? de ins.pr-aákpzoee<l~:çe zou .worcàen, [n 1 

de voo~stellen was dat al~~masl vaag en on~ 
uitgewe1'kt geb.leven, en hlJ we1;see, meer, du>. 
de,li.,jk1>eid, o.m'. over d'; i=.ol diie,,de gemeen~ 
e,e1'1!,'aJi.$le.den n\·el(i.n zoq;4.en k11n'n\.en. en mogen 
~pelen·. 
Na nog <>at neen en w~e-11 gepli'aat. werd be's'l.o- 
ten d.e goedkeuring uü te ste)..1~ tot een 
o'L ende gemeenttepaad. ZIQ zoud~ni' .c!;e raads. 
~ed!n a:e kal\'$ ,k<ri.jgen de hc~tp,l'ànl\en ·g,non 
diger te bestuderen, en 1/ans,i;na zou de mo- 
elij.kheid ondei=-zoeken om de fac~tplannen 

g ,, kopilli't'en veer de vcrrsch;i,llende ue ..,a,t:en · 
ftskt ii,es, 

De Pri.madönna afgestoft 
, , 'deJ?e. stz1ruikél&,teen in de, Met.~elf ,t101: 
Een 1111 d h '·t"'-im·g wäs een voo,Jr,;il;e,l ~o 1i lfä )êab'i:1e1.'eJ1 e ~•- ·" 

çroni:ngswijziging. Séhepen !fan Fi1;anci~~ . , 
Wout·e:i;s legde ·u.it dat de,;::e begroungsw1,J zrg rng 
voora'J. tot 4oel haeft krecfieten te v(!~"ler- 
vell' Noor twee grote w,er-kcm, rrl . de herin 
richting van de Oude Markt en de werken van 
het entmcec ing scencrum Imei.ra te liijgmaal. 
Ve:rde11 l'Orden ook enke1e kredietrvermJ.nde1:i11ien 
moi;eil:Î:j k ill9,ey,otge dei ,s tartd 'ilan 4e do s,s•ilera, 
waacyit af te leiden va'l.t dat de aanvang van 
de w'er1cen !log niet voór morgen zal zijn. Dit 
i·,elilt. voor i!e ve,ibece:i;ing van de omstreden 
1'ro_l!,ieber.,g (Kesel-Lo~, de Wakl<'et:zee1ijÓbaan 
(Hèverl.ee), de Berio'ts·traac en !tet Augus,ti 
nessenklooster (Leuven). 
Van }1ellaert (SP) had t)iet veel goeds te 
zeggen ove11 ae hele begrotingsw,ijz.1ging. 0m 
,te%î,ilJgi;nne't'i l?,loe!l h-i:ij ;Jte:t fe'Ï,.'t, <!an d,at nau 
wèlJjks driê maa.nilen tl'~ de goedkeuring van 
de beg,;oting z.elf, e, al ingrijpende wi.j.zi 
ging.en moeten worden aangenomen-. Op, die wij- 
7.'e- .wordt e:en !Îleerjatenp1anning, -,een nood~ 
q,'aak tn een stad als Leu!len - herlei~ t'Q't 
~en· trimesEerplanning. Van ~fellaert verdacht 
de hele operallie bovendien vaU' elektorale 
ins1ag : de Tro1iebe.r,g, een ,omstredep dós 
s,i:e.r, wor.dt mu a,fgevo·erd, maar za'l c!h g\ben 
clast'fsche cerugtocl!t zijn ? Dl> >Primadotfna 
van'de Oude Markt mag nogmaals een heroptre 
den beleven : de herinrichting ervan woÀdt 
al ç,eloofa v.an ill 19·:i'?, Ook liniaira, De Schone 
!<o!llt nog (è'êns: o~ he6 toheeL, ne.'t o,p ttiJcL. 
lfonk,'t!eet vJS.o,eg Van Mellaert z'i.ch af, wanneer 
de aanbesteding van d·e Oude Markt werd ge 
plàJ)i!, en·, of er al meer aan p'kannen voor- 
1\~de,n wa.s ,,!'an éle p;(a11 ''sçl,ltfosen1" di,e S,p,rn 
d~eel,s de •vorige kee.r had ),atèn zi,en,. 
S.p:i;ockeels deelde mee dat de a,mbestedit)g 
op 19 mei zou gebeuren, en de werken zo~den 
aanvangen halif august>us, na het bouwvetJ:.ox. 

V•an !ttber.l)i,ek ~VU) ~t.e'l!cla. )T-'!Vs··t dat t.ret dan 
K _, J.'s eb dät daa>rmee zal moe- !Jeuven e-=w.S , 

k . gehoU'den wox:den. Van Ltte,r- ten r;e enmg - . 1, ·,. b'eek ov.11oeg; opki _oi liet n7et moge LJ~ 
wàs tiet he3,e Troil:ieiJ>e-ai:gél'oi;~'fe.c te. h~~'\.en 
" h • "t a,f tre sllanken,, nu hec tro.ch en et p110J e"' · , . 

u"Hgesteld moet worden. H.1,e.rop g,n~ hi!!.t 
xollegc ecQner niet~~· De Volk~unhe OJ\t 
h;ie1d üch dan ook b:LJ de stemmJ.ng, ov:eli 
dè beg,ro'tittg,;wij'.!:~!½ó,rtg. A'lllre ande11en stem, 
den !IÓÓr. 

Hee het- k,wam. dat Ho:rion onlsnapte 
De Leuvense pol i.tifa, kd:;l,g~ Q'ieuwe' revp).ve·rs 
en geen speelgoedj!'s" Va'nden Ey~d7" (VU) 
wou weten of de holster~ wel ve1h~, g'e 
noeg zijn,:, Hij h~~ namelijk_ g~hoo•~. dat 
ef/n pollit>j/emru\ ta.fé1'ens t;c4Le•llJies Zll:.'.J~ i;e 
voJyer ëJ(dê'rweg !lê't'j;oi:,en had. B0,venihen 
zou het mogelijk zijn een schot te lossen, 
1;_er1<ij l het wapen nog in de, bolster z,it, 
W1e vlak -àalrter een m~litiemàn IJ.kit .,i;t,aan 
~an dus ó<Sk schieten 1 
Vansina bevestigde dat de nieuwe revo1,vers 
~wa,re wap.ens ?.ijn, maar ze wer;dcn door de 
ttogere o'\te.rheid goe·dgekeui;d, Volglms Van 
sina wotii!,t h,et tfe'l,'.s'onej!l e,cnt.M voH!oenc\P 
opgeleid 9[11· ohvootzicht'ighed).m t~ voorkomen. 
Vahsi,.na was er zéker- van .dat :,et onmo·gelijk 
is een scllot t.e lo·s~en tet.wij 1 de revo1ver 
in de ho'l~t.EI• zit. lle.1! verhaal van de ver 
loren re'"p1ver was bovendien een faö.e] tá e, 
aldus Vansina. Naar zijn ~eten had de po 
liti.eman de revolver uit de bolster gehaa,ld 
e.n ln zi,1n binnenz'ak gesto)<.~n, waar hij in 

·de;r.do1-d ±:s u·i.c.q.e'.\t:aJ.len, .,i.'p,v. 4lt ,:ke lfol! 
star zeil li.u~. 

0 

In li'eb vrág,e1,uurt,j,e dat er'g kort u5Ai,v:i,e'1 
deze ke,er, an.t.woo:r,dde Sprockeel,s op een 
pamfle.c.j e van C:e Werklozenwerking G1:oot 
Leuven. Daarin had deze initiatiefgroep 
aangeklaagd, dat s-chepen ~ocl<ee•h OR) 
e,Lgen hblitje eèn. ll'liK-p-lalÎ .. titn hef !l)p'ste'l 
len is, Qm 36k èég werklozenwerking op te 
zetten, zonder de nardwerRende gtoep daarin 
te kenn•en. p,p, vragen van éle groep had 
S.proeke.,~·J;s wew~ o,f, ge.en ant,weo'!1d ~e.gev:en. 
Sp,rockeels antwo.o-1;dde op deze -11antij.g:i.ng, 
en looch.ende 11fo:t'IDee1 en brutaal II d?t hij 
geen informatie had willei;i geven. Hij had 
de m~ll.lien enkel. ~eartt,woord da,t de -~re zapk 
,nog in het ko'l.leg:e moest be!fpr.oi<,,!")'l w0-11flen1. 
en dat ze daarna ,è·pnieuw óntvangen 1:oud,en 
worden, Ook de gemeente,::aap zou dan inge 
licht w.or<ten. S,>t1ockeelsl nam het èok niet, 
da,t <l.e stad ge,Jm in•itila tiie"E mee!'i zou mpgen 
nemen z.on:de'C ''ied.ex;een ee'l'st: te i;aadpLegen''. 
Van Mell.aert (SP) antwoordde daarop.., dat 
gean praten nadat alles aJ vast lig1: geen, 
insp11aal;,, of samen,werká.ng k;u, genG>em_d wo,;ç!,en, 
ll:ij s !i.e;l:(l!e voor, it-a.t rh et ;g'.ell)tl d'a.t -a•an he,t 
BTK ze~ worden tiestead, aari de Wér-klozen~ 
werking <,root Leuven zou worden tt9ege,we?.l"JL, 
mks. de, nodige kontrole ,en fo1lów-'ü11.. 
l!an-sma an'twq,o'nd4.e d';l!lJ:'ÓI!, ,d:a,,t: dat '.él·an 1<eer 
tewerks t:e-1 ling fft1, ll'DK) l!1'ind'e,r zou be te 
kenen. Bij dacht echte:i; liÎel dat het moge 
lijk W?s çl.ac de stad lokalen ter beschikking,c 
zou s(èllen voo~ WWGL. 

IOmei 
Dg raadszitti,ng v.·,m 10 mei vestiide miss_chien tiel een i;ekord : het d.iensttdoena 
Èlj1,epa,ä,1,11 en idre !'iandeliè ~e1angs-~~I.end'eh k0nder-,.-.,?,",ee,ds <am' JOul~ .:a-aa,t at 1raad·skiel 
éi"er om l~eni'.s. ;a.est moet niet ai~,ijd -haH,twee zijn. 

liLie'(_erord·eningen werden zoals ge- 
d;J k $.allJ!!ngevoe'gd e-tt in- ~J;\ adem goed 
d. 
a nt'en betre'.ffend'e· st11dsliinàn- 
~ alles samen toch wel een 

n samenge- 
s· .e~injl: aan- 

' , 115'0 d.i,ens t- 
.,,., " wa,pens r , ssen vo?r 
de plaai: · d 1 ~ge 
k-ommentaar uiê van ,an ,e e 
~_et,Es de a~n11ezli&e>•,po1l:i t i o'- 
'd,Î,gen voo:t eén demons trSJ 
voo dat ·e~n ke1ikfäbriek ze·lf wil 
i,;s de Jii,wnc,ieriJlg van ui.,tg:evoer;- 
rd'e rn,,ï,elll,/i,ng M&n d;e dal!ól;ie'itékkh1g 
.,_;an än 0.,1,. V, Mi'dde'ilpr,es,), bl!ij'l<t 
dat . joveiheid zich -daartegen_ ver- 
zet. Een kerkbbriek kan namélij,k vo~gens 
'<l'e we,t zijn; 11oerend1 ofJ oniroe:rsend 1 pat,i;imo~ 
nium ( t<i:<fel s in di1: geva,Jl~ n:ilë:t !!&'t\'vireemden· 
rom werken wi. t ée !/oe11en aan. de gebouwen 
van de eredienst, M,s de inkoll!sten va!' de 
~er.kf~lü'iek niet volstaan moet de gemeente 
m:11'1111 bd:j,Jr.i!S •S!ln, 
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Van lt~er~eek ~VUJ is b~~~gd o~ ltet nieuwe 
konserv,ator: llà't\', ~illlliqd ,geen i=iv1-"' 
t s et'tal~ng ~s, waaP de 
h . vo ningen zelf een 
se et t hei: risi-co van 

in etvloer ê,. d. en 
, ' f,e gebcc.ek aa~ e.en ,li.e'- 

1.e ;fe ben wat mag en 
n1e ll!l\g. 
VOOf &e simultaanvertaling zaU - ~ee1s 
"z.o .i:;ap, mog~H.jk" zo11gen,, het he:r;m 
zal; ,ijp01ö ,d'c· bi11fc&emeesf'ê,r on'llè, wo11aen 
en he.t: r,egtement is !!olgens s Roos " 
Van ~ove bijna klaar. Vàn [tte kan 
dus w«e11·op be,ide oren sl~pen. 

De poast:i,ek ,v-an é;!e sftai:Lsb'ib~o't;e,ek ;rus v:ol~ 
gens Van Medilae,rt ke1,1dg het:st:.eld en kan 
d~s, zo~s de gerestau11eerél-e pompen, ook 
d-~~nen aLs - du.:i;e - allI\,plakgelegen'hcid, 
lllJ ontdekt:! or-;;e.r:iigen~. dat de Jii,llll\;t di.e 
de well'ken ll':,,'tv;lli!!!l'.ile U'J.tz d;e n ie,ll b'estaande 
~eme~~e ~u'ke a-lskolnstig is, maar :t.ijn grop't 
s~e zo-i;g LS te :-eten o,Ji heil kollege de no 
d:ge atuesten «l>ste om na te gaan o;f cfe 
hl!llla wel !in G.l!èie i:s ,qiell, d'e RSZ ,(á§.0ci11•l 



zekerheid~ . D 
zijn twiJ"f ie man bleek over ~en en ander 

e ~ te hebben. 
Van Me1laert toon_~ . 
,lm ons a.l.'~er sta"' ,copnieuw zijn bezo,rgdheid · • · us"as • tl ., · ~lJden~ hen ,e;e:i;s, . · e sta.,, be'fra:a\éle 
tntt,restte11 óiP,• ;1Iei'-!:o~r:"meste,1J ~'in . "8~ we:e~ 
"îl et· l's '":e-- .: 81, o.pgenolllet:1 il:en;J;n<>en. ;i • ,u, ·-a•.a. i:.'e vee' ·, J" . ..,~ ..,_"'_, 
~n speciën en O d n•i..(:lt i:-enae];end '&eld 
•r. ,Woute~s · • p ' e po 8 tt.el.<enil'(g.. S~hepèn 

' lil~J S·t e'è o tl ' · n!iing een momen-t;o n l?. at de stadskasope- 
zijn best om~ dp ame is en doet ~~fder 
1 .,.e. oor Van M ll . laalde tek-ortko . e aert aange- 
vennijden.. N·ogm:~~;en ~~veel mogelijk te 
lil:echt-e l;,eta,lew bJ.7J·~t dat de s'taat als 
Ln d'e gemeenc1::-.c·,oorz?!I< us van "ee:l onl\eî:l 

=:ln<1,nc;,,...,n,. 
\/lari ,s,c•h.eip:en M el&, 0 Ri 
Wè da i; oni'ie k.•. 'd~· e , ·ey,c:ke qc,m5) N'.e11n,emen 
-" • il.111· e.11en in 't hl , • , .î Caan nog •l:ie!iiea-· ~·u·U argt'll!e)Z. e voor- 

., iJ. veeh . · en 'V,erzorgd ,woi;den,, ,wan,t ~· ' uizen ,.,an de ;i_ • .,. • derde ve d" • ge• 1'.:J"!l'loerse naar de 
nietten v:ni~~~g, waar ze ueet: zullen ge 
ne sche die, ten zon (ats ze sehij~t). 
h phen · ee~t ,ook na de moeiliJ.ke ge- 
oorte te t; df h - " ned 1 .. k sppe · c1eg eengaan mede v.an do . , ~~ e l.J e '" 1 .. . , ~ ,, d. .,e 'Zl>J:nS'IJaad, d,i,e. z; ehze'l .. f over- uo 1:i.g S.!;'h t ir " . .. .. · e w,ege's het voortibes-'tr~à'an v.an 0WR'l .. ,. 0p Vpaa;;~ "1..'Sn 11,dl))e.t'tt Q$1,'~ en M·anzise'- 
hroeck ~&JJ)· en ,!l'/, • f • • d • . ··.,qaa,.t'Ln ges•teund, doo1, Vand~- ~a: e (~U) i,!l :ge. 'kommi'i,sie voo'!ï, S0ciale 
~a en :neb er over be11aden of niet! een an- 
er soort ':'7-1-~j?'s~aad moet opgericht: =rden. 

Het SredeliJk initiatief zou voigens hen 
moeten prime-re,,_. 

Onze stad nd'.euw · 
'lel.'en in 11:i:ng k 'n·• • C t cLeu1-•e 1th toe,ri 

Vesz_e. .:t,_11.; ,. 
AA!'I' e.nk , e.n 
O/f.g11.~ P,l?.YI. ' - 
9 enod..i.9_ o 6 hui..lvi , . ..i:n;tvi.u.1>e. 
he.~ vo · :e.6, neem- dan kon;tq.k.è 
op me.-t de. We;,1k9Me.p Geme.CJi;te.óet;eid,, BUjde. 
l1thom.1>û~ 115 ce: 3000 Le.Lwe.n- f 0.16/ 
23. 96. 91). @gft voon: de. u.,i,tga.i19,8pW.1J;en van. 
de. c..'e/thgMe;p fuut u. e.11. J!eAe.c.h:.t. 
GJt.a.<19 6 '. • ~ u. ukt om tl . = . ,a,Ji.tve1r.go. l!Á.j- 
do.g e0u,;0 i<n 
~ ;·11sie. ' 

Dat er op dit ogenbliik van alles aan het 
mislopen is met de organisatie van onze 
samenlevin is voor niemand een eheim 
mee'?'. D kr· · ,cht. 
~onwil . it · 'ma- 
k.an d i)-1! e'l · . er 
me,l),sen vo ch n 
ga>l,at:en '. al 'beu- 
;z;-en. '.l'ot: i ,e ho en 
da.1: de lt>r i c ion .e.r 
op nationaal en zel<er op· gemeentd!i:i'k ni 
veau weinig tegen te begimien is. Dat de 
k>risis · al is, is ongewij.f-el.d 
juisc, dat men lokaal (en ook 
nation n doen l jjk el 
1.i.chtva ete ervái:d,n pr- 
baé1den kt die ook ~ 
iari• hoe kim, zijn z g- 
rl.Jk om · . et ge!J;oof e a;t 
e.JZ ~en u!ioweg !is~ zonder terug 
op het 1:iibelia)l:E!\ /;y's'l'.eem van de · . 
Deze konkret:e ,róorbeelden zijn o ca , te vi-n 
d~n in de woon-en leefomgaving. He~ ge 
meentebeleid Cfinanciën, cewe't:kstelling, 
welzij,n, iruimqül}ke ordening, •. _.;) is 
d<aa1!om een noo~zalcel!i.jk ak.t.ie·tercre:î,11 van 
de pliogres s±eMe. .J,,ew;eg.iJI\& • 
tle gemeence-ra.:a'llrsMerkruez:i!ngen s•oèitlLen: nu 
·he.ei!: konk,r,ee't de ;;,,raa1_1 we:1.k a~ t:,e,vn~.a.ef 
d rorr,re:,;s iev~ beweg!LQg te b,i-e·den heeft. e ,p o i" . . Vanuit veJis.:ëhiUe.nde part Jen en groepen 
• gaan nad-enken OVell de kansen en 
is men d ld,cî k de alternatiéven v~n · e gemeen~~JJO _ ~ • 

-ekken d-ia 1n het voozb i.j e hà'ffJaarz De gesp~ · · li b d zijn ]eren ons dnc er een go a- 
gevoer :i,ndÎ\eiid' bestaat tus-sen de s.tand- 
]e eens,gez• · . , 1 $l' !O? o••J'. .PvdA t va]ll pllil'tt'.ll~ en a s . , · , ,= ., , 
p~n en _ g·,.,eep'e.n a,lls onaJlhsnkeil:Likîa;, ·pf.q'-- A:galev e.11 ' ~, , ~ ,, • . 

· • ' ~',j/6,tenen Y001/ h.e,t! Sae•l.11'<1.~:sme ~ess~even, 
en Het Dij lie;p.aa:rd' . 

de strategie ~et~efc iiggen de ·opvat 
W~t d , d lijk verder ud.ceen, wat o.m. 
cingen uidet een aantal pnrcijen beslo 
verklaarc a d ,. "k cot ae kiezer te ich a,fzon er ~liJ . ten zd t een aanta~ g,roe'J)en we:i.ge- 
11ichten en a 

• 

ff~~aagd, voor het opstellen van een wandel 
nr 6 en üen audi.Q-v.l,su-ele diamontage 0,.,er :•et r.eu_vense. Di,j lepad (ne~, niet Bij,lepaa11d). 
•e~ a;:aq:;1:eg$e.n v;m een b0n-~ni~ehe haestîl-17- • 
~u:i,n, Gb~uin eîinal,c uu•in, 
bet u, Il và;,n' e 1 : rl • 
ende r, n s C. ,r 1E!xcut1il'l.reg:h"ifä • 
. _ . imu é11.nschaiige 

1.onl!;_e< kilnder·a , museumhezoek.en 
vo'O~ en het - : • · . , · van een geschle'dkun- 
clig~. stud11.e van vr?ege.re- .festiviteiten in ,het 
Le~ense, en het U'l.!rbl.'_ei_Qen van de bewegwij 
ze.:img van ~fo >1andetr:>ut:es. Voorwaa17 een hel_e. bro:k. 

• :e Wa1qµe ake ge])x;acht 
ezan:de,, '-'SJI de' ,,u,:';... 
ciat d'e . ,s 9ere:i,d is 

/,Jan t'e k · t aan ii'c door 
, alls geste·· en. Het gun- 

st:Lge ogenblik wor 
Libe:t vreest dat de aankoop v~n een deel van 
de eig~dom door Heuvélhof een nadelige in 
vloed z~•l hebben op de p:d.:isvonnîng bij de 
lat&e: aankoop door de s·tad,. 

ra11gt 1-]ege ach~êt 
d'e ( 1, ie vo·r f ä 

·of 111' è de ge.'1.dscl'lie- 
. in éle en wie in de 

rlv. -Hij vr.ees,t dat de ren het winst- 
gevend. gedeelte van de voor hun rekc- 
ni;ng z.ul'len neme11 en dan bet onrendabele 
ged.eelt_e afschuiven op de stad. De bu.rge 
meester antwoordt dat net kollege de idee 
,. · gen is I en rle nofilg,e waarborgen ?.al 
e het ogenblÏk d-ît de of'fiaiële bouw- 
t g z'aa 1.1-11nge"t: aaûl woird.e\1. G 

DENK GLOBAAL, 
HANDEL LOKAAL 

i,tij. t;e l!,~ezen• •. w~ z,i,jn; tot de pa 
s1,1>.ua~ïc .g~k0Q1en, cfat ver,sch.iiil:Jlen- 

1d'e: ijen ;doch zu'rl:.en aánbieden met eea 
o"e .. end gelijklopeT\d pr,og-ramma. Dit 
was riïissc.h.ien ook nie.t anders. mogelijk, 
-gezien de beperkte tijä en net gebrek aan 
en,aa:ing in samendenléen en samenwerken. 
1>1aa_ll alles is nog niet . n, wel inte- 

r zijn nl e stappen ge- 
illen hi brlilken om 
·ken ove ti..eI voor 
- g\!mce :o;i;t. ce '1/e't- 
t ónve, t tlre w,erken 
!,,ouw va · ieve basis- 
ver de angen eo 
cegenstellin . 

Om dezè' p.rogressieve samenwerking vorm re 
gev'eii, willen we een voorsi:-el. doini om een. 
opea. l!lerkgroep rond gem . id op te 
r.1éh'tren. Deze we i;kgroe forum 
zij,n 'ifa•r ,ve11schillen:B gi;,oei,e,n 
en i:ndi::.fi,9uen elikaa•p k n 191g1 sa.- 
men Ge dmiken ('Ve,r géro e.k, en 
om g'el1)e'enschá.ppelijl<e i:,c wer- 
ken '(!)vb. •11,toomvrij Le . telijke 
fiska>li<t:e:it, stsds.vernieuwîog~ .. ). 
0penhe,ld moet de hoeksteen vormen voor die 
sl!llle.nwerkingsverb.and•, dat bet elektora1e 
spannings~eld overstijgt. ,P~incipicel moet 
deze w.erkg11oep opens,taan vo0:c elke partij, 
g"' fodi vidu d,ie d'e ud..cgangs punten 
,on ;',fr;. 
Mé! oej> wta:t o,I~ exp!Lic.li;et 
t'o , t~,partijg anis.aties 
rîchten. Voor Il.en i laats in een 
e1ekt'oraai samenwer 1 d, maar hun 
inbr~11g oyer plaatseli lemen is 
meestal zeer belangrijk. 
Verkozenen uilt ae versehl:'liénde progressie 
ve p.a'lè'l:ij en kunnen en moet:en d,eel u,itmaken 
v . oep. Zij e • , · s·taan vooi, 

van i · de -~e- 
, de !!,om mg~'kee'n'd 

n opdr st!and- 
,w-ettkg11oep te ver e ,1.geil in 

de raad. 
M'et de~e werkglloep willen w.e onze ideeën 
over d~rekte demokrat~e en openheid, die 
de b~sis vonnen vert ~eze ~ämenwerking, kon 
kttee:t vo= geven. Wat ben11ê:fLt de besis,op 
~,j,es v.an d'eze werkgr,oep ve-lCl(lii:i zen we na-ar 
de ~r,à9h'_tfüj'>'ten v,an, de Sl!Ê, en n·aaw de u-in 
ganis puntl,an vaou ,1,la well'kgi,cre,-p zoa•l•s zij 
opgemil'akt w,erden door -R,et Ól,j~epaa-rd, i\gale,v 
en ~ristenen voor •het 1Soc-ialisme. 

De iniciatiej;gr,oep, 
!{et D~j Lepaalld ,_Kris.tenen voor 
het Socia-lisi!l.e, /lgalev 0 
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FUSIE VAN OPBOUWWERKEN ? • 
~es jaar na de fusie van de d e-e l g emee nt e n gaan misschien ook de opbouvvet ken op 
Groot-Leuvense schaal opereren. De raden van beheer van Sokelo, Hese en hec buurt 
i~e-r~ D7 Straacmus hebben p r i nc i.p i.e e l, inge-stemd met d-e z a fusie.Achtet:grond van de 
fusie 1.s de wijziging in de sub s id i é r i ng s po l i c i ak van de hogere overheid. Niet 
d-e buu r t,1,1erken zei. f, maar wel /:11.0j elueri zu I l, è n in de toekomst 110g gesubs id i e e r d 
worden. Hee buurtwerk 'c Lampeke ziet weinig heil in de veranderende sub.sidiëi:ings 
politiek en waohc de maa tr eg e.l.en van Rultuunn•inistct Poma af. In dit nurïuae r bren 
gen we de visie van Sokelo. De v i s i e s van andere betrokkenen verneemt u een vol 
gende keer. Hee Dij Lep aa rd sprak met Elt.lk. Clement van Sokelo. 

OP : WetM01lt gaan de à 1,boUJ;(,t0'1Jd~e1t 6t1~lonc?1Len ? 
Eri.k Clemant(?:.C.): De adrni.né.s t ra t i,e van het 
mi.n i s ce'r i e van kut tuuc wil de wijze van Sub 
sidiët:ing van buurt- en cpbeuvver ken wijzigen. 
Tot nu toe b c se ond de sub s Ld i.cpo Li t.i.ek in toe 
lagen aan instellingen. Als men eenmaal in 
deze lijst van ins tel1 ingen opgenomen was, 
kreeg men automatisch bijna zijn jaarlijkse 
~oelag_e. Men mo.e s r wc l, een bnriijet en- een plan 
n~n& indienen. ;>ic leidde tot de sicuaLie dat 
sommige opbouwwe r ken vegetee.rde11. Om dez e 
misbruiken tegen te gann wilde men vanuit de 
udmi.n i.s e ra c i e ove r s cappen naai: pr o j ek t sub s i,-: 
d i.ár ing . 

OP : ffoe z.<:e.n de vooM-telle.n va.11 fte,t mln-t:6· 
.teue van !..ul.tu«A. e.-'i. lao11'vi.e.& u.ü ? 
f..C.: :-len denkt aan een supe r Eede r a t i e van 
opbcuvve rken , die een pool. van opbouwwerkers 
?.ou tewerkstellen. !J13ze poo L van opöouw,.•E!t· 
kers zou regionaal. verdeeld woeden. ?er re 
g i,o wordt dan beslist in welke p ro j ek ce.n 
deze opbcuvve rkc r s zouden cececht komen. 
Dez.e opbo1.1wwerkers w<1>rden vast aangeworven 
door het minLsterie. De inscel~ingen moeten 
p'i:ojektèn I nd i enen; en kunnen dan opbouw- 
ve r ke r s voor die projekcen coegeweze:i krij- 
ten. ,~ie dua i.nt e r es s ant a p ro j ck t en i.nd ienc , 

krijgt pe~soneel. Wie p::osceert. die krijsc 
Hen sçreef.c du§ een zeker rendement na. 

VP : Kom:t lu.eJUioo1t. n.i.et ltet he.te. o p:iouw- ~t 
bmW.:VJe/1.f. zoa.C,s we. dµ 1w: fae.mw.n, op !f. e lteJ. 
.U.119 ? W.le.. i.al. de fa.euze. vc.11 de. p't.ojeh-ter. 
en de cu:uwv..vb1gen be.y.iu'.en ? fie;t bu.tll"...ó~e<tfi 
&.ttta-t o 6 vaLt .tó c.h me.t d C!. lw i.U!1U.U e.U va n 
pe,u,onen ? 
J .C.: Men moet het r i.s i.co afwegen cegen- 
over de mogelijkheden van zulke suo s i.d i.eri.ng 
De buur cve.r ke n zoals 't Lampcke en De Straac 
nus hebben coch e eu zekere planning. Zij 
kennen coch hun prioriteiten voor het vol 
gende jaar. l'roje.kcwer;.;ing hoeft niet ~er 
definicie dodend t e zijn, a l s a,en ze m.ec 
al ce ma t-ema c i sch interpreteert:. !•ten moet 
er vanuiE g11an dat ongevëer 1 /3de ~an •..ia~. 
~en oobouwwer~er doet, gaat naa~ d1n~en uie 
niet ~P pap i.e'r staan. Wij a i cn _net Sok~ao 
duideiijk moge:ijkheden in pro1ekt:erk1ng, 
omdn.c we. al zo werken. Mee- onze b e j aa rden-' 
werking en de werking rond ruimtelijke 0r 
dening worden we n11 gehinderd door de wer 
king, van ons cerritorium.. We zouden meer 
slagkraent en zeggingskrach~ hebben c.o.v. 
het beleid als we onze WBI'kl1\g over een 
groter geheel zouden kunnen uitbreiden. 
P.e_L probleem van de vercen-zám'.Lng van b e, 
jaarden stel~ zich veel scherper in St._ 
ffaart:e.nsélal d~n in ~essel-L<>. De n~od 

1
~ct~ 

ontmoet ingsru1mten LS veel groter.in W~Jg 
maitl. Ook de vaar,ligheid om van zich t.e 
~aten horen is in Kesse_l-Lo veel groter 
cl'an ir1 andere dee~gemeencen. Nu lwnne~ we 
de1.e problemen waarop we in onze werk~ng 
$tdten, niet aanpakken. 
VP : Ieder. o(-bouw..ueAlt he.e.6.t l-i.Jn .i.c!e.e.ën e;t 
zJ.jn m:i.J-1.li!A vctn weA(teti, d,L~.01'.liu,,li.119 r~~etl 
Ju.tn,ie.n veJl.l>c.h,ltê.e.,; • f/oe. u.JrL de be.o1,ru,1<M1- 
g eit ,tu.u, e.11 de 9 1:Jb.o(JJ.<).<1g,'t~en vwo pe;i ? 

. ,.. • van de <>roce voordelen van de be- E C.. zen ,. ,, l • • . cl hel Groot-Leuvens op >om,- sp re\üngen ron · · · · .. 
k ·s dat we elkaar nu beter begr1.Jpen. 

wer . 1 , .. oliil, bijna niets van elka111:, 
We w:~ ten eit~; ee~ konsensus over de doel - 
~c z1Jn nu b k , . <>ekQmen : via hel op OU'-'Wet 
scelll.ng':'~ ,, h t die Le t s voor illen wiJ de mensen epen, . . 
w .. 'f "llen doen. Wij wensen niets 1n 
;,1CrnZ8• Wl- • ] • doei'l maar kunnen e.nKe . on- 
1 un pla.nts ce , . b Wij zljn een ~erv1.ce- ureau, 
,de1,sceu~en: ,. steun WiJ. willen !leen op,- 

1og1st1e~e · een .. n die steun zoeken voor 
bOU"/We11kers

1
z-1.J voer ons is de bnais bl'!- 

hun eig•en p annen. ~ 
i.angrijk. 

VP : Hoe 2.al. fie.t G,too.t-Leuve.1'1ó oj:bow.u,wth 
llo nlvt ecc gec/t.g(l ,i.u e/!/1.d 1<10JUI. en ? 

E.C.: Wij hebben een oxganigrnm opge s t ej.d . 
A:in àe cop hebben we een alg,"1J11enP vergade 
ring, een raad van beheer en een dagelijks 
bestuur. Tussen de basia en de top is er 
een tu,;senuebied, da c bestaat ui L 5 wu"kgro" 
pen : buur twe rk , ruimtelijke o rdurri.ng , ,.djk 
werking, beja;11;denwerki.ng, e11 de r e s t (zoa l-s 
Aktie Verkiezingen '81) zie bij het overige. 

()p : Hoe..1,JOP..cl~.•1 d~e. 01t.gaae.n Mm11.11g<U>.t"1:d ? 
Op bi:thL6 va11 èe.n 1;e.l<,Uek. ver...tegem1oor..di 
g.L11g44tM.t eem zaaf-1> het uy,.t e.em D' ilo .-.Lt. ? 

E.C.: Nee", vo1ge,ns orts mag er geen enkele 
politieke o.f ideologische alleenheerser 
zi.j11. Wat eelt is het11cen men voor het c>1• 
bou1.-wci:k doeL, de deskundj r,lteid, \looi· m, Jn 
p,,rt mag de burgemeester erin ,dt~en, alu 
hij rnaar echt wat voor het opbouwwerk doet. 
C\IP, PVV, SP. . . . mij om het ~ven .. Iemand 
ya,1 äen libei:,ale kleur mag lll-et. u1t~\(.lSJ.OLe1' 
.-orden. en ook omgekeerd moet 111.J nLet ver 
cegenwoord igd r.ijn omdat hij liberaa~ is. 
In de algemene vergadering ~s de basis ~er 
tege.nwoord i.gd : dl'. huur c,kom:i.tees, de. heJ aar 
den, ... De raad van behcar bestaat ult 2 
vertegenwo01:digers uit elke •.,er~groep, en 
2 vrijwilligers die kunnen gekooptec,;d wor 
den op basis van hun t)eskundigheid • 
l)p : ll\i.e. be.p:10,U de k.w.ze.. van de p,.o j ekte,n ? 
i;.t.: Inhoudelijk zijn dat de werkgroepCT\, 
De financiële kant van de zaak en het p~r 
soneel worden in lnatsce i11scantie. hesl15t 
door de algemene vergadering en de raad van 
beheer, op voor.stel van de wer-kgroep. 

OP : Hoe ht:ruLè h e,t me.t de 4ctbh.i.d.<.o/' van de. 
geiJ1<!.eJtt;e. Vl!JUW.eltten ju,U"Le va,1 di.e hanA: 
veel .&.tw.n ? 
1,.C.: De. subn{dius 2.ijn do laa1:1;ce jaren 
j<.on,;Lant gebleven. 
OP : Reek eM.119 houdend me.t de üt6{a;Cl~ at?;e•1 
be;Cek.e~ eeJt 4.tcu.1U quo -toeft e~1 ac./L-teJtUM.· 
galig ? 
R.C.: Eigenlijk wel. 
VP= l~o?td.t de ~ub4.i.cUW'l!l doOll de gemeen.te.. 
ook getuljz.i.gd 1 
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g,c.: F.en aantal part1Jen jn de V,<>.meenteraad 
ájn duidelijk gewonnen om over te stappen 
nn-ar 1n:oj ektsubsid i.ëün&, llinne~ de P~, CV.P 
rn vu wil men de subsidies uan 1nstellin~en 
helèmaal 11fsèhnffe11. De SP ,,ou een ni;ond~g 
,rnderc visie habben, miu1't: dat wfüit ik sleehts 
11it ,1erde hand. Men zo11 nu een tussenweg be 
wandelen. F.en deel (moer dan de helf't) zou 
1,aar projekrn11bsid i.ëring gaan. Haar voor hel 
voortl>estnan van het opbouwwerk zijn d·e sub-; 
~idjes van de ge,~ee.nte enkel een supplementJe, 

-VP : Wawiee,t /urn he.,t GJt.Oo.t-Leuv e.t11., o pboU/.AJ 
W~Lla van .&,taJ...t 9AA11 ? 
~:.c.: Alles hangt af van w:ic kultuurminis 
•.er. Poma gaac dQen. Zal hi.i één opbouwwerker 
toekennen pe.r buurt1,.•<?rk, of zal hij de ad 
:.1i.nj R~ratie volgr:n ? Wij verwachten elk mo 
uenl ee.n besl issior,. lndien hel prinr:ipe. 
van pcojektsubsidiëring er door komt, 'kun- 
nen we er i11 september mee Rtarcen. 0 

'J'aakopvull ing en perso1tec] stoe .... ,ijzing 
· /2 beja:i1·denwt2rking 
1/2 rnimcelijke ordening 
1 /2 muss.inbuurc 
1 / 2 w- i.j kwcrki11g Hcvm·l.ee 
1/: ~oördlnatie en aicuwc projekcen 

'::.. 0,. --lJ~~•-· -. an JLc.l viduo l.e k1 achten 
~:i-.::r-. .• un t'1SU;.Lab.~n t::-O ;,)l..st:.ti 1001 ue kiaC!;riLu 
ü«-•'" 1:3..-,:pagae ÇJ.u1iek gt::maEL<t Joor U-9!? fi~t.s- 

1,r. w;,mlt• l i.ng .üp t.le ~1·aJeCtt!n <leden •1oecga11g 
•J.?•r. ~:: -1tt.Mrs un..~e1.e knt3lpunlt:n !!.&l • 
i, 1 : WlL..,,r.1sLrattL geen -p:,.l'king maai· Woo11- 
1Jt-s 1;,ati 
H~1. pui van het sta<lnt;d.:~ v0rmde het pc 
tli"'ll l!JV:' wljJ~IW<tlJ tees (.;i<,nc,d"11-ii:-?s&:!l, 
w1uu:ns1.ra:~t) ~n b1d-i.v).O.uele kl•~e.:..·s ~\•:tt.K 
r.:.e ... z-:,1c_~~'1, .ii1~1.:.Lz.è !X)Ot't/ om hun ei~n 
voo1~ d~ r:önu.(H"'d \roczturielae Ïi~tsere en 
wanuelalu·.s 'kond te deen 1 
OOK w<1rd h,;,L •~anifest 1,angzaru.n Ve,1•keer of 
!"ic;ie<0: a:i.n ei,; ..fgevaa:·digcb ·1011 de ve,· 
e;:rd.lleul,; };ul.i l;~eke p:1r-\.ijen overhandj_Sè.- 
1,e PVV sl:urûe haa1· kat; Ve dinwm (c,n: 1 
wand'ö!ldc met!, AOA.!;EV !'Jtuurûe 1;1t;t11 VtH·~~ang-· 

:~ttfj:t• tdt: rest trJ~:.:1 !laaJ' nl.tlt Wrlr5res) jSP 
zt.-:iJ 1fartde.nr11.:cren et: VV hat... Vwi 1et.t:rlJttefu 
w.s afgcvaeu·d:..g<l.:. 
t,e i;ll'Qep o.:.,rnen Langzaam Verkeer oie de ak 
t.i." orgauisec:·dt: , koos dit j= v.ior een 
a:s.ct:.~~l<?t'8 ïomule: gu,1H1 ftJ,m-liaal zondag- 
1,<1J11id.it1g ~i.tGtapJ;, man: t:E:r. tocht tuasen 
ht, L d,;ukk.; ·:1:rk<,el· door ; J!')<HI ""ankvmst 
ln ven sti.L geisolee rel stad""]lu.rk lll:J.a!· 
1..n een la~pltU.erig stad~ot,)ntr~:11~ 
ï:r we,·<len ook gE:trn polic;.eke teR,u,m ten 
tonale gcvuei·d, o.J.dus werd g<>eJ> .fo.run 
aangecode:i voop verl<j.ezingsslogans • 
Slogans waren er anders wtil\maa.r dan van 
do. manifestanten) '" }-:ï km/h in woonge 
oieden 1s g,n,oeg , .fi" LS<.lH .rn tegunrich-· 
;:i r.g n,ag (nog stueds rt.i.et) , m<-:.:r au.to' s 
( 111t de siad ) 11.:.111.ster geens \'oor ons 
hoeft die tunn"l a.it.t~ hét station Geens 
zins\ "' 

De ganse tor.sta."'ld wé!rd opgeluiste1•d. door 
'} d~ zi1:~ge:.1óc t .Letsen 11• E:en ''muzie'krna~ 
!<er uit Oen,; van ue sticLing toi;c;; (avant 
gurrie muzieiti mont<:>er-oe op een, tw.~alftal 
fietsen ucu 1-uiè.sprekor met pl.ast:ic-ouis 
au .tlf.lf1.ki<ast. üe electrici'.\:eH en net ge- 
.Luidsignaal. werd gèlove.1·<l do ilynumo • 
M:..).l.euv1,fond,ü1jke muz.:.uk D 



MEMOIRES, VA.1~1 EEN LEUVBN:lM 

DE TIJD VAN 
TOEN 
~rof. <'i, Gillain, De Tijd van Toen. ~!tamoi 
~es van een Leu,venaar (1900 tot 19111-18). 
ertm.aid deer R. Uytterhoeven. 750 fr. 
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Het is niet de bedoeling om van dit hoofd 
stuk een uitgebreide boekbespreking te ma 
ken. Daar,voov zou het ons aafl =imte ont 
b're\<eh. Wii.j zie1;1 'oi;i.s ,gvs ve11p,1<i.eht €!en aan 
tal; as,pe:lct.en,d'ie '-,'e wi;iifui t onee visie b~ 
lanrcijk :;.,onden, tee Jj!!handelen. Na,tuurltijk 
eerst iets .eve r de a_uteur en het opze e van 
het werk! 
"Prof.Sasten G-illainf!S.95-1980·). wa§ in Leuven 
geen, onbekende; hifj, wal> hooglera'ar Romaans e 
Fd.il.0l0gieJ ld,d va'I;( ;v,e·tsch'-Hl<l)nd~ ~ing1a11 en 
ve·rzo't'gd!? ta,U,oze le·zingc.11,publl,:î,k,a,ths én 
verta:hiiI'gen" .,Aan ll'.èt woord is lûe,r Henri 
Uy tterhoeven, bekend door zijn publikaties 
in de reeks "Leuven .. enz. in oude pnent - 
l<aa·rl!en". Hijverzo1:gd·e de vertaling van he1t 
werk en i1lustree-.:,ae h.et met eê-n ll:euze van 
,btij,na• iWO p,rert.tk,rniirten~.fö(zo··• s1 e~ l!'e~en\i.ngen. 
En bij gaat als yelg:t: varder : "Jaren gè- 
1 eden d..e~d ik een ):jeroep op de pro,f:essor 
voor de vertaling van "Leuven in oude p rena 
kaart:~"tl" en tee:rde hem waarderen als een 
deg·el:ijk Leuvere-kenne r . Nu werden ~e rollen 
.omgel<,eerd•: enkele ma:artde,n :voe,F :ciijm o'Ve,'lr 
'.l:!i.j'd'en ga/f hij m.iJ ä·e 1toolat'i;Tig zij-n "Me 
moires" ·te vertalen om ze "dan te illus rre 
ren en tn boekvorm te pUblic.er"l'!·· .Eet 
werd -voo r mij een bgeiend experiment". 

Van li~t. atheneum tot de uni:veJJsiteft 
D'è ,sa1',rij\t.~,r ltee:ft l:ieel wat bl,ijd[zij,den ge 
w.i.j,d aan zijn s choo.Lse. aktivioe.i,ten en dit 
van de kindertuin .Eot aan de K<UL. Daaruit 
blijkt duidelijk dat ~rof.Gillain dus tot 
de gegoeden uit zLjn tijd behoo~de. Stude 
ren .zat e. voor. d'.e: volksmen~ imll)ers toen 
nog ~te1: in_. Het i1<i,o~inkli.j k K1lh'.e.ileum,(.voQ,r 
libpig neg) in de N~mses trant s,chij,nt hem 
heel wat bijgebraaht te hebben.a:~ was dat 
n~et uitsluitend boekenkennis. Een paar 
voo-rbeelden ! Over .zij,n leraar wiskunde: 
"0m, ons de bepa.Idngen tangens en secans 
du;L<le•Hj;k te l!'ak·en, gi.n_g hii,.j bij:V. voo-r d~. 
ktas b'e:!raagJ;:Lj,k p,r> ·z'ij,n S1bóel .i.j\.lrtreh. Zl!;in 
!iui,k 1'1:o,rmde een p,e;l'fec,te kroinme· •lijn. •!-lij 
legde er een Ifa1iaal op én zei: 'Dit iis een 
cangens,en moest 11< zoals een fakier er 
een 1ange naald dwal!S door;heen Kunnen ste 
ken dan was het een secans'". Een anecëoce 
ove,;, de ges•ehie•den'isl'.eraa,r; l uidit aldus,: 
''E'.én aµd.êl:'e kee~ ,15.i.jj 1;1.e,t eindej,l;laar,sexam~p 
zag èen' nonge st.udi'emees,i:;er,di:e Cc!>'ev~lih,g 
tangs bet lokaal met de open rame~ ~~ep, 
zoveel boeken uitgestald op de knieen van 
de leetclingen dat h'ij,erdQO• ~7~-irge1'd,be sloot tus'8enbei.de iöe komen. lhJ klop,ee aan, 
kwam b)innen boog zieh :Uui,s.te1,en{I naar d~ 
leraar die ~en o·ge-nbtó,k zti.jn bde1fwiss~illl'ng 
terujde liet en zei:'Mijnheer A.,mag l!k u 
doen opmer;ken dat e'F zijn d~e alischrijven?' 
:re.wijl bij een p>apier uit zijn zak haalde, 

repliceerde de ander t1:0ts: 'Hoe wil je dat 
Lk mij zod e ts aantrek,h·ier heb ik reeds de 
resuJ,ta1ten". Ook vooi: wat de hevinneringen 
van de 11;'\JiteQ,i; aan d:e ~Me·rs,i tei t b~-ti,e~,t 
blij.f•t he•tt a:-eJ.aas aneedotiLsch. Ziehî:•er wat 
tekst l:'ei'.zake. "De Uni vers i tei t nam ,toen- 
als wij he>t zo mogen s t:ellen-kwantit:atie·f 
minder plaai:cs in dan tegenwoordig,maar kwa 
hteit gaf w.el de doo,rslag. De minder tal 
~ijke pu,o'fes·soten "IB•ren,.door het breed pu 
bliek bê,tle'r gekend dan ·n'u., v00~a1 dan de 
professoren in de ge'neèskunde. AB:e.h <Ltoegen 
de zt.ra'rt;.e' geklede jas en soms zelis de hoge 
hoed. Zij bewoonden ind'l:ukwekkende heren 
huizen: g_root,een beetje geheimzimfig,,met in 
ieder gév.al een s fireng t!i t z i ch t en w~i ni g 
comfort..Eén na één v;ei,gwenei;i deze woi;i:iragen 
o(l.de1r \iè.t ho'uw,eel van de s[op·ers~ ze. -werden 
omgebow.d tot handels1iuizen o.f eenvoudigweg 
verand'erël in -pedagogies of s tudentenbo;:nes. 
Die professoren, oo~ deze zonder adellijke 
ticel,vormden een aris•tocratie naast de 
ech ce ade-l. en we,;den met mi ns eens e•v'env.eel 
ecrb'iea &'mringd. Wann:_ee:11 in een l..eJ,1v,~n;s,e 
winkel een" cliënte' Mee-!: twijfelen hij e,en 
keuze, vol!stond het d<!.t dl> hnnd.elaar zich 
liet ont:val len: 'Dat koopt madame. Deb.ai:ssieux 
of madame Schockaerc .gewoonlijk' om de knoop 
dadelijke door te ha'k-kèn. Wanneer er nu twee 
na.men van dokteri, uit mij.n pet:, vloi,.i,~n, dan 
i:s· he~ 0.mdat de le,den,·-v,ai;lj_ d.e factu!- frei,t g,e 
nee.sk·unöe 'he,t best ge'lóend waren,n1.e,t alleen 
,bij à:e burgerij maar ook bi3 de tewone vol.cks 
mens. ·Bij opname in het hospitaal werd deze 
wel eens onderzocht door de ene of andere 
professo.t' vergezeld van zijn s tuden·tel)., 
Zoiets ne_emde men in Leu,.,en: 'no de lës go·an 1 
(fla·ar ,de 1es g;aan') ". 

De shl!i.ale wetke'fijkheid 
Wij kunnen niet verder it!gaan op de Leuvense 
folltlo'ne uit het · n deze eeU\\1. Der- 
halve, la'tlen w"Lj eschr.i_jv,1"tlg, ;v:an 
l,e uvel\s.e '!,;ypeJ1 ~ gke , _ n C_llief 
Xav!i.èke aan de, l 'het er. 
Wij moeten bi,er 1 even blijven 
stils,uan bij de sociale achtergronden die 
uit deze "Me!l!Oi res" do-orschemeren. !!et zal 
waarsc 'kwel een, epen de · · 
.,.e i1't· ,w11nnee 
au't:e ~j1n ,b,ur 
uit, s9c.ial - 
gro rhei d d . •X:s niet zo 
goed toe zijn recht laat komen. De: echte 
situ · de werkmens komt nog net best 
tot n d'e ·· · · g van st'l:aten 
en d ·e bu e SJ:ach-1,s t1;aa1t 
et\ d e.ecs,f s té'i;~g; n'!là,Jr de 
o-rigin·e. e eks t. egenave,r de s:t .,l/i.._e:ter:s- 
kerk t:ussea de MecheiJ.s·e-, de Brus·seil,sestraa,t 
en de hei lag een buurt,die rónd de Sil,acht- 

straat een waar getto vo:,;mde.Smalle scraat 
jes leidden ~r naartoe.Op het einde daarvan 
ontdekte men twee i;ijen krotten tegénov;e.r 
e,~ka·ar l!angshe;e.n de H:i:j 1e"wa11t10Ve-r een. voe,t 
:b,rug de verbi,ndi>ng vonmde'. _Er hing eeli 
s tei,k.e geur, van ''scho1le et de mai;êe" (schol 
en zeevis)zoals Esther Peltenre het zong 
in de grot:!1 ~evue van 1910., .Deze buurt was 
de toevlu-cb-i: 'l!8ll vel(! meriselijke wrakken: 
zwe.rve'lls, Ve,u,\o:gers• en b,~del_áaar-s . SommÎ.,gj! &an 
éle kr\l•t•'tfon \k,:;en aangepas:t als log,ieshw!'zen, 
waa·r i1e t mo·ge.lijk was ce ove·rnach ten "tegem 
vijf cenciem per keer. De ongelukkigen wer 
d.en er ondergebracht in vuile ruimten;gans 
de uitrusting, beperk te zich tot een zeel, 
dat van de ene muur naar a~ anger,e gespa~ 
ne.n was en w,aaro11.er de" zl:Jff~nde slape'l's 
1euftden. '"s ,Morcge,flS' wei;d4n ze allemaal te.z-a 
men gevek,t :dóO'r een vindingrijk. procêde: 
de koord losknopen en de ganse rij slapers 
door elkaar te laten val:len .. ". 
.En dan terloops iets over 'het "komfort" in 
de arbeiderswijken! " me buurt-en, 
i,aar ge,:,n gas4!1idi,ng ilten de li:ui;s•- 
vrouw.(1n z,e:ff.s in het an ae. zöme~ 
de kachel aansteken o ddagmaal te 
bereiden. Om. t!1 b,!!sp het vuur on- 
middellijk daarn_a we ,maar inmid- 
dels diende er 's mo s h 
weer koJi:f'he ge.zet. n. ze - 
c-~a1.iis e kol<e 
pm de l<:o a,t sys-te~m 
'llOemde lil hlink 'oep ''. en werd in. 
veile s t:eden in gans he.c- .land toege:,as t'L. 
Dat de el arbeide;i;,s111assa wel eens 
!.<..(In revo,1 ijnc ' . e autteur nieJ! 
te z:Î,j'n o • Wan '.' 11 he,t hee'ft 
o'l!elli do s cf!i:e · 'otdehand- 
baver,s ' . ,de ('.Bur.gerwacll·t) 
.l,n de s,traten ,van Leu aangericfi.: 
onder de betpgers voo gemeen sté- 
1'ech t p,8 · · · · kst <11-s 
,volgt.: " fela aan= 
geh'i est , e ~gend 
vo.e,rui, t. ges clh:1èven 
ve,rwit:ti n de burge,rwachter,s 
het vuur. l a'I'be1de11s bil.eef t;.er 
plaatse dooal'. ónafgezien 'l!an he c feit da-c 
se,ze ve,rsie der gebeurten:Lssen IU.s11.or:Lsch 
ze~ l)et,;;i . is,kan d·e, auteur er blijk- 
1:l~•a•r ,niPet 'b:i!j da.11. ae -a,rbeide"s een 
Öepaall.de z •andigheti.él :Ln hun akties 
•konden be t . 
Ondanks een aantal leemten in saciaal op 
z~cht blijft tee. boek lezenswaardig, uicer- 
an.d vo angs cel ti;j;!g he.ef c vo-0r h,!! t 
gemie ä e ,rij ving. 
·1ro.or l)el e erts : 
De Tij~ i aar in de 
boekh.an " . 
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ACHTER DE GEVEL V ~N DE {S . ,- ERNIEUWIN~ - -v3,, 
EEN HAL,VE. PARTI' IPA:l'l~F: IS E: k '~ 

Een t · · . w1.nt1.gttal bewoners- uit de vc,l'k•buu~• 
Vl,!'A 1> • dd ' q • " •>il: e,r s t.raa t en omgevdrig komt~n nu >1'1. 
sedert het na:jaar '81 regelmatig bijeeti. 
Oe e~kele •dQp.g:e11s, jong_e, .gezi.1rnen,, nl,lee,n· 
staand11n met kinderen, ·bejaarden en ook twee. 
v

1

1;e.em~elingen vomnen een b,e:woners,gi;oe,p, 
d1.e m;i,ns't;_ens nog t:wee lto!l.le. ja1:eti el,kaM: 
hopen ce blijven v{nden om tegen einde '82 
~a:s de e.e1rste zictltbJ;tr~ voldoen;f,ng vatw hun 
1.nspanni.ngen uit de grond te zien rijzen: 
d~1: zullg.n de werk,en begonnen djn van e_en 
•v!l.~iflnti"!~nt~g,ta~ lluWuvol'llln~e:n, d'i:e. ze on 
geveeir een Jaar later, oms t r eaks einde '83,, 
ihPPE\.n ~e kunnen b~onen'. Ho·ew:e!L de bouW1~e. 
ken nog rui.et in het verscbiêt zijn, ging 
er aan he·t r'a.bota(),l1oj:ekt - genaamd na,m: de 
vi:oege,re textiel.faÎhiek in de Ridder<stranc: 
reeds he·el "la.t "IOelwerR voor afî , Dit sociaal 
verni!!'.uwbou\"p'roj_el~t J<,r,ee.g ook a:l wa-~ we,er 
klallk in' nationale beie'ids-, a-rchitektuu-r~ 
en bultli'1'Wèt\kK11ing,e.n, niet i:n het mil\$•t 0111- 
dat de v.ermoeaelijke t~e.komstitë 'huur'c!e~s 
van bij net begin mogen deelnemen, aan het 
pno j ekz , 1l'<!UIOJ1W·p:Vlt;,óu~e. z.eg,t u. maan 
na. Beweegt e, dan al wat 1:ond deze doodse 
1<ousen.facbrie1'1~ op een boog scheut; ·Nên,,dde·r,d 
van Vriéze.nhof en 'Gou.dsbloemhof, en m;e.t de 
onvîrfeerde 1\raakg,ronc\b,ebouw,ing nog his 
vöo r de geest ? 

Kontrakt 
Het Fabot·api:ojek.t ,i.s maa.r mogelijk bi'i de 
gratie varr de· inî.t:iea-c:i,Effnem:ende bouwmaat 
schappij tte.u.velho6 (Kessel-Lo). In novembe~ 
19,8© nam, d'e ~oo,rzit,ter en reverss GYP.-,gemeen 
teraadslÏ.d Verlinden kont ak't mee het ·buurt 
huis 'E Lampeke . lp-j w.i.s ~an pla~ de _gebou 
wen van het ber :nele ·gegá:ne Pab·ota, samen 
met het aanpalende herenhuis en een vijf 
cal arll.e-ide-rs,huisj1es, van de ,stad op t:e, 'ko- 
pen om eci;: sociale wonrngen en appar t ement en 
c;e ho1:p1;~n.. Ve'.tl in<}en Vil1oeg he c b·\1-Ut' t?,etk 
~e i-nS'!ltaak j:e organise,:en. De é:iibouwwet: 
kers besloten die voo11steL niet af tewim 
;,ellen, !1J1<l;ar trokken int·egendeel,, in 11:et ,g_e: 
ze1schap van enkele m~de1-1erkers van Irtcer 
~edium (een ,iormingsw:epkachti~é insteUi~ 
1.n de CoutereeJ.storaatD., als ài.sende -pa-i:tl'.J 
naar de o,nderhandelingen met cie bouwheer. 
Va'èi ins-pt1aá'k kon 1TI'a·a11 sp,1N<ke- :oij'n, ails de 
toekonîst~ge "bewoners van t:e voren bij het 
p):"c,j,e)f.l; ko,nden betroR'l<.e(\ w01:d·en, en hun 
medebeslissingsrecht ook werd étkend. Eén 
en and ar t;,e-sult:ee:i;de irn e,e.n kcnt.rakc , dat: 
beicde partij'en sé·hrif:t:el:Lj·~ ai\n: een ·afsp'ra 
kenpakt; verbond . Dit: 1<ontt:<!kt wè'rd ogder 
ce)<end in okcobe.r 'S'L He't .(olifüulee.t;,.t dat 
de rekrutering en de selektie van de bewo 
ru?,rs zo·ats wectel:ijk v.oorge-schreven, in alle 
ópenhe'fél zqua:en ge-sch•:i.eden,, en ,,,-e,rde,r dat• 
de -.::andvoo=aarden (zoals huurprijzen, cei: 
m.ijn, Hnancië<Le-'en ju,d,dicsche mogeld,jkhe 
den) van te voren duidelijk moeaeen z;qn. 
Maaili vonca L maakte di& kont1:akt: .een 'eersce 
di:Skuss-ie ma.gelijk over de )<onl<,iieet t':e 
organi~erèn insp11aak, · dan wel -pat:cicipade. 
Voo11 dè, oir,ganisatie' en éle b;egel,.e;i,$1 ing ~;i,-vcan 
werd een c'eam van buurt- en vomin'gswet:ke11s 
aang_es,te1d en erkend door de bouwm~tsehap 
p,ij , d :i:e tevens de wea:lhng"s•kos ten h:i:er.vai, 
(los van het Fabota-budget zelf) financie- 
ren zou. 

Voar.beJïeidené:l~ fase 
Ree participadeteam van öuu.rt-: en v~rmi~s 
wèx:;ke.r~ s t aa t clu:s to v.aor. ·_(Ie ga.J1gmaláng ian 
het Faöotap-rojekt. Uun taak staat of Y8U 
me.t de w,ij zi! wa~liOP de samenwer:ldng -:ord t, 
uitgebouwd tusse.n cle betrokken -part'i'~en : 
de bouwmaatschappij, lleuvel'hof, de oncwei;- 
pers en - 1,aiso b,uG no,tt lea,st - de, k,md~ 
daaè:bewoners. In de eetste fase van •het 
pii;oj ek t be(,le,}:eic\,en i::i!i de lleworte,sg_roep ,_ 
me·t: het oog op de inb'iieng 'in he."t ontwe111> 
die van deze kant; kan groeien. '!-laar even 
zeet hangt he't ook van ·hun 1<.oö,rM,nel)en(l'e 
~.e~ki.ng af, of d.eze aanbreng ook kan_be 
,g11epe·rr wo,:den dopt de a-rchitokttl!ll, d1'0 tfn 
slotte het ontwe~p moeten 'tekenen. Het pa't 
cici a.tiotearn meent, dac dia het best kan a' rp beide. partijen, bewoner ij e.n on,i;we,r;pens, 
00 vankelijk guc.hude.n ae loten wei:ken. 
~~ gaan er,van u,])t, cfan in;ch,!,tek.tcn en b·e- 
2ill.~ers immers geen g,11:U,j'li.è. pat,t.nei:s ~n de . 
ifP ~n zijn. E~n dit:ekte. samenwerlcLng mee 

JL.anP g ~pe~s zou de bewonë,rs overtrclQndoreg,, 
. 0ncwe. 

wa,t nie:t a11de1;s \(an dan ui.t ce lopen op een 
gangbare inspraak-toepassing : zejl ons •?at 
je wil en wij tekeuen het wel. Ont1.1e.r.pers, 
vifo ile ·ander.e kant, h'èbbeii liun 'èlesk1'111tligh'e'hl, 
en zij kunnen deze in de voot:bereideli.de fase 
aanwend:en o_m, te 0J1é!eifo1;11<en wac igpon"techniseh 
mogelijk is, door gronden en gebouwen aC te 
tastan"naar bun mpgelfjkbe,ten. :A(1n hen ste;lu 
he:t part±cip.ac:ieteam ,vetqèr de ve11wa'chtiing, 
~~t zij konkrete-metodische voo~scel~~ aan 
!'.h:agetl'I,. ,0111 rao j\i:liat mc,gelij,k <>P. .de [lO'ifhngce 
van de bewonet:s te kunnen afste!llllen, 
S.inds !'oktober van vo"ig jaar organiset:en de 
pa_r tic ipa ciebege-leide,F;S cwee1ve ke-lijks bi j'écn 
koms ten voo,: de toekomstige huurders van de 
spe iate• woningen. Oors.p-ronkel;i.j'k kwamen e,r 
een cwintig,tal buurtliewoners opdagen; zij 
hadden de ~ankondiging gelezen in het buurt 
krant:j e of 1'as:se-l.'at-:f:o-ut, · c,.ll lia_dden é:en' öuu'rt 
wet:ker op bezoek gekregen. Ongeveer de h.ei.ft 
1,r01:1J1.~ ;nu een heéhc;e g;,i:o.e.p, die irt he:t ve:r.:d.er 
verl!oo.p nog 'kan verru.ilnd "1011den,. · 

Ongebreidelde fantasieën 
De b.ewoners_gro11p he~ft al een b!i!:l.a"T\grîj_ke 
,;;eg af:Jel:egd, eli het Îs vóó'J:,aà. d'è-ze ·vo·r 
dering die de buµrtwe1:kers blijft motive 
t0en voor ,hurl' aál')f>'ak. 'Uit iederss p811,·SOon- 
lij ke ,;ooonverhalen en -ve.rlangens zijn er 
o,i;e1J:eenkoms een e·n ge,z-amenl:ij ke afspraken 
geg,t:oeid, i,n de richtirtg van een mee,r om 
,vat tende vi"'Sie op wonen. Men kan het. -voor 
z,ichze,H all1e,mniii d<t±tieJ,!i!jl<; bepiiai;'el\i. A:•t,s 
de bewoners,_ dan st-caks van gedachten zul 
lsn :w:issel~ m_et. de 9i\t.,ié1;p,et:S ,, zull,en z~j 
hen meet: t'e vertellen hebben daJ1, blll ma<1r 
... at te noe~n, de gewenste kleu~ voor de 
bad'k~rtegel t:fe-s,. 0.iilli zunen kunnen, mp:e 
praten over die ceroa's, die de vormgeving 
uan de ,~on"füng, en v1.1n "he>t 1'0n,infi},omp1es» in 
g,djpend bepale-n. Ook zuU~n zij geleerd 
hebben de taal van de arch~tekf te vei:sta-an, 
e-n ine·t eén ,zekë:r.e :vaarwighe'l!d de plannen 
lrunnen lezen.. 
,Ook al werl<t de be,,rone11sgt-oe1, ~n de bu~ 
<il.ge f'as'e ~ut~noon,, toch zijn a·e geval;'en 
l!'iet denkbe·e~dii. Zo kunn.en de bege'1.e1,- 
d"èrs oók à1 is tl-sit ·onlieèloel,d, v.anu;î.t hun 
visi; op wnen bepaalde principes kómen 
a'.11.Jld•razgen. Oji c,of<- ku1,1n,9n :ci:j • ,à'!: s d" b7- 
wners ongebreide1ld ga'nn !a'ntas'.ei:en biJ 
het uitspiieken van hun verlangens, and11re 
tem/J's· gaan a(i;1;01111urrn. 1JJc,ch w.iil:-len d1e be. 
ge~eiders nie-.::voor beducht zijn.. Een voa~ 
ae lln-nd ljcg,g0cnd principe,_, i<oals dat ~an.~,~ 
gemeenschnppeli]'khe!Î:d in hett '1.0nen, LS i)li.J 
voorbeGclil a~ cloói' de be1-1oners zelf aange 
,b--.::uch.t. l)oord·an 01011 lf\eit: an!l,e•11en op aan ibe 
pe~kte -.::uimto zal uo'nen, ruooten er hioro 
ve,r at ap,wte.sp, ~l;ap;ir~ken, ge1i\ll,alcil wot:den1 
zoals 1bijvoo·rbe~).d ove-r de plaá:bs va_n ~e • 
leid•i!'gkoke1rs. Maar de bewoners gnaa h1-serîn 
Mei,-dê.:r:, en kiezen voor een dee~ gellll!enschap- 
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p:e.1 ijk 1even : een ruimte voor de kinileren, 
ee'n ontmoe ~ingl:plaats waar .kan gefeest ,./or 
den, een wer-lçplaats, ... 
De begeilaide',r,s W:i,llei, zich- ~n (Ie bewoners~ 
groep zo neutraal mogelijk opstellen. Voor 
hen ho.elft he1: dus niet., dat het Fabotakom 
plex al,vas t geen Amel inc'lockons t,çuktié mag, 
worden. Dat de bewone11s ziçh echte,: nog 
wat and·ers kunne'il inbèJiil.deh dan .de k:has.si,e: 
ke Amelinclo_d>loldçen, is nu al zéker. "Fan 
d_c±P,;,t,t·i.e ma'a~t im,_nêrs p,etr <je,f;iaide ,d,b/e,,,... 
i>lte:lt mogelijk. Uilt ui.tgangspurt_c 111oe'.!; leI 
de'n cot een bttturd>«aJL en ltu~baaA arehi 
ite.l<,tuui:]lJiOjiekt. @'o·k aL.s· hett 1;ebou\>I e,r i,s, 
moet het partieipatieP.toces dus kunnen door 
lap.en. Het is in .dit apziéht dat de parti 
e:i.pati;begeleitleis ook steeds sp,:ekeg. ave,,: 
won-Ütgen, om het stereotiepe beeld van ap 
P.ar cementen van z<Î2eh ,a,!i te schuaden. 

Me,eE éJa11 V,Q~g~er,k 
Een gescheiàen we1:king. van bewoners en on~ 
w,;.rpers :Ï.$ n:och vanuito d~ p,os•it,ie va'ïl: de 
archttekt, 1t1och "anuit het 'buu.r,t- en opöonw 
we~k een gebruikelijke inspraak~oepassing. 
llip'a'a'Lde a11chili'e~tuur,)<11i-nge11, d-ie he_t Fa 
butap~ojekt ·aan hun tekentafels zagen voor 
b;i.j,gaan.,, voe.len zich j,,n de hoek; gezéJ:. An 
deren vinden het gehecl:'e opzet een véfhulde 
Psrtici,patie : een pai;ücipati~<1c.l1ateir: de. 
4'.CiheJt.me.n eni ht i:ûmm Vftl'l d:e b'ewo"l:ie'X'$, d~e 
echter deskund~g afwezig wo1:derr gehouden 
v:än doo,rsl,~g11vende_ llesï>'!:l!lf:ing~, met !i;e. 
bouwma~tsch,appij,, nog, altijd opdrachtgeve,; 
en financierger van he't p,:o,j ekt. 

1 0.ez,1,1 :1,e-sp;~;i,ngen s,pe,'1..en z:li)eh ('l.oorá-1 a.f tifü 
een 4'.àw/Lgl!,!)e.p, die van bij de aanv-3A& 
w.l'rd -g,_einS<~_allae,1:,!i om, de -samen1àeiiking tus 
sen de. betrokken partijen te h:eevorde11en. 
Zij voet:t. vooral, besp,trekinien over d,e voo11. 
liXJ.a/l.dren d,i;e moetlm mal\en dat de pnltt':i.e·i\pa' 
~ie, het on:twerp en de bouw zo goed1noge 
lj.jk fo ~J.rkaar zoude'Q. haken, Eil.ke ,lrr,houde~ 
U.j'/i.e 'besl:i,ssing moe-t zij zich iian ook ont 
zeggen. 
0ot>s,pa:.onl<ei±lik lfad d:e bol¼wheer 'lerli!nden 
drie OJltwerpers van !!TAB0, de ~tudie'- en 
A'dviés'!l,i.ens•f 11an de Bo:e,:enbQnd, áangezoch.t 
voor Fabè ta. zij h.e t zonder kontr,aklluel:e 
b:ind,iri_g. Eên van hen was i.udo B,e"\<lker. een 
fogonieu11-air.,.01h'i,te)ttt en s ll<tebouwl/,uri_d;!,~e dre 
zich ái.s ex-buuiat"ei:ker n-auw verbo'èiden 
,1'PO~~ ,b-ij. ~et Lampeke. Hij ,S.;i.1\8 dan oo~ 
p·os:i,ti:tef Ln op h'e-t 'llOO•t'ScC'el van het parti 
eipatiettc<UI\, dat twee arcltitektuu-.::studen 
•~en van tl 11, K, .• ll .~e'l:lven ei1 l!'é~ ,vàn: de St. 
tuk~s~Wor~gemeensehap (Sch'aarb·eek) bij hèt 
j>rOJ,eR!t w;i,'.Lde betrekken, D,e:ze 11-itbr-e:iid~ng 
kon ,niet a-lleen zorgen v0or een kontrole 
van STA.B0, maar zij zou evenzeer nieuwe 
idoeen ov,ei:: 11ernt!iuw!iouw en bew1.>ne;t-s;pa1: 
ticipatie kunnen aanbrengen. T~ch vond de 
~er1:uî.mde onnwe:i,porssroep nng !!,en tw~ede, 



verruiming w l • · k ense 1.j • Aldus raakten ook 
Jan_Vandenberghen~n Bob Van Reeth bi' h 
pEoJekt betrokken. Aeht ontwerper,s w'!s et 
tl ~adn ~et goed·e Èeve.el • en !liJ. v;lug ble'- 
en 1. eeen en zak · · be1angen . t 
te l:,open. Mis ST . u1 een 
0 ~ • . . feite do opdTaeht 
z. u, nage~,. n3' 83,1 !J~t- au,t$tf~·- 'illWJ}l;:t :van, he,t Q 1· ,, ,. ,. 

_ .,n, wat i<!ilmt er V,an de e~el- - 
m " • h ontwet",fle!!: ~ ~ecun1.s,0 en d. . 
,hof zag Ven•. _ra l.tl(e van Jt~~v.el- 

1. et: voor mogB'll.Jk de 
verantwoo1:dei1.;iilclieid tussen de verschillen 
de ontwei;pers te gaan cl ft• n"' u • • 1 d · k. "-<-u,. nlJ za us, 
m~et~n ~7~en met .welke onttwexiper (s) hij 
u:i..tuoà?~llJik "1il i.er'\5en. Met deze keuze 
staat h1.J tus re .. 
zijn er d' n. . 
S:t&BO.. S, &: 
l::iij ~hej:d ~> -~;1i.ng 
en 17001" er an~ 
g~ande ~at n en andecr, .JlO•g- 
nu•t dul.deliJk.., trit de besprekingen, in a-e· 
s~uuriroep bleek dat de S'1'.AB0""9ntwerp~rs 
heeen voor een .ÜU.pltaa.h.ge;ûchte. man.iêr 
v~i-:, werken. Zij stiaan met hun opvattÎJ)g 
ll.Jmiech.t tegeno:v:eT a:n'clere on~erpers diie 
a~~eun~n · · · neen over j:W~:. 
Ûc::A..· ze .do- - 
tîci'J)at.' v,oil!g 
Voo:,:;, ve and'.e: 
hî..j dez ~x,eed 
een p.iJt _ n p):'om 
h._et Nationa • Lnst~uut voor de Huisvest-i:og 
(NIH) heeft het :Fab.ot@l'ojekt aldus eikenii, 
omwille van zijn- "unieke vonn van bewo - 
participatie. 0olc het moederb 
van Heuve1ihóf nale Maatsc 
voor de Huis ), het p~ 
i1i..e1tte~ . rager s van, he. 
Bel!le •e'l!k zic.l:) 1,d.t i•n • 
en fü:1'tan Va11wege het 
l;:let par n: een onderzoe 
t<iegewezen. 
Er zat voor Verlinden dan ook niets anélers 
op, dan in; te gaan op het voorstel van het 
participatie.team om,een 'wwruj~'(màa:r dan 
geen architek_tuu~edst,rijd) te gaan or·ga 
niseren·. De versçhlllende ontwerper<> !}ebben 
zich aan het werlc ezet om een sbor,t van 
voor toncwe 11p e:tod e van w~r 
de be\>op;ersign e werken. -E.~_ ·s- 
kommi:ss,(i:Bi,i,,;ê,i: •sfe'l.êl,, däe• ,z.: 
moetten ,uitspr, .de lfruik,baa 
van d.e ,.,oori<t r de bewone.r -. 
~let dit adyie bouwheer re1<ening 
houden bij zijn kenze van ontwerper·s,(s). 
Tegen het. volgende nl!!'llller za L de afloop ge 
kend zijn. 

Macht en tegetnnaoht 
ens él van taktoren heeft hèt 

neer een 8~ P . h b1.' , de onderhind·elrin,, 'cipatieceam z~c ~1 · 
P::~t~en d·e bouwmaa,t--schapp.i.j. in een s cenkè 
g . •. erkt, Dit is onmi.skenl:iaar,, ma,ax, 
2,ont1.e ~~! , . Men heeft ,zwcli ':l!l's d'e keel'ZO,Jne -:l!v,e~el'l,, Éi, Jl:u-nnen opwell)',J1.en)1 maa'I! 
een a.tell'.ke 'l?/.\li' •· J ; b g "an de bewon·e,r,s 

d, · ·a de~n eren ,v • ·• 
tet.zelf ert.;i,J a-·•. g·en minimä:al gaheu+ 
1:,ij deze ondel!han .... ~n 
den. ·De bewonerfsgrcrep is niet d v~r!~!e~:k 

di d in de sl:uurgroep, oma 
w~or hg 'baar blee~. Toch sluit het pai,r~i- 
niet aa" d b . . d äeelnsme van e ewane-rs- 
cipatieteam ! het voorwaarden 
in de bespreungen ove:11 

scheppende kader niet a prior~ uit, I~ een 
11olge11de fas:e ial dit we-llicnt .oo'R 
gebeuren'. 
J:n, de hu,id~~e voorbe11ei.dend . , s'taat 
e-chtrex, gcscbe•id · 
g ,d'e bewone 
,g; egcn· met 
o Ïin eerste 
over hen sta'an : de ontwe ie-ve 
deelname van.de bewoners vol- 
ledig op het inhoudelijke vlak. 
De goedwi1Ligheid van Heuvelhof -en de exi- 
kenni:ng in nationale beleids io- 
nal!e Mäatse:happij voor de 
Nati,onaa1 Instituut), zou - 
nen ,J,e de 1b·ezwa, 
kel!!s e s.tartde,r s 
wil.ze ~-rn~euw'i;· u~ - • 
'ande11.e d'eell'c!. N n 
l<iaal,sla wb9uw Hj' • , , a gekeard . 
Met he orten van de Leuven~e 'inuno- 
biliënmaz:kt is er een periode van rust 'in 
getreden-. Meer en meer is er SP-l'alc:e van 
sociale woningen, via '1ernieu1ilbo.uw van oude 
woningen. Mei; dl'eig,t hen te -verg;e.1ten, dat 
het de~èl!~dè gè~eentelijke overhei~ en pri- 

vé-promotoxien zijn, die de initiatiefne 
mers lil:îj.ven van de s tad-svei;~euwi:ng. zo- 
~ang er ecnter geen d' in de 
mach ltqgen tus x,8 en 
deze n'~r,o;e1ten" tads,- 
vei;n-' 1en 6<J/.edd! ieke-ne 
so•<d:ä ei:-ril1s, e b.el,an- 
~en w ")'.',g'e 11,. 
ln deie _ opt'iek i,s de in~eê van het parti 
cipatie.team het mogelijke result~àt meer 
dan waai,,d. 
ALi het _pxiojekt &-laagt, lèan heil als prece- 
dent gelden, ook in ande n ~n te- 
g - · sociale appij en. 

de bewQ ltaq vooral 
vrucpte , e- p,en. ~n de 
et pa)l;tj:e:i,pilitile!trear,i odk d'e 
wili-k i,ond- Pabota bij' dl? 

ekken. 
kand,ida,at--'beworiers ais het 

. , mislukt ? Zij in ~lk 
geval hun. woning in Fabot:à. huren 
en dit aan een 3500 à 5000 •r per maand'. 
Want daarover hebben ze de schriftelijke 
bevesti:~i-ng, van Velilinden. - - - 

-,i, C11EJ"li1TI'lll 'I"\ 'E' 'r1 lii''l,7'1:ilT :v· ~• i1'.l: o,E' '1if m - - · ~Tilli,;D 1'!1[ 
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OUDE WIJN . -, ~ 
NIE _- 

Achter. de,-scberroeJl van Fabo:ta 

Het is wellicht te v,rq,eg 
eigen, e-t p,,e-g.i.nn .. , 
te, Dit. gêj,;d', 
11,ab s vqèr lfe ·e 
vor·· aa•r a,en a' n- 
.ge:n taànsvoorwaa . man,i;er 
waa aken aanpakt willen wij hier 
toch a - l.J t. Aansluitend moeten we ons 
dan ook ,enkele bedenkingen van net hart 
over een btleid dat 4.tad.t,veMti,ewl/,Î;ng en 
Ä:.11.6plUUÛl blijl<baar hoog in het va;,pdel 
voert. 

Fab.q · s een stuk par:ti'c.:i1Batie-- 
gesé daä,):" dat wij n-h,t, 'lounnan 
wach enschappelij ke onde-r,:weke-rs 
in s o ers1.g'e dossier,i de waarheid trach 
ten na te speuren om ettkele VPaagt_el<;ens te 
plaatsen bi.j de gang, van zaken. ·. 
Wat · · erhaal o · 
het 's de lèwe 
we zo,û. dus, 
va · · .Q· aat1g 
on~ . rè:l' no_g 
Na- ,, ~ragen = isu•S a 
jr. pdraehtwe 
tu , . ebben ze bij 
goede 'acguisiteur' aangeworven. a et 
eerste Leuv~nse woonerf nu ook eenpiloot 
projekt in .te stadsvernieuwing, geef toe ... 
j'e k _nbond van v - ·gen, 
maa 
M 
:J,. 
,d· 
dE< 
to.ew - 
per le 
het ver,det_e ven oop van het. proJe•. e u - 
kig was aa.u: Ludo Bekker, ex-buu~twerker 
van 't L-ampeke, die als ir - n 
s c • op zoek ta·- 
ge . ld 
aa 
kç 
IH(e > 
i. 
de 
oncwe-r,pen. 
ontw ep ,met intern tegengesteide 
opva ,n di!e mate, ,dat een 'wedstrijd' 
moes '·seerd worden. STABO vs. de 
x,est hoewel ook binnen die rest 
nog · e opvaetingertl' bes~onden. 
En z e ''lè>O,l!on:ttwe11pe·11 .. s-' aan d'e 
sil;ai; 01' d'o.011 ev-en 
e,r llJ ~BO ~9, l{~\t 
1ko,n b.eu:r,e.n ~l)s- 
•iomm• erne d 
,voor het parti, o-r 
de andei, · nden opni ijanden 
in het h zijn benieuwd. 
Ondexrt:us.sen zijn de toekomstige bewners 
bezig hun, p_rivé-belangen opzij te ze-t•ten 

voor 
· dp.e 

ne.rs e 
g dat · e.id 
et kan n in 

h oces zeif. _aal- eu 
t eid en (in het lîes.,e g'eval) 
hun deslrundigheid zouden ze dé,bèwóners 
kunnen overbl,uffen. Daaro et par- 
t:ic zichzelf 
ent Feitel 
hét pla.ats de 
s t.r 1 p.8rf de 
ont t. tn · e 
à'll sm.id'il'e:J! ' - 
tiJ. 11ak kunll! 
tW _ r~~en - 
pe1:s en publiek om de eige · e.t 
om zeep ~e helpen. 
Ook l>ij de garanties die het ,1111:rt,i.cigat:ite- 
kontrak~ ~ieden, kan °laat- 

nige wa•t e ord1t, 
n • · a- 

t,ijä 
i:,eg eop heb- 
·ben n het maehtss. . pdranht- 
gever en ontwerpers m en- 
lij e niet · in- 
zet iei e di~ 

. ipt. 

r 

s 
aanpak van ae ~articipatie 
~ekt doet bij somm:ï,gen -aJ. 

auwen fronsen. Meet: deze be 
denking~n wil de schr'.ÏJjver dezes dan ook 
alleen maar de d-iskussie aanze't.te11,. 

, · ti~1iplclfie e , 
r01ui 11,an ;i,-skus sta 
,en naa-r ns ',li.e- 
rig numm 
ers, van d lens heb- 
,gax,anti d_an de 
onexis v harde 
alen m.a. ticipatie 
lelnen du 'op-ged-r.on- 
ge.en pro met de 

ouw waa-ri eit 
i:s. De D'' . en, 
j!e b()ei:e i'O de 
8,, me'!: )' h'- 
'!-Qg~~ riiÏ/ei ~n- 
tu.e-co~der de 

bëwone.rs. ,r_eehtst,x,eeks k 'ssen 
in bd,e.iP.J,zciki,i op geme.e.n:teLljk ~ve.cw. 
waanian zij de se.volgen ondèNiÏ;iléien,. o~- 
dei,hande11qgen met het_ ,tadsbl!- · · 
er immer-s al gevoerd, toen de 

D 
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ve/Lvoég van p.·1 

Oude wijn in nieuwe zakken 
ming van de Dtjlcmolen.s •·Il <l" lll'rlnrich 
ting van dl! omlir,11,•ndc ,itraten moes r en b1• 
sproken wordon. 1),, heurokkonho i d van du 
bewoners blj dc,z" lwsproki.ngt•n lng ~ol 
hiertoe slechts op het n l venu vnn de 1101•d, 
bedo<'Hngen. Lnd i en he t, proj~kt van do Oij- 
1:emolcns ,lt, (wel lNwnn~ moo i.c ) v11rbouwî11g 
van een oud gubouv .11s n••ult.,Wl he,,fL 
zonder enl11c wllrkd ijkl.' part id pa t i.eve rm , 
dan vcr.sch i l t d.Lt, 1ivoj1.1kl or cllL punt; nl e t 
van l'en Alnl'l lnckx, cenz l ] da t, dt• vzw IL S'll1' 
verl betrrr idec&n heeft. 

[JO□
DljlemolenH, Fnbo t a , het vccne r i in d,• ,lo 
zcf tl-stront, h~t is non ~aar hot topjv 
van dt• stml5vo1;ni,.n1win1,a ij sb e'rg , He t gons t 
van de proj ekcen in t.euvon , 1 S.ta.d4veJt.n.lw 
tl)<.l\!) u lcd(!..'1.4 :a.a~', zo luidde de titel 
van con i nfob rcchuur tj '-' van de s uad , b 
hi:!t hl'k nu ,1elemo1tl van do dam '/ 
IJe willen het verleden niet eeuv i g mt?oHle- 
pen, maar un i g scept Lc.i.smc hebben we er 
toch aan ove r gehouden. (n daz e Lfde w1j k 
waar str.iks Fabo t n zal staan te pronken, 
ligt de invalsweg; weliswaar wat smaller 
en 11111t bo1,110n en banken ur l angs , maar het 
blijlt een overbodige on levensgevaarlijke 
expresweg die klievend door de volksbuurt 
gaat. Afgezien nog van het fei~ dat het 
uitgerekend een socialist was d d.e een van 
oudsher socialistische buurt op zulke wijze 
moest verminken (Tobback was in het vorige 
kol lege schepen van Openba r e Werken), h.ee,ft 
dit de weg gebaand voor een stedebouwkundige 
polLtiek, die zich als een pestbuil uitbreidde. 
over de buurt.G110ocschalig.,.en zoncler onr • 
voor enige cegétls))raak.. Het ver•zet van meer 
dere genera:ies bewoners hee.ft dan ook 11uu11e 
lijks ~oden aan de dijk kunnen örengen. 
Terwijl de ene bouwma:atscha,ppi,i nµ de plui 
cen van de stadsvernieuwing op haar hoed 
tracht te steken, drukt de andere maatschap 
pij (St:. Maanensdal) rusdg haar plannen 
èoor om langs d e invalsweg appa r cemen t en 
te bouwen. Wellicht moet daarvoon het BPA 

toch 0011 lrnrzic•11 word,m. wc• 1,1Jn bt,nleuwd 
wc•tkc pnr t Lc i.put i eknnaen de h,•.;one-i:11 daarin 
zu l.Lnn krijgen. 
ll11t men ,,.,n inr.11r1111khnndveHL i1c,woon Ll'r 
k.,mnL1ip,11vlnc wi l do b,1•,.n11en ,,,, de g,1m,1.cm 
t1'ruad ( 19 (lprl 1), gclulgt Loch ook wc>er 
n i ,•t v.in ,,,m dj <'PJ\oJnntt,, kent or ing . Oude 
wijn In n i i-uwe ,,nkkPn 1 We houden de• oog 
J"11 opon 1 

Is Tobback al dan niet een 
intellekàreel ?' 

n 

1n de }lor.r,en van 24 april laatstleden had 
Pnu l Gooa,sells een gesp1:el< mcu Jos Van Eyndc 
ergens een socialist uit Antwc,rpen, 111oet 
vroeger nog geschreven hebben in De Volks 
ga,zet en naar het sch Lj nt heef c hij in hel 
Parlement nogal eens de beest uitgehangen 
door de reglementen te doen toepassen. Deze 
Van Eynde, ook Kop genoemd, had h,et ook 
over Tob back, - mce-t een opkcmeud sterrétj e 
zijn uit het Leuvense dat "al eens een grpte 
mond opzet in het Parlement. Volgens ~lanu 
Ruy,s zouden er bij de socd.a.l i s ten tegen 
,..oordig "verstandige j cngen s" zitten, 
"heuse intellectuelen". Ruys kan het weten 
want die schrijf c "in de Standaard, neen 
niet de nieuwe voetbalkampioen, maar de 
gazet van en voor de intellectuelen. Van 
Eynde maenc dat Ruys dat zeke r niet zal 
gesc'hreven hebben over Többack. De vraag 
blijft nu of Tobbac.k al dan niet een intel 
lectueel is en zoja, waarom dan niet. Tob- 

' back gee,Jtt toch les in het Atheneum, zo 
verneemt het Dij Lepaa rd u i t welingel Lchce 
bron. In de Spectator, 'k schreef bijna 
spekpater, wordt Louis Tobback wel eens 
"de nieuwe Van E~nde" genoemd, waarbij de 

,!cbte an n de nieuwe vraagt " wie v~n beiden 
,deh nu !Mest beledigd moet; voelen · 

J,vcnCot•ns in dP '!Qrgcn van 2~ a~ril s re l t 
vnn Eyndè dat de nieuwe soc~Ahsten h~~ 
toch srhijm•n aan bPp,oochaJ1ngeo te Li j dcn , 
"OmwiJJ,-. van Doorbraak?" vraagt Goossens. 
Wuarop Vun f;ynde : "~li c hebben ze a I door- 
vebrok<'n, is i•r al doorgebroken?'' D 

Deeltijdse arbeid 

Het personeelsblad van ABB, 1e ~roce Leu 
vense verzekcrlngsmaatschappij, c~rijft 
in een s•tukje ovar deeltijdrie arbi.,id o.i:r. 
(nummer van 20.4.82) : "De ,r.o:t.i.vo.J'.i.e el! 
de band me.t he,t bedr.,i,j ~ v,z;...tonu. b.<.j dee.c.. 
tij.d.Ji e 1:Vê'Ó.ud .6cm-1, de n4ghig cm .te ver, 
zcmh.ken ( •. J T e.n.s.eç,.ttc. bh:lu.li;t het "'!f&teem 
van de ftal.i-t~'<l.elue n~J;,-.egel<Y~ r.ac.J,~ con 
tinwe.Ut.plto b.C.emen, d,û11lx.j~ veel 'ai j- 
1,J/UIIJ.cti..jd' me..t ueh mee." 
De lezer moet weten dat in die bedrijf de 
deeltijdse arbeid reeds jaren zo nle~ ~it 
drukkel. ijl;. aangemoad i.gd , dan toch zeer gre 
tig op eerste vcrzGek werd toegestaan. 
~lag men zijn personeel ongestraft beledi- 
gen 1 □

r 1 MEI WAS UER OOK • • • 

. - . . .• _, ,.:, 
-:-- ...... ...)......~ 

j 

Den t e ee Me-i is weer> v.oorbij ...• 
ma<H' in Leuver, ging ie traditionele 
viePing gèpaa:•d met de offici;,ze 
sta:r>i; van de campagne »o ná de gemee11- 
ter>aads ver>kie zingen. Louis Tobbac11. 
staagàe er in 2.ijn ?.ijst aa,; ~e vut 
Zen met KP-en ~ALmfitrRBen )?Z1,J.s zgn. 
ona.fhanke l i i ke n . "!Jm1ie1.;wd om daar- op 
1 mei aelf wat nieuws vanaf de offi 
ai ë be 'tribune o>Je:r, 'te 1.>e1•nemen, .rok 
het DijZepaa,r>d naa:r> de vor>m"ingsplaat;,s 
11a l'l de stoet. Met wat àaa !' we1•d (!'fl 
aegd kunnen :,Jij cnmogeli,ik een ar-'Ci 
ke Z vulZen, "tenzij wij on;ie Ze:;e:vs 
voor> onwetenden zouden vePsZijten. 
Om toch niet me~ Zege handen naar 
huis te kei'en, schott?-n we daa moa?· 
enkele bee'lden. ffi,j ge.ven· ze u, beste 
7,e;ier, met wat ondertiteling; op 
hoop van zege! □

fx vi,awen tegen de krisis ai,in aZ. Zanger 
dan nu in alctie ! !! Dit is dq.n een f,:;t:e 
van ó,n ltw1114r r1>peti ties. 

fi<, maaot u ti•ijdb«ror> ka1•11 t1,gen J11 r,~0ltt1JC 
~r,, rittg, nl" de AOVV-b,wis, w,1s 41(lc1·• 1•1•c1Mnt. 

De L7astsp1-.:kc·11, wkbondst.eide:r, V,màen!x.n'lte. 
Nu ::kti.e, .i:,11. Of 1:,n m.;n op a, n few k,·m 
:Ji >; hv'- d ~----;"1•~'t;J •t.J :;a:i::cng , . .-~t-e-:,,d. 



& . 1/. • N'VN r -~ , - , 
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Dienst onthaalgezinnen 

Re,tt 1kindelie-~nt:,r,urn Cr ' heeft -n·~n 
il_euuen gèo,r,._en·d. Een ieuw gebouw 
opgericht onder impu Stedeiijke' 
Gezinsraad, pronkt ttegenover dat 
chiliek · akseil 'hett Conse .. ' 
lht C t al ieni 
de ki , in ~ex. 
waa•11<d, · ef, v<;>o, 
t!Lati: voc en d 
met d pvang van de kinderen bezig 'en , 

•Het lc:i.ndereenc11um Craeneüdonc'k •heef~ cie ve-r 
schillende die~sten die iïcn bezighoudern 
inet de opvang en begeleiding_ van k'i nde.ren, 
samengebraebt: in één gebouw. Langs a·e erae 
nendoncWst,r-~at krijgt de l'>_ezoeke-r toegang 
tO\'! de S00-~1-o-theek vo0r' ~an-gduliige · 
en, geh11tndiea1)·1'e' 'k,!Lncle,rên,- 'lile ho·oJid'iÏ.'Ji! 
be,,_v'ï:ndt ziën .çip de Lei J'(:t en geeft toegang 
to-t het ~lfu:,g,:ietje, de d i.ens t onthaa-lgez~:n- 
nen, de tèl,1!,dienst voor zieke kinde-ren en 
de kinde-r1<ribbe. 

S peeJi-. - ek 
\Is• èen a: odd:.ëns t yan ;a:_~ngepa1s-t en :v,er- 
antwoo-r,d i!:goed. ltl l(e ouders kunnen 
er speel lenen. Men betaalt daarvoor 
een lidgeld van 100 Er. per jaa-r en bij het 
lenen va goed wordt een bijdrage cvan 
110 fr. . lji' d·e k ze van il 
goed k imde pro?~r~ r 
~o-rd,t ,r · B' g b!i.J d _ ze 
door d rde de speè.l~o- 
tbee'k-. e. spe 1goe r 3 wekan mee_ 
naar huis ge-nome_n wor n verwaeht- m.en 
wel dat het speelgoed omt. Er is 
vo;ldoe - lgo . H · - 
gi,~nis· men t ove: 
sccupu t in!?, ,o'ed s 
onu sme . _ oude.'1.' en oo 
zo;gen àad ~ij het uftgeLeJende stuk Ut ~o~- 
de staat t~nigbezorgen. De speel-o-tb~ek 
is bes teemd_- voor de · - ook voo, _ men- 
sen van buiLtan Leuv zate-rdag. v.µ, 
JO.30u ~.et HL3- Qu. r te::ec~e;., ln.m 
s-a:menwè;r,k.:il'11g met de _ e 1~1;b!l!rne11ieek '"• , 
· e- ook een ~iein 1;611.othee'k. l.S • -d 
Veeil boe.kjes zijn er · ,_ t .. Er wo·r : 
dan ook een opr oap gedaan om k-1nderl>.®kJ 
die nie,t -meer gebruilcc wor-aen te bez o'r ge 
aan de sveel-o-thaek. 

,., M,a11gcietje _ 
V-roeger ondergebracht in het Cu~?ureet Cen 
trum a-an de' lku,sselsestraat, kri3,gt he.a 
Margrietje -nu een 'Plaats op de 3de 

. kindei;c,entrwn. He't Ma 
1?'.llnhg gcentru -vo<>r 'kinderen 
lrS e ;; t 

j>aa,r, outie,r-s PP.e11 m!) f- 
naar d .er ga'~ . ~•·h d r ehenbb a , 

d. en nioeil1.J" e en e 
s~o~ J te houden. Het 'Marg,r e . __ eft 
k i.n ere _ _ . ende ki · oor korte tijd 
al en "d - il was m n 
een o 9i;a ·k 0m z nd , . 3 zoe 
'het li ,• t l;Ldma 'ps- d. o.e• ·~~-:lr en. g kost " 
b11J · -t is wei!. ol! 1 6 r 
per ou.r, maa 1 n tuss 

k Men ik-an ei; a - 
wee . - Men hoelic geen - raak te tn,l!ken:. 
en 17 u · . - _ . 9 het 'Màr-grie cj e open. B1.J 
Ook de za-uei;:äg ~e kind'jes- natuu11lijk i.nge 
a11,11ko111s,t wo;r e~ 00,. sllaa"g-eilegenheia· "'oor- h n iEltz J:,S '" -~ • il ,1\ se -,;eve • d moe•bei;l w.e•l -a·tile,s ~a" ulll) 
zlen. lle 0_~ e:s bl>en zel't m·eeb-rengen·, beba l> 
kindjes nodig e d. Speelgoed iis e'r voiJ. 
ve speelgoed en be ge~r 1s genoeg vari~teic. 

d o:rbanden en - - doen e vo_. "nderverzorgste:rs staan 1.0 
Twee v:ol c1.rd.se kli ] l\et !ila:r,gd!etj e volzet 

d ·van$ en 8 s · R voor ~ op . kindenn aanwe_z~g. V:ee yer, - 
:Ls, zJ.Dn e~ -~SI! oo·lt om lÜeine lt\Ol1g,11lie,,t);es 
g,-roep overwe~g d d e.lgemeentep, mau da,t 
te beginnen ,1,n. de k:ura iloor het schepen 
is nog niet goe ge 
college. 

beperltt zich tot Groot-Leuven voor wat be- 
l! de onthaalgezinnen. Ouders v:an buiten 

kunnen e<s,li'tér hun ki.ndj·e,s, wel tçev.e11,- 
1 a'an ~eze <!!iiens,t. Mome,nt'èe,1 o/ellk<~n 
nntin mee , -ver-sp.reid over gans l:euven. 
r kunnen ~,s'o>kindjes ,lfán O tot 3 jaa,t 
bij een onthaalgezin. Egn gezin 

s echts 3 · · bijhouaen. De stad 
stelt alle at nodi ~s ter be- 
scn,ikk:i:ng · ·e gezinnen. 
s · n · ,iJ's,t 'o"ok 

'":e· te t samen.:.i:~ 
e kontakt'.:en 1,re,rlopen 

vi-a !le maa - et'kÇrst-)ers van 'de 
di,enst. Zijn er moeilijkheden d,!11 kunnen 

· a de d,ienst besproken volden. De ou- 
talen rag·e · hun be- 
g11zd; n-, ga, 50 Ji,r. 

1h;. p, Het ,o z:i:n 011c- 
er dag . , kind 

E·en probleem is de voor- en ,nas<:boolse op 
vang van een broertje of zus· van het 
ki.ndje dat in lie_t onëhaa Lgea se 
word,t. .• Daar tiona ooi; 
~i11Ji~rl-(~llz'i o e Laa aan- 
g~s'l;_M:en g ied t z~,rcl-ï't aan de 
on~liaalgezinnen van de stad. Re:t N.W.K. 
lll!)et trouwens toelating geven aä_n de gezin 
nen om kindjes l>ij' ·te houden. 
'ln de we de ropvaag van "de gezins- 
- l werl<ing van net t'/.W.K. 

61 émJ!'n. 
~d m i:s de Hskäl'i.tei~ - t>e 
gez gen maximum '3 kindjes op- 

vangéi:i en hoeven o.p ae inkomsten via deze 
dienst geen belastingen te betalen. 

_: OM TE HUILEN 

Teledienst zi~ke !<in deren 
Ee~ ,z,i"e,k kindi 'ka-1,1 i.-n pri•nci,p.e nd:e;t náá r 
s'e>hoo·1 o.f ,naai!'. een enthao1gezin. Dat stelt 
aan g-rote problemen voor de ou"ders. Niette 
genstaande men kan geniecen van sociaal ver 
lof voor dergelij,l<e gevallen, -.!och slechts 
4 aa en op ee · - en onbec.aa1:d,, blijft 

een punt e,:;ken- 
.s,. ,Qrll ~ eiem om.en 

· 8,.T. .t :i.ng _ goed- 
dat ee enst e k:Ln- 
·rzorgt. Het team be t 9 

léinde.rverzorg·ste:t.s en I verpleegster. !let 
pnodekt beper1<t- zicb tot Groot-Leuven. !let 
±s zowe·l best d, v. or ziek r gehan- 
d-!Ïie,apte 1dnd nie)b o,l of 
,naa,r het dag l<<1ooe ,7 ,uur 
neemt de ve'rp ·r de p e waar - 
Vllbr 7 uur n aü tom twoord- 

.raa t de o aan die d.9or de ver- 
gsre,:; vanaf? uu'r bean~woo~d worde~. 
·1.eer e , o huu 
s het e n9d,ig. - ze d' g «elfde_ 

t n al 'ag aa~ er 
en s van 50 fr. •per dag 

e.vraagd. 

eJre 1$, oa- 
e gs d,e . De 
d ril~ ~~- 

aonc n i ls kr ibbe 
is 5 dagen per we~k open va 7 uur tot 

- r. De kinderen moet schre- 
. M " '·n e op- 

. Br onee,],•s- 
g • ~- _ zo~g-~ 
o-f ,s , per- 

JO onder haaf b,_o'ede nemen. 
0 r i~ voorzi'.en : d, 
beajes· baa· :z;i.cnceli: en. 
V d' J·n er !la es waa11. ·oer e . 

H iilpen,, D. , l.8 
eilld de ande~ , '· Heil 

, si.n <t oolé hi drage 
e o g. 

KINDO NVRIEND ELlJKE 
S1'ENEN 

, , d' • 1\ 
0. te met1lc:en vd~t. d'a,t de mensen IJle z,a ' 
·h:zigl1ouden •!'let •de Rindenen élilt_ goed •doen 
e'ii met voHe inzet-. Zij best>,hitl<!ken ov~r e,m 

· ;ru4m kaae-r- dat. op het eel.'ste. z.!l.cht n11euw, ' • - . -,. 1- 
- t's aan öe kinderen. Maal.' toen va aa'!l&epas • . , h 

~én e:ii enltele grove tekortkomi>ngen -1n et. 
0,~ li~j e'eo béj_o:elt. -Eers,t en vo~~ai het u!l. 

~·ej:!l.~j,1!, '-/STI ,hei~ :geboqf" N;'lrets :wiiJt~ e'ilo;p 
dat cb,t gébOl!)l 1nge-r,i,cht is_ Yo?r ."'ndei;~n. 
De a··rchitekt, Ren.iet L,, moet ~ema;ml

1 
Zii.
1
J0 

- • d maar a· een die niets afweet van kilo e:ren, 
9 

iets va11 'ii,t"enen. Natuurliiik heeft de bouw- 
Il.eer, de s·tad Leuven, het schepenco11ege, 
hiedn iie 'grootste ve.antwoo.:rdeUjklreid. 
Scihermen met budgett eef geen zi-n, ll'aot 
mep l\eeitt mate,rirai. , t d?Je e,if&,èn,li:Îij'R 
n'.i et noil,ilg- ,walien , er; andéire' es- 
sentiël:e ifoonien. vall:en. ~i'}n. 
De ba1lustrade op de del!de verdieping, bec 
Margr:i:etje, is te laag. Elk kind van 7 jaar 
en ook jo~gere kinderen kunnen dsar gemak- 
keli,j . l!e,fi ba,Uustrade 
cm. h )<)<ers te'gen en w 
~eYoll ,ls, cîlli t k<ind 3 ve; 
lager tstenen ,terecht komt. Peze 
bemerking werd reeds doo.lige~eelil aan .het 
schep - · , maar d_aar zegt man mofilicus 
Bat e ld meer îs, voor een hó'g-ete 
ballu· ee_n bes,chermende rand. 
0o_k d ,ta S!i!bouw ,z..ij:n 
nire,t Hoe iL1:en zijn e11 ,aa 
niet met stopkon'takt'eit? 
Wat ba pag e ruitiona1e ove_r- 
heid als zelfs de pl 1··ke overheden 
er gegn oog voor h had d w- 
heer en z·eke1' de a eten n. 
H'et terras ,van d,e ieh g 
VOO'r jees. n dile 
dien ligge eknie-;1e van 
deze ._ - zwaa. - ef. Tenzij men 
een Spat't-aa.nse opvoedin& voorstaat. Tussen 
de crappèn en de muur zijne~ openingen 
waar kindjes gemakk ·· voetjes l<µtµ1e__o 
tus·s.ensteken en er s• p¼a'at,sei;i- w_a:a,r 
zij hifämaall door~~ . l'e~. 
De ki.ndeven verbh.Jven QPk. d,e ganse dag 
binnen achter gefurneetd g-:.1,a~- Zo zijn ze 
verplicht ·te leven met __ kunstlicht. Tenzij 
dtt een voorbereiding is op h~t latere 
bui:eeHeve.n, kan d'áa nkele z,fo,ni~e 
lieden voo:i; gegeven w e kimd~11e_a 
hebben s,t:è.e.d:S d'e ±1111 he-t bu,xte_n 
slecht weer. 'is. 
Tens1otEe ~ijn er nog de liften. lfen.wéat 
wel hoe me_n er inkomt. liet vei:tt:ek wo_ra:c 
let~erlijk met een knai &?geven en "'olgens 
het personeel vall.en ze lê_e elmat:iJg sti~ _ 
tusse · epii11 ge u, de· am:e1< 
voo~'S, - \Un 1gèb 
get:ak l:lft? kan 
wij te het want h 
koste oveel goede i 
latie. uigt eer an onkund 
van ge . 

·BY THE WA"eff. 

4-tllc moo,~~e.n 
t.on.lo . geiu 
4rutlatn 

~i&', ,. _ henrerl 
p?i.on-ti · § Wo 
gu:lip ' 
/vtoeg _ - VA 
l!)(Lll.t î1a.dii eLi.cM. 
del-pelt J!Jli;/suna.al 

' \1/iC ' ' ,'_·. •(!/ILli::i; 
hco hd.& ':ti. 
'~p~e. 

a.teli 04je. 
IL . • . ~e. /u!,;te.11, 
zo .Up4 

"Wil 
o/Mi.6 

e. 
· :,r& 6ollLlln 

klokk d lii.VLkM 

(1 '. • :C!,a. 
0 ., dl() ~l!'ltieill (~é;~hMlt 
' a. 

~oot : geînte'liesseerde handelaars gelieven 
d,e naam V:án bun zaak en een.iikse somma 
(ruiebt fo natura) aan dei maker door l!'e 
s~elen._ $e· 'kunnen er dondei., <;>p zegge'l,l dat 
,er k:il-nsf-za'l ,1,>o:;de--n gep;rlodueeo,i:d 1 

Arno 1~e-rkhofs 

in oodel.'liggend poëem steken 54 vlvlP§ (,ve 
borg,en -vei;sÏe'tiders). X;m U ze opspe_ureil. ? 



ONAFHANKELIJKEN IN SPE 

DE PARTIJLOZEN 
LATEN ZICH NIET BIN]ilEN 
Men laat he't soms na hen e:11biJ t;e ver ncemen. De onafhankelijken in net geze1seha_p 
van de dd.e pa-rtijen, (lrie samen, de S0daJ.i,sU.s•èh.e P,t:b'gre,ss'i'.eve ji;·enlîe,jyd1 ~SB~). v.é~ 
men. M~t deze par n i j en zullen zij ml.nst ens d.i.t b Li jveu gemeen hebben : dat: ze stee 
!f•ast hun .e-i,genh,eid, - iin,8it gev,al : 'hun v0,,Ue Ofla:,6hwth.~jkhei:Ji - willen b ewar en., 
Over "politiek dak Lozen" kan veel worden óeweell'd, ma,a,r weistüg ~lgeme:ens, E'.en po~ 
l i.n.rake keuze gaat hen niet van het .ha'r t , ma-ar voor het overige zij,n ze verschei 
den , ak:tief als z-e zi':i,n r,end d'ee,lrpi,ob;lemen en -iÏliJll a-fg,e_me,ten a-kties ;, zea l s in de 
scheel of iin de vakbond, of daarbu i.cen . Ze· doen wel niet mee aan de oificië1e 
part,ijpiDl"\i:tie~·-,. ma1a,r sttra-afl• er ook n,iet h-el_ema,al afker.ig van. Een deel onder hen 
ging dan 00k. in op he,t pr-fDg,ress ief samenwerk'img§~,et'&and. Hun w00rdvoe,.-êle11,§ ,d;Ï n' 
Jtu:i.h. SILe~oe,w en Jo Boey. 

VP , IVÜ. U-::J 11. ju.~e. eig{!;~j:h. a1i6 on.a'61~n 
h.eki. jh.e. IIX)Oll.ávovi.deAó .<Jl de. SPE ? 

Jaak .Brepeeis (J'.B'I;,,): Men moet e~fl onder 
scheid maken tus~en het begi~ van hèt over 
leg en de uitloper. In het begin zijn Jo_ 
en ik gekentak,tee-rd, Die e:er,s,te ve;rgiitle:1;'1.ng 
zaten wij erbij voo'r 1/iet Snot. Maar sti:laaiJ, 
zijn wi.j be l.angr i j ke r gewo rden, Toch bleven 
we è11 alt!i.j'd bij zitte-ii a,J;s ind,i.viduen, door 
niemand gemandateerd. In januari hebben ~e 
wel een aan-tal kontakten gellad met ona.fhan 
keli:j•ke in_<;liv,j.au_e{l en g-roepen. Ha:al! \Je kc;,i;, 
den onmoged Lj k ge;nandateerèi s,pre·kèfl, zolang 
qie drie paI,"tijen niet akkoór.d wa~en. ~as 
dan- 'konden we ga-an z-ien of de medèi,,e11km,g 
van p rognas sLevên :Îinsiloeg. Na het .akkoo:'-~ 
1s. het al1'emaal heel sne I gegaan : de li!.JSt 
moe's t samengeij,teld wo:i..äen en "ie,i,-, pla.a-tse.n 
wetd~n op~ngelaten voor onafhanke~ijken. 
Het moment is dus aantebroken om massaal 
mansen uit te nodigen voo,r één konf ront.a-: 
tie russen Leuveuaar's "én de al o:f niet v.e.r 
meende onafhankelijken. 

Jo Boey ('Jo s.r. Wij tiebberr b~l~riia,:all: 11;i,~~ 
de pretentie de vertegenwoordigers te z~~n 
van ik-wEl'et-niet-wetke b..asJJs. Men heeft ons 
dat n'ooit gevraagd'. Maar ,wij o,:ij,n ze:ke,r <1ek 
niet-een verlengstuk van de SP. Ik ~a ~us 
niet akkoord met jullie interpr~~atie in 
het vori,.ge nummer, a,1s .:oud'en W.l.ll nu de 
linkerzijde binnen de SP ~aan vo-cm~n. _A~s 
ona&han}<elijken vi,nden wi:J het de moeite 
and om zo'n inhi.a·tiÏ.iiµ og gang tt·e t,11~•ll; 

~en. Daaruit kan blij,ken dat links n.ici:. 'zo 
verdeeld is als altijd gezegd wordt. 

J .8:e,: Mijn standpunt o"el' de' SP seaat ~"1M',f 

0~ wit op papier. Tobback weet dan. Maar dat 
9 tll'at geen ,gesp:vek in de weg. 1 

OP : Hoe. ono.6IW1kei-ljk ujn jut..U:~ :uge.n.- 
l. - , k tog afA de. dellde. 011a6hiutkell 1 he. mt 
v~i11.~~ wolUfi van. i!te Jori940 ~;(;q,n ? 

J.Rr.: lk ga je de feiten geven: Tot vlak 
v66i; :.d j.n verkitezing we.s Mmrc W1llems geen 
1 · d van de Sl', Hi.j be noord~ tot de ~i;oe.p , 
J~ng en Open Socialisme. die voor niot-SP ers 
o ens,tad • Maar van·af zi.i ~ verkiez-.ing heeft 
~. Lch teruagetrokken 11.1.t de -~i;o.ep '\l!lt\ 

h.1.J z.1. " · , · omge- fha"l.kelijken. Het is dus precies 
on:ifd· ver.Lopen. als jullie suggereren. D7 
ke i ende ai::gwaart' d i u bok ui~ eonuni,ge 
onda~l1f!e artikels spreekt, is àie Cameuze 
vlln JU 

SP" Ml\'ar' d-a,t '!can volgens m-ij ook ~en manie 
worden, Men moet niet alles bekijken ~anuit 
d~e SP. Het gaat om 4 blo~ken. Als men noch 
KP noch ~L noch het ona.ihankelijke blok 
yertrouw,t, dan,moet men dat openJijk zeg 
gen. Ofwel neemt men die drie blokken au 
s~srieuxe. Dat ïnoe,t mei d11idelij.k kunnen af 
lijnen. 

.Klansep en ~andifaten 
,p : /.let e.e.n 13de., 14de., 19de. en Ui,te. 
~~ li[a/J.e.n. J.uµ.le. «:e.111-<i9 . ka,ru, op e.e.~ 
z.ed:e.l. Voo1t, jû!,Ue. /uwlläa;,teh h.om\'t lie:t 
op vooJtkewute,mnen ann. Oi,t be.teiwi,t dt:t;t 
jw&Ue _ peJL,60.!,!1;%jke.. p1topa_gp,Y!!.io. ~~en moe 
ten voe1te:n. e.n.. bUèlc n:!le..t ,"'~d1:.w. 11001.t e.e.11. 
p,\illc..i,p.i.ël~ ,01-ou,m,,éng meide. gtvolln)~e. 
eènh.ei-4,, cf.<:e. Z;tc}i u..µ.dlu.tlur pi e.e.n. UJl>t. 
L>.tem. 

J·0, ,5·.: De kansen voon ons z1.Jn Il'tet k,~e-"i 
ner dan ·de;,;e van KP ó"f RAt op een 6de fën 
e,en 9de pl-'llats; Het Îèan en!çel een. psyclfo 
logisch e.ffek.t hebl:èr,. Onzé p119paganda zal 
voo,ral m_6nd-aafl-men'èl=reklame wo\::q~11, 

UP : 'Af,/;, h.a.n.cfi;da.teJ1 voOJL de. l.i.,j l>t w.Uen 
j_u!tUe. g,kg'Wt-el'II m._o,e:i'ie.ii «a~~_hkw,; cUe; ~oclt 
e.e.n ze.keJi.e. be.h:èhdhud ge.YL(;e,te.,,, ooh. cd. z:.i.jn 
c/Jiie. iue.t onm.lddel.lijk ~eli.j/?.. ah.ü:e.6 
g,ellJe.eM.t 'iti!ffde.t\i.6 d'e, voo11;bJ..j;e. jaJrJef;!, :J,t,' .·liii(; 
ge.e.n. pJt.oble.em ? 
J ,'8r,: Ah imafhanlce1ijken spreken wij niet 
met gr·oep·en, zoa1s a:e g,teiw Vlfa.u.w 'en f,7llle:!iln 
te die te kennen &even met a1te part1Jen 
cc° willen pra~en. Dat is e'en ki.fes tie v.-n ge 
zonde aisprllkên. ~'.).s zi:j tl!~S aän ~e. ~'lren 
r,en hebben, dan gaan we dàar natuµrllJk wel 
op i,n, 

Jo a,; Het zou van ons fout zij'J> om bas,i:s 
en akt±egroepe)l a~s dusdanig aan te spre 
k-en, ZlitJ héhlien bun e:1,i:,g,en iden~·itei,tt, en 
moe~en zich niet bekennén t.ot een bc.p!la:J.,to 
1-ijst. Wel wÎl1len we zovee'1! mogelijk met 
!i,mlivi:du'en 11.Le d i.e gr,c;,up1;m1 g511111~ellken a~n~ 
gaan, om echt te rk1mnen :11ertalen wn1t: ,d11:ar 
lêeft. 
J, 11,r. 1 B'e ondeth11nélcl11U'll•s tolt hlii,e'lltto.~ zijn 
niet de kandidaten op de lijst, .~e gaan zoe 
ken naar m.ensen die ve~troewd Y.~Jn met de 
poli t i,el<:<a pH·~dj k ep geme,_enteliij,k v,1al<. 
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Zij die tot ,hiero-oe zee. a,rgwane.nd stoaàn, 
zullen moeten opstaan. F,en ande'I' punt i.s, 
wat hctrekent gemcentebe1eid eigenlijk ? Ik 
Z:ell hen cot •hiertoe- vooral syndi1taal ak 
tief geweest, Dit heeft ook zijn lokaal be 
l.ang. 

o_p : Hoe 01tgajt:u,eJWï Jui.Ue. de k:on-t;akiten 
me.t de prvr.:l<.jf:c2e. o:èh;te/1.btU"i ? 
Jo B,: m.ke m11andagavond houtJ.eQ wij een 
vergadering van :icht tot negen. 
De.<e gi;o,ep bespli"eelQ:· de ops tellinjl v-an de 
öna,J;ha'rikeli.ike onderhandeia1~rs7 en <'lllcl. in 
de coekomsc de propaganda voor de onafhan 
~elijke kandidaten moeten verY.o.,rgen, De ver 
gadering: ia e.pen voet 'ieä:ereen. N'a d'e ve,r 
kiezingen zal deze groep blijven samenkomen .• 
V.an daaruit ~al ei; een afva~~diging gaan 
,,aar c!'e g~ó.ep dil! ne:t beleid van d.e eenheids 
lijst maakt. 

Vejtegepwoord igers z<>nffetr mainda;at 
,f!p : Jwe./Ue @~eU,/4.J'lg a!,s ora.61ia.rkef;,i,Jke.n. 
11.0e.pt %Oeh e.ên. dubb·el'.z.litli¼he.ili op. Act n 
de. etie. kant wa.ten ju.U-i.e. nlem:od vfflege.n 
/1XJ~1tcU9 en, ,ma.Il, a;a; n de. a, rp. l!ll e. /UI. rit wift e.ii. 
ii:d,Ue. toch p,Ulti,_eh. ~uh'h.en un.t 1'11: aan 
'ëce. ba.4ll> .le.e6t; Jcd.Ue ginn op ZQeli ~ 
.ee.n a;e,/it eh.baJi en bo t1LJ! e,~ e.e:tt o.v f/.il eg/i,t'.11. uk. 
.tw.lll. u-ët. St/.!.e.ve11 Ju.lUe. !liet mM e.e.11. ,1,001!1; 
y;pU,t.Zek ,no 1v r,Dlie. oveA de. bil.ede. waa.lRlt IXtn. 
!itèt ~j lo:i.~e, e~ 9,e111e-1,1t, ti.a 11 d,~ bp.A~ ? 
J<1 B.: Ik zou niet zeggen een politiek mono 
()J>,liie"• -ma·ar ~!ln medium. We kunne,;i, a•11een 
maar hopen dàè clä.,e· ,mensen de. V:CJ7s nandigs·te 
keuze zulien maken. 

VP : Va:;t z eg9,e1t d e. r-o,U,U,eke;i-4 1:n:ttu;ll,&.j k ! 
Ef;ek-to:l@le. .6ailietw"1tiuing i/6 b el.a.11g'Lljfi', m:utli 
nlet votdoatrle.. FuteU.jk bekeker,__zcd. Aga.tev 
h etz el'.·6äce f/,1,0b /!Jt e.11, ~ e. /fê:e.)'.!. Va. ~ d:.(. e. M, n:t. 
vo eU. ml!ll duld.eU.Ik diu m,t,.n ;i,n. 'de ho e.k. IAXJ)ULJiI 
9edwxl. Eli. Atel-t 2.<4h h.i:e11. e.e.n e/1.~g fll,0- 
b.ê e:llm, O!JJ~êt.-t rrieY.11>,/!,J!I, d/1'.e. lUl 11 de ba~ ,6a_i:1e.n- 
iot>itk:e.11. J71l.ftkëk in. tui:e.e. 1ili:wpen zuH en. >te.- 
1t.mhth.omw. E.e.l!he:-01- aa II de.. .top, = v"1t 
dte.dd1h~d a.« 11, d,e. 8M",t.A ! ~ 
J.. Br, : Wij hebben daar geen probleem mee. 
Het is spijtig- dat Agalev a.fgeliaakt h'eeft. 
Q:i,e vrà/lg m<1e,,t' JÎ'!! i,.f d'e eei,ste ~·laatts- aan 
Agalev stellen, Vinden wij het bèlang,r;i,jk 
d·at in qe g-emeenteraad figuren 
i.i!j,n - n·amens weil~è pa,,::itiii, dan Oi\< -, '!,<jpgs 
de wel:lse een ,aantal vèr'l.angens :i,n die ,raad 
kunnen terecnn komen? Al,s je dat belang 
dj'k v,j,nd,t - da,tt j,s, ,een- kla11e Js,euze --~ dan 
moet je 1kiezen waa-r-langs er e1:ektoraal daar 
voot: de beste kansen bestaan, Welnu, dit 
k';!p ,l\ètt öes,t via de p,ogressie:ve. eenlle·id.s 
lij st. Ais die onafhanke1iáken pog andel:'e 
~ai,tners kunnen scharen aehter hun ideeën, 
<!an is c,Jaa 1:ip;v;endien een s:wil)ltis. A;]Js i,,ij 
b'.eliovefi in de komende zes- jaar @a.n ons pl!<1- 
gramma te we1'ken, dan staat de·ttele lijst 
d,MW a~hter ! 1-lèu .gaat <1m een linkse een 
heid! ~galev daru;entegen ~s vno~ mij ~oor 
d-e heilt t.Ot 3/4de gepoli'tiseem, de 1'est is 
w.a•t Jl:40.-0, lk neb e_ok se.en enkeil:e gawa"tie 
dat Agalev-kéindidatren Ine.er o.f mrnder ge 
lootwaard~g zijn dan wij. lk heb er geen 
last mll;e da,t l\:f;aLev aµan zal o't)komeq. 

np : Je. mo e.t toe h lfeke.n11.e1t da.t he.t iro-elt.i.j h 
-4 e.~ et ko.a/l .te. fJld 11. b eho 11R.UII, eJt. en ; om 
ffan ac/i1t()Jt(t6 meko,M t.t? ~11 o fr?_è,e.11,e.n \/oOJL 
Mmemrl!lt.lung. 
do B.: lk de'hk ni,et d#u dit tot verlies 
moet lei<len en ë.en aklliev~ samenwerl<ling 
zal tegenwe~ken. lk geloof dat Agalev ook 
;i~Ls~ -~àe d:i.r;i.sen ~(ie w~J voolTsllaan - de hele 
paTt~c~patLebe~eging bijv<1orbe~ld -, belang 
rijk vindt. Na de verkiezÎ'ngen hopenvij m,et 
h-en tot een se-rieu.s gesprek te kunnen komen. 

Samenwerkingsakkoord 
VP : Hoe. u:aa.:t he.t me.t de a.~~P'Ut!eri 011eot 
~en t G.rdtlWI. echt ? Z.uU. c.n j u/U.e. , z ëli.• 
.{.YI. de vl!llo rdvAi>.tet.U"B d4,t M. ~en fula.Utle; 
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~0,,:,'\;e.fl. m~e:"-d~h~ W01tclti ,u.f.o.te.1t, ~tig 
' 6 r,i/i.eU.J~e. da.mr,u,~e11 ~u11.11e.11 -<'.n11em11111 '!' 
J~ B.: De :a•bp1ra:a'k i-s,, d~t e.J.ke pa11t:i,j Z<ijn 
e\J.~Q.n ~l!e11H10R.en 'kan, ]f!,l,J!!fe1;1, nraa11 t, o. v. d:e 
ll~1e:ente,~aad, geen tte,get.f,sfür:iiJéLi,ge sttand,plln 
ten zou ll.nnemen. !:lei: pneg,11amma telt en da Il 
!Î.s het enige. • , 

VP : Stel da.;t cl e. él.~,i;te,,i,t.4d,i,d/ubu,Ue. 
.t~ 4,t~ng hómt. In j~e. p"LOg,utrnlm. ~: 
z u,w Q/1. e. -<. nt ~ ~ml: u . stel da.t de. SJ', d-<'. e. 
met de. CVP -<.n de. ~o~e. z et:elt onwi.Ue. 
VGl Il de. koa.Lt.t,le. ee,,f ,seme.ngd'1. vOJt;n VGl n ,ln 
.t"11!ko mmwmt e. .toeft rro e;tt GlGl'waaJt.den WM. ga.a,n: 
j u/U:l e. da I'\ do em: r · · 
:) • lh:, : W!i:j zui:iien he;,t p~o,g,ranuna ud tvceuen, 
M:s" e11 op een 'b.ei,;>~ll.d: ,1g·e:'!lfll!Lk efm, par urrer 
ean ,er,ns tige ove,rttr,é'êt'li,,ng maak:t, dan bar s t 
de zaal,. open, D,at is v,rij eenvoudig. Lk 
1san me nie.t voo1:stellen dan er een meer 
de~heid worac gevonden, door af te wijken 
van ons programna. Als da•t publiek wordt, 
betekent dat zelfmo.orä voor dl! SP. 

~p : _En.,~ komt M. Va'll het ptog,r.arma., aii, 
Jull.U.e. !¾et kunnen de.elneme.11 iutn het be. 
lwi ? 
.to B.: Er i.s duid,e,l±j]s afges[)nken da n de 
l:ijrst na c;l'e yèrt:ile2;,:fogen é~n Jir.akc:Le 2al 
lli\)•rmen ,mee de 4 'bl.~~l<:efl. Zeil.-f.s afs er ge'.(;'p 
ana:!;hànkeliJkén zwÏ,len i:rerkozen wordlln:, zq,1- 
len zili toch blijv;en ze,te;Len in het ovet,J;,èg 
in een groep, di,e maandeliJk$ zal samenkom.en 
om hec gevoerde beleid ~e toetsen. Onze 
vraag is geweest ,dat de standpunten ;i.n deze 
groep ook bindend io~deu zijn. 

.:J.o B.: Oe SP heeft dat ,punt in vete woorden 
mee beleden. Zij heeft zich er akkoord over 
verklaard het dienstbetoan af te bouwen en 
te vervangen door een geoirgan,iseei;de d,iensc 
verlening. 

J,. Br.: Strukturee1 ics el! maar één gai;anttie: 
dat de mensen ons. zo ma!lsaa•l mogelijk steu 
nen, als ?.ij hEl't ao]!à öelangri:jk vinden. 

f erdere stappen 
VP : Om ,tot e(4t w~keUjhe. hfl1lgJt.Of-pQ}f1_11fl 
va.ii ):50l.ltÁ.eke 11.ita:o.hte:n :te ·kome.ri, 'ka,n me.11 
liet ACW rt<.e..t ita.te.n VQO)l wa.t ,het i.:6. Op áU 
oge.nb.Uh eûtelg.t juf.ki. e__ el.iktcJra.ai_ e.119Gtge. 
meJ'lt .Ln de. SPE 11,<.e,t.6 a.me/l.o4 te zijn da.11 
e~!l rra.11<.eit om de SP te. VM.4.te1the,1. L~:t 
deze el.ektoltale. ./iamen.9eJLlµ.ng rt<.et ee11 zr.ut 
te hyy:othe.e,k o P. ee.n rtóg~jke, vevr.u.lm<-119 
va:,n de ./ia;mè.rwp;i;/1.ing. iJ; d,e io ekóm6t ? 
J.11jr.;Jli;1, est met het 
,\GM. Ons sta delilj k. We 
hebben een p r inhOLtdeLi,j'k 
aanleunt bij g in het AC~/. 
Maar het is hun . po Li t i.eka keu- 
ze te maken. Wij kunnen h,et ACW n i e t los 
weken uit de CVP. Omàat. het ACW in bed 
kruipt met een aantai CVP'ers en binnen 
die partij blijft, kan men ons toch niet 
~eggen dat er geen eenheid mag komen, ook 
11 zou deze eventueet een toe'komstig kon- 
takt met het AC en. Je kan het 
vergeHjken me n he t ABVV dat 
he•t s,taakt, takten met Je.f 
R0u chuys be to.r van het t0c- 
nader;lngsprQ dit ogenb,li,k 
in het ACW. Wi ·,s anders doen 
dan onze wil tot samenwerking kenbaar makec, 
w~t ook gebeurd is. 

VP : MaM dat gM,t .toeh »<,et; va.nzei.6,, M~ 
zat u. j n a.We do.all. mo ~ ~ o r: lik!, ht en,, 
J, !hr.: Wij wi1len lile·t ons e·enheidsstJreven, 
~o,l>i.uiek ui td,J;ll)<ken, 1vall' spontaan :im een 
l!l'a,nta1

~ g,tbep,m tro,t ui;ti,ng, lêomt : ni. dat 
j,pngèren, v,x:ouwen, enz. in ~'!slat zij:n d:e 
gi;o,te ox:g;tnisaties .l't,s ,/'iCV en A5W te 1,aten 
samenwerken. 

Jo B.: Ats onafhankeiijl<en spelen wij ook 
een rol in de toenad'ering. Wij hebben veel. 
meer kontakten met mensen uit de kristelijke 
zuil. Door die onaf]iankelijke opstelLing 
van ons, 1-uLlen zij gemakkelijker die stap 
kunnen zetten, zonder zich te kompromitteren 
met de SP. Her is niet 2a dat wij stappen 
hè,bben ,gezet naau d'e SP;, maalê dat de SP 
àls moé.~tn1 gaan tu,istreren 1;1aar. wat b•j;j oná 
li,ee.ft. Oe SP-1,eièl ing lle'èif•t, 'má.ss·chien voo. 
de ee•r·s.te keel·, ecb1: galu•istei;d naar wat 
wij inbrachten. · 

VP: Wa;t i.cl> de (.Dl.ruëk.e. beteken<.-6 va.n SPE? 
J.B~.: De SP verwacht een nationaal politiek 
ef~ekt. Ikzelf verwachc dit vooral lokaal. 
llen zal eindelijk een veel klaardere keuze 
kunnen voorleggen aan de bevolking, en ach 
ce,ra-f - in de veronde:i,steliing van een meer 
d'erheid - veel ingrij pen~er; kunnen optreden 
a,ls gemeenhebes tuui;. 

i~, B. : 0,p di.c ageuMH< h~ett de gemeente 
nad Leuven no·g ai tij:d d;n 1,1itrge1roepe,n nnt 
ee!l ker,nvi:iJe zone. Dat gaat niet ,met de 
huidige meerderheid. ©ek éen tewer.kstellings 
beleid bijvoarbeeid wo,dt n±e·t gevoer<I, 
Naar de achterban toe v·erwachten wij dat, 
als er onafhankelijken zull~n zitten in de 
gemeenteraad, de brugfunktie naar het basis 
werk goed zal kunnen uitgeb9uwd wotrden. Wij 
verwachten ook dat dit zou mcgelijk 1.ijn 
met een groep als Het Dijlejla·ard, die nu 
a,l jaren OJl een h:e~J: teire.chte en d'eskundige 
wij.ie het gemeentebeleiad VO)lgt. 
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Seder c j anuad. 'sa is Radio Sc0rpio een 
pro.g,ramm~ rijk:-:· f<?ke>u, (UOI de wa.nd ·zendt 
1k VliiJdagnanuddag van 6 tot 7 VC!/1.he.6 e e .. 

WJJ ./iitem uit, een vekeliJk~ pi;ogra~ over 
de Leuvense gemeentepolitl!ek. Men wil h~t 
k le~e ge111e.enteb.eleîd van de laatste Ja- omp ~ , "k ,. • 

i al ziJ'·n far.eiiten beki.J en, nap..,ul!zeu, 
'!;en n d' 
b1tv,ra,gen, bekriti,s.7'11en, en, waar ?O•.lg, 
SP ,est:ï_es doen. l!~e~oor warden z·ov1eel /!aJ Is p'ei;'a'Gnl!.n v6ar d:e ll\ik,r!>:fiaQ11 $ehaaM: 
:eg b,es,tuuréle,rs., 'c!e' '<il,?Pbs~tilc., ~n da· •gemeen-· 

ad de àdviesna'dên,, de w.1.Ji)<l'l~'O.êpll,11, tera , , . . . .'', 
de st;ads'k:rranc, ,:fe, ~ei,,nere p.irtl~oo ... ~e 
d' jaar hun kans wagen, en - zoveel ~ls 
ic 1. 'k de ma,n en de. vrouw in de straa.c. moge iJ - 

de eers~e uit~endingen werd een algemeen 
::eld van hec beleid opgehangen. Nn een 

pnog.amma pve, . ls bes tuui=s- 
va•i;,n, kl:aP,te t de bi4;11,hb 
ov,e,r het o,nts, ge <WP-P,Qv- 
koaHtie, tij ver[dez!Lng-s~ 
nacht in '76. èn de program- 

·mru.,,akers mogelij eperkingen v.an 
(a) meerdei;heid, en (li~ oppasitie in de 
gemeenteraad O'J) een rij.. De gemeentefinan 
ciën werden als ee.n aparte kluif opgediend. 
Toerisme en public relations, feestelijk- 
heden, sport en poli · chthuis en huis- 
,vuil, kerlci;abrie · · s (het ene 
al eirns•tiger da. d.en a,l aan 

· nde'l'ZOel< o ersone.el, 
:yer-n:1,~uw:Îlll , ver- 
gr9ndbeite · e,nu•, 

en zo ,gast l\e,t . . tt s meer 
te ver cellen va'i:t. Al «eten wij, ,makers, 
Yan Verhef uw S.t:em, onderhand al wel dat 
,het vaak moeilijk, za niet onmogelijk, is 
all:e we,tenswaardigbeden O'1:er één onderwe't'p 
binnen de tijdsspanne van SO minuten te 
murwen. Of ons dat rurar behoren lukt, hopen 
wij o.m. va•n• u, lezer 'V<!.'11 liet Dij,lepaard, 
te ve1memen. Wi aan d.e tek- 
stren "'an, de p'to sch;rijven 
en "in bul\de1 tfe n. 

Bn d1an h er n~J! d•fi! Nltl;ie :\lelikdië•z;i,ngen '8-2 
van da opbauww,etike,tt. Waf h:èellt een ,p11;ogr·am' 
ma als Verhef uw Sf-em aan dit 0pz-e,t be b'ile 
den ? Verhef ,uw S1:'em za,1 de Aktie ,steunen, 
door de info-avonden t,:e verslaan, propa 
ganda voor manires·tacies te maken en infor 
matie door te ~pelen. 0ok kan Verhef uw 
S'terJ informatie plukken b1j de werkgroepen 
van de Akt,ie Verkiêzirigeil. 

Een progrrumna al.s Venn.ef uw Stem elke week 
ui e de deur ki;ij item: i's n:i!e:t ni:1<ij ,· en on7e man'- en vrouwk11acnt is bepe1:kn. Daarom 11s 
a~Ie hu•ip maei; da'n ,we\JH,~.a,;i,. Wie ove,; een af 
and·e,11 tlema wa,t wi,1 'ki,!!oaai; ma·k:en aan een 
grao,t pubUek, :é'!fö. 'adres· : ll.G's•tb.u's 4t/, 3<!r00 
Leuven. En dan nog ·dit : Vet"tref ui-' Stem! 
komt elke vrijdag tussen ï~ en 19 uur uit 
uw radio,ols u afs,temt op FM 101,6. 

De medewei;kei;s □

,D · · is een näleti1 voo,r meis- 
to·t 21 ja r v001itdv- 

:ingen ,met. b !ins etU i,n~,, 
kheden ge;ra nog ~e- 
en ö.n ee'n s· blij f'te- 

hw.s. In dit tehuis p deze me:l.s- 
jes op eigen benen te · . Dit kan 
enk.el door de i.ntensie,ve inzet van een hele 
plaeg, en dat kost geld, veel meer geld 
aan de overheid ter beschlkking s~elt. 

De Wisseû. wil! een nieuwe 1:hui.s geven aan 
d:iie: mei,sj,es , die mls m0eiliijk opvo·edbaar 
:w0rd'el\,· ~eklasseerd. Om tii1' doel te berei 
c½'en ·zij:n er liweè l!eeigreep,e,111 d>i.e v.plledig> 
'l!.el:fsta11d:i,,g, zij,n. JLedere,_ 1 .. ,ef,&;a0ep st.aa,c 
:i'.,n yoo,r 'kdken,, ~,;i,t se.~, . w,;,mkel<eh en ond.e,;- 
houd ortder d,e begell.eidil!g via:n 111ij f opYoe·q (s·tt) e,;$. 
•~naa-r,naast z.ijn er nog, één aêl,ministra,tieve 
v!!±antwoordeLij k.e, êéit pecl;ig_oog en één klus 
jesman of -vrouw.} De l>ege.1ei_lling legt het 
hoafdacèenc op het vethoge1;1 van diverse 
vaa~cligheden die .de zelJir(l,dzaamhei.d verho- 
gen en pe kreativitei~ antwikkelen. 
Ret: si1n1enleven met verschillende mensen vereist 
00k een a·ancal afspraken en re,ge'l!s die te 
gelmatig in een groepsgeswek worden opge 
stte1c!,. Na;ist dit praktis,e,h;e o,.,e:r.leg word,en 
e:i: 0o·k ~on:61iil~,llen .1:1n p,é,r;s,o'<ft!'J:ij,ke pirc:,ble- 
s c! , ,,.,. k .. • " me-n f>esp,i;0ke1}. :~I' er an,e:;;::su;e'' 11,1.9,~~ 00.,. een 
üiidfvidue!.e behanaeli,ng. 
De evolutie tot eelfs·tand'Lg&eid bep;ialt de 
ver9lijfsduur. [ndien iemand in staat is 
op èige,n benen l;e staan, cd'a:n 'io'Ordt ze na 
fiet ve1ilaten van heil oentiuln nog begeleid, 
tor o.ok dit overbodig is. 
Ms nieuw in•~tiatiefi kent: het tehuis erll 
s.t:ig.e financiële tel,011terl. De. inrichtinas 
k.osGe:n worden niet gesubs~die&d door het 
min,Ï!sJ:e11ie van j.us titie .en vall!,en ten la sta 
,rail d'.e vzw" Oe werkingskosl(eb, die Wék door 
·l-(e·t tn'iuistterie WQtrg:en b,:q,aal!.d, zijn bç,ven 
:çli!iien •o'nvol.d0:QJnde. Wie z.i'.i,n $8'l.d dus, ri,\1tti~e1: 
wU ±mlèsteren dan o.p eel\i bt.1:!i.J;enlandse banl:; 
,r,ekening, kan sto'liten o.p 1:;ek,. ,00.0,--0J44o:!l-'13 
van Bond Zonder Naam voor De Wissel, Lange 
Klarenst~aac 24, 2000 Antwe~pen. 
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STA" - . V ' EN 

•~iien'li.jk begon tiet· al ih deeembe,r-,van vo~i. 
,aar t · p A•o •, • oen in o;EID het leger de ll\i1Cht greep. 
~att wa~ na,t,uu,rU:i 1,(, vau aa,rd om (~,i.MJ.!l Ku¼Jpelt:6 
'I.~ akt1.e te brengen. Met hem zond Vlaandet'en 
mt~~ aU~:en zijn zonen, maar qpk ;,;ijn pak 
skë:ns u~L 1\ran cl.~fi af 'l<o"Î\ l!ieU\l:ên ni'et me,e,r 
achter blijven. de i "l w-erd een komitee ,.., •. d.. . 
"<llc•it a,n te'l•t J;.eu '.' o:Rged:el,'lt. ,A'tlil,c 

'Leuvens·e ;vereru.gi ingè:n. een ö:rief 
Vatl onze_ plaat.se'l · dairen, W(!at'in om 
111eaewe r~11 \18 . !t,f)ï,d ,He,t on thobd ,rsdl 
1,s wei d'at de iniuau.e · emers -van he 
lle.e het Ylaamse Kruis, de ~UL en •• ,he - 
b~sitluuc bH.jken te, zi,:fn. ,Dat Zcte bë'lian' 
hng v~n. de l<:UL in deze a_ang~eg-enn~id naar 
,haip1 f:i.l!1,11al ! _.de Kt_. ll. ".~-n l..ul'>Hrt,, uri!tgaat, 
hoeft nauwel:i.j~s venneilL. De ~ol Vian onz~ 
Leuvense stadsmagi-sn:aten was ons echter 
n-ieit zo düide'lliijk~,. .tot wcijj vá de 
sta4sbestuur een b~ochure -van ster- 
huJ.p. (ge~ponsoci;d doo'r de Kred in 
de bus k,i:tegen, 
Beoogde_men de klas~ieke t ie en in één 
k~ap, of, wil!de men_,.m.a-.w. ge1'he-id 
gebr-u'ik make,;, om h'è:t r~en n i.;,. 
zicht van Were,nfried wat o te kal e~en ? 
W1!:~11e:et ,wij d,'.e b rochure .,,. er- 
hulp dco.rhadden , meeste .e- 
vên dae de spekpater 
ven was, Een ,Pa,ar sba' 
zullen dat illystrer olse 
ges;chi~.c~el)Î:s· v'Î..,!! p : "Een. 
geib(/).lJl.,t.~ ,ê;f.!U e. . . 'e. ii.O'& .4pe.ei.it = de. v:e11.er,.b19 van de. •z~e. Mado.nna.' <Lt 
,.te.~ V4'1:!. 1651§,. 1-/èt Zwe.~•e., -&w,e11; Ó. • i.«: 
KMd X viel.. Polen. b-ê.nnen e.n Uoeg hllit b·e. 
leg.,, op VO'OII. 'Jeu.na Goll<li '.• Ge.liet e.n doon: de. 
boMe.nfiie.voiki.n'g tU~'.u.t ~e. 11; . {)!/:xi;lj 
e.e.n ondruomen had ge.vonden, de. Po- 

-l~t (JU :~ !fe.t Z . e11. 
<ll 6. l1 ~ d:è. Zwed'.'èn ·e.&~ 
opg:e.ve.n ~t z.i.jn zci. •.teJU.tgg.e.ke.èitd muvi.. lw.n 
.&,~d. Hè.:t 1~\!Jl vim de.: '211.!llAfte. Mà:donrta.' 
van eze,ltoc.liotoo. ! llie...t6 zat * .tt\llhei.' ~e.k- 
lt~ d~ he-t 1:1vrl.oop v _· be.~ 
well!d i!fooh! h b,m< v e.l'i bo~©'l 
ean de. wondu · 4e.n p v. de. tie.~e. 
Vll.01.tW v~ Cz 
Wed:fs w:àt d'd! 
de, teks1'. "E zo da;t wle. 
z.~t. '~k pl!.f1 Po'ol', e.v . oe;&:t : '1k 
be.n Kcali'oUe:il' , e1i.: wie. 'k ë'e.n Kliitlio - 
Li.e.·k', e.ve.ng(ted Z'1gt:: e.n =e. Pool' 
0lllli:c wee gesci)ri,edeni,s:ve,v.alsing kan )>lij'kbaar 
ge'en kwaad a'1s het in. het kraam van pas 
kómt : "In un O blt.oJ. di 4ta;fu:ng u.J;;t, eell.4.t 
i;n Gä.hlv4 li. ( V.~ii-1J~l,, tra.git, ~edi~g va.@ de. 
~e.ko,n4<.gde. · · · ng va:li 10% op a.Ue. 
voidJl~~délw. .. , ~e.n- 
tbU:e.n ·Wi.bUêl~ , vi: tl/0'L- 
den ge.vange.J'.t ge.nom . 
l:)-i!,n een p,01.t;,ret y;a,n Wi1,•1es-a : '1/Uil?' 11411/!! de. 
Pbó.û e. J1akrbond4:&e.hi:C!ll. Ü~ua. 1-1;1;,j. w.èe:t Wtilt 
.t.e, do en.. Ve. k,li.aeht; van 11.iatua. ( ook va.cl va.n 
~ ~de1teen) 6t.i!. ' ,cu; ai-0 t · 
'ci.jn 10 mU.jo:e.n ang~. 
74,jn ltîv.i,.t · . oo,S. l-lij g,e;tu¼g,t äo.,t 
M,j ~ 2101.1. • (! ~~ mo~&.~ hii.j, ni.t>d: 
elke. moJtge.n H. /.li..l, en .te. èomm!.ln,Ge. 
g~". 
Mà'à.r zegt '!tet: s•pre'ekwooa,d n'l.e't : ails ële nelod• 
het: hoogst is enz •.. , en jawe.1 hoo-r, zi:ehier 
de opJlflcssdmg_; : 11 f,11 jami;tXlu )(9,! 1 aiitm,adite, 
Pa,tl/JI. We1ten{;Ji:J.e.d v.an S-Wl.a.n-te.n, $~/itvc valt 
K·v..f! . ~u.te11./ud.p, de. PfJJJ-4. !Uj 
hgotd: ·è.o:t e.n ~ ä'dJJ:'e.Jl,i:.if'1, ó,etriei;çl 
om .l 
Wij d~cQt.el) s da't WerenJ;riea "Soli- 
d'arifei.'1!'" i -eeds met èpke>l!e miilàoe- 
nen dollars bad beëlacht:; maar ja, dat ~al 
d'4n 14el11w,ee,r ac.:hlle1ëkla11 :viJn van Hume en co. 
In fei,te heel,t ons;·•s tadsbes tuur ,ons ,me't h•aa11 
huidig ~niciatief omt:)'/ent Polen in blijde 
v:ei;,wachtil.n,$ gebci;ac:sh'll ff,:i,guu,1v].ijk ,wel te 
versta~II), Wij wach~en nu met spanning 
op een komic:è'e t.ewen-1.-a'tijns Am · · 
wät fi;.nanè:i'ë·:Jte l'iti!l,'1!-vati! W~e1lf,11t 
kexken van bi,jv. ,Él Sa1J..vador, Gil nz, 
Wij durr:iren er eehte11 om weddèn dat d~ paus 
h~m d'a't nog niet geviiaagd, hètîg t. 0~1< onze 
bu.rgemeesiter zal lil\ het .gevtl van Latijns 
Anî.el'li-kä 111e'L op )>·ei'<le ,9;,:c~n sl·a'Pen, -sind'!I ~J.Jn, 
partijg:enllot Windem·ans ons heeh v7,rzeI;:e:i::d 
ailt nee d'aer a<llemaal rrog zo erg n1el! <1.s,. 
Wi:i .v·ugen ••ims tenslotte ,neg &ti wa;tl de beu,.. 
vense 'SP, di:e ook in ne.t kemi1:e'e l:.ellven 
Polen rit de):(kl! over d~ op k-0sten van de 
Leuvense· itemee'ntreb,a.p ve,rspJle,i'ade ''imfio:iima- 
tie" van de spekpa-ter 1 □

SFE Cl) 
D_oor. de la e nummets van liet Dij lepaard 
ke;n 'ilk me eJ:!31l Oll.el: de ,p · n om 
è'en e:en,11ei: in Leuven •ó· cUen 
wat ui:tein e,idde1 tot hting' 
va'ri SPJ:;. J; tr prpgi,:;e :i,11,i}en 
hee , aa etol(enhe , ii't als 

u toen wil ik hier enke- l. it. ,• 
id ad a;mvankelijk de be- 
l:' ,, Ag,a l ey en 2~d~ sam'en 

i: o ngeÎÎ. D,it 'r1:ont i~ nu 
a1 anÎ<.t door het vertl:ek v~ Agalev 
!'!\ Deze Laatste s,taa,t li:e;v.e• aan, de 
fa n.e •spoor.een, waar ze e · g iets van 
kun!\e · bl.'en_gen, da en in een 
e-rekt · fOtiü'r fe' s,to ,wa,:àar Zll teel~ 

· · U.en valj.af n. Wat Agalev 
o:L,gens, cqij itie')< gez,ien 

t ac'hten i?m i een'heird1s- 
(D ie. groene jon gen s Zlll - 
coc he1 nog J:e,ci;end Die l?ar 
n lokale elekto.ràle s1~er\.-. 

g--<t1iet bij e.meenceraadsvetkiezingen. 
. sá,s v Ol\'al,,e 11.e'l'kdiez±ngen, 'kun- 
nen ze da" 's.chat ten op I à 2 ze- 
téls Çm.,1ss. ~. Maar' met zo'n part- 
ner al;s d'e coli zo van reRer!kunde 
houdt, kun je het beter eerst aan de kieze.1's 
överl/1,t.e.n wat ze je• waard acnten. Zo'n ge 
geveri's ,zijn poliHek gezten in lijs.cens'anuin 
stell,in en yan f-r-0nten 'lliet .pnbelangrijk. 
:Blij s ,wog over :SJ.'., MI::i. KP en ~n1fele 
'au Eên van déze autonom~n (voor- 
zit 'renafdelilfg SP Leuven) mocnc 
:van olifkbaar -n'\iet mee1.pcè'l:én in. de 
~ig , Meé dergeli;ke maneuvers is 
~obQà..ek nië;t aan z 'n pro e , k t.o e (cfr, 
de k'onerole op al wie van meewei;i'l:e 
in 'Pelieiek Alternatief' 
l!leze éi,r-j,evu;Jidig,tie,id p·akt , ic met 
interessantre programmapun: zei wor- 
ilen al. ·zo lfil\g doer e'l.J<-e l~g 
be:1ed·en. Ook d'è o:pvattjuge p.r,ö- 
g.res f gemeen tel ijk beleid leven al lan- 
ger vànd.11cag. Eigenaai:dil} dat het nu- weer 
?pèlo • · , 
.?e m sche. 'eenhé.i.d' wordt weer ter cafel 
3e1;l.e Door ex~e.i:he O![liita:q.ç\gheden is dit 
een · iskenbare noodzakeli:~·kheid (front 
tegen CVP-1'VV-be1eid, sociale afb.raak, · kris'l,s., 
~e;:kl:posl)eid,, ..•. ) Maar -de SP·E lijls,t me e_er 
äer door interne :gp'-oms,tandighed~ ~e 'ver 
k1atcen : vrees vooi; ei'ektora_a1 verlies, op 
poeësen "al) geha~end lbl!azoen,, her'stel 'lin- 
kerzijde binnen ~artij~.enz. 

die t zj.:nn · ·, · · SP in 
iif·Fle l mee be,ve~ 

kt ! heid van 
J ee\b; ,. g, jen- 

o e.1fen .ri sè:en'en, 
politiek d.aklozen, P niet 
ctemok.:i,;a t il'sc-h, hun ka , î,s die· be- 
l eden eenheid niets geor,g)Ul'i- 
seerde stemu , .. e1.pftevolle 
ï.l i,ppendië:ns t , l.i,s che !l;aad, 'EgJ,1 
ee,nlteid die aan v.lak vaor qe 
yerkiezj.ngtfn eds '7,erdacht. 'Een 
gemee.>!"s,cha:pp a g,!la:andee:rt im~ 
met'S niets, 
'Ee\'\ ee.nhe:i · i · 
gevolg moe. 'en ' 
akties, D - 
nen I Z:ie , en in- 
zet . en (die' 

e.eJl"n 
.p.v. 

n. minapie- 
á:l! waa:ci;'- 

! 

l:fet ail.'le. s:yfü.,patlläe voor He 
vind 1k to& dat het bede 

• 'f" •·;,: ' ,c p W'eill~g ,S'e"Tc.i:euze limfo'Dn1.,at<i!e 
zelf -s.teunt.. Op z.iJn lllins t e 
de Geks.ten v,an en ro eens 1 
•l.<unnnen doox;nemen: ! ,:,n'aili1s- 
t1ek op feiten steun .geruen- 
ten ! 

~eke Qoct1emans , K-esS'el-L$> · 
r- ---------. ------------------------- - -------- 
: M<: VER~ÓN EEN DIJ'LEF~' 'M.AA:R VOND •ff•Elf ! 

Il flaam: •.. , , .... , ......••.. , ...•.. Ags:;e·s : , ...•. , .. ' • •.. • •. ., , • .• ' .•.••.•• , , .••.•. 

i,O~k wJil meewerken met Hee 'Îlijlepaa1:d, IJ)t:aktisch en/of i1!houderijk 

: Oik w,:Ï!'l. een gr&cls p:li:eefall'onnl!menît op -Re,t Dm,j;l:epiY~1td ~2· nummir@I) 1 

IO'ik W,il een jauabon11,.ement! Ik stort 250 fr~ O'P he't i'IU!l!!Der 0:tll-o.5~6401~24 i' qan ,ae:t. B'ildieP,a'ard, 'BTu,i,jél,'!? !rnkoljlsts,ttraat 115 te 3000 1.euven, ei.wel 

1 
snugrt u mî.J lret volgende's,numm'M> m:a,t ins,chHjvi'tlgsliotni~!lè.r. ,; 

1 
1 

~-¼· 
,~esse'l-1'e 

lfoewe1 ik op verseheiiîene onderdelen V'l!ll 
het ar~±keiJ, •1z);e, .g~ ko,,tt d"' p1urg11.~;6.i,e. 
ve. boo!t ... " (Het: 'l!lJ' j.g V, nr 4) Qp.mert,~n'gèn 
ce maken heli. wens ik me ce, beperk.en tot 
eèn ilweette,l · p,un)i;eq·, 

1. Ju(ll1.i,e 11:é&_al(te:tQ: s.preekt: eelt be.etje spot 
tend ·o'lr'è.r "hJ? c binne.nl-fa-l!en i:too~ de SP ,v;an 
KP, RAL en enkele onafhankelijken", en over 
!'qpen-:i,,ngen :iin de SP-Lijst na= een deel van 
'cle ma.rgihaLe linkse •kracltttê'n", Bi! lez~tc van 
het art:ilkel wordt verder, miädels. verw'ij 
~in'gen, náau''0Jtdem9~111(f:ise1le, -prakçj.jke°: bin 
nen de l/euvense SP en naa,r de tal<it;i;eR van 
Hµ~se etl Van Outrive di.e volgens jullie 
aj.leè.1' 'öe· 1'in~et'~,!Îde fun de ~p l{Ü,le.n ver 
sterke.I\, dè: suggestie a·an de hand gedllal2 
dat enei;ziNs ook de S.P,E. een ondcmo.R,a 
:t,;i.s'&h maneuver zou .<ij'n, en dat ,ande;,rz.i>n,ds 
<!e teuvense- SP alle and.ere aeelnemers aan 
~.t 111aneuv,e'?l al1een maar zo vlug .mogelijk 
wil opsl'orpen. 
~iets van dat at~es is echter waal', en 
<1pw·el de ce'ks:t ':V,a,n he:tt ;;i,kk.op,i;d alt:i! de zich 
ontwikkelende dy,tiamiek van 'het eenheids 
ini.tiat~ef .bewii;~n het tegendeel. 
V,oor dé IW be:IMl;t het akkoo:Ud een vold"<ren 
de aantal l)!,\nten over de manier van een 
,heidsw,er\l:, zoals wij d_enken dat h.et de tnige, 
megelijk.e manie, va'n wet'k.en ls : eëhlrei'a · 
rond ~en platform mee behoud van ~utohomie 
?ian e-fä van de diaehemenae ,Ra.ti;jêl. Zo 
'1.S er een gemeensehappe1ijke, tekst en een 
ge1>1eenschapPcelijRe kameagne v:an de s. P.E., 
m.a'sr de tleeLnemenite gc,::g.epare.ben,o.ttd'e,n hun 
eigenheid èn hun eigen p,;og~amma.' De .R:ÁL 
ve,:z,ee z-ich bijvt>o,beeld 1.01,el binnenin 
'fre S ,.p·. E, a.l.s ná:i(r buj.,ten t<i,e tegen een, 
koalitie met bUl:gerli,yke partijen , VOÖJ; 

.l:!euve.n beteke:nt dat dus wellicht a~ op1i-b 
sitie voor ·d'e S.;F.E. na ,l(i) okb'o.1>,eir,. '&r 1s 
geen sprake -van ,lat eên paxtij zjjn mening 
op,d,riMt llaJI een andexre., seen e~kel!e \com 
ponent kan het akkoord eok ;J,-ouee,,r aanwen,, 
den voor intern 1)0litiek gemaneuliireer. 
>Een de,rge~f,j!ka, m'án:}er v,an eenhei.~w~)<lc 
s teileu Wil-J voor crp alle vl:a1tken. , 1n het 
s~diJfoal l"erk, o,ij f rontett t:usS'efi arbe.i.ders 
;pani:jierf, t.n ande'i:e s:t:r,i,j•il,bewegi,ngen,, , .• 
Alleen fle prakcij k van zo'n e.erihe{ds~e,:,lc 
doet é!e ~in.1$erzijde -voo:ruj.tg-a_an eo, aaD 
k,'t'acl'lt: 'wi;nnîm . 

:2. N.et als jullie hechten wij be- 
l.~ll8 aan dàt d'e eianliei,d, van, ·a •é'lîs- 
J!artijen ziéh zeu uics tt'.e .met 
a·e kris-t.elij ke arbe · e mi- 
1 ~taneen we-rken <!,kt' aaiing 
binnen. op- 
§t , GV-P 
be e,r d'e 

moe- 
r een 
a'i"beide~ 

t 
"'.ttg. 

og he k 
!ifriáot-iat~v 'L 
oR al · _ 

· eel o, g z'iet~n ': 
. . O'i/, e: a,rbe,i;.ders,- 

partijen, Ni"' om een 
:1,eëe,;1/ s oe h éÎ'ci~; ee 
drukken, rl il: : aan 
de f- , konfHklien, 
~pro ~ 
:fron s- 
1!eci;kie•ziugen,. 
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