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Lan~aam verike-er ~rant 

R:et ?far1ie,).,11;•e!l.flilrein i<rijg,t zijt\ vce ägang ,fhan~ 
'hèt gevail ;to1aug de pobtici maa,r liften · . do.en· 
om dit 111-i.îj:oe-nenprojekt t.e o-TIJlei;gvav.en" 1 Qstq,t- 
te van? . o,~ l,al'lgz,l,!am Verkeeirk,rant s;.eef.t. het _ons tli!_ l,ez,en : .i>.gaJ. 
vu z;i.j n rondu1 t tégen. Da €Vll is iweJt te:g.ll.H,., ma·a'li ~e·ef' 
ampçr 52% )<<\1\edi~t. ll11 de, werkgpo·ep '11angzaam V~r1fä7~ ?n 
zelf:s Sp;rocJteeb (PVV), eon lmgiÎm van a,ntwond : hliJ 1s p 
Ujl, -te:ge.a. 

vtnse te»;e11k-sieUin..:g 
:Lt af 

·.a. 
o,g 

B te'lHmg tak_e1l t 
-iind:e'tl.daij_tl af : wij ve-r,t~Uen lleJî j,e 
ln geuren en c4Jfei'.&. 

ij~ti0be1n:ummer 
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LEUVENSE 
TEWERKSTELL,ING .. _ LT 
E1.1r0C'an, Don ,na,tion, "J\,em 
sleur, ~1ä1r!iie e Bie, Falioc, 
namé,nl!;i:j s1t v en dd.e s Î!nd·s 
dwenen is hi niet af. Wat 
aan de hand _l.'el'\se indusc 
deze zachtje erdwijnen ten 
le van de di or? 
Leuven telde op Januari 1981 85.459 inwo- 
ners. 41Z hier,v~n (of 35,000 mensen) beho'E-en 
tot de 11kcieve- bevol'king. 
Roeveel mensen 1-'e'rken er nu in het Le·uvense ? 
in 1980 bed l 44.444 
59,11;!,mann·e uwen. I nd 
he t aa:n,tail, maar i, n 
er a~ li4 • 0'1 den. De ngc 
van deze ei sektore , , .. 0; 
wat over de in de nijverheids.,el<:._ 
tor t.o.v. de dienstensektor. 

Leuven 
plumàM: 
M.fw.nda.ut. 
te/t..tla.i..!i: 

/Ujk 
~@t 
i e:ktin:dl!Ét 
t~ 

1970 

0,87' (313) 
34, 17.{13.865) 
65, 1%(i26.48,9) 

4,il¾ 
4·~, 6% 
5ó, 7% 

1980 

2 
7 

3,5~ 
36,8% 
59, 7% 

Evo.e.u.tle,. van de. .te.i<JV<./u,:teUing van cdell.kne. 
e,ou, e.11 ze.lfr.6-tamUge.n .ln Le.uve.11 .tui..6e:n 197() 

en 19go. (Tu.66e.n liaa.kju : de. ab6ófu.te. cij fÎl!lt.6) 

De tewe , · in de primaire sector 
(de Lan ·t dus QOg s t.e eds aéhterui1:. 
Men kan gen êlat het bela,;,g, van 
de land uven p-r1,1).{cis,ch onbedu'idenil 
i,5 g,ew-o et vlak van d_e t_eweit'l<:stcel 1:ing 
wel te . 
De tewer.k's ~el ling in de secundaäua sector 
(de nij-ve"E-heid) .gaae eveneens met ra'.sse 
schreden acilteruit. Leuven heeft tussen 
1970 en lef80 meer dan 3000 arbeidsolaatsen 
verloren ±n deze sector, vooral da~ in 
de m ta v - erkende, de voedings- en de 
bo . 

ruitgang moet dus opge- 
r de tertiaire sector 
en) . Dilt is '001<1 -Én gro.te 
hie,r enR:ele e-i~'fe11;.S. 

· in Leuven in d'e dliensllen- 
se • "n 1970 26.489 Ce"1.•f~kgestelden. 
:tn 9 en in l 980 , 3.l. 57 J • 
Gl is er dus een groei van 
7. telden in de ter.tïaire 
se 70. Er dient evenwel_ opge- 
m oe:i verr;raagd is, si,'tlds 1976. 
D ·•a'arlij kse a 
a in de ter 
. uit : t 

116 p'l;1'1a j,aa,r , 
976-l'9á0 tidêl:eld 

• is dus sinds l 970 in een 
ituatie terechtgekomen : er 

z 3 .000 arbeidspla&~•sen ve.r l.o.ren 
ge . 1970 waren er nog lll.lf6-5 plaatsen, 
in 1980 was dat getal gedaald t.ot 10,638). 
~e Leuvense industriële sect:'or is voor de 
helft i'Th handen van een bedrij,ven: 

- l 100 arb n 1'80) , 
1 ychem :l!t 

chap'p', ~d}ngen 
ciso~. 

. ~·iii.'f l,s o· e •• e<livei,ai- 
su sectoren· n ~5 ~ 
ei:illle tewe·~k :r.euvcn : 
ed,ing-dranlt-~t 7. van 

d secundaire sect ctor 
metaalverwerkende nijverheid · , :n en 
de bo,r.•nijvet1"iei.d ( l 6, 2,l) . llet. ts ook 
in deze drie sectoren dat men-tiet g.rootst 
aànt.a.L arbe i.ds pj.aaeaen ve.rloren heeft. :tn 

alverwerkende nij - · vloeiden 
en 1'9'7.2 en 19~0 emers a&, 
eet.or voeding-dr wa,re.n dat 
, in de boéiwni/j,ii'e en .im de 

·se.ctto,r 218. 
11Jet. verdw~Jinen van al d'ez·e a~s~n 
is h<>ofdzakelijk het ge"o'l lu~t:,,ng 
van vele ondernemingen. Tus . n 
1980 sloten ankeû.e belangrijke bedrijven ' 
!luroean en D.onckers (metaalverwerkende 
nijverheid) ; Carnation, ReillY, De Stordeur, 
Hungaria Marie Thumas, De 11'-ie (,voeding, 
tb.'ank, t~bak), Fabot,a (textiel); Weynants, 

VAn *eyenl! , , . Q)Jouwn'ijver 
!!Da,lf11 tE1geno n pa'ar aan 
'l\erumo ( pl ·erkend bed 
~aychem (e raad en kab 
en Record . ) . DÎ.t is evenwel te 
weinig om de grote verliezen goed te maken. 
Pe industriële basis van Leuven verkleint 
dus zienderogen althans op het vlak van "ae 
tewerksteUing : 25 % van de arbei<;!splaat-se11 
in de secundait1e s_ector gingen ve,i;lor,fä .. 

G.11oe:i 
Iin tegen~et','\J:i}î'\g· m~.t d11 :.•ecun<l{lhre s'ec0tor 

·kende de tertiahe sector (handel, venloer, 
:financiële ins•tellingen en .diensten) i~ 
Leuven een enorme groei (in 1970 , 26 .489 
tewerkgestelden; Ln 1980 : 33.571). 
Een onderverdeling in subsectoren ziec 
er als volgt uit (per 30.06.1980) : in 
de handel (d.i. grooc- en kleinhandel, 
horeca en reparati~bedrijven) waren er 
5 •. 726 mensen tewerkgesteld ( 17?. van de 
tertiaire seetor), in de vervoersector. 
1 .64 l (li·,9.7,1):,, bij de financiële inss,teHiJ;)gen 
4 . 1 ~ 7 (.12. ,;{:! )' en last b ut no't 1 e.as\., tle 
e.igenlijRé fö,enstensubaectoi; me'.t 2i .07,Z 
'tew'erkgestelden oftewel 65 ,8% van de 
t.e r t La Lra. s.e'ctor. 
!11 cle subseee-or diensten telt men dus de 
helft van het totaal aantal tewerkgestelden 
in Leuven. In deze su'>sector diensten 
treft men volgende bela~grijke diensten 
aan : her onderwijs (8.0t.9 tewerkgesrelden), 
dit is vanzelfs:prekend gezien de aanwezigheid 
van de · e telde 4.208 pei;soneelsleden 
(exc,J; nhui.aen) voor het aeade;niC?- 
j aar 's Inds '70-' 7 l ). Tweede 
bela t z-i jn de -ziekenhuizen 
4. 24 in 1'980. Derde o.p ê\e 
lijs 1 . rheidsse.ctor mee 
arbed.ds ( het gaat om te '!,ij ke, 
de pro en de nationale ) . 
Vierde jke dienst zijn 
schapµ iensten ~et 2.4~7 e- 
sceldefi. · 
Om een î'dee te kt1ijgen van de omvang van 
de tertiaire sector is het inceresS'a,n_t 
de evolueië van de terciairise·ri ·•, _ d 
(cl.·. hoe e nsen, op 1000 s,t.elde,n 
er zijp in de t 
aec óekij:ken. 'In 
-war ensen ('Op 1 0001) t s c,el.d 
in re sector, ,in 197:6 
al ot 723 en in l 980 b~ .. o,eg 
dit 980 waren er dus 755 menaen 
(op , "erkzaam in de tertiaire .secror . 
Dit geeft een goed beeld van <le aangroei 
van de teFtiaire sector ten nadele.van de 
tvee. ande-11e sectoren. 
Glo ·en is de tewe s 
m 4.000 eenhed 
t en i 9-80 , Daz•e ·en 
e •i.Hend!l real.~ 
n • et Looz :l . 000 a en, 
t'erwt'l ~reen 7.000 pijkwa 
h' ên dienstel'\sector. 
" d~ medio 1980 on$eveer 44.450 
arb laatsen (wei:nemers en. ;,elfstandigen); 
er was dus werk genoeg voor ··eve 
bevolkijîg van ongeveer 35.0 . 
Nochtans de werkloo 
30.0~ werklozen, 
bewi,j mensen ,;,er euven 
tt'Îet oms-tig ,z . , , 
, · ~en~. 

e)J71
1
<:L 

,pe,< 
b~ij 

· t&.~d 
t decennium. . en 

1976 ~am,en er 3. 352 arbei~p!laatsen bij, 
voor c;!e periode 1 976-,1 980 bedir;oeg de 
toename maar 425 ai.beidspJ.aa.csen,. Er is 
dus een äuideltjke afzwak~· an de 
gx,oi,i sind·s 197,6. Dient er erinne11d 
ibii: ei;: op 3'1 j,anuad van d a1t "ee:ds 
3J,)sl.}l :wer,RJ.:o:zen wa,i,en te, I'.e ,? 

D 

, ' , l;_et1v~t1 r 4:t,11,dei.ijhe,, g1to~ol vao1, 
at:.rut.t f l~icunt iap taverhan(J-e1.ing ,,J<. u. l..._cu- 
: Ue.t htdUA:e<LlUe dka<!!Jlft/tk vw, Gtoo.t 
itd.t «id 4;,,a.l. In : 1/ame.t Noor Uand~l on 

th,Jver lo g, juni 1982 (nr 6). 
Oè a<.?_01; ons seb-rui ku:. cijfttïs beVatrten werkne- 
mer.s lin zc.lfstandigen, Lt .c.. de ti1.iie.r• -van Hd 
d.y Bohllt•. 

Groteske motie? 
Uw artikel over de motie kernwapenvi;ij 
Leuven i~ m.i. onvolledig en een ti'kk~1tjê 
subjectie-f. "'" , 
~a'cl.a:~ ile ·1~_:,V •·î .,-P .w'. v .. mce,11di!r~ë,t:.ê\; ,,!?en 
mo,tie, ingeqiend <!oor de V.U., i:mo,ntva~è'l.i:;i-k 
had verk111ar..d, heb ik op 19 /3/82. \.ie,t 
initiatief genomen het overleg op gang te 
brengen. Di:t gesprek is mislukt omd·at-•de 
meerderheid enkel een nietszeggende tel<st 
wou aanva11rèen. 
Op JA/6/82 heb ik dan namens de SP de" 
Manchester-verklaring op de dagorde van de 
eersckom.enàe cgemeenteraad geplaatst. D hee17 
Vani;ina " he.e6.t' Ofkl ds.u n.i.e.t ,<,11. ", 
we hehben intçgendeel de c.v.11. 
mee,rderhei,d. voo:r een ke'uz-e ges t 
ats Fesul!taat dát e-r vlug een , 
b,~spreklng Rwam. De tekst dî,e n. ,n 
amendering uit de bus is gekomen beaittwoorät 
o.i. volledig aan het gestelde doei en gaa:t 
o.i. in àe voornaamste paragraaf ver,i'er dan 
de Manchester-verklaring. waarvoor roim 4.000 
handcekening~n werden verzameld, door de 
toevoeging van de >1oorden " z-ei6 e.e,n: e.v.u.te. 
<1.tap te. z~e.n ". B!i.j de opbouw van é!e tek'st 
nam ik uiter~ard kontakt op 
mensen. D,e S .;p·;jj:. is gelu\<ck:ii 
t~·ef c:-e · n maewei:: 
i1ulp )(.a . es,ui.t,a-at i>kt, 
dat Leuv ger ontbr 
van Vlaa en die de 
wapenvr~3. ied hebben 
kregen ilaar vele positieve ce • 
Alhoewel ik wel weet dat men in een kFant 
boven lln artikel graag een i:n·s-1.a,agéle ti1fel 
plaatse, zou ik het nooit aandunrén de 
gestemffe motie grotesk te noemen. 

C. Van Mell,aer,t 
S·P-f,aküevoorzi<l!,t:er, 

N.V.V.R. 
t)e. he.µ Va:h l.f~e;.;t; t.lJ./.j,1J.t eJ/t te:/!ieclit .. op 
dat hi.j het ove..l!te.g ovèll. de. mo-t<Je. .Üt.t,t.e.n 
de. 6~/tti:è:le..lde.lt.6 onde.Jtling he.e.6:t'. op g.ang 
9 eOIUieltt. Een e.Vl.óte. maal .l6 dk:t 011Mif.e.g 
.ouiwiaad mi.o.e.u.h.t,, ma.all. bi; j e.e.n. vo{:ge.nde. 
be.wLt he.-e.6,t VM Me..Uae/1..t: <1ame.n m~ z:lftt 
koUe.ga Vgn I.tte11.be.e.k het ak.ko,ó:Jui . e.v en 
ruut e.~ ld.eli-t ge.amende. n 
u.hte:.i:nd .· ,· . k op de. g 
28 j goe.dge.k 

'.tl 
V 
~L ~,t 
n a.11. 

d VL/Wvti:ng aan de. ifagOJt~e. 
van _ ;(;[Je. .te. voe.ge11 ? WaM.om 
d Vl. aa.11 het Wlile. va.11. de. 
. om -toch nog de: àig/.Vt,è, moüe. 

.te. n.eme.11 ? Vli!t ile..Ua.eJt.t he.e.6.ti 
h e.vui : Il zei. :ei.tap 
Z · ~ WGUULVOOIL ? l:e.11 

l'l de. Leu 
: f!, ha. o~- 

!{&itre !6 , • 
e.e.11 k 
ta.a.ti.á · 

. _ 11:Ujk, @rot ee1!.deA. ,&,t äe 
m~ti~~oo_~ .g~_p11.oke.11 van e.e.11 "IM1,e1r.z.ljcû.e. 
en g;_è:ldé.~loclJd.½e. 011.óna.n.te.Ung vrut de. keJOt 
beimp~" e:: ~e.11 ''ge.Ujkc~i lie/U'!l.!XJ. 
penv~J e. :zone. .01 oo~.:t en tlle;6-,t e.i1 :zo he.e.,;t 
ha. VMA hu: me.t haM Mcmc.lt~-veJi.k.laJwig 

Oe. 9oe.de het at, 
e:dg,ek bot 
Jte.c(e,n, . ll!pll.Ollf46 
VtJ-oppà~' e6ben 
lc(jn d~ Óf,l .tèMk". 

. Jk l!.'.ê.n go moUt 
•• ge.~ome11, äo ~ :..te:11. ia!l,e.. 
:u.e.1t. .(ló de. dy~ #:e. iutaJl 

', · · , ' .l9 Vtva:n op gq.ng ko,p;t en 1r.uwtte.eAit 
-<:l1 r,-0<1,U;;e.ve. v11.e.du voolt<l-te.Ue.n hoé. be~" ~r.:,. 
~ g~e.e.n.:tre. hle.11.<.11. ook ; , c... ',, ,._,,~d .. ~ 
SPE • h ,t · ~ • L1' <,Jatt, riw, ., 

v_ JuL~ etun,(,1l.6,t~ ~~e.n - 110011, htwr. tu~h .. ,: "' , __ , _ _, - Ve.11./ue.u.tt,g .&-.te.ma VO-O/t. 1 fJ 0 
"""" ruutae.;t ta.ten. nemen. , 
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· BISSCHOP 
U !i_ebt het vast gemerkt beste lezer, dat 
Baû,el - u weet wel, da 'b.roe r van hét 
Di;j Lepaaud - de jongs-te tijd niet meer zo 
vaak optreedt in onze kolommen, maar de 
volgende b i j dr age leerc dat ie - gelukkig - 
nog steeifs het ha-r,t op de 11.e·chto pl'i!ats 
draagt. 
Op éên van zijn zweYftochten door de Groot 
Leuvense contreien stond Bazie\ onlangs 
Q.Og in oog t]let een heuse a_artsbissdtop .• 
Het zal je maar gebeurèn. 
~aziel, bij de pinken als altijd, er op af 
voor een interview. 

Ba:u;eie. : Mort.1>ug1,1WJ., u -dli:a.a.g:t de ,'l:om~Me 
boolld' zag me.Il u e.eJr,ti.jd-6 iue.t geJtegdd 
át,011. Leuven .6tappe.it mu: een ge.ill'.llt!!- do.Ji 
zoo..ll. iedeJt. bttllgVtma.►mU:je ? 
Ml. GAartsbisschop~ : \J be!,lint al m_et een 
onbescheiden vraag. Het hoogste ke rke.Lá j'k 
gezag in dit land moet toch met een minimum 
a:an waard;i.gheid gedragen worden, vandaar. 
Eau.el : Uw bezoek. a.a.n deze -6:tad zal. sok 
,1/U'. :te ,naken /rebben me,t -hei hoogi»te. 
keJt.h.elijk gezag .? 
AB. : Natuurlijk, in een Leuvense geuzen- 
pa rochke 1\eèf.t men zowaar parochiale lokalen 
ter öeschikking gesteld voor een politieke 
meeting van de SPE. Ik heb mijn hulpbisschop 
al sche:r-p doen protesteren per herderlijke 
brief, maar ik wil zel~ ter plekke de omvang 
v,an het aangeric_hte onhe-il vastst·ellen. 
Bauet. : Va-t onhul. zal. ,uet n-<.e.t zo gil.Oot 
ujn t<l11l-t volge.ru, onze hi6011maüe. l««une.it 
ivt. ge.en pMocluanen opdag'e.n voon: de bw.l.tóte 

SPE-ve.itgadell-<.ng, beltal.ve een pa.all i;Ue. e11. 
amb.ulux.tve moe-6.te.n u j n . Kan de. man o 6 de. 
v11.ouw cUe. liu: to/taal.- X:oez(l.gde 1uu geda,clt,t 
he;bbe.n da.:t d·e, SPI: eeYli .Ue.6ci'agi:ge v10t:e,n_;ight9 
zonqeJL doet. t~ ? 
AB. : Ik kan er in komen dat men litur~ie 
en catechese aan de leken overlaat, maar 
een zo belangd,jke a-angel,egenlteid a1s, het 
behee.r van parochiale lokalen tocverti:;ouwen 
aan ondeskundige leken is niet verantwoord 
en geeft aanleiding tot gevaarlijke situaties. 

Ba•ûd : Z-oa.:tó ? 
AB. : Zoals het in huis halen van goddelo>.e 
l<:oll!Dunisten die de nlak 1.waaien in die 
zo genaamde ~-.PE • • 

Baud : W-i ... j hebben olÜ la,ü.11 veJt..tillen 
~ de SPE-ve11.gadv0tg mout do011.9a.a.n -til 
ë:étl 06 a.nd~ b-ljge.bo";ll.h.e en dad: de. a.a1w,e.z-41en, 
aU.en1aal. ~e-t-pMoe.Ju.anen du-6, nacUe1i naM 
de, pa11.oc/J-.{.Me. balt gdood.6it wi?.ltden om e;t 
- teg e.11 be;:ta,Ung u..i,.tVIA(t/t!l - ee.n gla:I. .te 
cv1-&tk~1. Mogen goddet.ozen d.ilt .(.lt ge.Jl.\ljde. 
gebbuwen or,i e1,t, b.i.eA .te. d11.ü1fa_el\, m(t;a)t tu.U: 
om el!. t.e v:vtga.i:le/len ,? 

AB. : Geen strikvragen. Was er nog iets? 

&iuel. : He.e~.t u een ve11.kiaMJ19 vo011. lie:t 
fN'e_gblljve.11 van de; beminde. pMoclu.anen ? 
AB. : U z.ul.t destijds ook wel van zuster 
Ambrosiana geleerd hebben dat elke katholiek 
een engelbewa~rder heeft. Hier woTdt dus 
bewezen dat deze engel-bewa·a·rdei;R (ef hoe 
.zegt men dat, in 't meervoud ?) er ondanks 
alles in geslaagd zijn hun mennen op bet 
recht{s)e pad te houden. 

~/J.z:lel : ltla.t d1J.n mvt de e:ng èle.11 ci-<.e 111~ete11 
.01-6.taM voOil. de za.Ug he.lei. van ti.uee: b(!)W.c./i,te 
p,'tO 6 UM/tett van iuu eÁ.9 en AJ'Jl!ll /.la.:te)J. ? 
AB. : Reken maar dat d:i.a, ,g-edagvaard "orden 
voot de raad van de Oi:-de der F:ngelen om er 
geconfronteerd te worden met de eisen van 
de specificiteit van hun beroep en sancties 

zijn niet uitgesloten. 

Baud : U wolUit lu®uf. /.loiue).gnWJt. Wd. 
b(1ftaiikit voOIIJ clµ guptte.k. 8-lj 01:1ize ,6ta.d,r, 
/vwi1 /vU;Jgt de. ge.&i.tet11.vielll'.lt -a.Ui:.jd hcl 
l.a.a.t6.te. v.l()olUJ:,. /,tu.Mlûen. he.e~t u nog ,-Oei 
e.e.n boocu.e.ltap voo« wc wU:te en wu zi(l(tlet;e 
.6Clta.fl.eJt van Jfez e. .6táll- ? 
AB. : Natuurlijk heb ik nog een ~oodscnap 
laat die witte en die zwarte sehapen 
elkaar met liefde en goede wil bejegenen, 
m~ar laat ze niet in oecumenisehe ove~drijving 
in elkaars leka1en it<J:an ve-rgad'èrep, b"et, 
concilie is immers al lang voorbij. D 

EERSTE 
PLEINFEESTEN 

Het ,6,t/uif.ende tll<!.VL -eYt de mu: van e,e,n liel.e. 
ploeg meJtheJt ma.a.fl,tg.n. va.11 de e.eM.te PleÁ.1'1- 
.leu'\e.n 1/,t>,n onvCUl;hoqp.t 1.,q_~M. AlvMt een 
goe-le. .6-.tAA-t 01)1 hl\it. ~11wi.:tee_ve11 Mnd de T.lM 
óe.pooM iuemu lev&l ht ;te ö:tazen. 

1,0 O_KTOtlER 1'98-2 1 7 u. 

Met medewei;king van : 
Radio Scorpio 
ase D·ij lepaärd en 
lle; be,uven:~e po!bi.tici 

In El.cker--l;k. 
81.ijde lnkomststr. 115 
3000 LEUVEN 

W/\î vool\11'•6-\Nb- : AL \tJ % K•"1l>é~SC.HlleNfN wl~T" 
;;pç. ~6-~~EES~ • . .S.~flt Z~N 

I 

Je WEl'tl<:~ 
- ' S.I..A'l\11 - 

Z.îli;\ 

~ . 
' ', •. 1 - ~. 


