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VIJF J BEGROTING 
EEN .BELEID ME:{' 1/E~L Nt:î~LEN: 

Vanwaar de stad haar 
inkomsten haalt, en 
welke uitgaven naar 
voorkeur wegdragen, 
dat kan men lezen in 
de jaarlijkse begro 
ting, 
Maar dat het stadsbe 
stuur systematisch be 
zuinigde op de begro - 
ting, dat ze haar 
schulden veroorzaakte 
door te grote inves 
teringsuitgaven, dat 
op vijf jaar tijd de 
belastingen op het in 
komen bijna verdubbel 
den, of dat de "s tad 
aan ten minste 150 
mensen méér werk nad 
kunnen bieden, dat 
kan men afleidèn als 
men het begrotingsbe 
leid ov-er 5 jaren ont 
leedt. Dan zal blijken 
dat de liberale CVP- 
en PVV-bestuurders in 
de machthebbende koa 
litie met tevredenheid 
mogen terugblikk~n op 
hun beleid. 
Op onze middenbladzij 
den: een analyse Yan 
het begrotingsbeleid 
in de periode 1977-1981. 
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VERDER IN DIT NUMMER --------------------------------------------- 
Het fascisme 
te Leuven (4) 

"liet ncv~11r komt: vand:~l 
n Î•" L zoif'cr van ópen": ":-J ~ 
ke f,\Sl!iStl!iChe pact1J- 

' 
_..,.,.r we l van een st-erke C1 , 1u8u 

verrechtsing var besta.ir+- 
dc 'domokrat.ische' .-ar 
tij en mu L P.an zeker p~- 
U Lilek gt•wicht'' : 1.CU,f.,~ 
Vau Btw,oJ,e,/'. praal ver- 
.le r en u i u over het he r> 
stc1 v.m tiet 11:!'!11:~.eke 
lever. no de be7,ett1ng, 
het .ind-fascill cj.sch ver 
• e•· en de f<1scisti-sclrn z ~, d 4 drc igj n!', cc, L ·,p van aag . 

Het Jac veroordeeld 
tot de bedelstaf 

W l..: d" kraruren Lee s ,. , 
11111\\1) donrb1aclect of Ro- 
el io scern i o beluisterL, 
1.al hc r al wel •'et<!ll : 
h<'l Lc;uvanse J/\C 1,.-,-jjgL 
clu~ hderdaad io e:<Lre 
mi n b•~\-;n sc.hsidi~ii van 
h~I sti1(1sbe,,tuut:. He.L 
,JAC h lel.cl her hc,en s t i j f 
en wil de het "(ie.gt?,tu.rien. 
Vl1J1 Z!M~!]VC~clut12<1onçle/r.- 
1,1t.ehhrg'' niJe·t v,erva/\gen 
door h,s•C va1,1è-r.e "bé.l)<!.- 
1. e.ld ,, 11 vcu I ong C/.!VeJJ.ó.t.e. 
:,:t\'C:t>l!J,C!ltM,/1ap''. 8 

Winterrock '81-'82 
een rockrally 
ter plaatse ? 

01 (·!i.11tM.-Rodc de pla:,, 
setijke Rockrally, zijn 
tinale overbodig hce I t 
nem&flkt. ? Of de namen 
vnn de .,..11 nnaa r s nu al 
va s t s caan ? He t i n tcr v it.•w 
mot Ludo Abt,/,, beûcle,·. 
oq1ani saco,; ,,nzovuort 
vau wJ.nco.T-Roc:k, bevcs- 
L î,.gL noch ori t k.eu t, maur 
w.icht de finale ult,;lnr. 
11(! 10 

KVS kruiselinks 
11He t Ls in de gest.h.î.e 
den iA van h~-t kriste.lij- 
ke westen niet zoltller 
hcl<1ng da t; men het eens 
en voorgoed begint door 
c,• ht>bben: je kunt 1 i.nku , 
socialist, marxist en 
~trijdend militant zijn 
in een linkse partij, 
en ccrze Lfde r c i jd p_elo 
v lr, kri.s nen , en dat die 
t,\JO.~ o.lcmè:nt:eu makaan "' 

zcç-v vruch tbarrr kunne.n 1• 
vo rsue cken" : zQ crv~Hll'C 
dl' hewe11in$ ~..èe)le11 
VQM lte.t Soe;&a.e,L\me haa r 
7 jn a r l:Lnge pr akj; ijk, 1 l 
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DE 

Het Dijlepaard 

Blijäe Inkomststraat 115 

3000 Leuven 

016/ 23.96.92 

Beste lezer, 

Bij7,age Het Vijlepaa:r>d jg V nl' 1 

Met dit nummer van Het .Dijlepaard is uw abonnement afgelopen, ter- 
' 

wijl Bet Dijlepaard zijn v•ijfde jaargang al heeft inge;,:et:. 

Met deze brief willen wij• u eraan herinneren dat U nog niee her 
abonneeJ:de. ,noet. 1:1 'het nu spc;?edig, dan kan U blijv:en rekenen ep 

uw maandelijkse portie nieuws en aohtergronàn:Leuws ever ae mee.st 

uiteenJ.opende onderwerpen: van gemeentepoltiek tot kultuur, 

van stadskernvernieuwing tot sociaal-ekonomisoh nieuws, van de 

geschiedenis van Leuven tot. . . . Inderdaad, zijn er in olëteöer '82 

geen gemeentera:adsverkiezingen <",p til ? Reqenen genoeg, z0 dach 

ten we, om uitgerekend in 1982 nt-et op te gev.en met 1e•zen. 

wenst u v;;,'°l uw Dijlepaard da,1 toch ontwend te raken, dan is dat 

natuurlijk ieders recht. Wij zouden dan wel graag vernemen waarom 

U besloot niet meer te heraoonneren. Kritieken van lezers kunnen 

lee·rrijk zijn ! 

Maar vooralsnog hopen wij U tot onze tro.uwe lezers te kunnen 
blijven rekenen. Daarom vindt U in bijlage een overschri;jvings 

formulier. oe a,bonnementsprijs blijft zeer voordelig , voor de 
prijs van 2s'o fr. ontvangt u_ 10 Dijle:gaarden, die wij in de l!oop 
:1Tan he•t. ;i,aa•r drtema~l zul!l_en 1rand'i~en me,t. een extra-b:ilj\+age 
( toerisme in Leuven., gemeen1/;e1.re:rk:i,ezitl?}ei;t~ ••. J • its 2~0 f.JJ. all! 

erg weinig, CJP-houders betalen sleehts 200 fr. 

, 

llillr- 
A.11111 .;_ 

~eft u ons ook in 1982 nëdi.et ? 

Een vr&end:elij~e poot van Hefl lilf.jl:epaa,JJd, 

aJ:,spraàk ten het' februa>ri:J1-wnmer. 

e 
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Als j-~ d~t b Lad O',nder · -et c i.j fe r t j a ep je goedkope 
ge vdii,e Je van nonkel met Kez s t.avond} al1altig ve'rs 
van ·I 981 op 198 2: Onda . t ó:ij Lepaar d nog even tel)ug naa. 
sce eve nemencen 1,n de ge1nee,i:i , 1 .. We hebben het over de z Lt t i.nge , , , 
november en 21 december. 

kd,ng komen, c-ei;,wij4. ook -de detJliil!nànde~;îäi's 
een 'l.ood's !i,n hun tuin mogen bouwen tegen 
Jiài,t gereduceerde belas,ti,ngsprij s. De op, 
posi~ie pruttelde qog wat tegen, ~eggende 
dat de tekst onduidelijk bleef, dat ~i;,ote 
i~vesterá.ngen mee,r voordeel hal.en ~an ~ei 
ne ! Bij s•temming onthielden SP en VU zich. 
De raee?ëde,rneid keurde het ?ceglement goed. 

Cnops onder 't mes 
Zijn, naam eer aandóend was schepen Cno1>.s 
(die van Ruimtelijke 0.rdening an Huisves 
ting) bijzonder beknopt bij zijn toelichting 
van de begroting 1982 van de Regie voor 
Grond- en Huisvestingsbeleid. Da-t 'kon de 
oppositie echter niet geruscstellen. SP en 
VY stelden dan ook een paar vrag~n omtr~n~ 
he c h~isves tin~sbelei.d ~n de soc'i.ä I'e -wo.ftini; 
bouw in G,i;ooc-Leuven. Vanuit s0cial1.stische 
hoek werl! een gebre~ a.tn i'nf'orn;at:ie aange+ 
ltiaagd, i.lo vqorzie t de, Reg,ie geld v.OO1.' de 
aankooi, van 111e11sahi1lend.e gr_ond~n• : om 
welke gronden gi,at het, in welk pelt<S.p,!1.~tid 

\

W7,l de s•tatl' de g11ond-en uanli.'•o. ·.pen.• 1. · .H'~ t B'li~t 
een .,:a,adij&l. 'Ee,n g~~Jieli. aan voo,i;liéh:~j;ng', 
al dus V,1n N!!,ll,aer t, a'o]ltiàe-li. ,vü,11 ham daaÎ,,it, 
bij : l')eligen11 i,s tetL•!î t·è yinde'n vänûi:t "'Cl:~e, 
jr,le,•,'n t,eslis~ingen. irtzake J;t.uis,ve_sting ,;or 
den •,r.m<1men, l)a,arbij hee.fc deze- legis,latuur 
euu Linde ~emaakt aan de gewoonce die scel:t 
,h t oppo s i tie ook vercege.nwoordige,;.s heeft 
in d "erschiUende soci,ale bouwmaatschagpij- 
~n. ,. ,,~ kan zij het beleid van de bouw+ 
mnacs- 1"ppijen niet: meer volge·n. Tobba:ek stel 
de ûrh dan ook vragen bij de graad van de 
mokr a cLe , die hier wordt bahaald: .de o:,po 
sic.ie kan geen konr ro Le meeic uicoe.:fene_n. 
Cnops antwoordde, dat verslagen van alge- 
mene vergaderingen der bouwmaat5chapp,iJe~ 
altijd kunnen geraadpleegd worden. Partij-_ 
genoot D'Haese (CVP) ve,:klaarde, alcij4 in 
lichtingen te willen verstrekken, aang,ezien 
!lij er zelf in ze telt, maar blij,kba-ai; is de 
belangstelling toch niet zo g1roet : -nog 
nooit kreeg hij ee.n vraag naa.r inlioeh~en. 
De diskussie 1eidde et tenslotte 1:0e<, <!a_t 
de \!U zich on.thield e11 de S·P J:e!:f.ens ~êma-e. 
Vq:tgens pe sociali:s een ~ar,en de zw1l,"tû_è ga> 
ten in de 1;,egrot:iing van 'de :Rég:ie 'tr.e,, gi;:ae !:-\. 
00k al onckenden ze niet aat. se-h,e'pen• ene'p:s 
~n zd:j n Reg.te enkele loV'.enswa•a1fdt:i,g;Ef P;li0ie'k-1reA< 
lJopenl:le hebben. 

Bui,tenge-woo·n 

lise·ren met een tegenaanval, en zei. d{l-t alle 
gemeentebesturen méér plannen maken dan zee 
uiteindelijk kunnen uitvoeren, e.n dat h~j 
"een schepen" uit de vorige legisîacuur ken 
de , die tegen hem nog had geklaagd da-t bJ:i 
zijn geld niet op k reeg , Tobbacl-:, toen scbe 
pen van Openbare Werken en nuvanzelfsp1r~ 
kend geviseerd, stoof flink op. De s che.Ld e 
partij die hierop volgde zullen we de le'Z:e-r 
maar onthouden. $locrekening van dè dis'lrns~ 
s:i e : ~P r1h V\1 scemden eigen de hêgro-l;ings 
wij :di;i ng, r,lé meerde,rhei.d stemde ilatuuri.ij:kf 
VóO.;(, 

:Bel~stlngeri abo~ 

Tuss~l\.....doo.r 

Tussen de,ze meer ingrijp.ende diskussies door 
we,rden natuurlij,k nog een boel ande re agen 
dapunten gestemd. Zo zullen.de gebouwen~ 
g.e A.arscho fses't:e.enweg, waar de re in.igings 
çJ,i.eri~,t is geves dgd, wo11den ve1:1?etefd en uS!-c 

inr~c):l'ting 11.i,n de 0u'de ~atk't werd 
spli@ken : vo lgflns Van. MeUae.11 t: 

ie de,: Le~vepse ongeluksdossie~ 
'19 ;vie\'.l. immns' 
s:' ·n~áls ·- 

,i,t ~cl'~ ' 
, : ,fïet' 

n, s,v,e-re'' · J· 
OP, aus . € 
e on twe1rp s li 

_ <n<ie:g Wo s 
afat . , a'r s nï:, waar .(a.6 at/; s t 
11tan nu eigenliii k ? De i;!e.fini!tieve ersli. 
ligt immer% nçg a).,tij'd n±e t· op - 
Ook ll:et s'l:achthu,:i.s en z'n begrotï 
kw.amen bun jaarlijks beeoekje aan 
meentevaad bliengen. Bij de opposit 
g:ij hun jaal7lijks ob!l.auwtje op. SP 
ben ge·en vertroU'-'en :i,_n dit gemeente e rili.j • 
e ni geloven dat ,&et be ee'r kan a.f'geboulild wr 
de11.-' 

Schepen Wouters bracht dan 11,<1g een b.~g•r}! 
tingswijziging vcar het jaar rsi -na,i-,;- 11,q,qr. 
Daá-cdoor zou het cekort in de heuve-nse spaar 
"0t verminderen me-t 18 mi'l.joen., ma·á-r .dat 
was voor. Van Mellae-rt geen reden _tot.j~ 
chen wel integendeel. Bij klóe~_het feit 
aan, •dat Leuven ma·ar ld.ef.s t 1 22 'leningen ~ 
waarvan de meeste voor openbare w~ken - 1,s 
aangegaan. Hee grootst!! deer hiervan -w~rd 
niet gebruikt om di:e we~lten oak ef<fek'tiei. 
te realiseren, De leningen zijn d'"an ~oK ~ol 
gens van Mellaer7 een monument va~ nJ;et-,in 
geloste verwachtingen en verbroken ötloften 
jegens de bevolking. Het stadshestuUx zet , 
een p!iojekt op poten, J.eent ge1d vo~r de ':'H 
voering ervan, en begint dail deze 1111:voe~J..ng 
keer op keer 11it te stellen. "i\i'l!s al1e u11!- 
gestel,de werken in )982 worden uitgevoerd, dan• 
zal voor Leuven da k11isie in de bouw~elçtor 
vlug zijn opga lost 1 ", 111:du,s Vá.n !fe!l.laert;, 
~~dllll ,11148nde ~eH aanvat te mee.tl!.n. ~H,!=ra- 

!teel wa.t belast:î.ngs'l'egleme.ntl,en weJ: •t!"- 
de twee gemee.T1teroaclszit-t-inge.n bei 
licht gewij:dgd. Oe mee•ste gev.al1,e 
de'n geen sto.f tot vr·agen o-f diskussie, ~l 
leen de belasting op het bouwen en ve:t'beuwen 
le_ek een blikvanger. l:lierbij ,nl de s,t.ad 
15 fr. per kubieke meter gèbouwd of bi 
volume innen. Deze belasci,ng zou echte 
de tekst luid<le, "tot de helfo herleid 
den vo.or he.t bou~en 'van werkhuizen, fa 
ken, kantoren, opsLagplaatsen - behalv: 
voor detaildistributie-. warenhuizen, . 
hallen, beja~rdenflats en verzorgingsi~tel 
lingen voor bejaarden". 
Zowel SP en VU wa11en echter van,oordeel, dat 
deze nobele belastingsve=inderimg in de '!!t~.,,. 
tijk onuitvoerbaar zou z:i:jn, en de poort; v:eo't' 
misbruiken wagenwijd, werd opengezet, ne?c 
gens is bd.j:v.oorbeeld omschreven w11t eên öe 
j,aardenflat ondersclleidt van een andere. lk> 
v.endien vroeg To·bback zien a'f wa·ai;om het bou""' 
wen van kan~oor11 · n 
digd. Daf druis e 
m1>deline .,rrhn,ni 
s•loute flèl<; d' , 
-wa•11e.nhu:i:ze t 
d.en gen•~ 
d>i:e dmi z, n 
op t11e·~ken e1ïnaas't g,dj p t , 
-;wM,r ge'fl'taai.t s,te1de W 11onll!i n 
ment tellu(; naar de Commiss:i: 
l;é ver"7'.i.j,zen, 0p-2 I december •W 
zigd..e i;,eglem..ent dan ter s'telt1111ing. "Be.~aar- 

Ei; wel!de~ ook toe1agen voor sociale. werlten 
ge,·sr~. 11n il382 kd,jgu somenl'.evingsópbouw 

ebedeeld, hoet;e,1 er 600·.000 f 
de beg11oting. Red.en van àé.c. 

~. dat ei; 30-0 • Q0.0 'fr , zou 
" ro'jektenl', De opba·Ul 

ti ·: d:i._e,nd, · 
ng.sklr:i;tl 
$ te'ld. · 

& a'il de' r 
a .0~0 ~r. 

:4~~· ~iskuss:i.e' barst!'te los . 
, SiLd<1.:·r1i~g van, !'iet Jongere;nad 

. ' C • Vó'r!l,g lil.ar ~lleeg, 't JAC ee 
" :van de stad, dit jaar geen f 
rappovten werden nochtans ing 

. ag bil.eek de reden te l'i.ggen i 
abor,t~~begelE;iding, waarmee h_et JAC zie 
o~e~nk bez:i.g~oudt. Nochtans, Vel:eui i :J 
d<l.e ilitl hun papieren de woorden 'bagel~~~ 
va_n zwangerscnapsonderbi;eking' veni . i; 
door de tteli'1!1 'begeleiding van ng 
·zwangerschap' • we,den d.oor het Ollge'Wens 
gespaard. In het laatste gev l&emeen 
me.lijk niet om onwentige pl:a~tt•~:1! b 
het st;adsbestuur. De socia1· 1~ 
nogal lu'as, en wilden via e~:ten 
n9g ~e1d geven aan: het JAC 8111& 
!{et J.t/..€ moet he.t ei: :Îin 1982 wat 
Vo~r een uiégeb11eide, relaa zo :rs~:rè e'h emotioneel bel Il 
a: , zew 'we naar een 11-1'4 
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HET FAS - ~ME TE LiEUVEN (4) . 

DE NA-00 V GSEP-· 10_ ·- 
Wli.j sluiten deze· a,r:tt'&ke!l:_reell;.s over 
het tas·cllsme te 1Ie1:1~en· a,!lf met een 
derde interview më':ë ;I:iGiuil:s 11/a,n Bir,1:1s•s,el. 
Het biJjlepaard ging dLt keer met 
hem praten over de t0estamil sedert 
1945. Wij wis~en €1aanbij ~ooraf dat 
het niet mogelijk zou zijn in dli.t 
korte artikel ter zake volledig te 
zijn. Wij denken dab ~at verstaan 
baar is daar het 0ver ~en materie 
gaat die nog 9ijna v0lledig ter 
studie ligt. Deze ~flevering is dus 
vrij a.1gemeen en handelt bijv. niet 
over grote polit:i:eke k:i;:isissen zeals 
de Schoolstr;ijd, eri de lëta)dng 60-61, 
wai;ill'..icn Leuve11 ook ,d.j·n d~e1 van de 
s,t+ijd l:ie-eft .g,e,k,end,. ·We e:etten •ach~ 
ter het 1;>nde,rwerp eeb:1:e•r l'lti.et hele 
maal eer\ p1:1nt, Wî~ .zij,n e'r immers 
van overtuigd da.t ae,ze reeks bij U, 
.bes ce lezer, vrag.en an bedenkingen 
heeft opgeroepen. Indien U ons Uw 
reakties toespeelt, z.ullen wij die 
nog graag in het volgende nummer 
van de Stadskrant behandelen. 

1945, en dan ? 
l)(i,j1,e)P(aard) :'De bev1;,ic~avng loetrte biijk 
qaar de vehlachtin..3en i•ç;n "'het ct.nti,-fa.seia 
;J;isqh ?)et'zat niet in?. 
1,~o'llils) :\1 (an) B',( r-uss,e.1) : Icnile:i;,daad, al w,as de 
oe-r Lo g niet ge;dàan, co'c.h gaf de uit Londen 
ce~uggekeer.de r~gering·Pierlot-Spaak het 
be.vel d·a,t de we.ers taná mq,es-t de.mobiliseren. 
Dit viel bij de verzetslieden. niet in goede 
aarde en op 25 november 44 werd te Brussel 
op een protes·tbecoging van weerscanders ge 
scnocen,door de Rijkswacht die de ganse 
oorlqg als instrument van de Nazi-bezetter 
had g<!.fungee.rd. Er vielèn daar toen een 
20-cal gewonden, .. raaronde-r i,kz-el.f. Deze de. 
mobilisatie.polic.iek van de regering h_ad 
iware gecvo,lgen. Moest bet ver-zet it:i zijn 
g,ehee1 verder i:,t)gesch.akel~ geweest zijn i~. 
de gealliee1:de oor;J:t.gins,pann1n~ da~ zo,u biJv. 
he,t Du~ tse• von Run<l-s.1:cea:~oflfens-ref in da Ar 
aenl'\e.n ,i.er,s tmis 4!4), ri'i,,ê.t z-uj.:1i:e zwue ge 
-volgen voor de ge'a'll'~e·e.rde t,1,0-epen hetiben 
gehad. Bij de bevrijding besten~ .ea: nacuur 
lijk geen Belg,isch leger. 11e1e Jongeren w;,.1- 
den nog tegen Nazi-»uitsland gaan vechten. 
Zij sloten zien dan bij de, :partizanen aan. 
Het is dus ve~keerd äeze mensen nu smalend 
"weerstanders van het laa-cste uur" te noe 
men. Het was 14et nun s-chtila dat de rege 
ring ten onrechte ging 'i!:e)liObilîseren. 

D.P:En hoe nereeetd« hei: poiitieke Zeven 
;;iah na de bel!letting'? 
1,.\l.B:Twee gro,ce Jlartiij'i?nNll-éle Jll~P en de 
~atölieke R8li•fi:i gÎ"°gen tot •ê'en 11e'i>'r78an~s? 
cie ,o:11er. l\e 1-(erö:en. .on\ge'doo,p·t; to,t 1,ea;p.e)<,tJ1e 
ve1ijk BSl' en CV·ll. De ·f~s;e:i:sl:clscfie e'lemeotten, 
hiel.den zioh natuurlsi)'k een tijd ,gede1'~d. 
Te teuven 1ieten ze e·chter ,:aeds vrij v'.l.ug 
na de bev,rijding in bun '"ge-Wone" stijl van 
zich horen en bewezen ze ..iidus da•t een aan 
ral van hen de nederl~ag van Nazi-Duitsland 
bett:ekkelijk. goed had dool:éstaan. In het na 
jaar van 1945 werde11 onder !!NIS~a~e volkstoe 
loop 16 door de bezetter g7"fuai1Jeerde . 
s uadsgenoten begi,aven, -na, 1cn. he·t s ta~bui.s 
ce zijn opgebaard. El!n van d'ie slachtoffers 
was Eugl!ne Hasaeirts. Diezelfd,e nacht werd. 
dooii l1ss.cis ttische ·e·]Jementen e en zware sp>ri.ng: 
lading cott ontploHd..nl gèî,.,;acMl tegen ~e 
ge,vel van hét 1Jo.kjla,I, ae,r té11"7ense pattt!l.•zanen, 
te:ve11~ 'l'le t ou4ët'lil:jik nu3/si '!''!JJ, 'Eugi!ne H'a,sa·e:res" 
op ,het l'atter Daitd,,à110JiJ.ieilll~Y00lt de î:JaUi\len·aa,rs 
de Po tcekes,markc~. De mded~r ,;,~~ deze B?tiu 
siij ee-rde part:i.zaan we~!!; ih1erb13 zwaar t.n 
het aangezicht gewond, waa'tdoor ze l~te.r 
volledig blind we~d. Van de dade.rs is nooit 
een spoo~ gevonden!!! .. 
De CVP' heeft toen ä). het mogelijke g~da:~ 
(die eerste jaren na de °-or1Jog), om 10 

gunsc van de col1Jabo~ateurs te. komen(.~e k 
VU bestond toen nog niet). Verge~en w~J oo 
niet dat vele klooste.i's heel .rat 0011logs 
misd1,dige.rs hielpen o.ntsnappen o, a, naar 

Zuid-Amerika. De fascisten organiseerqen ~~eb 
vrij vlug in aLlcrl,ei klandes tiene organi 
saties d~til nu nog (maar dan op1eu1i.fjl{f te 
gel,qtatig bij eenkomen . Er ?.ij n in die kri:n~u 
aHirid i,nte:rna~ion,n~ kll•T\tllkCen, gewee$•t. 
Zo was er in l g10 Ln Leuven een v.i;rgad.ei:dmg 
van d'e S èa'hlltelm gepland. Daa.rte.gen, ·k"aîn · 
echter een grote apci-fascistî.,sch'e be:t;o!ling 
op straat · en dé vergadering in de Bondge - 
no'tenlaan 1/.Ön -n'i:et doorgaan. 
D.P.: Tussen haakdee , in we'l.ke ma.te heeft ®· 
int;ez,r,a'f;iona.Ze p<>Utiek äa a:nt7i.-fascist:is-che 
s1iri;id bevrw'l.oed? 
L.V.B:De partizanen behoorden tot de eerste 
slachtoffers van de koude oorlog .. .De .Ameri 
kaänse 1:eg_ering en haar Europese bcndgeno ten 
bomb ar · n de medestander i, · og 

ie), tot de riie,µw 
wereld. De weers, . 
,1 de ~ommunis ten - 
d.en hc,t slach•~o'.ff 
e.orkeatileerde 1 
esch{?derd als tr 

. . , hier Îl\ opdracht 
derlnLjnden. Op die manier wei:-· 
einde ··a..er jaren veertig de I.nt 
Vredesbeweging die vel,; anti-'fascisi-iiobe 
strijders in haar rangen telde en die fägen 
de atoombom ageerde,verdacht gemaak:t.))ezelfde 
takt:iek we-rd toegepast om de oppositie.~die 
vooral doo~ weerstanders werd geleid) se.gen, 
de Dui ts,e hel.'bewapening en de oprholiting, 
van he.t A tl.an cis eb bond genootschap in dii 
.g,!öo.na 1,~boren. 

· · evtige_lJII !iarei\ was de 
t eèfl bJ'O.e,a@iça,,ts pb-o 
ilèb je, d{ia,r;,1,n nà de o 
eZ!an? 

J,,.v.~ :Nog ge.ruime tijd na de ooirlog i_s "de 
sf:ei?:r aan de univ rechts ·en uite~s,t -i:;.&:hts 
gewees•t. In de Koningskwestie(19.SO) s1J011den 
de e@ en de univ globaal scheer l.eopotd III. 
Leuven Îs toen gedui,ende een drietal. weken 
het toneel geweest van l!ll)Ssale .demonstraties 
-en. re1iere. Dag na dag betoogden duizenden 
studenten om hun steun aan Leopold III t.e 
bé~ui.g.en. Ze voeld'en zich meestex van ae 
st-r,aát en gingen de korumun'is tisehe en so 
cárali~nische l:okalen bes t.o't>men- Q!J.d'e-r ~uk 
V!ln d'e g,e&,em~gn'i,ssen, g•~~eid'e er aan_ q'e. 
i\ia,s,i,s o.pni.e:uw een aenhe'1id tuss.ëd so'c!t(~~:t:s 
:tts eJ\e. , en ilçomrnunll'S t:Ls c,he mi.X:L<tian,tel) ;èf~.e e li 
te.nslot,te •i'II sll;aagd'e11 de s ttudè~ll'.èh vál,j) cle 
sn,aat. te j 11gen. . 
Ook 'ae i,euvense CVP had ;i:n <)ie p,etii:.ode ,een 
hu'1de1retogi,ng aan Leopold UI op het l'?.ch 
p.lei-n aangekondigd. Et kwamen echte~ '1:ov!el 
linkse militanten op dat deze betogi.ng niet 
kon doorgaan. Op den duur ,ha~ hel!. verzet 
van de 1inkse arbeidersbeweging tegen L.eo 
potd llI zulke scherpe vormen -a~genomen 
dat he,t .ganae poliittieke bestelf in het ge 
dttang 1,twam., Dal!. was het moment waarop de 

4 

De V 
(19?6. pof>er; 
(foto · 

'/1aO'l:otisah . . . · aaZ veril/d(/gb 
i,n bepaa,"ldè racHts ntenkringen · 

propagandas f7ia7<.a, Vlaamae •SS-ers. 
ook te ~uven vei 

rechtse BSP-1,eidin,-g. de. be..,egi,ng beg!>n af 
te ~emmen omda;të de«:~r aan b..a.a,r kontrole 
d:reigde te ontsnappen . .Men haal.de daarvoor 
11ndermad liet: komm1.1:nistische spook uit d-e 
hoek. Me · gerucl\,t da,t de 
kbJTll!lun1's'• ' · bo,tiage dê. 
~e;voil u tt:ii · JIS:k tilelc 
h~&r doià' en bat be~ 
,sqanile 
:tk wil ~n e!r!Deiden dat 
wij a1s w 1it ve~ 
weten dat rel had 
zonder zij legen en dat 
hij zi.ch niet v had gedistan- 
cieerd. 
En nu tte:z;ug naá en de Leuvense 
s tudentenweTeld sedert 196 7 / 68' 
ve.e-l veranderd. ltijd rechtse 
en lie.sdsto.i!de daartegen 
s·taàn er. heel/ sohe elemen- 
ten. Waa,rseh1" te, m,aken met 
d'.e re,la'tt'iélfe an hè t O'l\d'.er- 
1,i,j s, w,aa11dop l•u\ic,tèl),d feç\\,I! 
kl<ll'r•i!ltá•l e j · kw/l.llleb. · 

p. P: Wa,t; is he,t: vet,schi;J. tussen het fasoi, 
~Ier dertiger, ;jaren en ®t Ván vandaag? 
1,. V. Jj: De he'déndaagse •f-ascisten zijn dis 
kr~ oer en me= ~e~~epen1 dan vroege1:. Zo be 
s ttaa ter vandaag in ons- land geen ope 1· 'k " . . h . • n iJ ,s~c'I.S nsc e ~a-rtiJ met een .aanhaqg van • 
en-1.ge. bete'lcenis. Fa'Scis,tische elementen en 
drukkingsgroepen a~~en echtt~ dis~ • . . ... ,..,reet in 
panc1.3en men irsabasis zo 
de GV•P en ltebb e d • , k, n eze 
t:113en oo . 0, en p,i;ogne 
'k<:i;a-chtte is toch 
ru,lll.è~d een 'fias•c ve 
d Dukk,:i, n Pi"'"' • 
b. . """ agi. :i,nnen · I, i-e. e 
ondel:ltussen d uau 
hce,f,t met de f,ascis-tisch,e ,priv 
Front de lä 3eunes~e, Rat faac· 
vandaag ook opn~euw de ka~t·v 
~t. Zoals llitler mu de' Joden 
nstcn deed,probee:tt. het.tas:. 
ook de oot:ta~en van de krisis 
van ~e gas tarlleide1;s en, de 
schu:iiven, En wij moeten z 



HET FA;S,C:l~M'.12 T .· , ·, ,. 
~ens_en :hoor bebl:i.en voor - 
en. !let gevaa? k deze valse profetie- 

d " Otlit vandaa d · - van e openliJ'k ,,_as . . et aozl:!e:c 
l "- Cil.S,til. · • • we i\ran een stePl- ta]en,otaaiC 

s tas,; "'d - '' · -e ilfec,:re "án b · - 
n ~ demok'l!:a,tris··~he:" '' · ,e- 

zek~ p01itiek il met een 
hoeveè'l parleme!:w~elh. Als men bij'v. riet 
er d·eel ui tmak s_ eden van CVP ,PVV en VU 
ters club "Pi; en de Zuid~Mrikas U)> 
te.k~·n, ai;n de moet men dat al 
de por:i tiek oho.uwen. î:k -w•r,e~, 

- e ·J:.ng ± :n zettert na•aJim . . 9 ° ®g za - 
natutll1li 'k se,s <1n voe'r ons , J O k .. ,. Il bl .. slepen ~ . . wes'--"e l.Jft aan- 
over h~t :ocufurdl:i..?k mag_ ~en VM0 en co niet-- 

0 Zl.en ZlJ · • prive-mil1,' t' · scis,tllsche - ' 1.es , z0~is bij 
oor'kog11 maa,r ze heol5e , ll,~.s~ voor de 
hang en . n rel e:i,nig aan- 

- ze staan itdeologiscl, niet .s cerk . 

~=~h ~e~:::~ staat; heden het anti-fascis- 

L. V .'B:'E-r is va d · ~ , ? ~a~ vl\n een e_etihe,iasfrnn( 
tegen h.et fascil.sm~ ge:èn sprakä lift k bij~ g" d · . · . , · - \<am : :e tot Uli ti.,ng wanneer in 1976 VMO 
en co nier te L k d Il - euven wamen prevoceren on- 
eJä eet VOONendsel van een p'Foeestbetoging 

~egen -de taal toes.oonden in B11u_sseL Daartegen 
. wam al-leen verzeit van de fil' e:n een 1.· ~d ~ 
haast 0pg · h ,, - •• · " er 
.. ' ."' · ~11,o t,'"'Q1."~1lée van alle-i:há'n<!e 

meell:ta11 un1.vers,1.lèa1re Li.nkae groepjes. Doer 
dat er tegenstrijdige ordewdorden waren 
~nt.a=dde de anti-fascistische oppositi; 
in een• ,reeks ongecontroleerde wan0rdelijk 
he.d.en. '.De. SP. noch "de vakbonden hebben op 
deze'. •~as<:J.s ~l.sche •pnovoka,tie ·gere·agèerd. 
!Jat a s wellicrut een van de gtpte ve'rs chi Ll en 

,••: .. ,. 
.d 
8 
,t ~ - 

mej,l . ~t;aag ~s tcto~ens, oi de SP 
nGg oJll voord 
mil'itanten c-e b' 1. e akties 
heeft haar j, mo ~ gi:e:en hijnlijk 

• 8 g l.n vet'"" 
e r e · - n m t t;e·ch cse 
? · a · I: e~ h · o;Ew aa,r;(di,g; 
1:):l ' i:eht · d ,t. 

~ · - che werken 
geiso:l: van e Men . d 

deze_~ensen bezig in allerh;iinde komi~~!st 
en. Z1J doen - h' •n1·. rs c l.J i.3k nuttig wéi'lè 
m een · i: • · ' c SC'J;S, nh.e,id'!l,"i:-0·"1! 
i uven ''k · · -"" •·· b' 

1 
ra e · dèr "vooili- 

- n ie . . ' s da • L o · d . J - 1:.e e.uven 
neder zestiger Jaren op in' 

UE:f van de weerstanders de "Verbreed :an- V~derlandslie"ende Vere_11_ïgingen" 
Pie~rch t. Deze mens,ep zotlgen e.-r bij 

da-t i:le plechti<rhe:den ter h~·,__;. -·k. ' v, t' f . . "' : ._,,«en ii,ng v 
~n i- -as e i.s tische strijd gédurefid"e de e 
llereldoorl'.og kunnen doorg<Ian. De meeste: 
aangeslo~en verenigingen besta~ ui~ ouaere 
mensen die de oorlog nog zelf hebben mee- - 
gem?a~t. !o~. een dergeHjl< b-re~d opgevat 
~nti ~fasc:u t i s eh :6.ron,t hebben de Leuvens'e 
J onge.ren tot heden de weg mog, -niet gevonden. 

D 

oor een vrie,ndenkrlng 

WOON.P-ARKEREN: 
NO,G WERK AAN DE WINKEL ! 
W,~nn~er Je ~e ;t:á:p1,;ste n:wijfoer,s van de 
z-e ê,~gèFl§l•te· s-tà_a1krant ao-oj;'biadért ,, 
kaa }e wel eens de indruk .krijgen tla't 
veJckeerspr<;>blemen alleen nog in de 
LeuveBse bl.nnenstad te vinden zijn . 
Lussensysteem, diffuus m0del , woo.n 
parkeli"en en ga maar doosr . 
G.ezi,ght.sbed-i:,09 r-1a,tuur1 i j,k, , ·want ZG 
al s hift. ~pree)Cw'oord zegt "e.lk hlrisj,e 
heeft Zl.J~ kniisj;e" . zoo ook de deel 
gemeènte Kessel-lo, di:e onze burger 
vader noo a t verg'êet -gett.ü,ge zijn :t:e 
cente propaganda. in D,e ~~,:,;_haJçel ( ma;;lind 
bJ.,ad van de ,ClJ,]l R·esae1-1;::J,) . 
De lij,st: me-t .1,ealisaties is inderdaad 
ind)::ukwekkend. De histoEie van het 
Kortehpad word~ wel wijselijk verzwe 
gen. Ook het J§,eit dat niet iedereen 
gelwà<ig is ',l).et de ger,il,;a:p1d:,e ,moqe·r-ni~ 
seri,ljlg ,ra!'l de' W;'lhlse:1:e~ e]J): Ho,is:beek;se 
seeen,'W:eg . Daaltv,_00:t moè.t je dal'! het. 
Dijle])aard lezen . 

waai; we nu wil.Elen over périchten Ls 
reen heel one,p:v.fllende a.kt:iè van ,,erüè!'!- 
1ie .1t,e;w,0ner s 1:1.icb de P. l\101111.ekenss,tra~ 
te ,Ke,ssé.t-10 , 
v oox: wie qe st-raat n,iet kent : het 
is eeP l_ange Eèchte straa;t tussen 
Marte~arenlaan (spoorweg) en K.A1bert.- 
1.aa-a , mét afw.i:!sseJ..end ,pa.l21~eren . 0p 
de !,]l,i,tsurel'l ii,i er n_egal i'l'at . ver~eeirc. 
)3óp;ertaiicel'l :Î!$ e1r ·!Zie <,i'ru~ lijn 9 =~ 
net busvervoelr . Tegenl!i,!}'gers kan _ie 
sems m0eil.ijk kruisen , zoda>t: er · 
duc;:btig op het voetpad gereden worEl~. 
vo0r fiets&s ~s het erg onveilig. 
130.:v:eni:}lie~• i~ ( wa-s) er de. ©veril.a~t. 
val'lc vreemde .llà,l'l"gwi~rkee,vc!f~11s , d':i!e ,nte'û 
de t:i;eifll. pende1t-eh . (Wn dil!: laatst.e .. 
tegen te gaan werd ree~·s een hel~ tl.Jd 
gel.e.den • blauwe zone' 1ng:evoerd in 
de e~s-:te helft va,n de $traa t . 
Als :;i'e ae !'lav01gil'll:J' V?m ~~zé regl!:e-_ 

~.tó.1Nrnr.1 eehete,r n~et ,st.t:!!i<kt. ltOJ\l br0- me,. ._, . ,. ,, , •,, , , .. 
lieert h-eeft ze natuur .1-li;J,r;- 00~ ~een 
effekt. ooe je het wel.dan vlwegen 
de bewoners-in-0vertred1.ng mee de bon 

op. 
lfi ... aaa'l:'inee :.-,i,in W,e -b.dlj tj.~ ,reeent.e 
"' • van de t,ewomeJrS aa'.1'1§',eliand • , 

aktdi~ reed'S str.uu,rden ze een petll- Ee.r eT _, 

tie. na:ar he,t stadsbestuur met Jton 
krete voo~s~e11~ ter versetering 
van de veiligheia. Eenvoudige ingEe 
pen zoals het 1at·en verspringen in, de 
straat van het~ (.be.u.rbeili~g-sj pa1r~.e~ 
ren k;unRel'l re.e:,ëfs ,h,ee1 w,a!t eïf':fek'i: Slll~-~ 
·tr.eren . · • 
Lt.;1id~ns de laat,ste brief van de ibi 
t1.at1efneme:rs "werkt het stadsbestuur 
aan een mogelijke oplossi.ng" . 
In d.eze. brief 1,rn wordt aà:n ·de b!:!worrer,s 
h;un men1.ng ge:v,i;:ëragd 0v;elf tlé i):J,lauwe 
z0l'le -voor df ~ege~? 
He,t ~tadsbestuur had zïc:,Ji namelij,k 
be:re~d verklaard de toest:a.nd opnieuw 
te bekijken . - 

D . . ,c d ' 
l t ie ,'or heu 
p a oo • ze- - 
als met de ty 1.ub in 
de Rapengang (zie DP - 
Park e ove · vero.erzaakit -wo5dt. 

m oif 1,l!l.liî;t., 
1 in'!a!,1l. 

.e even- 
go.e e u n. ©f het ver- 
haaJ.. n die mee boeten 
V S •• 

ge t•.ir,e.g 0atloqpt ne ~gê,f!I ij:K ,vera,nir.- 
ï j waa-.ir · een st.adis- 

. z' kan v; bl:lilen - 
a~hter la_. • n de nati0nale re- 
glementeringen . 
Al..s 0ns Scbe • • ege w.t!l. 
be:wi.Jizen, da,t g w •.tlS ~ain 
aa,r,r, llii.e.t.ol'l el'l l, e, m0e'tem 
er qringel'ld e m leR k0= 
men om het w eren -te beveili- 
gen . Het is n een kl{'estie van 
;wa,t ,kreativiteil.t en poli~ie:ke wiil.. 
Waar een wil i~, is een w~g. ~n 
<'l,.il t ,s@'Ji'e.ekwo0W~ d,s Ol'))li\'le ,bJl1>ge-rvtrq~Jr 
ats ·net ware o~ het lij~ gesenre- 

· mbei;. U1;, z;eclirJç,t;e(J.ll; 114;n dien$ t 
an da:tlum v:oo,r ,ee,n lf.~dák'E;ireverg 
op d'e 't'edalét!Ï,e,ta:fie1 ee.n ui tnod'Î 
n teotoonstellin~ op diezelfde avond, 
t ie. na ~eh in, I,euv:en is, fiecst hîj 
1!euw ,naa11 g!if,~j 62 fat_ de 

lt:i,9 li!f~p..e, b.inTien, Jeti~ 
' g dpo1ä,,,neg etR de~r 

ger0e,z-em0.as~ en k.i:}kt 
tal wo11ige ruggen met gesmoltên 

sneeuw. , stapt =t z.i · n 11echtervo t in •eea 
0 

haps1o.kaal 
n oo foto's boven zetels waariii 
c~am~agneg en )>ogin&: 

nut:en 1< a zei.Hg 
qie hét 

e schuiunriijn 
o ienden. 

aj:ieve-n in 

ie-n s kwe s cire v;i;i\ 
lien ze gev~ ·:i,e~ 
d11uk ,e.m i2« Silie.uii 

. . · · • ';nu, i tt : Lv-erlagend 
en = hu'l.s ·ng, ele week 
lang eei:i t g v 0' s van: 
0nze ''Vl:il. - 

,f, há'_d miaàr be'lran.g 
ende ~entinnen 

w red~'kl!eu1:1 ••• wat overi 
gens begrijpelijk is. 

1 

werken 11\!''lf thuis e 
n O;i,!< ;j 

' dt l)~S b 
, , ~ . 

· 'tot ·z 
o:t;e. 

• , e.n h P. 11~011, e.e.n ei.gen .ul.e.n- 
~~ e. e.ó o~eken. ••• " - 
'll1én .Ja e · 'I'aan, op 

g al huitzen 
wî.lli:1-e1:.s 
later 

ving~. Dè. tijd 
n oo 
e k 
ti n 

l< ·' :i, e• 
. ?r r~ _e se to1:1 ~elilá:l.~e..iu.ng die 

een thu~is vil bieden aan exc-gevangenen er 
is het 'krisisopYangcentrum • hotU gen;anul 
en bens~ont:e doet 0lRonde aan op- 4 

•bow.twe11,/a ,. d:(i\01:1 a_~ -s;~II'ul<itl.fl; en v:an 
tfjuillal0oshlid or~ sporen ee Rakken~ 
0m tot een meer "Ëk " l:iJne r e. 1.viteit 
te komen,, he b ikkeld 
met lcoe'pelor zo erleg 

lc en ) De 
~g ijd' 

·: nn• egé 
w e 
ichtbei e k~ ... - 

pt:o spann1-ng uss 
,i . . ·ger 
e ge.dl! . 
e d~ng, 
p· . · · ,a, e. ver , ot 

· . ... e.l'eckt ,gel(-cmen, w11 t maakt dat: 
-f:u_ianc1ele leefbaal'lieid al eens dr,eigt• 
pP~meren boven_7en kritische op.stelling In e!I.~. geval Zl~n de ove11heids'll-,llb-s.i.die 
toel:,e1,~end, Daarem ilre,e kol'i-t-l?J~t'á'tlïtea • 
lk0nde~ll:e\lven v:zw,, ~,rû~ e_nsven' 127 te· 1i 
ve't"l!ee (l!el. 016)22.96.1'3 rw.n·r· 401_ 
0012241-37). ' • ' 

~ 

ven •.. [) 
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E·en nieuw ja:ar in he.t gemeent-ebeleid vraagt 
éen nieuwe begroting. Oit jaar. manlc de ad 
nfrni•scratieve molen wat langzameu: : als het 
jaar al enkele weken oud is, moeten de fi 
nanciën voor 1982 nog goedgekeurd ,,orden. 
Is daar wat: in de molen? Want CVP-,.chepen 
Wout:ets, schepen van Financiën en Personeel, 
is er ondanks zijn computers van Vlabric niet 
in geslaagd de begrot:ing cijdig, vóor de aan 
vang van het begrotingsja.àr, klaar te krij 
gén, Daarvoor zullen nog wel een paar mil 
joenen voor Vla.bric op tafel moecen komen. 
!.'outers' voorganger noch cans , de schepen Van 
dej?utte, had in de voorbije jaren een merk 
waardig inhaalmaneuver uitgevoerd om de be 
groting tLjdig in te dienen. Of is de Sche 
penwisseling-van mei jl. dus toch niet zon 
der moeilijkheden verlopen '/ 
Die allemaal, om ma.ar te zeggen dat ~ij, Dij 
lepaarden, het eerste nummer van de vijfde 
jaargang willen kronen mee het artikel over 
de, begroting, en "1ij klampen ons daar ook. aan 
vast. Want wij kunnen de traagheid van sche 
pen \lout_ers niet he Lpen . In die nummer geven 
wij •een ove-rzichc van de begroting in haa r 
ve@rb,ije S j ar èn, en doen ,we al ~en k1,ei~e, 
po_ging om het be1eid van. de huilh.ne k~al~~J.e 
,te· eva-J.tïe,ren. Wanc inde-rda1;1d, de ve r ki ez i.agën 
,;.an oktober '82 voor een nii.euw gemeentebe 
-s't:uut zij'n vJ:al<,pii.j • ].p het vol.~ia1nde nummer 
'159,pen '-1:e daarin door ; we vunen de' d.j ,fer,ge 
te'.11.ens as.'n më't ct~-ze voor 1982, ,:m maken een 
är\'a:J:Y,ae ván ,d:!J houd,in'!i v,t:1n de v:erschiUende 
:p,wtiJ,eij llf/.ngaand'e heti begroti.ngsbele:Ld,. 

.Een begro:ting, eijfers van prioriteiten 
l{ie vppr een gro,ce uî;~gave acnat : d·e· aa-n 
'koop van een hu i.s', een auco , .•. , gai11: mees 
~a~ eerst aan.het cijferen. Wat za~ dftze 
gr-ap me kostten, en waal' hàn,J; ik liet ge])d 
vandaan ? Da erva>ring lee.re i.nuners,, ~at w~e 
in he~ wi1cle weg uitgaven doe t , al:r<1s veor 
onaangename velira,ssing,en komt te s eaan. Een 
begroting kan hierbij, vee1 helpen : zij geeft 
een overzicht van de te verwachten inkomsten 
en u.icgaven voor het komende jaar. 

Omdac de fina~eië]e 10iali_~len van iede,;een, 
en niet in het 11!:ins-t van een stadsbe-stuur 
nu eenmaal bep,erkt ziJlll, -et<èn we /ueZ,eJ't 
waai;aan we dec i.nkomst~n g.aan bes-teden. Ie~ 
der scaac vrij een dure diam~nc té kopen, 
maai- voor "ie nin in. he.t geld z._,emt is net 
'ráadaaam zijn le>o'll· huJ;Ugêr uit te besteäen. 
Ook voor de suadahu i.shouder s , aie een gemeen 
cebeg,:,oting gaan OJlsc_ellen, is de vraag waar 
aan wij als geineensehap van L.euvense burge-.:s 
ons geld geven. en waaraan -niet,onaó,endbaar. 
Het heet dan dat priorite.iten moeten gesteld 
.,orden, pri<,rit:e:rcen die men axac t; kan a'fle 
zen van een gemeentebegt;oting. 
!loeft het 11ezeg,& dac de ci)'fers van de begro 
ting een heel an<}ei~ t?al 5sPreken -dan àe pro~ 
gramma' s van de meeste pär tri.j en . .Beloftes kos 
ten niet veeL, i:,_e~lisaties weL. Dat biij1kt, 
wanneer je' vruchte'l.oos zoè.l<c naar nagekomen 
belofcecs La da gemèenteebe,gr:o·ting: - als je je 
cenminsce ~e mbeÏ:te. g!'t,:-oé:îst d.e ganse resem 
van gi,-tal1en .en. tcabel:l.en met ei,e1weel ij'{er 
en schema's lre ontlcedim. 

'Joske spaatpot' 
De ge e,];d. i,_n 
A rub one éüe,iu;I;, 
cie ' tJO,o/1. 01;.- 
d . ,. 

n 

.a:n 
, be 
n, 
de- 

zee n~ 
J?erso , 0,1, -e. 
8~ 
Re·t o · ll"eg-1roti,ng, <i.s 
het g ·_ e ~ed'.i:eten. 
We moet zijn, W"anne·e"ll 
~·e d~ c ing iriterp'tlete1t.e'li. 
Zo s ton ng i78.J1 19,79 e·e-n k11e.dti.et 
van 24 mi:lj s.c-hreven voor socia;le 
hu'Lp .en- gezinav,<>o--rrie_rringen, terw,i:jl slec\>,s 
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9 milJ'oen, frank we:,;d epge ru 
opvallend voorbee Ld uirt de begz 
is de uitgaven voor privaat pa- 
dé aankoop ven eigendommen. V 
van 30 miljoen werçl sle·t'hts 4 cm 
Algemeen wetd het borri, van !J.e begro 
gerealiseerd op de poscenpa~r1Jll!)trium 
aanleg, ond~rwijs, sociale vooI~ienin 
lieu en ,uimtelijxe ord8llirng. 
De ingesehireven bedragen we1rden dus .g:ie't 
zakelijk uitgegeven. Het lj.jkt dat b.et 
ven van de ui~aven een systematische 
was in de -voorbije jaren. 'l!.oeva1 of ui 
de posten ,aaai:-op d'e koalitie bezu • 
net die posten waarop juist een 
zou mogen vat'Waoht worden. 
De gewone begroting 
De gewone cii=t olllll'at ontvangst 
gaven, die een jaarlijks of .te~ 
rakcér hebben. Déze begreting 
pets~n~e1s- eg we~kings~O~ten 
gel!\eênt·e4á.ens,ten. De gewone be- 
ing~deell.d li;n d~ hoo.liidst;,uk~n a 
· , itt!!:e, !lOil.i,ttî.e,, brandi.reer .; 

bande~, n~JYe1rhet, 
nH, volJ.ksontiwlt~k · 

, gezj,n ; ge 
m• 

rr 
z 

jes - • , n_ · 
samenge d 111ett landbciuw, o !!l 
zeer lcl:~ine pos•t is. De 11ub-riek 
ben we opgespl~ts,t \in, onde=ij,s 
poat onderwijs omvat nu enkel! de t 
seholen,. De bel:ang11i,jks.te uitgavan,;-p 
verkee'llsinf11as,truk.tulll1, gevolgd door 
en algemeen bestull1:'. · 
Figuur 3 geefn de ve-rde1ing van de ui:tg~ 
over da periode van 1977-1981. War opvi\t 
het konstahte aandeel ven de verscoill~nd 
brieken. En1<.tl de uitgaven voor kultuur en 
lieu z~jn licht gestegen. 
Uiu deze eb~fers kunnen we weinig besluiten 
over de prioriteiten van de CVP-PVV-kóaliti 
Ktsschien zijn die er zelfs niet. Er is gee 
enkele evolutie te bespeuren naar eèn 1Deer 
sociaal gericht beleid. ondanks ae go·ede 
te_genwoo-rdiging van he c AOW in ons ~en 
bestuur. 
WERK VO0R 150 MENSEN MEER ? 
Integendeel. Eên van de absolute •• 

d v. • 1., pn.o 
v~~ e ~rlste lJke arbeide't'sl>ewegin 
l~LJ de tewerkstell,ing. Wat zeggen g 
in de begroting hie-roVcer 7 
De_ ~ewone uitgaven worden nie 
~pli~st_naar bcate11D11ing, Er 
dersehe1d gemaakt ~uss~n weD 
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lfUVtlll \qn11 

oj>.ges te'.1.d · doo•t' d 

l ij~kretaris (klei 
of 'de ~~na;ieied:Ïi 
gerneentteni) 

fto.€:&e.g~ v~li bWtg.e.me.uteJr. e.i.! /ic:liep,e.fte.1/1\ 
minscens 7 vrije dagen voor de 
raadsvergad'e11:ÎJng waar<>p ze :i;al f 
besproken lil'Orden wo:i;d1: de one- , 
werii-begroting aan de raadsle 
den toegestuui:d. 

~ vekgll!äwi;~ Il nel3ll1lllle11wij ze keJllt l\:i!e;r het al.:_ 
' gemeen be•~eiti t;e~ sB,1.1ike 

,;;ub:f:kl\eke. óe{îe.~/{ît=:!n goe.dgekeQrd doo~ de ge 
meenteraad 

bute e. d~e. v,an de f>'tovbuuiëluuili 
'kan lïedragen wijzigen~,. De pr 
vi:nciegoeve•rn gemeenè 
raa'èi kunnen i aan bij 
de ~ot'I :i,ngen v 
a~ be 
i,nd-ién d'e be- 
stendlige geval va 
niet-goedkeuring v.~6r I jan. WQ 

den voorlopige 'kredieten,twaalf 
den, aangewend)· 

u.Uvo · ng · ckolr. ,kc,M.'½),e. 
een aantal on • · · :. ·n- 

ijjv. l!en n 
n·d.e paa 

' Il' 

soneelskosten, overdrachten ( dit z i.j n uitga 
ven ten voordele van derden, bijvoorbeeld toe 
lagen aan het OCMW), en schuld (interesten en 
afbetalingen van leningen) De figuren 4 en 5 
brengen ons de verdeling over deze 4 rubrieken 
in kaart. Het is revelerend om het aandeel van 
de pe;u,orie.ei.6/wA.ten in haar evolutie sin de ge 
wone begrotingen na te gaan. De tendens is dui 
del:L;ik da Lend . Was de ,p,VV-slogan bij ,de voor 
qije ve.rkie,zingi.n 'meer belastit)gen en minder 
jo,o·s'' of w;is lîe.t ander som, volgens de"Cijfers 
zou h'et d'e eer,s1ie s Lo gan moeten zijn. H,e·t: aan 
tal personeelslèèl:et1 van onze gemeente Îs in 
de voo rb i j ê 5 j,aar slechts licht ge•stegen. 
In 1976 waren er 806 mensen in vaste dienst en 
0 in cijdelijl<; /1,ienstverband. I.n de 11eriode 
van 1978 tot i981 ging het aandeel van de per 
soneelskosten er me,t meer dan 7'7. op achcé ru i.t . 
Indien men het aandeel van de personeeLskostè.n 
op het niveau V•'!-n 1978 had !fehandhaafd, dan 
had l'\et stag.sb.i:;'s,wu>r meer .dan 150 wec1t,klozen 
in vacs•t diens't,ré1rb·and kunnen aanwe,,wen .. ,(He,t 
"'er,schil van. 7,% v,grtegenwoordig·t in de' b·egJ;o 
dng van 1981 een èédrag van 1,27 miljoèh, of 
)50 maal 8OO.~OO fr.).~fi~~u~ 6) . . 
Bovendien too.nt àe vergeliJking van. de fi: 
gur'en 4 en 5 aan, dat niet alleen ten c;ipz1.ch 
te van 1978 de personeelskost laag b l ee'f , 
maar dat de personeelskost voo.r Leuven anno 

1 981 zelfs ·ben<l_<l.en het nationale gemid<l'elde, 
van 1975 lig.~. ··<llege,te.n daarbij het op,vallimd 
hoge percentag~ ~chuid (een gevolg van ~7-_ 
n•iongen voor 1'/e;gen,-, gèb.ouwet), ... ), dan ,d•r~ngt 
zi:clï geen an:der besJ!u:ilt. op dan dat de ev,P 
l!VV-koal:itÎ:e• nel: geld. liever besJeedt. aan, 
beton en as,falit dan. aan me~sen. 

Waar komt het geld vandaan? 
In grote lijnen sclietscen we waar he,t .ge~~ 
van de gewone begroting naartoe gaat. Bl~Jft 
de vraag waar het gél.d vandaan komt. De ont- 

. d ld .. 5 vangs,te.i . . " e ev ee -w . 
"'t pa·t~i ren ,rubi;i~k'en ,u,. : ' 

pacl\.t;g~IJ,d o.ms·ten. u11t ~ 
fond•s ,. 'be -oe'.l!a~en • l!i - 
v,angsten gas, -wateT, 
teit:) . 

. . ons de evolutiie -van de 
Fisuu{, J'.let:l:1;,~cen van de inkomsten, 
ver!c l- uit beE geme.e.11:te6ond6 zi.Jn 
De ink.~stensleches licht gestegen. His 
ove~ S J.aar • :i;d dit fonds in het le 
toriscn beke~en "Ie 1·es goed te .mak&n om •he•t ver 1 . ven geroepen . lledén door de ati.:ahafhng 
dat de g~meente\ ,tie!Uj,ke b'eias,t1ngen, èn 
van ,eommi;ge. geme / ,turken dfe de gejll,Ef~te 
als ve~goed~n,Sl~ ~. rt in het gemeente'- 
voo11 de staàt u~t!~: li~t gehèel v,,an de ,f-is 
fonds komt 7 ~ 6)S t echt Volgens een 1'n 
cale ontvangsten ,.e1 ueel deelt men ze d'an 
gewikkelde ve:i;dee"s e 
uit aan de ge1111;en:~;Ungen zijn de voor 
De inkoms~en °~~ on voor de gemeente. 
naamste financ;~le 1rr1 stinsen zijn van een Deze gerneenteb.J•ka be 8 

verschillend type. Men onderscht-'i4>t aa,ivul. 
.e.e.nde lte66inge.n I opc.e,itü>.me.n) b,ij r±jks- en 
pi:ovinciebe'las.tingen van t!JP,(,6-ch pl4Jdl,ellj- 
ke belastingen. Typisch plaatselijxe belas 
tingen zijn äan de belastingen geheven op 
administrati.eve prestaties, op pres,tfat:iès 
van openbare hygiëne (hu i svu i Là., op n;i.jver 
heids, haade'Ls+ en Landbou 
(drij f'kracht:, tewe,rkgestel p 
vertoningen · rmake l ijk e- 
bruik van r domefo ~'Pa 
patrimoni · ·en~ , en de v 
ti:ngen. il tre opbrengst van de pl,aa,t- 
selijke be·a ingen maakt in de l~op van de 
tijd e'igenaa"rdige sprongen, In 1971 werd 
de opbrengst pp 116 miljoen begraoc. in 
1978 op IU5 miljoen, en in 1981 op 113 mil- 
joe.n. Van .c;!e mbgelijkheid om ,1: • - 
gent~ innen maakt men -wêi · 
kostep van het ienne:n staan 
in verhouding tot de opbre - 
gen er hier nog ,he·eJ, wat m · · 
men zou kunneru benutten om 
ten te financieren. 
De opcentieme:n en opdeclemen zorgen voor 
de belangxijkste 15elastingsontvat,1gsten. 
l~anneer we pver opcentiemen spTeken, dan 
kän die aanv;ullende belasting betrekking 
hebben op Ó!eè domeinen: àe owwe;cend.e: 
voo1the6~»9 en äe ,pelU>onenbe.i.a.6 .'· c. De- 
ze belas·ti orden rech 
vadertje :i:,rr je s11aa 
Nadien .wo?; t ,gemee,l\telJ. 
temaak.t aa gemeentên z 
rende vo« 11 · ·g, he,t eer t 
b·erekertd o . kadas t,;a•al - 
roerE<nde goede1:en, zoa~s e~gen ommen van 
gronden, h~'irzen, e.d.m. Het: Kadast~aat 
Î.nkome.n is · · eve huurcpbxengs t van een 
eigendom.· een gemeente · · eld 
1000 opce' c, dan at 
zij 10007' asisbela 
het kadasè en o,pe 00/1100 
x 3,11,0·0~ äasttlaa · 
l)e, per,s.on g tren, "' 
m,ee,n·te , he ome!i,n 
heffüi ons la•stll·aar t 
,6%. 

OANDEEL PERSOHEEt:S~OSTEN 
lfl GEHO}IE BÈGR-OT[NG 

.. ,.1----4----±----:r--~ 
1••11 l'JJP l'tl'I 

1lekij,ken we :i,n iguuill' 8 d~ e · <I~ 
cent1.emet1 over de periode va 181 , 
de1ijk val~ op dat de beLast et i 

· · . beld z~j n. De op o,i:t 
orhefifing zi ·, ' - · · 

ec zi1,n e 
nneer "Ie 

e 

~ 

De an 'i,nkomst 
van de staac. lilnder deze 
we de wedde- en werkingsto 
nisterie van ~ationale Op~ , e 
va an K ltruu · 
va 
!)e 
s 
s, 
i 
De n inkomsl;ell voov de gem 
ten z énden di:~ wprdën,.11iÎ.J!:gel< 
door d mmunales voor ·-wà.11ev0 gas 
elektr~c;i, tte:i:'t. ifö de ·dislèussie over de t 
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treding ~ot de gemengde interkommunale IVERLEC 
hebben we het; hierover al ui,tvoer:Lg gehad (z,î.,_e 
D1? j,~ ;I;:J;il, nr ~}. lh het oq.g sv,rîmgend is 
d'.e s<Jlerke !l'áng•);,,eei van dé. 'd'i:viciend·en van deze, 
inter.kommunales, De opbuengs't van de tnterkom 
mun~le voor gas en elektriciteit steeg van 57 
miljoen in 1977 tot 79 miljoen in 1981 wat 
een stijging vertegenwoo1od5.sd van 357.. •H.ec di 
,y~dend ':'à~ de tl~tionale Mi¼P.ttscHapp'i.j \tà•n de 
Wa!;;e1i1e1.d1ngen steeg van 20 riri:ljoen in 1977 
tot 34 miljoen in 1981, e·e,i stijging van 607.. 
Het gas, w.<ter en elektriciteit: valt eer dus 
wel een aardi&e stuiver te ver.dienen. 

A.sfa1t en b~an 
Op ~e b~<!Jtgwg_ne cli.en1,t: v-inden we inves 
teringsu1 ~gaven voor de aanleg van wegen, 
sporctere1nen, <k\lltu-z;el,e centra, enzomeer. 

1Deie inves teri1'\gsuicgaven wórden mee sca I 
gefin~neie-z:d, met lèningen• rin ,ubsidiê,s ven 
de srt:a·at. l)e ji!atl:(,jk.se aflessing van deze 
leni~gen vinden we .in de gewone begrotingen. 
De uitgaven voor investeringen worden 
niet i~ het begrotingsjaar «elf gedaan. maar 
ge sp re i d over- een aantal ja-t\e.n. 0ok ker en 
een a'ántal. inve,ste•~i:rlgen op de begroting-en 
van versch~lle~de Járen te:rug. De cijfers 
van -~e bu~teog-ew_one begroting , eoa l s 
grar~sch in hun evolutie sinds '77 weerge 
geven, moe.een dus wel met de nod i ga omzich 
tigheid ,ge-iinte,r,gre•teel!d wol!den. F.c,r-der merk 
ten we al op dat het aandeel van afbe_t-ali,ngen 
op de gewone begroting g root; .i s (327- in 
1981 t.o.v. 267. in 1975 nationaal). D~ze 
gi::ote schulden zijn het gevolg van grote. 
inve§Î:eri n,gsui t~aven. 
V.0or de aai;rl!i.gheid öebben w.e_ een to,p t-JJ::en 
van de l'O g roo ts ce i.nve s ce.r i.ngen van de voor 
bije jaren gemaakt. De rangschikking is op 
ges·reld volgens de grooc re van de bijdrage 
die ~e scad Leuven moet leveren. ( Opmerking: 
een aanba.l, be_d,ra:ge\il werden op da bui•tengewonc 
begf\)'.'t,ihg i,nge~hrev-e,n mam!' niet 1.d,tge'v'pe',rd.) 
De ze. tbp tien t0ont duidelij'k wat voor enorme 
bedragen de aanleg van wegen opslokt. Ver-der 
zien we dat de restauratie van oude ge.Bouwen 
(stadhui.s, kerken .en k,loos ee r s) en de bonw 
wan p·1aesti,ge-pr,q.j,ekten (conse.rva eo r Ium, 'lcinder 
krilb'öe,, ... ) handen vol gdd kosten. 

Top tien van uitgaven 
op buitengewone begr:_ofing (1977-1>!8,i:) 

fimr mil!Ljoenen,) 

g'.em.a•and. tot:.l<;ost 

63 63 
55 ss 
--5.5 fä~, 
~•9, 4·9 
45 64 
18 38 
35 35 
3J 6'0 
22 212 
18 18 

' I 

·•· 

...... Pei.LW 
1 

1. Schapenstraat, Red i ngenhof 
2. Ov\jrw.elving Blauwpatb.n1i; 
3. flobbeek;se en Wilse,lestwg 
4. Weg;gev:oerdenst'l;aa-t 
5. Kinderkribbe 
·6. Vaartdijk 
7. Gebouwen reinigingsd~enst 
8. Lnva l sweg 
9. $en~ + war~nhui,s H,l}uv:dhof 

i':0. Gebouwen Aai:scho ts~ S'twg 

De uiLgaven voor de aankoop van eigendom 
me1; i tl funlêcie van ee-n de.f,\èlij k giwttd.ba 
il'.ucl du,:;r~1_1;tegèn zijn a\iinjman,l. U'iJ:gay,en 
voor Loka.Ie n voor de jeugd, buurtinfta 
scrukcucr- e.d., daar heeft schepen Spro 
ckeels en de CVP-l'W-koalicie weinig oog 
voor. lttt'egendeet, hei:. moet all..ema<1,l ~i;oots 
en duur ziJn; da e zijn Ope;,haiie We,:ke-n. 

Om vo lledi,g af tte tonden me.'t de besp.relting 
van de gemeeiltehegrotipg over- een pe~iode 
van S jaar zij nog het vierde onderdeel 
van de beg-roting, de cléen.&t. vcon: osde ; 
v:ermeld. liier vf nden. 111e bed-rttgen t;_e1mg 
die m'eestli'l :t,t411.1>.&tgelde11 zi.jrt. Oé'?e g~l 
den moeten doorgezonden woi;den naar net 
pensioenfonds van het g,_erneencepe~so:neel ... 

5 jaar liberaal beleid 
!let b·e~o'ting,sheleÎJd van d~ voo1ibi)Îlè' S. 
:laa,r kunnen we, nu samenvatten in eiikelle 
krachtlijn.en, die t_yp;isch zijn voor e_en 
libeJIM.l bdwf. 
1. A6bouw uan de.. op<?.Jtb~ .6ek:tOII.. Hee op 
po.tten van g:~d en <Ie afbouw van ,IJ'et- 1,e1; 
,soneehkad'ér 7J,jn hier duidelijke '-'OOV- 

beelden van. 
2. Hit a6we.n:te.tin van de._ ~:ten op de. 
de,tKekkehden. !Je stijging van de inlëómst 
wan ·de gemeence komen tv:eerll'l v:eoi;t uilt d 
personenbelas-ting. De last:en Vöor de nrid 
dens aand en het b"èdrijfsleven zijn :in ver 
houding niet tóe&enomen. 

· ag dus ~ew;eden tté~ugbli 
eid, l;l_àà-r poH,alÎ!e)g! ,p,rio 
et gelia<a-ld boven me!?,r so 

ueelfävaai;dige keuzen., De a,fbraa 
tewerksr:-ell · e,t afwentelen 

p s en geheel 
;Le · n de sektor 
V.o n, pen D,e R.11;1'- 
t li prijs die 

de ktziste1ij,ke arbeide g, het AGW, 
betaaJ.t voor baaa:- deelname aan een derge 
lijk beieid lijkt ons wel OJU)oemlijk dum-. 
Hoe ~erantwos<rdt ziJÏ haa,J;C i;,oH.ti:eke a- 
me•q ve,1,ge'.nde maand nemen wijl de.ze 'V'11 
wee:r; op , wannee.r we de he:t,dling van - 
s~billende p · ·en aal!8aaiijl.e het begr,o- 
tingslieleid diger benandelen. Wà~at 

e van is,telJ.ijke ali'öeider1,bewe 
ol,\\te 2:6oe àw:.r!Jff/; e11., hoe . _-- 

1~, 
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H. C E RT. , - 
VE 'RDEELD 'JO·T' ~ 
Wie de kranten leest, Hum0 doorbladert of Radio Scor:pio beluistert, zai het ai 
weI we'l!en, maa r we will:e'Tt toch v.0O,r allJ.e zeker,heid ,n0g ·aens herha!Len : het Leu 
vensè' J!A!C' (J·0ag,e'i''enadw;iie[S'e;e1rti;,u!ll~ .krij,g-t durs: !i:nde,11ëltaá'"d géén 'ifübsidiie,s ir,-a:,n l1èt 
stad-sbes tuur. De voorz:i!ene jiaarl iJjikse 2© .0'00 fi;. werd in extr'emis gesch'l?apt 
toe:ii b1eek d'at het JAC koppig was en "begeleiden van zw-angersc·ha:psonderb:i:eking'' 
niet_ .wilde vervangen door het mistiger klinkende "b,egeLeiden :van ongewenste 
zwal'!,g~tsaba,p". 0nse,wens,tie zwan,g__etsç'hap lbli!i°kt ech,ter n!i.et s:t•i:i!i1llo·1;1a,r, "ailîar'.tu•s," 
i:s i:l>a-t weitJ. . 

Op aanvraag van be't JAC, dat regelmatig -met. 
sen met een abortusv-z:aag - of een ongewens~e 
zwangetschpp - ove,r de viloer krijgt, Oiiga 
,niite'ei;:de OWRL ((;),,/deg Weblijnswc!'r;,k R,~gji,p 
beavea) in noveinb.ét l,l!. éen samenkonlS<t mee 
een JS-tal hutpve~leningaorganisaties om 
eens over deze p~oblematiek te praten. Al 
deze -organisaties ,bleken er a.f en toe mee 
ce maken ce krij ~en, en bes;J.e ten werd fhi_<H' 
rortiL met dá b,e l:àlJgS liell tende,n v--e,11die,r be we,:i; 
ken e-n de mogelijkheid van een regionale 
'aktie' a1i te casr,en. Het 'öeperkt abo~nus 
komitee dnt aldus ontstond, besloot de in 
formatie rond hulpverlening bij zwanger 
scbapsonderbrejd.ng w11·~ !!lee~ 'in de openba-a,r 
heid M bren-gen-. Ee'II eerste s~ap ,d11äii'toe 
leek het versturen van een brief aan alle 

Groot-neuvense artsen, waarin werd gesteld 
dat, indien de a,rcsen met een abortusvraag 
t:e makel) k•11~·ge11, ziii d~z,e mensen ko,119en 
ao0rs•tui1:en: na:_111:' aen vfovlt'al 1,u!hw~ei,;~n~,;,.g~ 
,o)Cg~n·isati~Sl! d:ie ziçh me·t déze p1101:ill'ématiek 
speciaal wflden bezishoude'n, Die vier or 
ganisaties waren: het JAC, het Centrum 
voo•r Mantsch,appeli,jk Werk (CHW~, .en liet 
da·armee ve,r,bollden Kon~uittatiebu,:èatL v.o·or 
Le,v:ens~ en Qezj,nsmoeiLijkli.ell!im, en ·ne,t •~on 
sul!tatiebu"'-eau voo11 l!uweld.j.k en. Gez4n van 
het A.Z. St. Rafaë~. 
Het is deze brief, die in het verkèerde 
keelgac geschoten is vad'achepenen• en bur 
gemees~er. Me:er ba.paald schepen Anc:ä:aux 1(Pl.lV), 
ze~·,t; dökte,:i;, deèd 1,.i,j,n b:eM,a,~ : i-n, de b,itief 
we11d gespro:Jte_n ov11i: aboi,-1iusbegelei..dini, 

8 

Het.JAC.en ook de hulpver-leningsor- 
gan1i.sa~ies kregen een telefoontje van sch.e en 
van ':'u,L·tpu'I! ~e Reye,~e., waa,rim, dê,z,e hen ,,;,R p 
de Vlln~e;r;s- h~~e- Abortusbegeleiding is e~ 
term die ve:i:w-i:Jst naar illegale praktijken, 
aldus de sche'{)el\, en. dat kon niet dooi; de 
,beugeL Ms men echter bereid was v•a - db'f . -,~een ,cwee e- cr~e aan alle lii:u11:ense artsen he.t 
woo:i;d \&b"o-rtusb,egè'Leiq.:i,ng • t.e'·.,11; ... ;t,v 
d'ooli ''begá · d "' angei\ , d . , . , e;i. en va'.n ongewens1re zwangeraobap i 
an zou e-r- géen vu.i.Ttj 7 aan de lucht zijn • 
en zou de: _s--ca~ de subsidies goedkeuren. 
:tn tegenst:e).hng tot nee CMW dat teru _ 
krabbl;l!l.da, bes,loot ne,t iJM <lat °zoiet/nîet 
k~~-H.et t.e:am was vam oq,11dee!I. a~-t <l~ di-ogè1r 
li•J)-J hun na$! Q>Oe ten genoemd wo~"'en d , ~~ , en a~ 
er- moet gewe~kt worden aan de ophe.ffi 
v!n de 11aboesfeer Pond de abortusp:z:ob~ 
tl.Lek. Het oordeelde dat de 'kliênte . 
een abor,tm•svr;aAg _ , i'r • n. met 
t . Ji • ,,, 7 , • t>P;.e laar e-en !b.ondera- 
a ~n ~eüven - niet ZQma • d 

mo-chtén ~es-'token WOl!den ~t' l.'n : ~oofpot 
verd l\et saadsbestu.JJr- d,' n een 1iJoèf 
be gesteld. aarvan op de hoog- 
117t Jac ïnam daa!lrop k0ntak 
t!l.evoo-z:;i't:t,-ei in d . t op ~et Sl.'-fliakr--· 
l«e~~. ':llo'en eind a: ,&~;eèntier-a<a:-0· Van Mei;.., 
verenigingen, voot' s::a~~ ~eitoeiaJen va~ 

u PVl!l:lentng 
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f j; '( !'· · 'I! o,nze zo .S: ._e .::ii> , 
V "l! 11,,.,.,e , po '""=. .. ·ve;, 
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0ndei: ,d'e u i.ceeLi jke lbe·sc'heidenheid en rus t als de · •, · de ;Abdij v an 't Pa-rik 
die zijn da eiLLks <!le'k0r vocmen , vermoeden we een · ita'hteit en aan :iin- 
rrer l i j ke. ang, die van hem de sekne t ar i _, .. ke r , ko r.tom de oe- 
iieil.er v, ma'keri . Na:ast hem neergevle·id in d'e,f.zêt:,e.iL ge,;ie,ti we het sa- 
kr a'be st; ·nze band raco rda r die zo a l s aclllte,11,af· blij,IH iin de se:eJ)" ge- 
d1:ra,a~d is. , nger s bee.och t e n voer II Ludo Abt&. 

'DP: W.i.fiteJr.-Rock ,i,,6 een v/Li.j gnoon. opge.zet 
SuilvaL Op wdh. mome.1:it Wjg Je. w'n Wee. 

L .A.: lk ga e Lke zondagnall>'iddag naar de in 
stuif van de Zaal der aallen. Een pintje 
drinken ,-,at s·taan kletsen, niets doen. Ik 
vond da~ er dringend ieEs moest gebeuren 
en bleek niet de enige te zijn die dat vond. 
De mensen van de discobars Bachus en Pro 
visoir ~aren onmiddellijk bereid mee ce wer 
ken. Andere instuivers, o.a. van de voet 
balploeg, sprongen mee in de boot ~m he~ 
pr-akcische werk te vei:;zorgen. nran.s cLn.n 
ken, gratis inkom, en iedereen .doet mee. 

r.c.11'1. je op 1 é ja1:w.cuû; I.L0'- dr_ ko,s-te.n .te 11JJ. 
he11 7 

VP: Ju:.&ie. ujn dM ' ee.n lvutü.l\ 
o.p de ·Roq./i.Jt.a;&y 9 

L .A.: Neen,· <l1? 'll'.o' ,ri,i;~ VQOl' 

Vlaamse groepe11. . er, ~e~ 
regionaa,l i!nieiati,ef. hnJv1n- 
gen ~31) voor de pre l~s van 
buiten de regio, bewij-'zen d~t e-r h:i:e:voor 
een markt Ls . Bove nd'i e n nebben ve.le J.onge 
groepen geld nodig om maceriaal aan te ko 
pen. 

L.A.: We zullen heel blij zijn aks we rond 
komen. \Je hebben, tegen de 200.000 fr. on 
kosten gehad. Vooral cQe zaal Stella ,-,as 
duur. Dit wordt ecbter -gekompenseerd door 
een grotere drankopbrengst. lja, aJ:fiches, 
kaarten, publièiceit, .. cdat loop~ allemaal 
op. We dachten eerst de finale in de Zaa~ 
der Hallen te doen, ma~r wegens het groeten 
de suks as is die te klein. Hopelijk wordt 
later zelfs de St.el'Lazaal te klein, ·zodat 
·~,; naar' de ÇD l moeten, de zaal waar de Han 
delsbeurs doorgaat. Zo krij_.!!en de groepe~ 
die de Einale ,pet;erk;t h_e-1'!ben een heel ruam 
pub Hek. 

VP: Hoe heb je. di..e. gebtpl!Á.jze.n zo /toog ge. 
/zlLegen ? 

'DP : J~e. . . . e, Bi'lx.c:M-6, The. 
Maa'/îüfe},I , eià- aMom i 

1,.A.: Vele g11oepen bouwen -:î,n janua,ui een 
rustperi,od·e in. Veel 'keuz'e ,wa.s er dü s niet. 
The Machines wa't'en vrij. :r.p,v. Ger•ry and 
the Hattricl.x kozen we '.!;he Boxc az s , omdat 
die voor een &oed pri}sje wilden spelen. 
Andere gekontal<teerde ~oepen zoals The Bet 
mochten niet van hun 11a~enfirma. Volgend 
jaar wijzigen we de dafWÎl zodat we ook bui 
tenlandse groepen kunnén aantrekken. 

L.A. i~. E'Ml, Beek 
& Ga· ,Pro:,,isoir, 
n ~•nri 

, ., ijn'l:ij k 
ca . We aenk~n ·, er w . uit ne bre-n- 
:1en. o I r es van Stu- 
dioswan. We . . zien ... 

. . . e groepjes 
die nu in de lig bands 1110eten• 
~e n e · roek"1edst.,;ijd 
bil . 

VP. ~~ ta:Uati e. z.ie.111 

L.A.: Het zijn eigenlijk waardebons bij 
muziekwinkels. Die prijzen hebben we heel 
vlot gekregen ; alleen ':o'or. ~e k,leinere 
leggen we zelf een beetJe biJ. 

VP: Hoe, uJn de. p,t!U,ele:k:tku s11~0,pe.n ? 
L.A.: Uic de drie pr e se · · ·inde fü1a\l 
der, HaUen hebben we l!e p-en 
gekozen. Dl.e n-egen: ove'I/ en 
gaan n11ar de fiinn•le van 
kre_g!)•n de zaaJ. ar.i tis. 
leden van .de orgnniseize ·. 
van de d i.seobans - aangevu mie 
mensen van de vi. iJe railio 1 , · · en 
VJll,) de pe r s (C':a,zet Van A11nwerp7nJ en een 
pliat;nfii.m11 (EMt). Er wei.d 1.e·~en.i.1:1g ~eh~u 
den rneu de muzikale en de poa1um~a~.i.te1tei1 
van de groepen. 

wit 

VP: En JUgh,t; Mea4t111.e. ? VaM he.bbe.n r.ui.j nog 
l'IOo.U: van g ehooltd. 

1. .A.: 

L.A.: Ja, dat zijn wi · · de ex-Ta- 
xi' s ~ Iede11een in 1Jeu: , en Win- 
oe,r-Rock ;Ïis een go_ei,e · om een 
beetje pers te maken. e als het 
wai;;e. 

Onze v,ri Leuvénse· 
jongeren erviewdên de 
Sne 5;t.en, lq dat in- 
•te-r u reeds de "1:iln~ 
naa; ä.j,n. Oe Swirigevs 
'n.im tl hen, en wal! 
llÜ:j Il i-ndel(,d·aad de.t 
:de 

Deze informat· uit he. kaffee- 
bezoek v~n e n. Als dit na 
)16 januari be b.eloven we nu 
ai aan onze 1 ikel over deze 
toch me11kwaardige ga~ van zaken. • 
0Rigltt Measur.e : Ka:rl Simons, zang; Wal ter 
Vandersijpe, gitaar; Erik Arend, d~ums; 
Giroux, 'bas; Ludê A:b_1,s. orge"l. 

OP: /Jame.n eJt, g1toe.p,eh deel. cU,e., ,i,~ ti,lettUJ6 
bJia,eh,te.n ? En hoe Jleo.gevufa de JIJ/UJ daalr:op ? 

LA . De meeste gr,oepen speelden nog de 
m~zi.~k van vroeger. Een d'ttie~a1 spr~ngen 
echt uit de b~nd. E~n ervan is tot in de 
finale doorgedrongen. 

OP: lle:Ai 1,.t;/Call¼e.n va.11 Wllnle:&-R.àdi .Ra:j/i:'.f; goed 
op dat va.ti het Meil-~e,ó.t<,vál.. T10e.vä1. ? 

L .s ., Eerst dachten we a-tles "1; ay.onds te 
doen maai; don zou het veel te laat worden. 
We k~zen dus gewoon de beEe-re oploss:in~g, 
• 5 namidd'ags finale en vanaf 20u festival. 
Er zijn wel een paar 1nensen in onze groep 
die ook aan de mei-fes·ti-vals mee=rltten. 

VP: W.lnteA-Rodk :Ujk-t e.en Mtold :te.gè.nltg,ngl!/, 
111111 dJ..t 6utival ,ln de. wim:teJL ? 
L.A.: Ja, zoie,ts dachben we i:e doen. 

J4 ~ 'Is~; ~'ff>2.: 
1.. H.:t; ,~,,~ 

:2. ~-~,~~ 
1;-~~€ 

~-'~ . ,.· pp, (~,le z-lt .&t de 6i,,.,.,..;.e.-1WUJ 
10 

Werklozenwe,king @root'-Le 
De war1<lozenwerl<mg m:.oot Leuven €WWGL) 
zoekt voor haai; akl!ie rond de gemeente 
raadsve-rkiez-ingèn ll)edewe111t-ers die dool,' 
studie- en onderzoekswerk ~en meewar 
ken aan de samenstelling van een èisen 
bundeL betreflende werlcloósheid. Gün 
te•re~seerden kunnen koi:itak.t opnemen 111et 
P~~rick Vandenberghe, Rem.ylaan 9 te 3018 
W1.JgmaaL (Ol(;/44 41 OP). De volgende ver 
gaderlng heeft plaats op.4 februà1;i 
om lO u. 's voormiddags op de CuLt~:ia. 
Oent'r1U.e van he,t :iwvv, Just:us u- . ~ 
71 lle Leuven. lHll.uast: 



HET KRUISELINKSE GEWELF VAN KV:: 
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~a'fi eud,shel! 1,rfè'gè . b ,,.. , 1, • - ,-. - • - 
'-" .. _n, llJ ens .,,.,r!!!S,t_e;rten,. en s0oc:1catdtst·en met de me·edevmeU~ Wli'ntl!'euwe-'n en een r .. , f'- _ , . · - 

bi. met h -· .- - ee..,e a, 11:eer v0er e-lkaar u1gel!epe'l'.a,, 0e lkris,tenen 
. J. et W•llJMatre11 ook neg een panicsche angst vee,i,; het 'goddeloze 1ngesprenkel<i • .Rn toch, 

En toe~ 0nts,taa,r e.r een beweging rui:e ~.te.ne.n vcan. h_e;.t So~me. heet;. Een 
n~am d1ce op zien.zelf dus als -een ,t,egenspraak klh1kit,_én een reden ~oo,t 
,gie;rige Ji.l,ij ilepaar,d om en onder,ze-ek ,t·e gaan. 

i)le-x;s t even g, ilfi de gp'soh-i edenÎc>s, en 
,di;rlrunl'e11,ten v ~en wel ongi?,WG>ne bewe- 
gii:ng. 
De ·beweging :Ktristenen voor het Social±~me 
(KvS) _ Gntstond in GliÜi in 1,97,1 tijde'!s d_é 
i;ege'r1ng van d·e Unidad i!opula-r (Al1:enliet) :Het 
was de eerste ke r ijat kristenen openlij'k. 
deelnam7 xoces dat de ovengang naar 
het soca de.Reeds in 1972 · . 
kongres • den in Santi - 
cv>aa:i;,digden v ' · jns-Àmer 
eten. i)',n t 9is · bec a'~g 
en o·li>serva,to. - -.ii,re, 
Z,i.j, s•te·1d.en · r va11 d _ - •: . - - - 
na-ie Kv&-b"ew manifest van Qu'ébec. 
De eerste Eu · ging KvS kreeg vorm 
in april 197 in Spanje,klande:stien want 
'Franco regeerde toen nog. -- 
Ook in 1973 (decgmber) Jèwamen in Antwel:1!en 
een 30-tal m · · om zich te bez.innen 
over kriste liarne. Daaruit ont- 
s tort;den v:ie pen die in 
,J 9.74 een ba ice'erde 
m'/l:at·s:cha\1>J>.e• n,t van 
In 197 5 kwa iUande 
nieuwe groeP. en wer 
gevaardigden rschillende _ 
KvS-Vlaander _ o _ t om het kontakt tus 
sen de groepen te verzekeren en eventueeL ge 
zamanlijke akciviteiten voor te bereiden. 
llit de recenee brr,èhure van KvS-Vlaanderen: 
"Zo zien wij net. .. Zo doen wij er iets .aanc " 
lichten we d · doel -die KvS zich 
stelt. Zi,;Î no e1ie 
ins_pir11:tá:ebr - isme hun mi 
·de maaes·chaB oor te 1 i:c 
~i!len nafue~· oY van Jet 
vcr,r. de opde te :tien "ie • . - 
de rd rukz en z e ze klein géhoudéh •·or- 
den willen ze: oor scap de n:aatschappij 
ocrÎeden. Daarvocr gebruiken ze de ~ar~.is 
t±sche analyse. F.en dubbele taak dus: 
-k~isten zijn brnnen links d.i. samen m~t 
niet gelovi!;en binnen 1inkse partij en, ~,;ga 
à~s·a t:les en ken aan een ·vad-,.,kaaJ. . ,. 
-,11,euve m"'a 
-µ $ sqµ·Jial ker,k _ en 
machtige kr l ç,p~om,en _ • l 
111-Ïsbruik da dt van evangel;~_ en 
, kristel:ij ke -w de besta~n~e _situa- 
tie steeds goed acen. ,Op p~hµek &;- 
bied wil KvS de k.ristendemokratuche. mam.e r 
van denken aanpakkenc,die Klasseverzoene-nd 
l(erkt en z-o feii:elijk het onrecht laat 5-estaan 
e~ toedekt. _ 
i.n ,i/iln op int.er-vd:i:w" 

IG:vS: De ee~s . 
1• "k gegroei sen die me~ de 
iJ · n de CJ-ni-vercs:Ltl'aire P,aroch1.e (U11) scou- voec l. , h ,.,. 'k met de linker 1.n het maatsc arpe,._1'] 

den en - , ekends in 1975~-waar ze eng;1gement. . 1, •,_ ten u1tdrukke·l.J~ ,. kristen - 
a..,s en hun eloocf en 1ie t zeaht:en na . •kt • in - wer.ken 1.n. - il~e n 
en, 'àe, soii . ''t s ,. , 'd. 11,n ... die a,an1"e~ ., 
KvS, 

. h t begin ueui de groep vooral ge-jlra- 
KvS: In :ud 68 , ers die in 1,euven woomfeJI .~n 
gen ~oo~i ',k aan ook •Leuvenaa-rs geworqe~ ~l.Jn. 
gele_i.de . ~ d . s dast - uit.gezwermd en 2-.3 jj•l!l!,r 
!'{et de tllJ d" ok \.:n,~essè!l-!J.o een seev~g~ 
gele'iien wer o . -~ 
li, o11ge ,~i;oe . , : , iît m 
rm· UJ/1!, .Ji ,. , b es • , aJ! erieuze a - . 
K.vS: Er z;i.Jn -. _ bestaan va i.Jn 
met de UP en 81='k~! ;an de UP d~e lid zi,-jn 
er aktieve mede •. nu nog zo, Vanuit l{v~ wor 
van KvS en dat is 'e:ringen voorbereid: van de 
den er ~om! mee v\_811 we een poliitiek. avend- 01', Vorig Jaa~ nebä rond El Salvador. De gan 
gébad georgalU-s.aer 

e$.W st(1.:oe'l,,p 
k,régen daa1:" 
koJDînamsrne' 

aktie rond El Salvador is trou de 
· aC',h c door ,m KvS. 

'. en de. l/ me:e. 
e.,~ , 

' K,'V S : D,e be zo ep s t\Jd· 
1 uiëgezwematl naair he- 
komitee,.a-n nàar een ruime eld- 
groep,anderen zijn overgestapt naait de algemene 
ne werking van KvS. We zijn nu begonnen, met 
KvS voor te s.ceä Len aan nieuwe s en 
jongeren in bèt algemeen. We vac 
daaruit mensen komen om een nieu ep 
te s.earcen. J:n elk geval. zulJen en 
~en aantal id~eeë -van KvS meedra 
ze 1.a ter · -é.11, omgev>iing,,iP JA- 
m;i.Heu t 
VP: E,i b 
KvS: Reeds - i'L XvS 
Leuven wordt er·gewerkc in -Ond~r- 
wijs' ~n 'Arbeid' omdat de - . en in 
de beweging zaten,ofwel in het kaeo1..,,elo on 
derwijs stoncien ofwel van dichtbij of .'_la~ 
iet,s ve ken had - ' · e- 
~ ;i.:i ke A '( en 
doen "'9 vo9. -n 
sl)e'c-iaÏ!-> toe 
schriÎ b ~en, 
Zo ende e sel<,,,to ' 
funkt'ie liiek cnda · .,. 
waaro-p . · end werl<e, e $1?,. - :· 
ceit ,.het vso deel van de zu-.:'1 ~ich~ 
zelf in de sekcor ar,l,eid on- 
dérzoeke ie:r hoe ê!e KAB 
een pijl: - !t 
't',en om. 
c'v'P. ' ,,_ 
:iifti>.,, ,.,. e-r 
!lSS Î( 
een ba 
jaar K . n 
kannen n htm enga - 
gen. We en f~~nk _aa . ~ 
werking van de }l!Q(,dat u3_n de. Ma · ' J 
en Kuk-l<iX'it · Kris tenen .• 
t>P: uw 1,tu,d,f;· he..t VSO,, weltd . e.en. 
9 e.hou.den. o 6 . e: /1,oa/vui. , 
::toe. 1,1• 10h- '' . . te. - 
)eme. iV • Mtt 
,JG1S: füan Il 
tte 1< ·men"1.ran-cScbr,01'.g.(!~l!-e'llc- . 
s.e'hap 'deeen men, zien h?,t l.e~r 
d' n Zi ·t de be ·angen van d'e :le·erbnien e: het schep_pêh van zo ruim mogelijke kansen 
voor iedereen,of gaat net om de macht;<le kon 
kunentie ondet de verschillende scholen. We 
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VP: Hoe. · - en juU.i.e. ~ 
1>.te1t h~ pcUtleke. . 
dë · 'f vooh. de. 
KvS: een, binnen 
aHi: · · een linkcS 
We · d,e:v ee~ 
11188' e ,RIiie k:t,, . 
ei-a ev~l\g w$r 
di,g een beetj-e 
vel: ale.v zul!len 
in nog moeten late 
welke kant ze staan als het zal g~ 
sociale afbraàl<,, index-problematie 
tingen. We, hebben nog geen offici - 
punt, we. wal?hten af met sympat:hiè. 
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HET KBUlS.'ELINKS·E GEWELF VAN KVS 
" ·. ghokl' van Kl:X"~ 1t.onc;I d-e,. 

i-1 opg<w~e.1t. 
KvS: Hi8'schi:en l,'.a<1 enae aa:11;1,ed&heid n:Lot 
zo opva], Lend l\üjl]}; bud ten ttol!', Jrta•a,r er irs 
ook 1.ond (leze verk±e~i"1g:en 1.1a1,1drkt ])!Lnn!')n 
de kdstt~lijkre zuil,. zo o.a. mc-t cle vra·ag 
hoe }e kan .s.teînn,:en a ls •kr±stet1 tl;1.e p110g,es 
sief \zj,J. zijn en \,'a•tr de zfo is Om voor ·een 
kLeine partij ta s•tenunen. Daa,r,over >ie'rd een 
rnini-Ker:i:ng v,erspre{d, wa•ar1tan alle KvS' c.1·s 
t.e gepasten t~jde g.,ebn1,i:k _gemaa,Rst h:ebb~.n•. 

·VP: éJ\11 i,J/.Mk.e.1~ ¼tnfä t.!ce. gn 
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te111nijn (,s 
ha:JJ.f-~an:g' 

VP: Me.e.1t. · ·. 
be.n eiè.n · · eme.e2,~vc e.d 
4,teJLk hl vvuw,\.te.n a.n 
g. 
!)cv • .o·o,41 i van KvS- 
nàtion · ne::&J, we , t!;j'd b:et ba- 
riswetrk doe.n z.oa:J.s. we riet dJ le'111 doen,. 
Maar -,e,11 z • • - • · . èl'e gemeem,te- 
pol:i t-i.e k 'rnee11te- 
raa:tl'~,ver ze.ke,r 
n-i.et onv n de. 
rot kan: nt,e- 
politie~ ::, • j,ken. 
Hét Ls n,ie't t'è 

v&rte'llen hoa wtj ve,rken., maar de s t1rijd 'l.:i;gJ; 
op l\.et :l.clo.o1ogisC'l, vlak, n.l., b:l.nnett de ·t<ria·~ 
t.elijke z,uf), een a•nd·er'e ma11ier van )>oHt.i.ek 
,Çl,;,_1,1k.ç.1J vetrs-pllel,d:en,, d'ie l.t.-idt tot: .i,.en ar'ld:ere 
p,ra~t i,j·k. 
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ge.sehiedeudcs wau he;tt l<>ris•t .en 
nie~ zcmder b~e1ang dat men n voou- 
l!l1J'e'tl bt,gJ"nt doQr te kebbe,i1 'i'fiRs, 
j_oc41i~')'t, rngrxist, strijd, 
;>,i,j n in e~, .linkl;e p,areij en. Il 
geiLç,vi,g kr i.s.t en., en das ·die -twe 
1ne'l<ail'r zee,r v-,ue:1rt,ö•au "zo e1'Va<;: • 
tenminste- kunnen v-e.r, s te't'kerr. 
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HET {VIJFDE) JAAR 
VAN DE WAJ.\HHEill 

naam,: ....•............. ••••• ........................... 
ad'r es : ••••••• , ,,. • • • • • • • · • • • • ......... ·"· , . 
poJ>r.·,ni -f g.mreent!e: ..•..... , , 
............................ 
O ik w,iL o.etewe,11ken met llett 
p~jleraar,d,, p,xral~tt:i•sch cn/1111. 
ü,houdel ij,k· 

Dik wil een gratis .p11oef 
abonnement: op H"t D,i.j lcepaarc1 
( 2 nUJrmers> 
04k wil Qeft jaa~abonnement 
op uee Qijlep1u1r.s<l. Tl< sl(orn 
25() fr. op lu:t numn1e11 0.0·l - 
(:)5W,/401 ~24 (mn He.t pi.jl!op11e:rrè1 
IH.ijdè 1'nkoms~s.trano 115 tte 
3.000 lieuv.,en, o·ii.weJ ~tuurt! 
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Men mag veronll • dl;•:.-e p.èJ!iette• 
van nea•rgaan ~IJ.~e;s 
meet ~ulie · amma• iJ 
me t V:ee.l e . ·t,. ila'ni .naar 
redl}l ijke tellren. S'oms, lhJ'VOQt'~eelà 
na vi,jf Jaat . w/Läd .J.n .GJ;oot. Leu.ve·n,, ka.» 
dit al v.e,r,liega~Tide vormen aannemen : to'é 
de ve,tron1l'eJï'nBeitfog va,JJ. e~ "1'ol<s\t\tr:e~ sve'li 
'lies van ve.r,s~ande,Uj:ké v.eJïmogèp:s btJ.j de 
~ie .. ze-rS', i.n e.en verf>Ü:>élllde. weel!gave at.B 
d'.e~e .: 
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