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TE GEI 
011 LOS TE LOPEN 

y JÏ D~ 1{,J&··ÏP ê ·R,� N Wd,{é(« Aé;éJpN ··Ap JJAd ê J 
NJAeG(«·&p&J5dÎ3J KJ}}ÏPJe{d.dA� à·A «JpN Jg' R&J 
ÏéIJ AN oJ o·(RJ1{,éJÏp I· ·Ï 3éÎ3N N}(« I JN 
JJA N,êéÎéJ{JAPJ K{é3 A··Ï PJ &R>(«é·NÏéJRJ 
éAR(J{{éA� JA PéJ ê J éA «JN ëJCàJARJ 3JAAJAd 

<A Ppe1éN ·ÏNN3Jeë ÇggNJA ê J JJA ··AN·{ ÇJ3RÇ 
pe Ï R}AJJ ëR {J PJA JA J3Rap&·NNë ANJA ··A «JN 
ê }}ÏPp PéJ «CA Jgg>·ejeéA� JA «JKKJA AJJg~� J 
R(AÏJàJA }; àJÏê }}ÏPd v JWJ &JÏR}}A{éÎ3J 
� JpNCé{� JAéRRJA «JKKJA CéNJÏ··ÏP AéJN PJ &ÏJ 
NJARpNJ de ab R} { CJJ eh·· p,p«JéP }àJÏ PJe & R>e 
(Aé·NÏéJRJ éARNJ{{éA� JA JA PJ KJPÏJàJA 
&Ra>({9N·NÏéJ NJ }&JAK·aÏJA €€€ 

~ ~~ □w 
~lf ÇÇssÇ, 

p.2: BJI JJééNJ&Ï··N 
p.3: ] ·A I· ÏNJ{·ÏJAd&{JéA A··Ï GC33J{NCAAJ{ 

] ·A PJ &ÏéAR � JJA 3ê ··P 
p,4: GNe{e53NCCÏ&{·A A}� RNJJPR éA PJ maak 

Speten is }AWJ ÇJ� J{ ê Jg 

&d i , pê JaÏ3� Ï}J& }ANê é33J{éA� R R· I JAê JÏ3NA� 
{'·AN,êJgg3 
véÎO{J&A·AP·NÏ,{,& 

&dcaTan, VJ gek }I !l,e.s eNJ {}&JAp, p&R}wJ«,éa 
·NÏ«(«,J NAÏé(«PA� JA 

&dn, G&eNe}Ç3J{{R 
&df , s&JA RN·{AJCÏ 
&dg7 e, y JN Rê péA� JAPJ véÎ {1J&··ÏP 
p. l'I!: yJN1 àJpÏWJN NJ ëJC" JA Çgfd. saOf wéd. ! 
&p eët · , E·é(Ar{JpÏa\ }g,J3a' \ J(Ï R éA ] ,u· ggAPJpÏJA 

,, ,, 

py pR je de Z-ezerr>s zo, botweg, Vl!'aagt 
wat ze van het dijiepaard dea-zken, 
áan nemen ze meesta'l een gvootmoe 
ilige houding aan, het sie_r-t hén 1,Je7,, 
maar wij hebben er niet zo.veel aan. 
Daarom nii, ts dan· Zo f voor de se hz,ij 
ver van die 'kwaaie g l-e z er-ebe i e f 
(l!ie 'I'ubriek open statdeur) die zet 
ons tenminste eens deftig op qns 
nummer, dat is ondel•tussen al num 
me:r 4. 

[·lat somm1:ge mensen blijkbaar .àwa:rs 
zit is dat aèhtev zo'n DijZepaard 
een. ,;i,non1:eme r edake i e sehu.i,lgaat. 
Die redaktie heef~ daal!' een pll'aoht 
van een antwoord ·op k.l.aar ; ze vev 
te ilen dan met veeZ enthousiasme 
dat het nie~ de bedoe'ling is dat de 
kz,ant bijeengeschreven wordt doo'l' 
een handvol, me1:rnen 'maar dat uitein 
deZijk de redakt;ie artikeZs, Zeze:rs 
htieven oe{{ kï;,e'i-·ne 'Yli(Juwtje,s e.i e ah t e 
bij mekaar moet brengen, die door 
een uitgebreid 'KO'l'respondencten,ne1l 
in gans groot~Leuven Woll'den doorge 
geven en ingestuurd. Ze vergeten 
erbij dat je die zin dan wei -twee 
maal: moei: Z.eae·n vooi> je hem beg:r1:;jpt 
aihoewel se zo la'Ylgzamerhana wei 
geiijk ka>ijgen ai ia he» daJ1 mJiar 
langzamel!'hand. 

ëaa» hoe kan het ook ande:r>s als ;je 
1ueet dat re daktice-Leden zoaZ. op 
e i ch hebben q enomen : schrijf en 
tijpwerk, Z.ay~out, uitrapen en 
1tZ00ven, aegeî.s p'l,akken e11 posten, 
v.erspi,e i ding, vex,koop en fi"rtan-aie s 
bij~ouden ... 

,. 
Als je het op een i•ijtje set ver 
eeh i eben · R JÏ ze'/,f vàri·. Zf!/ hebben 
dan ook uit 'gezondheidsreäenen' 
besloten om niet langer het 'beest 
uit te ha,n,gen' en v1iie1. meer menseti 
aa.n het 1uerik te 1Mtte,n. Zo ia hedi 
o.a. de bedoeling om.een aa~t ~ 
tîossiei,s te 1.atem kl.aaz,mak11,it. 
~erkgroepjes: bi5~ooi>beetd ~ 
woningbouw, ope~aar vervo 
stel.la en he-t jaar van h~ 

Bij deze bent Y dus oo~ 
maa:t.> desatniettmm-n, ha 
genodigd om moe,st u -iln 
nen voor 4dn ~f meer 
noemde onder~erpen • 
te geven ais (mede-l 
goede wei>ksfeer ver• 
ven onder bZad E63B 

g 



DEN 
GEMEENTEPBA\A\T 

Stilte à o oc de R (}aÏ Ip WaJ W ç u je PdJ 
gemee,nte raad R Waé t t éAp� van 1:) 1 Z 3aC A AdJ n 
( > p ee e.n . Inderélaad, op '2.l wt n ; e b r ua « 
ri staat PJe be,groi:in,g·• hn JA de ag'en 
da. En aat is traditioneel. de gele 
genheid bij uit•tek o~ het hele be 
leid van h.e N stadsbestuur onder de 
loepe of op de korrel te nemen. 
Denk maar aan de lan&e nachtelijke 
zittingen van 16/17/18 ~ei over de 
begrocing '77. 

aflossing à·A de ê · («N 
Slechts t h punten op de agenda du. 
édA hooguit e nk.e I.e � av e n aanleidi,n,g 
tot d~skuss±e. 
M11ar eerst was er nog e.e.n aflossing 
11an de wacht 
N,a I:.. D'e c ou x meester 
van Wilsele, hee!c 
nu ook DT- &. , J~a 
burgemeesuet zijn 
ontsl~g gege raads- 
lid, dit ê Ja� :edenen. 
•ij worac opg aak Vei;- 
R N r a e N e n , i c Î · ar, à a a Korbeek-Lo. 

reda k·t i enee 1 Vttrofg ...., ,.1 

leningen 
Belangrijke punt~n uic de agenda dan. 
Een reeks leningen voor de aankoop 
van machines voo~ de stadsdrukkerij, 
de aankoop van een ruimwagen voor de 
reiniaingsdienst, en de financiering 
van hec R t.a d s a ·AP e-è.L in de restaura 
tie van de Sc.PietensKerk.tn het 
Bie~museum zal een lift geinstal- 
1eerd worden (ra@ihg 1.450.000 fr). 
De kosten voor ai1 hele gedoe lopen 
nu a1 op tot i s.s m~ljoen. 
Ook n-u weer onch.ie1d de VU épÎ ( « KéÎ 
de s N e mmd n g., 

sp<:>ft 
'In he s kadee van de cent,ralisa'tie van 
«JN spo<'tbeheer , werd aan de be·heersop 
dtacht van de vzw Sportkompleks te Kes 
sel-to een eind gesteld • 1èrsonee1 01 u1 t 
bating van dit kompleks 3&IJ « nu dus 
rechtstreeks onder de sportdienst van de 
stad • 
nog meer parkeermeters 
Zwaarste brok was de invoering van 
parkeermeters op de Diestse Vest, 
Tiense V~sc en Tiense Steenweg. 
Vooral de mec~rs op de Tiense VesL 
(aan de hékkens van het station) 
lagen de op~qsitïe (vooral de BSP) 

zwaar op de maag. Pendelaars die 
b~b. in Brussel gaan w~rken en hun 
auto op d~ Ti~nse Vest wi11en stal- 
1cn zullen voortaan van iö tot zs 
frank per ~ag moeten betalen. 
Mensen, PéJ reeds so.cia_a''l! b,ena 
deeld aijn (langar weg van huis, 
3 osc e n voor JdJ n ttrein,abo,n,nement) 
ê p}euPë A W} ÏÏ} g JdJaA PJaggPÇ k,ee,i; gest,i;ttft 
al-tl'us ] ·A Z•ê•e'~''llOcec,'k r{{pGea{peÎ dp ill!oWendie,n 
c.n c e e a ae er .ee n d:éskrimi.n;:itie, aP a a r 
op PeJ 1iarking · a n de 3aAeN,e van iK.ass,el 
lo e e n a b o n n enrë n t s LechJs 10 fr. pe r 
aag kosc. Geen wonde~ dàt hier ael 
den een plaatsje 'Vrijkomt. Het kol 
lege van zijn kant wees erop dat de 
bedoeling vooral is s t.u de.nc.e n-r La ng> 
parkeerders er weg te houfren, alsook 
degenen die dicht genoeg wonen om 
te voet of per fietst'~ komen, en 
om zo plaats te maken voor wie zelf 
met het openbaar vervoer moeilijk 
aan het station geraakt. 

verkeersveiligheid 
De a g e n.d a w~rd' ·d; g.es Lo N e n met een 
reeks reglemennen }d& het &· r k e r e n 
en op het é · é p · J Ïe3 e e eue éA 
enkele str&te laatste 
~etwijfe•dc • of het 
wel za veilig ({JÏR tegen 
PJ WéA ] ·A het au keer éA toe 
te laten, zoali vbor enkJlê straten 
~erd voorgesteld. 

vlierbeekveld 
Bij de toegevoegde agendapunten en 
tijdens het vcagenuurtje werden nog 
enkele harde noten gekraakt. Dat PJ 
verkaveling op het Vlierbeekveld nog 
eens eer sprake z~u komen was onver 
mijdelijk. E. Van Itte~beek (VU) 
stelde het probleem zo: 

De bedoe iing van d:.ne tussenkoma t 
éR de aanda ah-t: va.n de raad te t'es 
tigen Of? de dubóel;;·i.nnigheid waar 
mee d.ll lfesc>liePmiing van d;, VZie1° 
beekab-drtj en dli omgevi,ng .ei•ván ter 
hand ~enome,,i .ioPJ/.l_t·. Ene:ruJ·i.jda wor• 
~en el" v.ersqhii'l,entze mi.Z.jqemen ge- 
1,,1,ivestee:od 'tn des er>es'-haux>atie van het: 
a'b-t,sk~1ar•rtie:P en bi'l'i,n,en,k0rt- van an 
deve g(û,o;u.w•en binnen &e o·udr,, O'mhei, 
ning, ande2>zijds 1,ror,dt de abdij aZa 
ar>chitektonisch g~h-ee"l al:e het WQ.1'0 
ge-wwrgd äoo» de iiaenemende be bou 
wing in de omniQ'/Jlèfli.áke omgeving. 
Alleen de noorderkant, Zangs de 
Schoo'lberienstr,aart, is beveiiigd 
doovdat de pi•ovincie B.rabant eige 
naar éé geJJoPde-n van de gronden die 
aan he t: Semina,rie -van Mechelen toe 
behoorden. Thans gaat het om h~t 
uitzicht o,p de abd-ij langs de Kort- 
1'ijk:aestPaa:t, name7..ijk langs de kant 
van het ?Ogeheten Vl,ierbeekveld, een 
açrie van onqevee» 12 ha groot. 

Misschien wil je ook wei een idee 
hebben van hoe zo'n ':tof init-f.atief" 
ttJafbac'll' oicsr«. He~ 'tB _uderdaa~ 
ook on:;c no ra om w1r-e't 1-n de r>oo-i.e 
ci'.j j'ei•e te belanden. 
s ind» het; tweede nwnmel' lopen el' 
; '/,ke maand in t.euve» zo'n 1200 Dij 
tepaa1•den rond, waaPvan 250, »echti= 
sti•eeke naar abonnem,enten. De Pest 
kan •fa tegenkomen in hee l; wat kvan 
t,iwk'.tofJken, soma in wi..nke.lwa.ndeZ. 
sti•aten, dopl,okaten en 1)oe'l;iJangeva 
b-,-,u,g:o,kes ..• (!.'l,tiJ{'i qpA de yGPs'b'e ver 
koops,pu'l1l'tfin, eri Ji'0'Q.gJ1,t;,,i,1aa_t•sr:ir1:.}r1 '/,,i,j'k 
b,tj uw b,u-uz:•man. 
sieo1i te een eo~:t;a,7, 'k.ePe<n rtaàv hun 
ataZ terug. Daar i:s op het ogenb'/,ik 
zo t n ;,s.ooo f!!'cm.k in kas. Poei1 zou 
den 1Je o,ns vei7,ig.e'l!' -voe'le71 a'ls e:v 
nog e.en aan.tal ab'on71emecntet1 bij 
komen. Dat je e l-ke kee_v een apvo ep 
vindt om je te abo nneren ia natuut- 
Zijk niet voo1' nie~s. 
Laat het toeva'l niet uitmaken of je 
el ke maand een dijZepaazrd tegen het 
Ui f l.aop t: of n-cee . Spee Z seker en 
abor:neel' je nu no9 dao r 100 fra_,~k 
door uw bank te ia-ten oversèhr~Jven 
op t-ekem:ng ÓOl-0596401-24-ASLK. 
BAH, het iijkt wei of u op de TROS 
hebt; afgeat;emd. 
E1i nog e1,1n goeq.e »aad . 
Koop en Z.eea de moeial ook eens, en 
dat mimen r,Je ii'og- ook. Jll, hebben we 
re e de één èf d1ûti11 ge1,Jrt.;je uit hun 
int<Hme k euêcen. epgel}iJ'IO'Ve~i, /ve ,n,a 
yen o.na ue l: a;f ,wat 11woz- tekket-t;, ze, 
kZ.aa1' rnakem, ,wa,n.t z,ij gaan al.tijd 
op El-en ande11 'et:en. 

rv-ij doen dat; dZ?e'en na een pe~•eaón 
fel'entie waàPop de pers wegbleef e<n 
met een gewone con-fePentie ?.iet men 
ons op onze honger zitten. 
0/'n alte misve;vstandM1 te Vel'mijden 
zuilen we er maar niet bijvertcl.Zen 
dat we bij de Gkinee-s zijn gaan 
eten: eten 10, ontvangst i pad 
Over-igens zijn we nog van mèning 
maa1• da't lees je in de Pest van de 
gazet. 

O'le.1r. rle acht: PÇA K·éÎ de ze za•ak 
NÇAKÇ ,éuA Moeial AÇd zd 

de konk1rete 
vrag,ed ,en de a~ll- 
Nd1e7 7 { 

Van tt '10Lgende : 
l!. y d}R gen :11erden ,eed-s 

afg 
2. ~oe behandeld ? 
3. LR 'besprekllng geweest ,met 

<ie A de Rijksdiens,t van Mo- 
numen~en en 1,andschappen? (over de 
klasseringspxocedu~e) 

4. Welke is de rec~tsge~igheid van de toe 
gescane verguqningen? 

5. Wat met ~eû perseel langs de Molen - 
straat , bestemd voor de bouw van een 
scho.oQ j 

&. Hoever staat het met de herziening van 
het o e\b Kerkhof en, Omgeving ? 

/l'ntwo0rd · ,,.wam "an V 5• , .,. ., an 1n,a, 
nx7t ~an hoewel R0 zijn do- 
m':1:0 _1,.,s ÎÏ·p Kes,s'ei-1:o !L s 
n~c Jp 
5 pegd pp €€ 
ud :i!JiJ ki! da tt 11\,et '~oi/l- 
e ng als volledig 

éJ ho•uwt. !Lmmets voll.- ge • 
,!1'e,t . · van de staatsse,k- Rm op een pariementaire 
vr 'tb • . al ui re1d1ngszone niet 

. ve~ebied •aar ook gebied 
] 7 7 ron~b l 'd b" ~ e ei of te ordenen ge- 
îed, aldus Van Si 

Met P d na. 
e verkcaveling waarvan de loten 

nu verkocht b . bl' "ko en ebouwd worden is dus 
11

1
~ aar een 'grondbeleid' gevoerd 
aat ten ~oordele van wie? Idem 

voor d•e acht . . • . . er1nl1ggende sociale woonw:i.Jk d' sch..a .. • ie de s,amanwe11kende maa 
PP•J Reu~elhof wil realiseren, 



GEME'EN'TEPRAA'f ~~ 
] ·A R· {A· PJJ{PJ àJÏPJÏ I JJ P·N PJ 
bez-wa,re11 NpddJ � JA g d dd € JJA V&, NJP}d� óJ 3é{d·Ra 
HuJuÏÇA� kw,am à· pA( P111 ggî · }àééA(éJ «JN 
GJI é{{{nÏ,Ïé J à· A " J( «JOJA JA {AÇJÏa 
gJCàJAa0 JÇàJé«}Çd 
TJR {,Ï}Cpê DpJe{g� CAAe{{AN� JA ~{JNPeJA eé;JJPeG 
N}J � JG4 · ·pd y JN &JÏ( JJ{ ê · · Ï JJA 
R(«}}1Ld � J&{·AP ê ·Rp KéëéÎNpN W}ApdJ 
à}}Ï }&JAo à {ë{, ACNd y JN 3}V{J� J 
ÇÇ}� RNJJPR KéÎ I }APJ à· A à· A 
Gé{ddpA· Ç àJÏ3N{d· · ÏPJ Wé( «p ggJudd KJggJéP 
pI JN PéJ 3}I I éé1RR'é{J à· A " }ACpI ;I NNJA 
A· NJ ÇéJp «}J PJ AéJCê K}Cê «JN KJRN 
3p·A � JédANJ· � ÏJJÏP ê }ÏPJA égNg «dJdN � Ja 
1:re e e{ p 
y JJ{ ·JWJ PéR3CRRéJ {JéPPJ Kéé ] ·A 
VNNJÏKJpJ3 (} Ï PJ €Ç}NJ{Je p3}A3e{CRpéJ 
PéJ ê ~'I. il! J KJ Wê · ÏJe{{ PaCaR ApC ÏN J { }},R€ ÇJ a 
ê ÇJRA ê ·ÏJAd 
,<C àa·A md ] JÏ{,KA{{JA r4 ] \ Ç {JJÏéupJA ê · J 
Pd·N Lu{€JCàJg1egN}; PpJ & J Ï ( J {{ J A g·A�UdR PJ 
E}ÏNÏéÎ3RNÏ· ·N WJ{;R AéJ( ê é{ rNJ 
PCCÏ! d6 · · ÏI éN ~eJ ·;{JéPJA P·N I JARdJgg 
I JN JJA KJdR( «JéPpJagg éA3}I JA K J RaN 
eJÏ� JAR a.c'h'c J Ï é A e êa }AJAd 

eyéJÏA· à}1{1� PJ€A A}� Çeg9eNJegeggJ{{·NéJR 
}àJÏ eé{J ÏJ · R N·CÏ·NéJ à· A «JN E}{{J 
� éCI VÏé{ éA� u e ( NC R RdJ n ] é sma r 3d( p 
" Jp( e{eÏJ{,RJR· NÏ· p· ,( JA G( e«Ï,ééÎpAI ·3JÏR 
R(Ï· ·N! a PJ I · AéJÏ ê · · Ï}Ç PJ EC{ 
NCCÏÏ· ·P NJN RN· AP 3)}I N a PJ ê JÏ 
3é Aa� €R3Ï} RNJA e 7 '1. à·A PJ e"é é é JC Ïa·· P • • • > 
PéJ ÇéJN Cé(KJN··{P ê }ÏPJA 

a JA JJA }àJÏPép· ( «N Ç·A 
ê pJÏ3éA€� R� aJpKé,JP NCeRRJI N!· DJÎed{{B JeA 
LANJ·Ï( }I é 

Y~N M~RTELAREN'11LEIN NAAR SUKKEL - 
AARS'fllNNEL EN ANDERE BE"IREU'RENS - 
WAvA1RD.IG.E FEllEN 
De ê P{{éPR,( J � JCp(«pN)JA doen de é€}AP· J }àJgg 
«JN " ·ÏNJ{·ÏJA&{JéA r!p}}Ï «JN RN·Né}A!pd 
Na Î· ÏJA soeken éR }& he.t " éAéRNJÏéJ à·A 
7 &JAK·ÏJ e6 J · {e3J{eép péA ;pJ{éaÏCe· aÏ,L1 gf hphp JJA 
&{·A 3{· · Ï� J3}I JA }I «JN &ÇJNA ÏJ {JI · ·e{ 
NJ «dJÏNJ3JAJA, 
h aK· ·I g·33JdA A· ·RN I J3· e·Np pAÇ3R A· NJI éîAP· e{{ 
� JJA· ;éJNR&·P JJA WJKÏ· &·P I; APJÏ I }AC 
I JAN ê J�  &·Ï3éA� veer «JN &}RN3·AN}}Ï 
9pwJ �  «é1ddJN3}N ê J � pp I ·a·Ï ê " p· , · JJA à}JN 
� ·A� JÇRNCAAJ{ à·A PJ C,{1N� ·A� à· A «JN 
RN·Né}A A· · Ï PJ «CéPé� J &·Ï3éA� · ·A «JN 
KJ� épA à·A ·J o }AP� JA}N;JA{·· Ad 
v JWJ NCAAJ{ ACp p}C JÏ A;JN I î � JA 3}I JA 
·{ à}épJAR de Ïé}{JÏéA� JA àJÏ {Jp� P JA à11Ï 
� Ï}sN WéÎAd <P}(«p P· FN}a{JA )WéÎA àd·A PJ 
s N ·P p JA ePJ ê J � + JàJANCJ{J {;CAAJ{ )WéÎA 
à·A «JN ÏéÎ3d 
6 ÇN � JKJCépNR e,r pAaCpj 
7 & PJe v éJARdeN 7 &JÏé!!· ÏJ 6 JÏ3JA à·A PJ R (· P 
WJ � J I JA P·Ç JJA &{·A à}}Ï PJ Ïé}{JA ê JÏPp 
4éU] JÏa� J I · · 3N ··A he N " Ï{dAg,RNJÏéJ d}}Ï � }JP 
3JCÏéA� rJA RCKR;P 1éJpR!d v · ·ÏA· W·{ P·N 
WJ{;PJ " éAé,RNJÏéJ P·A JJA · ·AKJRNJPéA� 
CéeNRJ«N1{u>JA >pó }Ïd&{1JéAp NCAAJA en Ïé}{J 
ÏéA� d v éN «·P ·{ � JKJCÏP I }JNJA WéÎA 
àcc Ï zg PJ(p)JI KJÏ gf hhp I· · Ï ê JÏé{ Cé{,� J  
·(JdLP ê J � JAdR «·; }APJÏWp}J3 à· A PJ Ïé}{JAp 
\ {JéA JA NCAAJ{ W}CPJA JÏ PCR 3}I JAd 
y JN " éAéRNdJÏ{J WJ� J J( «NJÏ réA PéJWJ{;PJ 
ê JJ3! P·N PJ O{JKJ W· · · 3 A}é{p }& {}RRJ R(«Ï JJd 
àJA RpN·· Np JA P·N JÏ à}}Ï g}&é� � JJA ··A 
KJRNJPéA� àÇ{( NJ àJÏê ·( «NJAd " JA «JJ;N 
A}� p N;éÎÏJegR ë àR I p ;éJNR&· ({JA JA PJ {é�  
� éA� à·A PJ NCAA·{d 

V}}« JJA · ·AN ·Ç àaNgg� JAp 
6 6 · · Ï}N{{· h K· à Aà·33JA · ·A{JCJA ·{R «JN 
àJÏ3JJÏ JJA éJNRÎJ àJÏPJÏ N}(« à·RN{}}&N 
}p& PJ €{,!éJÇaNRJRNJJAê J � I JpN €Wé{,ÎA é Aé K· · A 
à· 3j 

€ {1JJ;N JJ A NCAAJ{ à·A . i {{!é{Î}JA rW ·I PA� 
PJJJI KJpÏ Çf hhé AaCA ·p{ÏRe JJÏ pN}(« àJÏ3JJÏR 
{éé «NJA 3}I JA }& PJWJ{;PJ &{··NR€, PeJ ·C 
N}}R I }JNJA N}( « RN}&&JAd Ç0 JN uë épN P·N 
W}epéeJJé ggda}JN� ··A� J ·N,€J }aàJ pÏRNèe 3JA Kp1L)u· ég}}P 
{éPï Np NR }& NJ {}RRJA (K}Ï Pp·N Naé(«N 5 
RJ3}APJA {· A� JÏ � Ï}JA NJ {·NJA!d 
91p}î Ï de pàdaJe5 e{de� «dJ;P éR «é N «JÇJ � Jà· 1Ld Îé}3 
}AA}Pé� d LII JÏRp }& «JN " ·Ï( J{·Ï JA&{J,KA 
WéÎA à}{� JAÇ PJ &}{éNéJ ràJÏ3JJÏRPéJARN 

·ÇJ,ÇRJ{a{{J{! éA «JJN «JpN Î· ·Ï X9'l7 PJ(«NR 
8 àJÏ3JJÇR}A� Jà·{{JA � JKJCÏP IJ N � J3ê JN 
RNaJA rê · · Ï}APJÏp A· · ·R ~{éÎ RNJÏ3 àJÏI }JPJAp 
àJÏdR( « éNéÎpeJAPJ {éaéJNeé{Jeu1pGp PéJ NdJ,ééJÏ� è JU;R 
NÏ· («NeNJA à·A o · ·Aà·3 X A·· Ï) Y NJ R{·{}II JA! 
{A «JN «CéPé� J &g· A p·A s&)JAK· Ïe1 6 C3JA a 
éR pAéJNR à}}ÏWpé~JA àp}}Ï ä! ;éeNdJeNRJÏd 

€ 6 éJ ê ·ÇN Wé(« A· ,&AR}APJÏ� ·A� A}� ·1{JJA 
ïA JJA 3ç pAéÎAJd� péÎp& à àA cs I {· A� u 7 ; €{r}I N 
JÏ &JÏI ·AJANJ &}OéN± é KJê ·3éA� j 9é{eépJ � Jp 
KÏCé3N PéJ NCAAJ{ NÏ}Cê JARj rv J o CÏ� J 
I JJRNJÏ «JJ;N «JN ~ACN~ «U;JÏà·A 3CAAJA 
KJê }APJÏJA NA ë }APJA!d 

€ y JN &{·A «}CPN AéJN ïA «JeN CédARN ÏJ3JAéA� 
I JpN é{J ÏpJpRCudN· N(JAp à·AÏ «JN RÎ,ÏC3pNgÏAdm\ded{·A 
rPéJ ê J &·R KéAAJA JA3JéJ Î· ÏJA WC{{JA 
3JAAJA!d o J&· ·{PJ I JARJA éA PJ � JI JJANJ 
Ï· ·P WéÎA à}}Ï R NJAPJdÏ à·Ap é eJA ë CRRJAR>pRÇ 
NJJI d v ·~·ÇKéÎ 3CAAJA PJ ;CA3NéJR à·A de 
" ·Ï é·aV«JÏJRé·RNÏ··N JA PJ v éJRNRJRNÏ··N 
NJç p11·{ àpJpÏ·APJÏJAp ê p· · pÏP}}Ï e«JN R&ey 1A€NJa{é 
AéJCê J &{JéA }é{,KÏCé3o · · Ï W}C ê }ÏPJAd 
u·II JÏd 

Uan de pr,ins geen kwaad 
� J{JPJA 

m euven ver- 
~o n J · · é ud,·A� 
N} JAp P· · {w}I Pd;N 
&Ï· ( Pdà·{p E· gA· à·{ .en 
· ·A ÇÏéÇJAd 

·Ï·I «Jö ÇJA ail. PéJ KéJNN}J 
aR N ·A JA AC JU RdJ éA ë JCàJA W}eA RC3RJRj 

iBe oonee ÏR p Ï aA· (CCÏééÎ 3 b ÏN}éRd 
T} }eéÏR W ·ag -a éJU P) ,é{A� JA Î;Jê }}Aa 
ê J é Ad v ·N ,ééR P· ·Ï JJA 
R} t WJ R N1J3JA JÏ I é{a 
Îe r Ïé· eNCCé l:L,!'k ·a·N 
à: g P· A éR NJaCàJA }}3 

é GNJ{{(· «Jud,&N RNC;e 
A e«J; J&WJê NJ;é à·A 

JAêdJÏ3éA� NCRRJA 
J� � JAp \ ÏéARaJAj 

gzJA L, v · · Ï PJ 7 ÏPJ PJÏ 
Ç,éI · d d }«pN€·3éN I JpN RNCa 
PJANJAd 
iDl': {;è � JJARp CéN «}J ·é PéJ àJÏJAé� éA� JA 
NA J;Ç·· A aW11éNNJAd 

ÇJA {eed uJ «JKN PJ 7ÏPJ HÏ \ éJN)JÏI ·AAJAp 
JJA R,}}ÏN pà·A {rpC{,{{CÏPJ àJÏJAÇ� éA� I JN i s 
{JPJugdp PéJ ê }ÏP·JA � JRCKRéPéJJÏP P1}}Ï &Ï} 
àéA(éJÇ GNJé{d{· JA R( ·PRKJRNCC{w r}A� JàJJÏ 
il.ll ·S 7• c ,fi::i;,, PJA3 ,N3Çd )v 91dJ 7 u;pPJ \ e·eNÏ}µ JJé,a,N~ 
«JN àeJ,ÏK}Aé{ PeJÏ u·éÏA·N{JA I JeN WéÎegg { i ss 
leden NCRRJA PJÇ JA PJ i sd v J u·· ÏÇ·{ 
{JA KJRp4é· · A · é{d pAJJdÇ P·A Çss ÎÏ· ·dÏ J& éÇA 
CAéJ3 éA PJd ê JAJéPd v J {· ·NRNJ Î· é,ÏJA � éA� 
«JN 3AÇNCÏJ{J &JéÇ RNJéud A·· Ïd KJAJ � JAp 
Ip·· Ï I C «J! m PJ é{dAPppéNPÇ P· ·N ÏJpN K· JpNJApNp 
<Ï .roiilt I éAPJÏ � JW}&JA JA ê J «p}CP·JA }AR 
,meer KJWé� IJ N àKd {éJ;P·P é{d� «JéP, }& é,pJéR 
�éé ·A ÇN sócil.aall. égNJ«·A. dé3a·&NÇ 3ééAPJaÏJApp 
G,{éANaadDé3{· ·R;JJRNJA }Ï� ·A,ë RJNJA à}}dÏ P«é,J 
{Né{dAPJÏJAp PJ K·3 3JA K NJaÏ PéJ }AR d«ÇÏ � J  
ê }AAJA «JJNïN M,~ cl! \ aééNARJAàJép3éJÇépA� d� · ·A 
naar NJ«CaééWdJA à}"ed � J&JARé}AAJJÏ({eJAp v J 
Batse'Uer «JJ;N sgR WJ{d;R � JàÏ· · � P cf we WédÎA 

~\ · RR· � aJ g. d.~ ê é{{JA 3}I JA ÏJRN·CÏJÏJAp 
«éÎ «JJ;N JÏ WJ{; PJ Ié PPJ{JÇ AéJN à}}Ïd 
" · · Ï ê J � w{·A A}� dJA3J{Jd ê J3JA PJ 3·N CéN 
PJ {éd}}I 3éÎ3JAp }I NJ (W;JA }{é PJ \ ·RR· � J 
3·A K{éÎàJA àJÏPJÏê JÏ3JAp ·APJÏR W}C }AWJ 
«C{& A·NCCÏ{éÎ3 WéAg}}Ç Wéu,A€ " · ·Ïud·N 
v J o ·NR({é(JÏ &Ï}KJJ{1N Né P}JA ,is ·{{è RWéAR 
;· AN·RN éR(K 1 

v \ , 6 éJ }Ï� ·A{URJpJ1éN AC Jé� JAg;Î3 «JaN oéJÏ 
;JRNéà·{j 

€o JA 1: y JN ] d] d ] dp PJ) ] JÏJA{� éA� à}p}Ï 
ÇPJ{éA� JAàJÏ3è JÏ I JPJa}Ï� · A{R· ;KÏé A 
WéÎA «JN y ·APJ{· · ÏRàJÏK}APp Pé GNJ{{· JA 

pPJ RdNa·Pd y JN ] d ] d] d éR JJA (}JpÏéRpNé,JRJ 
àJÏJAN� aé;A� :a éJ · p}}Ï PJ R· N·P � JRNJCAP ê }é,PeN 
rt ss 777 ;Ï AàPÏ!p A· ·RN «·APé {· · ÏR WéNNJA 
P· · Ï JJA · ·AN·{ ge1s{éNéJ3JeNeR ÇAp WJ·{aR 
à· · � � J&CNNJ JA à··A TJJKÏ}J(3p eP;J PJ ~Bî }PL 
}{P é1· >R~ � J}Ï� ·AéRJJÏP «JJ;Nd ] JÏPJÏ WéN 
3}II éRdR·ÏéR {JàJA P€· ggÏ }}gNd éAp JA RéAPR 
{;}Ï N ,{1{' WJ{;d v J RN· P ua9JJ;N é JA J,{î � JA 
oéJÏ{(äA éNdJJ }APJÏ {JéPéA� à·A PJ Ré« J&JA 
à ó }Ïp mJJRaÇéd{NÎ Ç«JPJApp d" JàÏ}Cê o }Rî CJNd 
v · ·g;;A KJ« é3 }}3 I ÏJ(«NÎ1aJ3}IJ Ap R· I JA I JN 
JJA · ·AN·{ &}{éNéJ3JÏR aW}·{R ê JJÏ}I ] ·APJ  
&CNÇJp JA Gp&Ï}(3JJNRp m{}CÏp ] · A TJJa 
K· N }J(3p 3s II pNR R··ÏéR eé àJAd · 

v \ , v ·N «J{J � JPs J 3}RN R(«J&ÇJA � J{Pd 
EPA P·N T7 v! Ç· Ïj 

o JA g, b {R GNJ{{· NG Ié {Î}JA ê é{ KJN·{JA 
··A ] Ï}A{{{9·A }I JJA oNJÏRN}JN éA J{91d· · Ï NJ 
RNç p9R,è Ap PRA W,· €{ P·p; JÏÇU{ N{ed11ÎÎC� CNÎ9gè }I J ïNp 
WJ3J,é,d 

Ç, d7 }3 «JN RN· P1Rö JRa(CCÏ RNJJ3N Jpp p� PP PI d 

o JA L, {3 PJA3 N}(« ê J{ P·N P· K «JN N}J 
ÏéRI J KJà}ÏPJÏNd 

v \ , o JRN I }� JgéÎe3p I ·· Ï ·· A ê J{3J �Ï }J& 
3}I Na P·N N}JÏéRgggJ ;éA·A( éë J{ NJA � }JPJî 
Bé}(NÏpaCJC>JA KJRNJJPN I NARNJggdR z I aé{Ç}JA 
··A {éJN1 o éeJÏ;JRNéà· pÇ JA i I y Oe}JA · ·A «)JaN 
oéJ(ÏI CRJCI d 
dndJA ,N v · ·Ng PÇpA A· NCCÏp1 éé{p3 eg1eggnp� JA K t~ NJ 
R{1J{1{JAp I · · aÏ k � JJ; VCNC AéJN gr~g }A 
{{{éPä J{{éÎ3 JJA ·ANê}}é,ÏP }&d 1{eJA JJÏRN)J 

3 - 

éR {éJN JJA &}y NéJ3J W··3p JA é3 ê dé{ IJ  
WJ{; }; Ié ÎA u· ·Ï à}·}Ï·{ AéJN àJdÏJJAWJ{àé 
� J{9 I JN JJA &·ÏNépÎd eu{JA Nê è JPJ 3JA N3 p1Ldu,J 
(éÎ;JÏR AaéJNp JA à}}Ï{}&é� ê JJN ,N; A}� 
AéJN àJJ{ à·A PJd PéA� JA PéJ PJ RN·P P}J;d 
v CR Wê éÎ� é3 K· JNJÏ 1N}dN ,{,3 I é JpÏ l.,t~_et. 
G}I R RNJ{d ;3 mïj' P· ·éÏ WJ{; ]{é· � JA KéeÎp ä9{,R 
PJ HdpJN·{{JA P}}Ï gggéÎ7e(«}};P RCéWJAp ê ·AN 
N3 R(«Ïé3 JpÏ Aî � !,~J � J{I ·Né� WJ{; pàÇAd 

v \ , 6 · · Ï}I éR m}AR3Je ÎC{{éJ I ·R3}N(Jj 

ÇdJgg Ç, ] ÏéÎ N}Jpà·{y é p3~{·I JA ê J }& {édJN pNPJJ 
}I m}A)R3è NJ R'1e{î· 3JAd b ·A� JWéJAp «JN KJJ{P 
ÎJ Jé� JAP}I éR à·A PJ CAÏ{dàJÏRNNJéN I }JRNJA 

d' ' {prJ édJp W}ê J{ ··{R PJ RN·Pp N}JKNN,&� àÏd·a 
� JAp JA o }pàJAeP1NJA }&&·RRJA � ·N ê J � JJA R·NC3 
3JA I · ·3NJA ·· A PJ ê ·NJÏ{J1PéA� d v J KJJ{P 
«}Cê JÏ RN}AP JÏ WJ{; A,qp9• GpN }I }AR N)J ê éu 
WJA 1eÏ}J e«JN P,1{A�R éA I è {(· · Ï RN·3 d m}AR3Jd 
was JJA � JI ·3 3J{éÎ3 NJ � J{éÏCpé3JA éARé� AJp 
JA PeJ &JÇR îs }AR u· ·ÏN·{ ·{ � · Cê PJ m}AR 
3JR � · · A A)}JI JAd " · · Ï PJ &}&C{·ÏéNJéN à·A 
«JN I ·AAJ3J :l:s Ap· (CCÏ{éÎ{' «J{JI · ·{ � JI · ·{NN 
P}JÏ B·RN}A v CJNéA(3F ,à·A ~v J b ·A3}APé� JÏ~ 
P{éJ b :lij 5 ·WJ J à·A ë è CàJAe Wp· Nd 

v \ , y }J ê ·ÏPJ I JA \ ÏéAÇ E· Ï}· à·{j 

o JA,() )L, Ràa é3 gewêterr wa-t NéÏ·ÏK,{,Îp 3}I N 3éÎ 
3JAp JA «JJ RJÇéJCR PJ ·APJÏJ u··ÏN·é{JÇ 
P·Nd }&&·33JAp é{9p W}C A}� 2° d3JJÏ gê PdaA1' JÏppd 
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1HET ST ,URPLAN 
INJNI' ... •:St.'Sb; 
De atadskrant kan n:let voorbij aan zo'n
belangrijk dokwnent al.,s een struktuurpl:an,
Di,t 30-mii~ oen dokurnên,t da.t zou moeten
wo'l!a.en •san(enge•sneia, in m.men•sprJ1.iik n\en de
bevolktng, -overschaduwt nu re.i,ds het Leu
vense polit:ieke leven. Verreg-aand·e be-
sl lssinge.n van het tri,_o 1.'an- S•ina-Sprocke-eJ.s
Gno11s boeven ni!e't te l'!orden -v.ej'Wacht de
ee'l.'.s•tkomen~ 3'0 maand;, Daarop wa'chten ~e
beter tot de 2 laafstejaren van hun amhts
te.nn:ijn. Want het is dan dat zij, gerug
ie.ste11nd d·oor- dit be'1eld$dokument bl:!>s;I..is~
sstn:>g-en zu,lJi,m tre&t:en en !IOo•r;b.erJ?,iden d'.f!'e
het· uitzien t vàn Groot:--Leuven i:n·grij pefid 
k~en veranderen. En ook de llewinds-
pl..oeg van '.!!Z zal daar niet v.eel. aan ver
~~-t.ên. ~o~ z;ij 'fi'.~~n vast .!an het
st,r,ukt\\,lilöJ)•Ian äat nu word•t opge,st'e]d.
lleÎl:en te meer dus dat men zich· b,e.z,:Ln t eve'r 
de 1nspraa1<, gie geboden wordt ~ d.at men
zich op de· insp,r aak Yeorbere,id_r;.

:i:_er.w-ij1 je dii•t;· lee. ·:l/ëiie
un t van de s haar

.ferentie va erdag t- maart
e haaJ" plan tj e d. Qf
e · · S t · rskea-:

h r -~~ nen
wi) ,.. "e v d se ga_an
van llet: d niet vertellén. Wel
w;'t:.en ,we Sina op een ko.'ll.e,ge 11an
stuäentfe ke 11J~~n,s•e;nappen 'op l(!)
j an,,1,978 al opti:es voor de toe-

m tv -Leuven meegaf; ~en greep

ZAAK, 
DE MAAK 

ncs·tad:
, versterken en attraktief
'<i70nen. in de sta:d;
stad verder u~~breidP.n en

- hand d•:l:en·stencen rrum in de s t.aa
opttel<ken;
- prior4.te.it in de st'àd voor voetgange.rs
e-
- ,u-it dï stad b:~1100.n;
- s trati,:ef voo;r1i,ere.Îden op
zijn taak van hoofdstad van Vlaams-Bra
bant,;
- ~stiorisçh ''en ,es,be-,t!lis.ch w11a1'llev.o.l p,:at;_t4-
monium beh:'ouden, on'!lw::i!kli.e]en en· res,taur.e
ren.

~ 1) de ',l:oongeb~e·den,;
- de èi:gen "oongà-
bleden;
- verbinding-tussen binnenstadi.en bulteµ-
1{iJRen,.; 1 

- '.bp-1:os·· nb.aair v,e-rvooi-r;. '
- ·o-.;gan.;l van gJCoene zones,
a.-ls park- eg buf d;
- vetZO!ïgJng, van , ieve. en aktieve
,r~lp, er;i,t te.geb,ieden e , a ,

Uit een onderhoud met Van Sina leerden '<i7e
dat de info:lill!atie-winkel in da Br;usselse
Straat opent in april;; bemand met wtnke
lieifs; dat -~ 2 pe.1111.onen ,l(eräep aange.t;<z;ók
ken die mee instaan voor de pu'blirà-fela
tions en de org-anisatie van de. inspraak;
dat de onweq,en Leuven 2000 in het ge
lJ\!!entehu-is van Kesee_l:-Lo zullen worden qp
ges,tel];d en, d,at de on.fäv-t<edren o_pp'i;>sHire
haar mannetfeti krtj gt in eén "p_o,llitieke"
bejeleidingsgroep (eommissie van ruimte
lijke oraen,ing), In deliegeleidingsg~oep
zelf (de groep d!ie de -insp·t'aak moet 'kana
l!isêren) is ve:rrt'égen111,o·çj:rrdigfog t:rroe~:
vertegenwoordigers vän raden, svndikaten.

- i-1 r:b~"" _Af 
ltamer van Koopllnn"é:lel.. ,
renbond en Al'•tois zit.ten
overalH of.fil.aii,ëel -1.n,
l>oed gio,'!;.ches,tt-reerd'e :tnsl'r,aik dus-, Maap 

'Wie het struktuurp,l:an in ii~n bek dutlit te
zien, merkt dra in welk ééndchtings,straat

.:1,= de bel.oofd.e inspraak zit.

HOED:I!

De KUL: de Boe-,
nergens (en toch

J!,n 1neer nog dan met eeil perskon.ferentie
hee,ft hij h,färmee fase 1 van het s.tr1,1k
ttuutpJ.an il:11ge.ze,t. rii:aii'e 1J is n•amel:-lij,k lii!ie
10 maand dtil'.'en'i!e perï'óde dat ei!, d'i:skussd'.e
ever de doe~stellingen (Wel~e stad willen
we?) gevoerd vo.rdt.

Op een informatiever~adering voor de CVP
j ongeren• venkLaarde de Hee1' fr. Lann(l:y,
si:uurg11e.e;p-ltd en eerste ad'l/1,seur bil.j

, In.ll'u,rl:euv,èn' dal: '''e_e)l goal?. l.hspr,aal(•s,ISruk
tuur oioe-i,lij'k ce vinden is; dat men slechts
kan mee,;preken als men voldoende geinfor
mee rd en geschoold ~s el) dát wij·kver.gade
-rlrngen n,i;_e,t h~·t ges.6Mkte :middel zlid,n 0m
d·àt deze meesta•i. gèbruikt word'en1 als Rá
naal om :privé-be18"1gen te vèrdedige~n",
Uit zijn woorden merken ,we een merkwaar
•dtge ve--c:çl•raaiing van he,t beg•ri.p "inspraak"
also.f de ,w·a·re privl!-l:relan-gen op w:l!j'lw.erga
dertngen op de proppen -zouden komen én als

-of je maar je 1non<! 1nag opendoea als je
~oldoeade "geschopla" bent. Een meuRwaai:,-
11'!,.ge_ opvat,ting d.n.<l1ircl-aàd, ,;l!ls, Je w:ee,t i:lat
pol:l:tiel,e11s (voor d.e sch tj'ri'' 1Hij kbaar)
moord en brand scb.reeuwen over de politie
ke onverschiUighe.id van de kiezer. Noch
-tlans nemen wij aap. dat verstandi[!:_ poli
tl!ek geb-;aa,t zou ,;:icjli;l, me:t een gped geJ,nfo:,.,

smeerde en gemoti:vee-rde bevo"tking die van
in den beginne meegedacht h1?1'f t over de 
veranderingen die zich in Leuven zullen
vo~·trek:k~n. Het icS veukee-c;d bewoners
te kon'h:ontercm me't het verkeeraarm lllllken
van een woonstraat: als de drilboor in h·et
asfalt steekt. Het is verkeerd om het
.wijk,,komitee Ter Bank-Ter Bht - om een
.oioorbee•ld te noemen - n,iet als .een •~e-ri,,eu
.ze gesprekspartnei; te erkennen als Ket
◊ver hun wtjk gaat. Het is eveneens ve'r
kecrd opbouwi,,erken of buurtwerk te negeren
bij _çle organis•ati,e· "an de inspraak omdat
m~n ·dan h,.un be~t~al;\sreden,ITegeert.
Er ,:,ij zen nog weJ mee-r 1.rag~n :,
Boe komt ~en Leuvense Fietspadenwerkgroep

_d Le een br·ochur!ö "Langz.aam Vèrkeer i.n de
Stad" in dê maiik '1:ic:êed;c, aan b7od? WeJ:ke
gar:anti~ 1'~ er ,fat ae'fi w~rk,gt-0ep "Woon
utcbreidingsgebieden" van de Milieuraad
gehoord wordt? Wortt er van-officiële
zijde enige aand-ac:,t p;eschon1<en ·aan eet),
è ventue le il\i.á lt,v.e:r.g-a.i!·ei; ing·~over het s,tr-1:1k
t:uurp l an, bijvoorbee'ld, a'oo'6- een wijkk0-
mi.fee? Er is weinig d'at garandee'l't dat
deze en anaere gr.oepen g~hoord zullen ·wor
d-én, i_a:ac. s-ta_a,l! ~a"ts 'de s-tad l!en de_ midde~
le'n b i.edt em, een h;:Lj"arag!l te le1.re,11,?n,.
Tocl\ moet h'et ook andel\'s kminen. Momen=

Het u g · o · -e·rd d·oor een wei:kgroe-p
van een 2,0-cal (g r -
de 'Mill~uraad), g 
-l<Pll\eJI roB•.Jt :(eb n 
h"fie'f!::. z1'~ u,:!:ll ·eri e

,i!nbreng in het s ru - uu~ll:an. W - 
het voortijdig ter perse gaan va ij-
le:paa-i.d houden we de details 1.1a11 ,het voor 
s-tel l.lrev,e,r llot n•hli, Voor <J.n-Hcb,t-tngen
en medewe:rkáng kan A e terec!rt b :lj : 
R. Broekmans, Tro~ieberg 56,Kessel-Lo
J.Geeroms;G,Meunier~traat J09,Le.uven
.:(.Zuail.lca!!Tt,, Vredes,t,riin,t 25.,:~es-sei-lro

Indien de struktuurplanmake.J:"s soepel ie
rroep; zijn en het principe van het struk
tuurplan ee~biedigen, mar, "e.rwncht 1oror
den da.t zi:j de "°"'re tell~n !Ln oye11~e'9ij,n~
nemen. 
(Meer d'e ta'Hs hte-rover in Dtj lepaal'd s·) 

Achterg11.oncUn•foJ)matie over he<t stru16tuu11-
i P.i!ln v.ttfd J c Ln -D-ij'!J!e1>aal'd 2.

s1P,ELEN IS ONZE 
REGEL WEL 
De diens•t S:Jleeh,ut111ee hield op 25 6ebt\ua 
tl e,eh s budoied•al! oV!!'f àpee lru4:mte en !luim"
te ltj ke orden,ing •

In de voormiddag gaf ~rof, SiegV).amjnck 
eén 'bpe<Jrend.e u,'t.eeepze~•t1'ng. ovcer tt knel 
punten in de ruit'ntel!l.jke orde.ning 1 
- het heilig eigendomsrecht
- de autoos
- d,e ops.p-11,tslqg in v,e-rsehiUen'de funk-

!:tes (w-onen,-we-t'ltem, on•tspann:,~n. • .,~
- het bob ouwen vsn al l"e 1111es t.ruimton": de

zogenaamde ver1oi:en hoekjes ~

- de herstelmanie van het bouwkundig e-rf-
,goed

- áe ontvolkin'g van de binnens,tad
- de grootschalige ~rchttektuur
- het gebrek aan kontakt
- h,e-t maken van soctale klasse_--(Wil.jken

C:vd!tlla-wi:jlëen , s·oei,a,le won'lln'gbew ••• ~
- h'e:t opbouwen van een stad v,anuit degec

nen die zich kunnen aanpassen i.p.v. 
V./inu!t de zya~ken (kinderen ,mtnder~va,.
Û/:len ,,be~,;(;rtdep ••• ~

- scadssAned.ng onder de vlag va1N1it al 
gémeen webüjn

- he_c geloof in deskunèligheid ~n specia 
list:en i..p,,v. t:e ve11trekken "IBJl de in 
wiinet1s via s-amen•lev,i,ng·sopbol.l\,ll 't'Oces,sen.

-Daal:'na werd e:en inventaris o~gemaaltt van
d!!- bestaan!l'e st,eelruimJ;:e in Grooc-Leuyen,
waa~bij W11,gjllaal :Ln erilèele "s.ek'0,i:(den u!f.-t
ge te'la was ••• 

De lleer CNOFS , schepen van Ru~teiJ.ijke
0rdenit\j,I , ,ondel'l\ie ld ons in cfe nam!d
d.,rg oye r h'ejtt ,l:ie:'1.e'!td van de s-oaa· , inzllke
speelruim·te .
De b.evoegdheidsafbakening tussen .Ruimt'e
lijke Ordening en Openöare ~er]s:en is ook
_voor he,~ n:ie•t: s,~eeds duJ,delLjk. 'llfj 1-.er~e
kerd'e ons dan ook d'e 1!Îj st '8.a d_e ,gean•t~
meei;de speelple inwer1è:Lng (•bavoegdhei,d
schepen Sprockee ls) te bezorgen.
Het "e.r word-t s-teed's g.ewerkt asn groene
i;ufni1''en" e1;1 "in ae begpo1ting s-~a.an 'h,i'e'L'
v-oor heel waJ: -mtlj,oeneij: il1gesclil::even'' wil
de bij herhaaldelijk aant:onen <iat '1het:
allemaal niet zo eenvoudig is" ,en "er
veel geld ll)Oe 11emoeid. is-'' ~ t.en-z~1 '\Ie
gaan in el!.n t:i<!ht'.1:ng v•an a'fsch.à'ffing van
priv-aa t bezit: ; goed ,- maar dan moet je
dit zèggen,hé" • Rij ging hiel:! -niet vel:'
der op in en wij , jongens en meis~es,
k11egen in •:!fij,11 betoog ,nr;feiJ.ijk. een ~eld
tus·sen . ·
Schepen Cnops gaf de gie_nst speelruimt:e
de primeur van de ce b"eliandelen llijzon
de~e P(lannen van (\aniJ..e;g :
- 'll>Bi'l 3 Le®en 0o1:1:e-gl! •. ~d 1! 1:lingue
- BJ?A l Leuven Vaattkom
- BPA 3 Le=en Sint •Ge.rtrudis abd:i~
- BFA 5 Leuven Reélinghof l 
- l\:FA 3 W,ihel!e l!loord
- BPA 3 Wtlse·te Pu!!kap.ë1!
- BFA 1 Heve-u"J!ee Te'rbank
- BPA 4 Heverlee Tie~se Poort:
- BPA 2 Heverlee eent'11'qm

lll'~ 8· HeM,er'llee !l'ë,r Ël1s-t
- BPA 7 Hev.e~lee Egenhoven
- BPA 10 Kessel-lo Kerl<liof e_n Qmgaving

met jawe(l Vlt.erbeek~e>ld
- B•P,A l1 Ke.asel-l;q, ,~öE{ttswe.g e,n OîJige":Lng

-De He'er Cnops koh ons nLec zeggen 'welke
richting" de herziening van deze BPA' s
zou .wicgaan , We. de'Lel). ze de l:eze-r toch
mee .,e11 :verz.oe'ken al*a,s,t :l,ede,ire~en ddie bin
nen d:eze ?.ones woont zijn v,oel!s;rieten
uit te steKen •••
Onze gast:spreker maakte ons verder wegw~js 
in de_ lange weg die een BPA dien:tt af te
leg,gëü I l)'e't! 1;chepenko~1'e-ge , dé werkgro~p
ru'1mtel,:l!j1ke ordentn•g (edeskund:l!gen) de 
konmusste ruimteliJke ordening·, de ;ar 
tiiJen .' de pro:vtnsie , stedeboqw , au:, 
~;~, gaf d:e i:I re.l\S•t spe,èiluuimte da garantie 

A 8 in worá~ng :l!n fe zien .Dit werd dan 
met:een genoteerd
Il •
ij su~geree.rcle het opbouwwerk ook kmtaltt ?P be, nemen met W!l.ilirelle en zou O!D Kesael- 

·~o bette,:, te l! 'il · · · 
deze deell e en kennen eennmd,rit in

gemeente lllakenKort:Nn r • • • 

1· • we teerden schepen Cnops kennen 
8 8 een uitstekende ilretdwll:H, ver-te ler en een be- 
ho d; g, man • ' • ,maar a!ls stoe\'e kl'àpen 
d u en wij, het toch h:lj ''eerst zien en
an geloven" , .. 

een korreaponden-t



WERMGRCJEP 9NrrWINKEl!.INGISAMENiWE'RNINC 
Vorig jaar we"Td wee•r eeM de ll. il.1. lJ., -
akt~e gehqu_den~ Na de ·ak,tte ;vonden enke 
le mensen ~e•li maar al te de1i,g dat :1:edei;
ja.:r opnieuw alleen maar rond 11 november
de ogen geopend worden ;voor .,<le de11,,de we
•te td. E11 dan ail!leen nq.g maar, vpc,11 een
geldinzameling. Da-arem beslot~n d·eze men
sen een permanente we.'ckgroep op te richten
11onci ontviJ!'keU,ngs~anden en hun pi."Oblema
tieij" He,t iJ$ ,de bedqeli:l;ng dea "'groo,t-te1.1-
venaar" daa1; w•at: dd.oh,ter bij' te betrekken,
Een ee,rste áktivite-it: door deze groep op
touw ge zet0 was een avond e He.1<t
Zv.o.gbo., iDe iHee0t> l!l!eg\S:.o ,i, ertegèfi-
woe1sd'iger v~ <ie·:i'ANU, é'ë e l>evri:j-
ding~oewegingen in Rhodesi~. ZANU (Zim-
b · se. National .
M am..en ~t de -
-w Voa~iunie,
het patriotti:sch front. Dit guerilla-le-
ger l<;ont · ee1e; dan de lieÎft wan het
gron:dge_b 1) od·e•s<i,ë.
O' , 0t 1:eger van het blanke

e v~ Fan Smitn zog~aamde
n t. De -

:nva:,J.i,l.en, o ,e
, en,. Na ' n

pa'cacó edroilt. i
een slachtpartij aan onder
z te nde,ren en vreuwenc. :]!)'e 
'.liijl zien tn de f<ilm dteTBdi:en
wex:d op 1è film Het ook zien dat
de 11. 11. 11. - steun ze·er goed kon 11ebtsuikt
w.orden.
~ad~ f de Heer Zvogoo ·een korte
uüe,ènz an ae JDl.ittel<é situatie in
Rhbdésië. 1J liet daarbij een and e

ren ,;Jan cUe vafi de of:fii.c,ië -s,
, o.a. da,t,alJle ~nde1'hart'de,lii f- 
gen wa't'en op onredelU'ke e an

de blanken zoals en blijvende meerderheid
in 1:ie.t: parl!ement voor 'de bclanlëen, dat de
lliLat;"l<le•n "hun" gi,ond mocll1ten ~ehoud·en,, dat
gee~ enkele blanke zou terec:Îttgesteld wor
den wegens daäen (,moorden) u±t het verle-
den, êtlz. 

0,p di:e tlsen kl°"clen tele zwarten n:l!et tn
gaan., Daátom we_1i-d 8é .gueril ll:lia <;i,11cn__maat
~ls enige oplossîngsmetod'e aangenome.n.
De ZANU vecht voor de bevr'l<j di.ng van de 
mens , zwart of b1lank. Z"- kent ;volgens
,ZV1ogbe een zeer ,g,rete (fgehe,i,me~ aanhang
en groepeert nu 40 000 guerillevo's. Ze
r;ord t ook akt:J.ef ges-ceund door blanken die
Rhodesië verlatet; ·nebben. Deze blanken
zul!~e-n s·ll.eeas wel!koli! ,z<llj'n• in het nil:euwe
Zimóabl'e; zo zei Zvogbo.
:rnhakend o~ deze boetende. avond besloot
de we,:,kgroep MEDIK!AMENTEN, llRUJ;KBi\_RE KLE
M~GSST01$~1!N en S<ilH0Et,SEt tri' te i;,a~[en,
Dit b rachu reeds !reel wa~ op. Iil1Hen nog
niensen een schoentje willen b Lj dragen tot
de inzameling, kunnen ze dit p/a heeuwe-
11':i!kens.t>,aa•t 7-~,. He,v;e,:,:J.ee.
/i:,ls ve1:dé~e aktte zag de werlqrcoep het
volgende: In het Leuvense· bestaan-hee1
wat "'etskigroepen a~e informatie, stu'd;iema
t:erba]; of ,zienswjij,ze te b,teden hebben,
Daa-t1rtaast bestaat évene,ei:ts een z~1.' groot
aantal ku1lturele verenigingen en organisa
ties. In de toekomst is liet dan de bedoe
-i,in.~ om l>e'ide ,groepen bij e,lkaar te bren
gen. D::l!t eirob·ee'l't- de werkg<roep d1o~r samen
met andene werkgroepen een boe Lendé avond 
-te. ve rz.ongen voor een of andere kulturele
verenig;lng. Gra•ag ontvingen we i.v.m.
de-:rge•lij•l<e a'liond1 "'o~,ir-ste.lJlen van om het
even welke veren,iging of werkgroep. Álle
initiatieven zijn welkom: wij zijn ook maar
mensen en we p robenen maar.

Leàen van 'de werkgroep zijn volgende mensen:
Thérèse De Reycke, scnepen ontwikkelings
samenwerking,
Ern,i Hendrickx, Leeuwerikens:traat 7,4,
Heverlee,
Marleen Grawels, Lod. Van Veltemst-raat 18,
Veltem-Beisem,
hY,áia Vemeulen, Be-rkenhoflaan i5 ,Heverlee,
Jèi.han De·fotèhe, Hè.tdebergst1.'. 8,Kessel-Lo,
Erik Tod'ts, Brusselsescraac 165, Jx 316
Leuven.

'Tiet gras· had ec&.n ó'nschu.Zdig, witte 
k:Z.eu11 en de waterp"/.ass1M:i in de stJ>a 
t.en waren bevro.ren.Het was ao oe uur 
en donkef. Lk: had me net met een kop 
hete kof(tie b.ij de k_acheZ re·îi'liitcn 
l-ee nd', met mijn voeten op de po e f . 
En toen wil.de Niko uit toand e l en . Nou 
is th-ko toevaZUg een van de wèinigli! 
w'e,,zene die m,ij e,x,ta,e 'kunt:z.en oiö!,e1rha:- 
1i,m iets te do en lllaa:r ik vo 'is tisre k t 
geen zi~ in heb. E"! _du~ trok ik, , 
.:wnder mopp e r en., m1.3n ;".as aan. N~ko 
tfr,Oónde m.i.i me·e 'f;'ot bq;,'{l ee,n be,vr>i,en 
de boom. 
Aan de hoek van de e t raat: stond eo,n 
-heeX"scha:g met een stuk papi~r in 
,mijn wic,h:tifzg 'C.e zwaqti-en. 
- ~Ekskus·e·e:z,, DÎ-t is t;,o6h het /J,vab- 
be/lipad? . 
-Jawel. mijnheer, maar de naam is on- 
7,angs 11.enan·de:z>d i•n Di•;j'le1paat-dd,;f,,eef. 
-~ 0.? En J'oon,t hixecr, éia11 een ,zeke·:z>e 
Mij,nheer Niko taas Paaz,dema~~?, 
-'Drie heeft hie'l' gewoond. HiJ is ve;r, 
hwis.d na-al' de Mus,senweg. Maar 11.et zou 
daa,r n,u Vini/1.:et'dt>>eej' g;a4n heten, ge- 
7:oo'f ik. ;Ja, zie't U, er bZ~jkt na 
de f1,1sie noga 1, w.at verwa:vP'!.ng te 
,i'i:j.n ontsta,an met de;/eibfde s,t:raatnq- 
" , d me.u, en .1z;0i;l,o en e 

- Juist, ja. En hoe geraca,k ik ddn in 
d'ie . . . Vf..nkend-r-.eef? 
Ni,ko Is ne1,1s gleed onvecrsa}zi,1,1,ig_ ove,r 
&e '811•eeu•W;; Mu« o,'f,, vin-k" Wlilt maa'/<t;o 
het eig.~tijk uit? 
- Da's heei eenvoudig. U voZgt hier 
de Dijl.epaardd:reef, Dan sZaat U 
'l!eeh,ts q,f i;n de ·~11:tarv~s•t~aa~. - 0f da,t 
ie dat at verand1e'l'd -z;f! Aq,r1,iüa;an, _ 
weetik ni.et ao zeker - en dan aan 
het kr>i,tis;p.unt met de Bo,o.met'Daat - 
R,cvri inm<icii/àe1,s oó'k Booml.0ze ,if'lW'ef 
he'te.n - a·'laat U' nog een-B r·e,chta af. 
En dan bent U er··· . 
De deuv van d.e a'l,f.to klapte dicht en 
weg: was hit"t hee,rschaP, • 
- ••• h0·o•p i,k. Jfpm 'M,'l>&o', Of Wa.s h11t 
Bart? Of • • • 
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ê:r ia d~ Zaatsfe tijd nógaZ t,Jc,t iblJ 4<,'en gqwee,s,t vond de fif[o<UP van 
Steven DE BAT~LIER. Deze man is professor in de kmminoZogie en the~ 
rapeut--gro:jektleidel' van de ''Passage 14!1" aan de 'l'ienseatemweg in 
·KeaaeZ-I.o. Tuaaendooi, schrijft hij boeken zoal.e "IMPASSE" en "DE Z"ACH 
fl'E M0DRD8NAAR"S_it,, die s'fiuk. vaQr. ,stuk bea1;se He::o.a gellll?rden zi:jn.. Stevfu 
De Bateel/ie» ia tl'ouwena siZf een beet.ja een "beeti-eel/ter", een idoàz 

voo:v veilen die liem kenn.en. oooa zijn flÇQ.?teZijk.e, ong,e®}Cl'lgen mani:er 
vàn omgaan en zijn vooPtdurend,e bezor.g~id ~001' mena~-in-.noo~ vel'_": 
schiZt hi:j grondig van & meeetien van Z?,Jn koZ1.e![a: 's ll'l;t _de- w,1,~erS?,
taire er psychotJher,apeutische ioereld, Ook dopr z-z.:;n l<Jri:t1,sche k1-:;"k op, 
8e samenl:eving kan hij n?.e-1; cjiirec•t; ve;r.geZeken 'Wi:lrden mev de, meeste 
pPofessoren en psychiaters. Een. goed man dus. 

OP HE~ 1/l .~
1

/~ GEROEPEN 
En µitgereken,i:1. hió wordt doo» de unive~si.tai~ overheid ter ve.rant- 
wox:>:,;di'l!lg {fe11oeRen" 0:f zeg mam,': door -de medici van ~r,men • 'de univer 
si'tei t , die v?Jnden dat omgaan met; mensen-in-nood al.lieen htm ëaak: is. 
r.l:znt zo zeggen ;pij: ,r.ensen met psychische moeilijkheden zijn "zieke" 
mensen en kunnen /,ijge1:10Zg al/lieen doqr geneesheren "qëneeen" ioai-den . 
Ve:otrekkend12 -van àsae 1:.aY!f! acli'lfBPhaaiJ,,.de- opv.atting vi!frwijten •ze De 
'BatseZi,.er van op· een onwettige 1,}i,jze de geneeskunde 'te beoefenen. Hij 
is inmers geen gioktez,. Bovendien wordt beweer;:l dat Pasaaee U4 o .m, 
op hygf/miflcn. ff,ebieq. n.it?:f; beqn,twaor,# aan de eisen die .aC1J', e.en VE1r> 
zorifi-ngsi,nst;e i'ling !{es!f/e'Ld worden. H?:ermee Zaat man verstaan dat wie 
mensen met psycnische p,robZemen wiZ ~eZeiden, aich moet schikken 
naar dé. ,offiçië-7,e ziekenhuisnormen. Medische nOl"men dus. Op di-2 ma- 

l • nie:r zou ,,,e.n kwinen beweren , das: wie thuis Mnderen 'IJ)'{'!; opvoeden, aircli 

moer; houden aan de normen die gel.den i,:i medisch-pedagogische insteZ 
Ungeri. '7Jeen, en'k'eie psychiater 'zal: zièh ecl!tor in het openb@i, fot.
zo'n omn,jze ui,tspr•'aak Laten. verleiden. Integ.eiui.eeZ, de Ieuoênee pro 
fesso1>en -iH de psychiatrie (Baro, 8mJse, Pier:'loot, e.a.) zijn_ geken4 
al:i pt>agy,'e:ssieve mensen die pfoite>i vóor ee'." nieuwe benadecijig van 
'fJs.yclns'dh gehan(jikapte personen. Zij zijn de èei•sten om te 'biwe1•en 
çi!tt opname in een grote insteZ.1-ing steche« in uiterste noodzaak een 
goeds oplossing is. Zij tonen zich verder voorstanders van extra-mu 
mZ.,i prqjekten (,d.i. projekten buiten de muren van de imsteZ,l.in~), ep 
kl.eine -eehaal: en ga-întegl'eerd in het gewone maatiechappe i-icjke Z0even. 
Zij hebben gel-ijk wnneer ze dit beweren, want =t zich in hun. psy 
chiatrische insteZUng,m afspeeU, bZi_j.kt niet zo gumitig te zijn 
v0or ~ opgenomen pa1tiiliiten. 

:,HQEWEl. ER IN DE PSYCHIATRISCHE INSTELLINGEN 
MEESTAL EEN VUILTJE AAN DE LUCHT IS 
Een psychiatrische insteZUng ken.t 1Jeinig gez.eZZigheid, het sanitair 
is er dikt,n,:j'ls B Leoht-; de hygri,ëne beneden alle pe1:i ... Het is een 
soo:Pt 1:1eservaat. wadr n011din,äen pxob leemmeneen op een hoopefe "hi,:j s 7,
kam? wonen. Bovendien is el' vee Z te 'W§inig pereoneel., 
Voor wie ia zo'n siituatie het ergste: voor de patiënten die er-in moe-: 
ten wanen of voor het pereoneel., dat geneigd is "v,ie.s·" te wov;ien van, 
'& paiff~ten, '4Je ;Je ai?- e'lk ogenb'l-z.W. ·een kwacde awl3e'rl of e'efl lhepatd:~ 
tis:..virus kunn~ b12z0pgen? Geen van 'beide pç:tti-jen voe Zt zic7i ge Zilk~ 
l<ig, hoeuel: je natUU1'1;,.i,:;x. wel. kunt weimen aan zo'n toestand. Het ge 
cwenni}zgagedi,ag van de Ratiënte,n- merk '(ie aan hun iusteZ0oahei1i;, ondeo 
·'èlànigMid, angst voor s"bvaffer;, geen•·'intex,ease meer voor UchameUjk.e 
verzo:rgfmg, totale vervreemdi1J.g van 112:t ge1J10ne maatschappel.ijke Zeven. 
Het pe~s_cmeeZ kan :je niets Ja»a:l.i:jk nemen. Ze hebben de beste 'bedoe- 

EGELIHDER VAN DE ' IE :ure SlN'r-
StNT-KAMThl. - • 

A1s g~!fe,nensbe~aa-rde heb ik ;,,ian be~i,n
maa11t 19:76' tolt eind mei 197,7 fewe•,;kt in• !\et
psychiatries eentrum te Bierbeek. Geduren
de deze 15 maanilen was ik in het team van
de afd'e'!;.ing Stnc Alo>ia (S.•A.. ~ inge,s«il)akeld
voo11 de dageHJkse begel:e,id'i'ng van 6'5 men
taal geliandikapt'en. Een woor<!je uitleg:
mentaal gehandil4apten zijn ,pe,r,sonen di:e een
v-e11tx:!l'ägde on•!:'-J,1liilcke1,ipg hebben .gekena .van
11.un ve1."standel~ke en sociale vaa.rdighed·en.
Geestes-gestoorden kennen een stoornis in
hun de~j!n, vojlen an ged,ragin.gen; stoor
nissen aie bij teder,een wel eii:ns ~n mi~ on
meerdere mate voorkomen maar bij hen zo
intensief dat de 1111atschappij o.f zij zeH
d,it ni!et! meer ·kunnen ,opvaniten.

situering 
Hel! 11siêh:l:a•tx:fä:s centx:um Sin,t ieamd:J.as i!s
een ve-rpleegins-tellfn,g -met neu1."o-psych'ia
trieae diensten. De fnrichtende macht is
de v,z,w, l'rovflnciialaat de 13r,aeders van
.Liefde. Op 3-I d'eèembe11 1976 warell in he't
eentrum 598 personen ppgenomen. (In 1972
waren in totaal 25 914 personen opgenomen

fo
van ons land). lle·t to · so-
neels leden bedroeg 392. In se.ptember
'li9?,4 'fl\:t:en !le:17 op de ~32 ,pa1ttënte1J 314 
mentàa•l geh.andik,ip"tèn. 'Di! t 19 eeJ\ alge-

- · · er: bij gebrek aan aange-
P ei::b li;j ven mo!!l.en,tee;l.
o ..-,--,--~~ m..entáaL gèn;awddillia'P-
t eestesgestoorden.

~oons,itAtGltie 

Z.ingen. l.fáar öedoel.ingen en middelen s'taan ni.it in verhouding t:ot el 
kaar. ë}l & di,rek'/;ie? De !1,ireMie w-iZ 'l,/IJZ be:t,er, maa:o beweert dà:t; dë 
ziel<enhuisno!l'men niet ml~tt mog,eli;fkhe'iien bi<lckh. J'anmero dijs!> macw 
Witarom uxxr:dt hier dan niet; ingegrèpen door de dkaa.emische overheid_., 
14Q71t zowel. St.l'àmi1-Zus als Lovenjoel, aZs Kortenberg zijn akademiache 
z:i,ek.a,ihuizen? Yoe Zen gr.o.f. qr. Baro, hoq,fdgeneesheer van St. Kami:Z 1,us" 
'f!il'.Of. B1<yse, lwofd?Jeneeanee:n van sai:ve Màfä.r (wvenjoeZ) en htin koZ 
lega Pz:o'f-. ?ie1;wot v~. St.Jozef (J(ortenberog)., zich _~l!J.8 gedekt dpo,.t, 
de off1-cûtle z-z.ekenhu1;snormen, zödat hun p'l'o{#essief i~go 11.:i.it ge 
s.chaad wardt;? 
Intilsse~ 'krijgt 'S'teven Be Bát,__seU'er ecnter een schop vànach'tBP, want 
1ix1:t die man doet, kan og,en ope~ ... 

De woonomstandigheden van de mentaal ge
handikapten ziJn in het cent,rum in het ge-
heel niet ~eri.c\) i; ·op, de ~evo11ded!_ng v,an !J,un
z"·ll:fi-~tand:i.ghejd en ont.pfoo:Lin~. Men !ban
zelfs stellen dat ze niet eens voldoen aan
de :meest elêmen'trlre normen van hy,giëne.,
kom'fot'ti en ,geze11:llg'hetd. Ue,t mewendee,l
vex:lllij.Jif in páviljoenen waàrin ze in groe
pen van 5.0 ll' 60 man woi:den ondergebracht .••
lle :Lnri.chting en,rat techni,es ondetJhoµd
van deze gebouwen, wo,rd,t d·ool. de a;111ek a l!e
duidetf,jk verwaarloosd. Zo is de sanitai.:re
ui-trustfog ongelooflijk slecht. De toUet
ten z;I.Jn verste-ten, eon ,w.c-lgiJ kent men
en; b'lll},l<ba-a11 l)!la,t. Da afvóei:~eiilll'ï),gon zijn
zeer oud en tegelniatlg vei,stopt, Voo11 de
65 me.nsen die op de afdel;!.ng S.A. verblij-
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ven, z~j~ er in totaal 2 doµcheceElen en
lig~ad voorzien.

Men slaap,t ilm za,len me,t Ongeveer i1'5 mal)
samen. Om zich 's morgens te wassen be
schikt men pe,: l5 man over $ kleine was 
bak~ es ,met sptegel. .,Ool,( dil w.o.onr,uiimlle•s
zijn '!li!etts tnee-r dan, on•aangep·a,ste gtote
zalen., Pr:f:vacy is ne.rgens mogelij•I<. De
brandve!l.ligheid is totaa,l o.n.voil.doende•••
Dt,t :k& .een ,oppe,twl,ak!l<~ge. 'sehets van ® 
le~fs:Iltuatie zoals, d'ie. aan een ntet-pa
tient voorkomt. Weet dat 90% van de men. 
taai!. gehandikapten daa,l! reeds :Langer dan
5 j 8~. ve111b'!l!t,fJitt, de. gem1!dtl'e]de ve'i!b:L:lij fs
duul' Bedraagt 21 jaar••
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'i'i - .. 
medische expe , ,. ~ 

0p het v'Làk van de "mediese'' ekspe-rimenten
die in het centrum gebeuren, neemt de
med-iese staf (hootageneesheer a s Prof.
Bro¼''ftaro vap de K,,'l!l ,{!..) tn ·z~er 1beslloten,
le!ing beslissingen. In de loop van t975 
deed een geneesheer van het €entrurn een
gev.aarlij k eksper1ment, waarbi~ 4 licht
men.taa-il gehánd~l<apt'e.n van de a.Jide'l!fng S ,A,
ve.rplicht werden driemaal per dag zich
~en vreemde vloeistof te laeen inspuiten
dit gedurende verscheidene weken.
'H:i!j deed d~'IL gehee1 op eigen fn.f.'ua:def
en zonde'r- al de betrokken person·e_n te
raadplegen.. Het personeeJ.steam van deze
afdeU.ng richtte ~n notl\ aan deze ~eneei;-

1hèe'r t,;i aan het dl\g.e:Ujks B'estuur va,n het
Cent\Jl1\, li~t dróng erop aan dat gee.n enkel
eksperiment nog georganiseerd zou worden
zonde., vop,rafgl!andê bespreking met de
óet'ilokk(ln p.ersonen; en teams. Het t·eam,
vroeg dan ook om eens verantwoording van
he1t lopende. ekspel'imen t. be hoofdgenees
heer van 'het centsrum rich,tte<dch tet de
betrokken geneesheer met de- eis da't: d'eze
op korte tèi,mijn de resultaten van zijn
ekspertment zou ;publisei;en, zoniet zou
hij 2A.j,n pv~e:ven moe,ten sfapzetten, 13-ij
geÖ'i'ek aan 1fèsµltta,ten gebeu11de dit :i:nder~
ijaad !
Het verh.aal is ech'rè r niet af. Een jaar
late11, anno i,9:Z6 , Yit>a.ag,,t de fbma R. I. •r.
een n!euw g,-rtep-vaC?ein, te •Il!ogen t.esten
op een aantal proefpersonen, E17 Q.escaan
~,,,s na,uwe kontakten cussen de mediese
sccä!f en falilnaceutiese bedl'!!,ij:ven. Men d,s 
€eer onve,111.1ach t en zonde.l' iaadp'le~ng tot
dit ekspel'iment overgegaan. Tientallen
pe,Jesonen vfui de. afdeLang S.A. wat'en hier
!iij bet,i;qkkêµ,

geld te kort 

- het l!!Yen 1.n,Jle in.st;_ell,!,ns:
In B'Le rb'eek is er all;ês: een boe'rdei;ij me t
60 ha grond, een bakkerij, een smidse, een
beenhouwerij, "den toren" (dat is een soort

- het personeel:
Zeer regelmatig (4 x per week) is er een
vergadering met de patiënten en de ve.rpleeg
-sce ra, '.Dat gaat over de cnt sp annfng van de 
volgende week of ov~. andere kleine, zaken.
In de 20 jaar dat ik daar zat, heb ik één
of tweemaal een groapsge.ëprek met de do1-,c-er
gew,iaten. Normaail moes t; ik om de drl,e ,à
yier maand ê'ên 'Uur bij hem Romen. Voor de
rest riep hij ons als er problemen waren.

-rnedi.k'arifen c.en:
Ze ll'eb,b,en mij 1Ret van alles behandeld:
sput cen, medikamenten, e1ektro,,,shock:s, Ze
zetten dan een .spu ; op je kop en op 't mo
ment dat ,ze er e-:Lektri:cil.teiit doer] agen,,
weet je van niks meer. Nadien voelt ge u
rustig, je bent gek~lmeerd .•.

Eên van dl! argumenten die men aanhaaLt om
dit wanb~ee.r te verantwo9rden is het
geldgebre.~. Het is inderdaad zo dat de
p,s1,1di-iatde1 veel te .wein-Lg geld l\tifst van
de overheid,. Dat zou echnei: een teélen te
meer moe.ten zijn om Sllllen met het personeel
in alle openhe'td te dil.skuss!liëren over de
aamfènd:Lng. van de besch,ikbcare middeil.en.

• De direkd.~, ve,rmij dt echter angstva']ll:t.g
dat het personeel inzage zou kt:ijgen in
cle. boekhouding. He.t zou ai te d uide lijik
'bUlJ!êen dat; '1\et fdinI1ncië,e.l !beleid nd.ec in
overeenstel!ilirl.ng is met de wensen van het
pe.rsoneel en de noden van de patiënten,
In he.t v,ers1'ag van de O,R, 11.Tan '13/4/77
lezen we d,a,t in 19,76 mee;r dan 20 mJ;l,j oen
fr. winst wërd gemaakt, Deze werd onmi:d·
delil.ijk gebruikt vool' de afbetaling van
schu'lden; Men kan zich mi'ns,tens de v:raag
stel?J.en >of 'éle avbeiiail.ing aan een fre,rgel:Ljik
tempo moet gebeuren,••

1 JEF, 20 o.~R PAIDIENID ll'I ~T. Wl,LLUS 
'EEN E~S-VBRF~E©ER VAN KORTENBERG 

Jef, 3 weke.n geleden definitief onus'l.agen.,
ver-t!!lt oveir:
- e"en doo17snee-d'ag:
We verden elke morgen om 6.45 uur gewekt,
We sliepen met zo'n 30 man op de slaapzaal.
Dan -wassen,t scheren., naar de. kand,ne_ een
pa}tje tabak kopen, eten en dan met de bus
naat de Besche1m1de Werkplaats te Késsel-Lo,
Vroeger bleef ik in 't gesticht. Ik werkte

daar .aan de t.abak: tabaksblaadj.es gelijk
strij,ken 'en ,met de punt,je,s op elkaar 1e.g
gen. Ge kon ook kd;j t '1n dooskes steken,
of papieren plooien maar dat heb ik nooit
gedaan. In de ~escher.mde Werkplaats doe ik
hetzelftl,t, we',rk: in de tabak .
Om 18 uur z!j'n we terug. Eten e.n dan .;us
ten. Soms was er 's avonds verplichte
turn- of kook Le s . ~jen kon l<iezen wanne·er
we g1n·g~·n slapen: o,fwel om 20 uur ofwe,l om
h.45 uur.

- e.en weekend:
Mees•ta'1 liep ik wat rond , Ik giqg eens naar
de kantine. Ik kreeg om de, dril! weken be
zoek, Als ge ergens naartoe wou, moesx
ge de toelating vragen ~an den broeder, die
be,sHste dan., tk hem hem (geleofi ik~ slechts
ifän keer een toelatting gevraagd. Ik kreeg
ze.

,Dactaal< van pa-t!l.ënten in een ÄOgenaamde
sor.iote,rapeut:ts.che a,~d.eUng,

Een twee il dr:teta-1 groepen van elk zes à 
negen patienten, leeft samen op een afde
il.in.g. Bun dagtaak ver·te.ont veel o,vereen
kpmse mét d·eze van een s.eholl;er. Jtr ,ts
het wekdijks terapeutisch programma;
voor elke soort terapie is er een andere
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soort te,r11P,eut,; voor elke be,rapie, zijn er
l:iepaa,M.e uren•;, e'en pa·tl:É/n,teng,ree.p kan 1e
besehouwen als eep 'klas, met een vetpleeg
kund lge als kIasc tcut.arLs, He.t ~ogramma
ziet er ongeveer als vol.g,t; u,it: 2 ,x :J.,5
uur groeiJsp'sychot'.erap.:l:e '(vooral veor tn-
a tvid uele problemen), 3 à 4 x beweg,ings.,.-

. terapie, 3 à 4 x kreat ieve terap:i.e ( teke
nen., schilfleren, boetset;en, enz,), en nog
een paar an'é!'ere t:ecirap.J:ël!; 2 x 3 a,f:'delings
vergaderiru.en (waar problemen dte de gan
se afdeling aanbelangen, besproken .wor
den). l ir 2 ,soci:o' s ( samenko;nst met d! 
greep r,ond, t•yptsch,e groepefprobl!emen) •
1 x evolutiebespreking (êên patiënt per
groep per week); patiëntèn zelf s~aan in
voor de orde en netl:ieid :van de ,afdeliLng;
son!mige patflën.cen 'hebben nog een aparte
imiividu.ele terapie,
Be't ziet e.r dus allemaal ne,tje.s, goed ge 
or,gantsee.:i;él u,i,t. Elk ge>Joel op he,t j uiis~·
te uur; ied'ere terapeut verschij,nt op
het juiste moment.

Het per,soneel is 11.Tan goel:!!} wilJ. ,,
'Professioneel. tn toc.l,) •••

Er is die enorme kloof tussen c-eorie Erl 

praktiJ k. Mee,; en ·meer kemt IJlen ,tot he,t
inzicht d'at êïk "tre·rape.u'tisch fogdJpen"
het meest effektief en helend is in een
s'fèer van niedeleven, bezo,:;gdheid,, en ,;es
pe~t. EJ:i,m':'n.take m1enseHtkhe:l,d qus.
D<1a'r komt bit tet 1.einig van terech·Î. Want~•
Gij krankz.inn,ig.en:, siaaa óp de ,t,r,oJ!!
de wereld is gek geword,.en
kom uit je gestich1ten
hier is het beloofde ~and
d.e wet;eld :i!s ju:Hiile mUte.u
verolaat je afzondei;ing
kom uit de ·bossen
kçm uit je hokken
wan,t de .wetï:eiJ:d hoe,ftr nieil mee,i,
tegen jul~iie beschermd te worden
de wereld :i!s gek en waanzinnig
KOM KOM KOM 

WANT
hier vallen de bommen
hie'r sterf je. :van lronger
h!l:e'ii1 wo1Zd le ,p;ema,rte ld
h:1:eii: wotd't met lood geschoten
h±er zijn de schietzofrenen
de generaals en de p,re,sidenten
de Ron,tn,gen en de goden
hier zijn de
mo.ordenaavs
de man;i,11kk.e;n
de psychop·,;rten
de :veelvraten

hier wordt j,e. verwoi,gd
t h>d!eii stl;oo,~t men vet.gtf !in je eten
I hte'l' is de ang1>t

hie1: mag je met een geweertje spelen 
hier i-s de ·dwaa~heid ,tcoeges,teen"

Gij krankzinnigen slaat op de trom
de wereld ds gek geworden
de rollen zdJn omgedraaid
on•t•ruim d7e gesl!!l.chten
voor de enkeling, de paar mensen
die zich tegen de wereld willen beschermen. 

~Uh "Gekkenkrant")
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er. ia d'ise afsts,n:d russên per,@011ee•l •en pa
t:1:linten. Br is dat g:r;o1!e pen:on-eeillsve,r
loop, Er zijn die vas1!e uren en plJ~atsen.
Bn al d:le andM:.e patiënten me,t hun mo8'1-
l3!jkl'l,eil,en en a'ägsten @n hebb.el-:Lj~ne9el\.
Er is die pseudo-demolcratiscl\e sfeer dte
zwel bij de patiënten a'ls Mj het -ierso
~ell ,wolillt opgel\angen ~,én ,man, h,oog.s,t.ens
twee bv., bes:J!ist naa11 welke aEd:eJ!-ing een
patiënt mo,et).

•El' is da,t lopecnae •ba~ w,el'k "an ce t:.e,r.a
peuten, zoél'at· 5.ez'orgdWe'ii:I·, l!espe'lc,t en me-
4,eleven niet KAN groefen,
Er i~ die ko.ei¼!, a!s.t:l!J'deUjke en gestan
d•aud:Lsee,rde opname ~an pa<êiëni:en,; e~gen'
ltjk is e'r niemand die op dat moment spe
è:l.aat lll8't jou ibegaan is.
E'!;, is dll!e ,onts'ltag- en opname poil,i~ek d,!::e
voo-calJ doo'r d\J!iist!e~e motieven wordt Inge
geven. ae raad, maar.
Ei) 1-s he'.t ~d.t ,d)i,t zeHmoordpogingen ,soms
hee l, a•anstekeli.11< w_ei;ken, op de andere pa
tiënten van de-ze•lfde äfdeling~ wellicht
o.in'dat de ,p,atiënten meer met "elkaar ve-rbon
den zij1ti' dan meè he fi pe11sonéêl.
Ik wou alleen ma~r laten a81).voelen dat een
akademis.ch hoo.gstaande behandelil\g van men
sen me,t ~'siYCIJi,i'sèh'.a' moèU~]tl$hé.den•, en d,:lre·
strikt medisch gedekt fs, geen garantie
bi:edt 'Voor, een be.tere behandeling.

~EL, 1 JAAR VERBLJ;YEN IN SJ:N'l'-J0Zl:lF, 
K0~1PENB'liRG.

l:11,1 interview over,:
"-lh :
In gt e'lke pa•tiÊint te mak:en

ens;ysfee. at systeem bestaat
m.ogeli~ een (,token) 'te bii- 

n kaar t e·dercèe-n he·ef't.
r goed t s eenen op de ergo-

,g-ingste,Il,apie, e op de ~amer,
s,t:ip,the<ta aan ta.fel orgene., ve,cg,ade.-
ring met de dokter•.•
~àj'ineer je op 't einde van de week vol,doen
d:e, "tok'ett" heb'~, ma,g je (!)p weekend, ])at
is van zaterda&.14 uur tot zondag ~luur,
of zondag van 9 uur to,t 21 uur.

r: 
iëntei:i en de
bedoetini.1

over z • p't"aat. Er
urlijl<; n (lacht). Ie-

' daa,i; naar de anëlere t,e gap.en.
0p ' e l<i·l?fj gt ge uw 'bok;.e iin ''ü is
afge Uacht nog wat harder)'.

- '11,e_t
ne 1. ging het heel goeá. Th 
ge ik wou vap mijn leven
:l!e 11JJ.s,,,ze <111\ voelen, vaO-t.

gen ·komen me bdnnen-
kort eo o •k sp"t'ing b'ij hen thuds

- de,
Ik •ha ikatl,e. Ge 'hebt e!'." geen
z4ilèn t t e.Lnd1!gt. J;e, wo.raltl er ta:f-
li~nke I tt is daai>b!j een ul!t-

3e ~rijgt natuu · wel veel
'èJ z:ile~enk;11;s en !tijrk'§f'"on'à ~'
t 'hê't geld foch r w <tak-

Een k le,in bez ke uw
l<oi;,t< ,ceeds in g O .n
et ge nog niks gd e11,

·Bij e p,sychote,rapeut is het. h!te • at is
m~er een1 ve,rti;ouweHjk ge.sp.rek ever .wat
'dli: belang;riij'lc, v,tnd in mij,rl leven.

r dan nod,~g,
s. • • ien t.erug aan

de maats.chap,pij a n, Iè PS),1Cn:l.at11,fe
is zo,'il ]?'èscb'e,:tiin11' 'l!d,fe' ge-rarubt e>c
meer en meer aan , de 'stap naaar bu!-
ren wordt g,rot'er . er •••••

ing:

L.D.V., 0.NZ·E BRrnFSCR~LWER VAN DIJLEPAARD
J', !JERBT!IEl!IF 'FWEÈ ~fi\!AN,B >liN Sî'.i{lF-lC\M:JlllbUS,,
8-IERB't!EK. 

•Relij n'ad h·e,t ove't zitl:n e!i:vadn:ge,n met:
- zijn psychiater:
Met de psycniater kan j,e geen inenselijke
r.e1ach\1.e c;,pll,.ë>uwen•. Er i,s geen ,v,r:Lendschaps
baselis. Ril h'eeft het steecfs ové·IZ wat jle
vroeger beleefd bent, maa,c de toestanfl van
nu wordt n·:!!e,t bes,p-roken.

- de cerap:i;ë.n:
Je wo,rd t ged'Wongen de terapiën te volg_en•
Ze ·zi:'j,n rtdn.de,1;.ach•Mg., ib:ir, \110,t k.Lei een as
bak mllken. Deze tei:apiët! p.ebeuren in, grote
gr.oep : ,dit geeft je een d'eprinJ§Orend gevoel
aJ:,l(e, pati'ënTuén van de ll,ns.teU:Ln'g ,sam,en te
zien"

- de ,med,ikamen,ten,: (,110.o;r,al Yl!l'!,;'ul1l en Haldol))
J·e ·wordt efli'oor bedwelmd. Je v.er'lie,s·t :Le
de't'.e realitei t.szin. Je verkeer,t in een
droomwereld. Je bent geneigd om heel je- . ' . ' ''( leve.tl' in de :l!nsteHin'g te b'li!j'V,en omdat;; je
door je opname je werk kwi:j t ge,raakt, er
is g,een coeckomst:p,e-t'spektief meer i!n door
de in/i'dfäa•tie word-~ je al:fe ,wee,r,s,Nnd on•t
nomen om de werdld bu~ten de instel~ing
nog aan te kunnen.

- het ~samen) Jeven in d_e inst\llirig:
Er is geen kans op prive-leven, want je
sla·ap•t op k,amers ·van 6.Elet ontbijt is ·slecht.
Je kunt niet pratren met de meeste and.ere
mensen, hoewel mijn enige positieve erva
ring van mii.jn opn_ame j u,i,st ligt :Ln net
(ze,ldz,aam) 'l<o'ntakt_ met enk'ele mede-pa,t.:Len
ten.

andere ps·ychiatrie 
De '27ste januari ra•akte plots bekend dat
de unief - bij monde'l8n rektor De Somer -
hem voor de keuze plaatste: de Passage op
ge,v.en· of ànde-rs orftslag 11emen, a,ls· P,t:of.
De Batselïer wil het ene noch h'et andere
en weigerde een ancwoord vooraleer de Te
denen op papier .zoui:l,en st;àan.
Wapt daar zit het zwak punt: De Some:i; en
supporters kunnen geen enkele eYnstige,
geldige ,i:eden opge31en voor h1m chantàge.
Het is heh gewoon een doo.17n in l1ee oè~ da·t
De ~atselier er andere opvattingen en inge
sceldh,eid op nahoudt dan.de "normale" psy
ch:l!afiers•, !i(lie genee'sh.eren, van, opleiding
zijn, en bijgevolg mensen met psychische
problemen a.ls "patiënten!' zien,. die je
,pillen en sp,uitel) v,oorsc-hr,ij,Ct.

studenten in verzet 
Vele studenten reageerden dan ook ze~r
vcron't;waaroigd. Temeer daar Stceven b.el<end
uta:~t als erèn symlla-tieke prof ,d,ie zijn
studenten weet te boeten, en hen lee1ft
nadenken zonder kursussen van buiten ,e
blokRen.
0nml:ddeHtfk wera eel1 op.en ve1.1gaderiLng bij'
eeng_eroepen (30 j-an.) waar hon!ierden stu
denten onder elkaar di!.,s¼u.ssiee.:den wat ei;
dd!ende te ~beµr'en1 We 'l'ladd!!n u~tgF.?v,fst
da.t, als Steven geen, ontslag zou NEMEN,
de 1(UL een speciale tucl):,ll:proceaure ko_n in
zetten om !loch Mg 1>n•t.sJ!'àg t.e ISEVEN. We
besloten kwasi-unaniem te be.letten dat die
protiedure zou st.ar.ten.
We onde-rnaml!.n "er,seh.l!IJ.1end·e a:ktiies om, onze
zaak t-e bepleiten. Deze1fde dag nog 'trok
een honder~~al mensen naar de $allen, waar
ze De S,0111er ,naa-r z'.i:Jn p]iannen en z,:1:jn: argu
menten pots:ten.
Ondertussen werd een pe~skonmupikee u~tge
geven, hee,f,t •he,t ki:antei:.,, ra!lio en tv',gé
ha!l,ild, en w,e,rilen 13,llre s·tu't:lènte.n <\oo,,c pam
fletten en vergaderïng,en op de hoog.te ge
br:acht. Elke w.eek maand,ag kon iedereen
'l,).aan ·''t:l'e oenitt,i;al;e, ö'i.j:eecnkoms,t,en, komen om
de stand van zaken te horen, en demokra-

·b te besllisse~ over vendere likties, tiscz mee h •
d h t duidelijk dat wegens et sna ... - 

Zo i,,er e eilal te-
lle ptlO'tte·sJl - ook p,t>oJi,fen waren ve,, '" '"'

'h 
aneuver _ bu.t-t!'engooil!en n,,.,e,~ ..,ee.r

gen ett m d' KUL evo-,haa16aar was, S'tilaan aag men e
t 1 de rwchting v4n een soo~t kontro-1~f~:!ts:l1"1!, die, 'toez'i;ifüt zou houden op
de akcivitreiten van De Bataelier in de
P ,rs s<age• ,,. ,l:le. med,:1/sche c Jean ven ,de un,i/;ei w~·• rijB•l! se 
dat die kotmniss:ie bevo1kt word·t d'oor dok
ter s-,psy~hiater;:. De B·atseliler wfil niet

W'E!,ten van d,oktre.is, d•;jre ,voilg~ms hem cmbe~
voegd zijn om zijn psychoterap:f!e te beoo~
deilen omdat die niks te maken hee,ft met
genee,~k,un:de,, ma'a'l' ,we'!! m!Slit mens·e'Lcf.j1ke re
lat:1/evorming,
0p·de ALgemene Vergadering van 13 febr.
bepl!!,iilden de s ttii,en,ten h,un houding !Ln _deze
kwest:fe. Z'ij sp;releen zs'l:cn uft tegen El:.KE
VORM van speciale konti:ole op, De Batselier,
zo,Jang die ,opl< n;l,et ge'l.dt v..0Q

1
r andere proJ

fen, die z-'ich b:vb. bez'i!g ho.uden me<t1i'i!M
tair onderzoek, kernce-ntt'ales,, bankben·ee11"
pa:t'le.mentai:::i:ër p'f minis•ter spelen, en andeir
fra11,is. tl>erd'er, z'.tJ'n zi':l ook tegen e1ke
tuchtmaat11ege1.
Na de ver,gaderqg crek\ç."en zo'·n driehonde11d
aanweztge,;t, waal'ond1et' een de'l:~,~11,tt.!t "110
Gen.t, in betoging naar het beg.1cjnh9.f., wii;ar 
de .Mèademische Raad over het geval aan hef
Beslissen i,s. ll!,f va,stb·eraden aanwe,z,i,gh,eid
van die delegatie heeft ervoor gezor_gd
dat g"é.én onrnlagp.rocedµre wordt ingezet.
Onde,,r, diruk van 2 400 ovè,rhanJ:l':(.:gde p,c,otest
handteke,;ûngen, ts de Ra:ad tèruggekr-abbe!à
naitr "ondei;nandelingen achter de sche171!1en
me,,t ·De )latse'lie,,c",, om een kompromi,s uit t,è 
weYken. Di't ge),eur•t in liet gehe,:Lm en we
gaan .pas op 4 maart weten wat er van is.

EEN DETAIL TE ~ER?
wets~inkel organiseerde v.an 13 ~ot
l 7 februa'I!.i een wee,k over recrht~
hulp. Op ,!'4/2 wa,s, de H,lm ••tkec j,lástt
detail" gepland, isebuuru bá.j Sma1-
fihistudio te Brussel. Op het La,at
:ste ;ggenblik w:e,cd de voor•s•te~'L:i!ng
eboykot deo,c de Le0,<vense bioskopen,.
omdat "er reklame zou gevoerd zijn".
Er ·s'chijn,t tHlmè1ijk e,en rk,ontraik,t te
bestaan t~ssen de b±óskope~ en de
verhuurfirma: films die bi'tm,en'ko,rt.
in de zaJ.,en ko,mep., mogen 'Qii•,et ver
huura worden. 0-ok het make;n va,n re
klame i~ verboden.

IN A'l'füE SmIL'llE
Het stadsbestuur zou van. plan zijn dé Sil.nt
Geer,trui abdij en ,he:c Kollegium T,rilitlgue

e kopen .
oor d.eze(en andere?) a~open is op de__
eg i n.
e d t'n nil!jä!•ts (wee
ch op · ..02 dus voo); de be-spre-
ing van
ok het

Vl a•mi, n g ,::;-:~;:-:-~i!;_.,~~~~~!E 
het ocrnw.
"-'=====' :\,ul'l.en ,'Olie P'la,n-

emeeh\te 'l)roken
worden?
Schif,Eing;syra,11,g: Ro,e~o ?, 
"Ik b e,n voor de herwa
he

Voor

SP : SSIES
,D ·le,s ,,. 'l: ' ,,aa'?l>.n, e,ok d,e geinee,rt-
ze e en Va<n de e'ppos:1tie Jiu.n

kg ben, moe,ten er hlij·il<l'baa,r
oo aan ge.loven Ds,iies zl ·•n .. e ,::iieiesc,e ~oin.m,ïils-

. t l Yeeds 8 nov~m6er 1977nie ~eer ~ame ::---,-~-=:.;:.=-,.:.,;::..:..~ 
is et WCYk gen en. ~oehtans

ln u:Revue" , 
Le ' magazine voor Groo~-, uven wa t - •
hl:,a,n,We' ko,~o:nt·a•n,:! e-en matag,d,eH.j:k
Sprocke ., h e , ~en. Scl.'he,pene • s . ad 'Z l J n ,_ . . . •dig k,unnen bi ~opiJ ;n1et t>.j-
lB,fcl,e ,11 V.·a,n s !ima nnenbT':'0·~ e n , o md,a u l) e
niet aan had e,r ~iJ]n goe''.'dleuri& nog, 

gegeven.



Veel, ni · fm3e ,Zeae:l:ls d:,,,"'t keer. S'traks 
Btlf!ri,ii~ · e 11re<H' d;trJ de nego.7, 1/Jos.s~' ~ 
medeliler dèae ·kran't. Maat> alile. reak- 
,t~,e_~ u. m. Vat b_etekehif; -~t: "Het 
'tn,ftep L!0i'Clt. Er, meel'!. Vl'agen 1ilê 1 
we ,echt niet. 
Laai: f,k, •maar beginnen met de ichte Zezeiis- 
b~en, want we ,kre9,en 00.k boel. sten- 
c-z,_~';t'{}e& en omzendbrieven 1J'i di'ê hier 
eigenl.ijk nie.t thuishoPen. we zuiien 

•,oocw wee:v '·s çmsè?joed 7!äilf , ..•
Daár , Wè 

f; 

!l'e, , ens eiqn ·. rl%fj
kom, 'begin. ik me v Ujk op te w:ûnden 
over liet feit dart Aaazi bt..j de 11aJ11'eg 
van da't :rond' "nws" de fie,~evs tctààl 
ove,r ·het ho0,f'd hie, P·.iiert,, 0f ni.~ mz.ien 
ái'§?n miJ,schi'én? 111. het t:läirr Y1?rksl.i-jk 
l.event1gevaar'lijk ( eel- ongefukken zi;,~n 
daa» at ge'bè11.lrd,?' .A ' 'IJ er tftech'ts enke,Ze 
;:ouden zijn, is dat: werfketijk ,een mirakel!) 
'Muw ~roetên ~ fi'e>t:se'l/.s daar e.igen 7Jv-jk 'i>f,j 
den? Langs de kant van ds. weg? Of 1.n kat 
midgen van éJn !\-Van -de 3 mjva~Ken, tot .. ~o 
te è,:,gernis ·,aan 'Vl7n de automobi'listen, die 
~erike t -oz.'le§l hw,:i· dqar gepJ/Jl'lllitdreexid; is? 
Of mo ;.sschi.pi op <iat 21unn.e wi,ti;J:e 
U.lÎJ'l,tJ o.oit' auto's is het: e_it' tvom,,ms 
nieit . "tip• e~ iie_ey, karte 1:1.fstand 
?'lle ó · hi l.lende auto' f1 e·l'l~aar 
Kl!Uts 1,iniçs '/;,i!'li: p·'lietse iifxrg 
h ie 1. recht» fili.Uén áfslaa11 en omgekeerd 
' cl . 'f,i,ey'/l6'1JB "'/let@ 

g laJJ zaak. a,'el.'kins 
s.s.ee:u, he ;n om b{;j éls 'J?,,0 U- 
ilë;h timgen . _gen ·over. Jioe · het 

eig,6!1'lilÎk mo,pt TJ1€1t 4e fiets_ _daW',·. Pot nu 
'toe b'leef df;it nog maa» ai//{ii,;Jd 15i:J een gé- 
8.acht. Ik vraag me af wat a~ 01:'(fanisaties 
8i:e v/J'eh 'j;)eg/vgil0.uden mev fie'tspqdenaoti:ee 
e .d: daar v= · en.. l>i.t moet toch !JOOP 
hen- 0ok.,,een doe i zijn,. Ik hoop 
dat; •hierover o ' 'Ji.e2 kàh veiJ- 
s,c7tij}:1eJ1, in ''Il ,; , 1;1Wlt 1:e:r s,Zçt 
1Xl!i' i'ekefiimg, . heel Eeuoer; daa» 'l!egeï- 
m<:rt;ig TJf!!OPlJ-i;,d. ScY Ue'I'tm komen 1w ze.1,f~ 
dàg$1)i, :fl?s MJ!z; jotrJ/e 'ueven ~=gen . ~tûOon". 
onv.eyantwoot>d wat heeft t:.qngeI!'l,cht;;. 
/telJ'· vl!le i g;z,O'e/1 1m gee!f miJfj Tll(la'r' 
eer.gt e~ fijJ,fJqpàd. 

Mia ,1Jlii,erinc11., IJ:;euv'(Jn• 

we~ ·h Jje •dan ze'l!, eer·s~e
.uit:llk , t Qnderw even.
,We . • !lrS,te!I.. l/l',11 t
voo efftjes en ~'jä ven,
d wenst, nou9en edl

Op ~d4« 2 ffiµJP •. {j1.. '!kol:~ 11 de , afge-; 
vàa.tliJ:¼alm vàn de Heve1•tese Wigktlp,ortrraa'd 
~ be~sle&m. "'/fiez~" is- eohte» een 
eUfémisi/fisdlw. aandu/iJ&fng, '{J,fJb 7J,ilken _voo:1' d~ a'k 
tiviteU waav,poe de kJ.1JDP.fgev~r;gden ,z1-oh 
Mb&ri f(e'l;e'eftà, .zes Vim' cfe. rie,g;ên vep'lçoz-enen 
zijn nt; leden van de SAVJ.:0. BuiJ deze ve~ 
,kiezi,ngim . ~yden voovbe.reiqi? _ ae SAfJ'Q~, /e~ 
(Jl!Ote v'ere~~ met een k'l.eme men,tat1;'te1;t, 
qp'titst13; zii;a:h op ip. e:~ rpoot a:antaî, f-z,_t- , 
ti·eve- verenig'inge,n trtiiiet a:Z'Le_en per s~ov'ttdU-, 
bvb,. ~f~Ung, t~féle'l,~ng, 't..i!nnvs, • .:. • 
ITliulP' odll 1:nJ1men aè sp.ovtt&fdätpil , Dl;•ze Q/1
de:,oqfde'li,rvJen zonden J!wi afge,vpard,1.gden 
naa,p de vei>'Tii;ezim:gsavJm'd, ®dlW ~t m0~to. 
"AÎS men, met vee$ is, mo.e.t men n1;et spo:rt1;ef 
ziiJntl. SA v..r:0 was >a,ZàUB ouet>-ver,tege,nwoo~ 
di.gil.. " " ~;:;. ~ i/f;on de diverse; _'f<.l,ubs vo0z:aJ 1~; e.w•- 
dii!iáturen schi>ift;wl-z,al<. 1J1ez>den 1-nged,i;e/'fd 
en dooi- de ,we:p'kgrlà,ep ovePeengekomen wa~ om 
d6 § afgevaaz,d'i,gd,éh 0!(dè:t> dezi!l 1r6 te k'lfe- 

syn, ~•r<d cipor, de 1u!e1- :{"liae1:1a e§11'1 ande11e 
pfeaediJJ"e doovg.ed]?!ffe.t d,;mk zij ai,jn meev 
êlePheid. De ,vo.0v11it.tiw, aekvet(,W1!s,, opde,r 
voom~ittev 9n pe'!ini;igmees'ter, Wl31"dén 11,·i. 
r,echtstveeks. iwol' de aZgemene vet1gadeitin,g 
ve'l'Rózen. Op de-ze p:r00edl:à>e was dtiêen 
S'AVIO voorbereid. ~en li.eu;ie dus 11an ,9 
mensen utt aJ6, macw ;i;e ~ens i'lè keusa 'Bt1ese11 
1 kandidaat of niemand voor de funktie11 
van vqpvzi,\t1.e,r, 9rl4evü.0Q11zitpe:r en ae7<,rie, 
tai>is. De H.eev It.iaans 'VOnd het op de 
11e,:t:1,gaderi,tig, Q()'/(. . nog, nod7lg men,.s<m ·uit i:mde 
ne ve:z:enigingen· voor te steLl9n vóov 'di:e 
q,estuuvsfunkties ('Mch -q,:fiSpl''(lken_e,),. 
Hee'l ,wat verenigi,ngen waren ver,0iitWCUîj"~ 
digd en voelden aie1t door, dergelijke {!llO 
ve ma_n,ilpw~qti'es vn de hoek fJ,éduwd. 'Wid· 
vvagèn. om, af of kat de Hevevl.ese spoPi 
tiiéreli~ t!fJ,?'f. g,0.e4e kopït wieep één ve1>.eni 
ging a'iah op devge l.'i;il<s inan.fäv een mono 
'B,07-iego.s"i ti'e v~tJ!l)9rj;t;. 

ll,e,t be,stUUP van de [lever,]:ese Zti>erup_ert!~i0il<l{J 

Demokna;t<Î sohe(?f verkîezi-il.ge11 in dè Hever
llese lil~ j,R:spor·tra~él

Den Ge ijl eJ~ila r-d 2
Van S. Vi,b9r,t,; geme9nt;e'l'tlaàs 7-id ( B$P), ontvin. 
gerf we een brief {ié/s, eerste p0cµti.'el<e,r,_ d1:e 
bns scn:;ijf't!), waaruit moet bUjken dat een 
en ande:r m de "Genre.mtezm:rat" van Di{/;~paqr.d 
2 Mjui:st of~onvoHe.dig !Jas. Zieh1.,~'V z·i,jn 
essént1.äZe dRm9vkin«en·: 
'( i )5Óp' g,. 3 wo7"dtr in ee.r.i R.a'4er1tj'e ge:z"'ègd .~àt 
'erkende j9ugçhui~en en j~ugdaJ;eZie.vs U'!.tge 
sZote11 iiÏ)jn 1Tan tdiû,agen wor JJ/!! ll"Kin({,skostei:;, 
r.,éi, toe Zagen. ontvangen voor kat bi,.ji.lonen van 
vel'lgadeit1ingen v.an 'he•t Jeug_dprwZerr.ent, 1 M(rn 
zegt echter niet dat di't? èen vaovstei is 1!~1
he 1, Jeiw.dpar.Zemen-t, ómdat ped(ie Ule, ~at.~10:t>1.e 
e~ hoge· staatstoe'tagen. onwan~én, d1.e äé io~ 
kaü;,e jeugdafdeUngen niet kunnen bekomen. 
t'2,)0p p.2, gemeen,tevaad W/12, betreffei'.àe 
het: betqe1-agi11gs~sfäem voor v.e:renig;ingfn di<1 
lbi:'t'lrm llow,ièn óF ve'l"/'!ouwen·. liet was l'lie:t B. 
Naàsal't - vqor wie ik·aZ'l'e ac1iting en ~vde 
ri~ 001> - 'tl,f;ë 1néenàe · dat; k,1,.,n}ne verenig:ing:en 
d.OOP dit; stèlflel. benqdee?fï woriien, ~ we'/. 
$. Libe'L',t (.,8$.B) 8.,ie ,äri,;t, aei:. MeJ'I raádp iteg,e iJB.. 
no.tuZen van dè geirle9n,te.raaà ( p,,. 1365) om de 
( gewi Zde?) ve"g:i;~sin;g: van 't [lijZe,p,aavd vast 
te s'te'tl:en. 
( :HE.in ;V'an de .medetilel"/;<et1s v,:;zn, ~iw knant heef~ 
zich bi,/ de· 1'ifeugddiètist" op Hèt Leuvense 
stadhuis aangeboden, 0m b:ijkom,enéls inZichtin 
ge;n '/Je 'bekomen ift'<zakè sub'#dië'tiing'sstdse is 
die tijdens i1e gemeenterw,zd V<l?l 5/.n be.sp110- 
kert we.rden. •Men gaf 1mm de ju.isM fei 1fe,1j, en 
informatie. Toch ?JJemi h<Jt, mi.da.el gevonden om 
de s/t,iuiti..e CO'jdevs vo0JJ "1:e ete.L1-@ in 1t;. 
krontjg;. en dit ondanks net fe'i't da.t andere 

.me~we.vl(.,e,r1;1 de pe;t;'Vokken "jCUZ'/1,a'l.i-Qt" afge:rq: 
ciJ?ri' he1i&n dê zaWI op die wifjze vaat> t.e stel 
Zen. 
( 4~ Op p .. 3: Sivne,nl.evingsopbow.,. U ve.rwi,jt mi,j
dat ik, al.s !(,,id v.ari de R~ ,vqn Bene'flr van 
he'!} Il Lituvens Op1Jöuwifi,k11 ren niet van It Lanr 
pe~ I) niet 4egen 'het toekenn,m' van een stads 
toe ~af/.é aan • e samen Vevi1:1g,sop·bot1WWe1•k1m 'heb 
gestemd. Bl.i:jkbaar kent éls vez-s1.aggevev nog 
de gepZogenàh!3dèn van d,@ g~n.eettt~oo.dszi ttin~ 
gen 'nie:t. AUeen:het f@it dat mr?n zi.ch ont- 
hol/fl,t p;i,if e,en:, ·ste~r.H?: - We~ d , · · · · - 
däcm doi>r de, vo 7A:atZ.i'ge USP-fi: 
àe ~ " · · ing te ve 
me~è'e iii om n0 ' 

. . cit>yl,q<en ' . 
;f/J},ge if~votg~ ppoce4ure. en 

' riwc. óok VQÓV de ste ' ' unt 
n,@e• ons, o.rrg;enoegen geui • 
· co i tegtl. de ondarJ;inge 
n.,, $ 3 0pb0uwwe;vke1:1 -,'l:t he.,ff 
naast zien heeft neePge7,egd n · ~ 

e ,,,ns:t.ant:z.\e een an&;rs 0su!,a~i •t,,,ï;ng 
,vqçrst t 11,k dállrovev e.-peitee'V- 
de en ken Veit.'dsdigde, liáeff d(l. 
vètia•Z geh.oorà. Èen, ont:}i'0uo:ilttg 
was hier O(ASC. omdát 1) he,t ons de kans 
gaff,· n0gmqa1J!s 'l;e pioit@te,ifefij 2~ w:i!o' de ,.op 
bouwerken #;f)ch {!Paag die w l.J<eme bttto.e 1-a 
gjni tq,wv.ien~ o.ol< ai i's M~, min~r drm v.0.0i►- 
zien, 31 een llneen "-st;9m, ons v.anzel,fspi'ekend 
i!OtJ wovde,:, aangelûl!even, d'0op di.e:genen d,ie zw~ 
op}bêj,pëh a7,s voovstanders van cu, 8'alllen 1,,rzviii'ge 
opbow,x,!ezik,m. 
Anl:woor'd: (:in déZ'e1fde vo'.llgo:ttde1
{ 1) Ald,=r4 •met g:èze <toe!liieht~g
(~,) Zowel Massar,t a.il.s Uber,t maakten opmerkin

gen :l.n dezewfqe zin. B!1:il ,he'); soh)!ilj;,ven V:an
·net ve:rrslag beschikken wJ.j natuurlij1è n.iet
•ovei, ,de motuil!en (ten,;,:Jtj de heer Li,ber't. ons
die voor~an· kan bezorgen?)

(3•)N:!iemand heet,t 'doh vooiia:11 op •de jeugddienst
aangeboden als- med'e1,1e1iker o'f in naam van 
"'!lel! 0J,,;j1lepaard~ • We!!. z~~n ,er a'oh:teraf kon
takten ge~eest· waaruit bleek datae voor
,;itelli,ng ,van a-_!lken i.v. m_, lfedibe11g, en de ,
substaiieaa· van jeugdaktivit:e·~ten ondu,j,del:tjk
of ze.ilfil on;jud.st was. oaa,rom volgende oill
fers nog 'sop een ~.ijtje:
a1 Toelagen jeugdverenigingen

'"'16: 1',,.1Ui6. i150J' begh>.t!,llg 1 7/1,, '1S'O,. 000° 0

b) Toelagen jeugdaktiivLteiten
••;z6, 175,.0Q.0 beg,iio.ti.iqgf''7,7,: 100"000

• hierin 1-1as de -toelage aan Heib,e.rg, begi;epen~
• • de t.oelag;e aan Hei1'Jei,,g yd.,e!I.,, :we,g I er i,as tWe1

onder- de bst werkingskost.en 380l. 000 vooJr
aien w.oor verWi;!rming1 MerliehtLng en onder
houd,, waaisvan He:l!berg1 180•. 00'0 t:wug moest.
betailcen.
Bij de beqrot:lngsw,,i;jzig1-ni;j werd er Hi. 000
V,ê!n bi naar a•) ove,:l!g'3h8,i.yeJ.d en 60. OOI;) naar 
i,en ande:tie post (niQnitoiien fpeeipJ:etntje!l) .

( 4) !!),r.el'. ~eplogendheden en hun QUt l<iln o,,.en di,s
l<ussd:'ibén. We nemen ,gi,,a:ag aan d.a•tt de 1ho11,
fil~g van de heer Lj,.bert verantwoord is en 
we kijken ail •ui,t n-a;i,:12 ~:Ljn 1!,uss:W1kom,s:t
over dit punt ,bij de bespreldng van de be
gpaç,iing ''i7:8 ~J:iij hèt "ersehî~nen van èli-t
nummer, reeds ·aoht;'l!l'X' de rug1 meer daar
o)J!er lim ons volgende l)lljOOler! .

En dan de m en vieven: 
Het Belgis 
tugr 'lé!fl Bo~rguilba
De b1.oetlige onderdrukk:irtg van de 
24' w,>en~s1;a:king ,( mee:v dár{ 4a do.de /1lli- 
houà.ingen, 350 gewonden), uitger: . . . !V
<(ie, TUnésj,sahe eenhei,dsva1cboxid Ul:!Z,C,, hfJ.ef:t tie 
Zeiî tÛI ..w,e =ii vçni het "zonnige en gás·t 
vz>i,.je !I,.ne$ië" ·,½ven ken}'len, De stgkin,gen en, 
'betogin:,gen 'g/MlU11bnde• dê 1/)6.ek van '22'-29 · janu 
ari zijn een 1,ogisah gevolg van dit steeds 
toenemende uil/:buiti'i'@·doot> eeh iJ,oo~ta•'t f~- 
lies en v · '. g, î,an, dE PlWOlking. 
DG!, r-irrti~s · e. . ~e,L{~,, ;):ie• 
~ze feo · • i 1louàt, steuiît 
op le.gev er, ,PO êi:t:i.e . , 
fvi;j ktfii;en êîaaro.in vd1.gend feit. aan: 
Sil';lás lfykel,e wekpn volgen. 3 Tune.mche offt 
ëièPen~ 1.uitenan:'ten &OUADEJB, MAAZAt!UiT en 
DEn<I te Bevei•lee. de opZeidin9;, van onze Be.]; 
gis>che, KRO ''S' en 'Bit 1~'1/t · ~.t 1<.a'dèr ili!V'I 'een tlit 
wisse ting. Wij prot:estez,en tegen {téze aan 
we,zi-gheid. 
-Al.s woo:rdvoerders va,i he.t Puilesi:~-che leifer 
{,;;ie :J~U.en· w,e i IJ<Îiet ,·de s'be ge- 
s•w,urli, neb&n) kunnen, ra hun 
o[il!attjngen onàecr> o.nae .. · :re.id.en en 
ee'ft '<1.e'e Z van dè groep Elen. 
-liet; B · · l.egeP mag niet dienen al.s 
":r??Jll:e· tnwri"' voor vreemde, 0ffieie;ven 
di:é h s in ·- àe onde1'il:L'uk- 
k:irtg V<i/:l< en. 
Wij dez'e pen hier niet 
og hun , ~,iifn ~,Ed 4-f:'iirto/', te 
worden , vevZ 
Wij vevl.<ingen ,ddj; eZte Z~ge;ro~feniif,g, ~evicht 
'<'P 'he'f7 71.eevs"l;aan~ van het; vóZ~sverse't, v.e'l>oo"' 
d,o/1 ?tlOrdt. 
Vttj:,e nii.Ziciens, v1:1.n het; Log.Cen~-lfwt! te Bevev 
Zee 

In ~eri 0.p'en;,.'bPiie,f aan àe po'li:ftieké l11Clilàá ta 
visson, de parti:jenJ v~ :jeugdo'i>gani 
eat;,f.ee !;In d,e p:'/J.aqtise'l;,_ió•ke ,pe:rs V®, het ar0n-"" 
dissemen-t Beuven (rvi,j dus.!) beituig:t d,e KPB, 
afé/.e'ling; Leuven,; ~ ,sq,'(.i.i/4ry;.t9i,1t met qe 
atvijä van ~ PH"I"Lrtts.;,a:cbrzide:rs in Lorrme'l, 
Wi;amhcijt, Hassel.t. ~essender,io, HeV9Pl.ee 9h 
Dlnêlermondé. Ze meent <kt' •d6 arbeiders van 
t<mme1- 1116t hun stal<ingsaktia aan d'ê spits 
st!!fiit vqfi dB s#i,jd ·voor 1iet 'M'/un(d Vatt te" 
werkste'l:iing van 1101;1at 2000 arbeidéil.'s die 
4e Phil.ips-Bat;:ooime in qe, Zoó~ Vatt ·dit,df~ 
wil1ian laten afvloeiBJ1,. 
Verder Zl).idt de 1bm,l!f: 
1)9 'KPB is van ooilièei dat dit patronaa1. ma 
nt'?,U!lel' ten ,avien pvijze moet gsstop,t wol?d@,. 
!lWl't dit aou katçi_s'fJ.vofaaZ aijn voor- L~ 
de Kempen 6!1 Leuven,, die m,1 11eeds de hoogst~ 
0bop,pen sche!ï'en t,v .,m. de ~t>kloYJs'heid. 
Plij ver;ief;t;mz ons te?! stelligste tegen de 9- 
vethsv~iing,pan afd~Zi~,en n.aài' hèt buiten 
'laiÎtl~ .•• ) . Dè. be langen van d.e · baai;~ Zopen 
nauw s~ 111flt <Îlp9 ILlán 4e @J,6.i4er-a: r.>ant a:'Ls 
men afäehngen s?uit, auUen arbeiders mi 2'8- 
dienden ·beiden op st~at komen te etqan. ( ••• ), 
De l(ps, 'll:fl er.van overt'L!iga dat d,e beste manüio 



om de tswrkste1-Zing bij Phi-1-ips te beho_uden, 
de. O'NMJ!Dl!JELIJKE invoe~ng uan de J6 URENi•WEBK 
is (aom1sr ZoonverZies of ritmeverhoging, en 
mst nielll,)S aan bJBl'V~gen!J. 
~;J bl81f8611 de arbeide::rs succps in d.e stri,dd 
{ ... ). 
Jaja, de Phtli_ps-arbe~ders zullen zlch wel 
i,reex, n~t gedragen hebben tegeno;\i:!,!r hun, bazen,
ze hèblien hee zelf ui,tgelokt

A.I. is e~n or.ganisat:ie die zich op onpm>tij 
ge man'i'ev inze,t Qaor mensen die om hwi ouer 
tuiging- gevangen zitten, waar ook ter we_pe 7,d,. 
~ 9"110nd van de "Universe Ze verk14ring van de 
él>Bcht,m van de mens" voert zi,j akties om 
echendingen van mensenree'hten aàn te k1-ág.en. 
In dit kader wordt in de maanden februar-i 
maart over. de he 1.e were 1-d een Zuiá~A'frika 
aktie g,.evoerd. Het bestaande regime van a 
uartheid in Zuid-Afrika is f,undamentee Z in 
strijd met de mensenrechten. Door. hun op ge 
we,tensbeàlJXU'e'I gegr,on~ vecc.zet te{fep• apcwthliiq, 
zi'tten honderden mensen gevangen, wo.rden ze 
gemarteld en ze1-fs ged.ocd. 
l]e 11,ePkgpoep l,?uven van A.I. is zo vrij Uw 
hu1-p in te l'Oèpen vob.r deze ak,tié . 
Voo,i, ~Ue inU,chtingen, infGl'mtlt'i:e en mate 
iriaal: kun. je, ter.Baht op het Sekretariaat, 
Bïijae fnkomststvaat 98 in Leuven. 
Financiële steun op PCR 001-0671-689-40. 
En op 8 m:utr.t om 20 u. heeft er in 't JfER- 

\ S.0.UWKE, Ndaitls~s.traat, een JJf/F0RMA!/J,IFJ-AV0ND 
plaats over Zuid-'Afr.ika. AZZe blankes en niet 
'blankes daarheen: 

1 nifope1.n·~ ~Herr:iaMeve 0pvoed·i,ng eh Ondei'lwi j;s
De Werkgroep INGftL()P uit (,Buven iaat ons we 
ten dat er op ZAPERDAG EN ZONDAG 18 EN 19 
MAAR:C, in de geponwen vcin de R/J,G (VoZ!]erstra.atJ 
te GSN'I', een Info'ue~s over a1-1!'è:t'l1á'tieve op 
voeding en ondevtvijs plaatsvindt, met infor 
matieve stands, debat, film, df:amontage en 
toneel. En naar• hun aeggen zou liet ciäar oo'k 
gaan over Zangaaam ver>anàsr.ings- en ltei:nv'loe 
dingm,,evk binnen de bestaai:,de strukturen van 
opvoeding en onàeX'li)'i;js,. Niet 'ail;,leen over ex 
travagante dingen dus, war gij. en ik niet 
bij kunnen. Mocht je daar iets ];ogs, -ietie 
ferm-u,i;,t-de-kZ'ut(;t.el'F'gewassens zien, met eer.i 
grote muii, dan ~en ik er ook. 

Even, herhalen: At,1$ BRIEVEN VOOR DEZE RUBRIEK
OPSTUREN NAAR OVÈRW!JilNl!NGSTR. 46 lN KESSEL 
LO. MET EEN POS'I'ZEGEL OP DE OMs:Ll\G. DANK O. 

Bn dié staan alle.bei in INFO-L~,
z;lij \:iet ni!.et Q,p dezeMd:é b1,adzijde.

~,;,'r;~ ~. ~
·1181 1
''I \ 1.,.,~~- -f , 

BIER [P[?f? 
FESTIVAL 
12·13·14·15 mei 1978 

~éO~ () o/rankpn;bie,né 11? 
Wendt IJ tof ' 

-,~,: ~1f;-Z5091 
~ 1'5 • ~•6 C931 
~lé · 2'!6752 

R:;sf/:,11.;2.39 3c«;L ~u;,,, 
411011/mll-eN verLeh,:rd 

HET SWINGENDE 
DIJJlLEPli/iBD1 

Re,t !;J,f!:ngende D,J.(j lep,'aard linrdt hope]ilj k een
CVl)Ste rubriêlê in deze k-r,ant. lM, >),.euvènsè
1conseJJt- en inuzi.elêleven is imnlè.JJs· voor
vele Leuvena~rs en stude-nten een dagelijk

·se' :we,JJkel,tjkhei'.d, Het is if:et,ua"ar j·e mee
leeft, in !leeft en soms :wordt door meeie
s leura zondeJJ re :we,ten :waarom, en of het
w:e 'I. z,'l,p, hee,ft.
Er gebeurt zoveel in Leuven: èr zijn èl.e
zondagnami.dd·agkonserten, er is de s tad's-.
schouwburg~ e,11 1:,s de j)azz-zolcle,:; van <i'e
B!lau:we Schuif.'t, er zijn d'e talrlj•ke TD' s en
bds, de dancings, er zijn de pop-optredens,
de folk, er pij.n de stoeten (daa)." zit to.ch
m1)zo"i/éJf :1,n? ~, d·è iul;f/zeinar'cl§t~h, iîl_e btade_td!es ,
de uni.versiiteitrskonserten, de bierfeesten,
de lentefeeJaten, h~t festival van V laande
,iieii, de kalf~e-ch'an,llcants, ae ~,i;ee-p,odtia,
de 'lcróegen, ae ~eneJietavo~den.,.
Korl!óm: je kán je in Leu,veJl_ doodeenvoudig
niet vervelen••• 'Pot je t'o,t de 'kopsta.eatie
komt dil t het all.!J.einaa•l to@. dgefili~ k een
beetje te veel geld kost, dat je altijd
deze-lfd'e namen op ae affiche zi,e;t, d·at je
d,tifi;j,d deze1l:fd·e mensen tegenkomt, d•at je
nu eens nooit goed 'kan zittien, dat er ,toch
altijd wat scheelt aan de geluiclsinst,alla-
tie,... ·
En fe kan blijven opsommingen ma!c'en.
Rie,:,uit blij1ct dui8elij:k dat het wel z':!,jn
dn kan hebben om heel d'ie heuv,en,se =
eiekwereld eens grondig door tè ,l'l:oh,fän
(heren sociologen, aan het werk) en als
het ·nlxMg 1!s~ het mes erin (heren polftfd,
••• 1). 
S.r rljzen een heleboel Vi'agen:
Roe is de irtfrast,:,.uktuu:11 en welke zijn de
mogi,>ll] khed·~n en moedil/,:1,j,J.hed'en a1s je ti:i 
,Leuven. een ko.nsert wU a,rganheren?

In hoeverre hang je als organisator af van
het hele komme,r,s,iële sis.teem ,ran p[aten
fi=a' s, teaterburo'.s en pers?
Z.ij.n er in het Leuvense genoeg goeie en
fle,xibe,l!e zalen, d ire te IE.ta'>l!en' z,ij.n;7'
WiUen de organisatoren en kunnen ze op
roeien tegen het kommersiële cirkuit?
Jlèa.n t:woorl!·,t ,he,t ambod aan de vi:-,aag':ljin even
tuele toeschouwers,?

:Moeten zflj niet te veel betalen.? En waar
erf waarom? 
Jxril.~lgen liteginne~de gnoepen fn Leuven ge 
noeg de kap.som zich in goede omstandigheden
met het p,ub}iel< te meten?
En e•r zfljln nog pnob !lie.men •..
In volgen.d nUl!lllle:11 béginnen we alvast met
een konfrontatie tussen zoveel mogelij,k
01;g,anisatoren, We liop,e-n ,op ih,'1n we1wi1illen@,
me"éle1,1e11king.
Tegelijkertijd ·hopen we dat we overstelpt
woraen met leze,.,sbri.ev,en d1:l:e .de ar,ttkelis
rt>ts1lecl:\.t vü1êFen en v,eei ,te zwaottit'l[end"
We hopen dat Johan of Kris ons morgen
s,mrij,ft da,t h,ij1 ~steI'en zijn eersne Framus,

,g·d:taa•r met S·chdlter~e.temen,t hee,f,t geRooh\t
en reeds een hele dag aan het repeteren is
met zijn beste ,n-iend Raymona, en de broer
Y.l!Jl ~J1n Hief en dat he,t ech\te V:la'am,se
punk h. We zouc:len er ook graag een fofo
bij krijgen, dan kan iedereem op kafee of
op,. d'e, vrij da•gmadt ted.ereen 'he1'kenn__e,n Çld]Jl<;,
da"f is dil.e g!liitarist van die ih\l:e,u1,1e Leuven'-,
se groep; hij zou beter zijn gitaar leren
s,temmen). We zoud.en ook gra_a,g. ve11nemen
da;t Gu,l!do ;liet a.p,t,reden -van Jon Kee!lJ ve,el
te duu:11 vond en dat hij er heel de avond
heeft moeten wecbtl!taan. En, -van tuk dat
h<i~ 's zond>ags noo1lit ~oe,g g~noe,g ,~~t beo
geraakt cvoor het zondagna,middat1konsert.,.

Deze rubriek is dus (voof de ZQveelste
maa-0., maar nu is 'he1l ecfut ,gemeend~ een ,ru
brie1t van jeu, beste lezer. Omdat er il.n
tijd.schriften al ienoeg slecilte be,spx;ekin
gen ;i:i,j'n v·an pl,.atep en opt-ll,èi:Ums. W'ê,1
hebben :we ae bedoe'ling, na dedtskussie
11ond de organisatie van muziek-avonden de
'Leuvense g:r,.oepen; ~be\l.ê.nd ofi onbemi'ri.d~··;an
he,t woord te laten over hun e;J,gen muzikaie
en ap.dere probiemen en intenties. En l,ater
i!s v;por la•te.r.

S·ugij-esties, Vl1agen en antwoorden sturen 
naar HET 'Dil'fäEP~, 1BiH.jde 'Inkoinst•;craat 
ll.5, Leuven met venneldlng "Het SWingende 

Dij l!epa11ra1•.
Met il o,uw hu,11> wmrcd,t tellVle'tl dan toch nog 
een echte kultuurstad,
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VERZET IN ~EUVEN.
1940:P.JJ1941, 

interview met Louis Van Brus"sel

r- 

W isw;ie?

'~ouis Van Bx.ul,l,:s,el wet-d @p hec eind:e van
de e.e'rs'te· w,e,rel<loor]:og gebc;,ren in de ar
beide-.;sw,iJk van het zçgena,amde. " Verkens
strootj,e ", él.it is het gebied tussen de
Kètzersbexg en het kanaal Leuven-Mechelen.
Van jongsaf snond lrlj in de socialistische
arbeidersbeweging. Aktief van bij het be
g;l.a in, de suïj c1 tegen het opkomend fas
cisme cr;ichtte hij reeds vogr de. oorlog
een gewape1l,~e :v'e,rz,e ts,g11oep @p. N\l, de 1§ 
d,aagse ,v:eld'tocht (1940,) @n-t,r1uchüe hij
de krijg-sievangenschap m organiseerde on
middellijk na zijn tetcugkeer te Leuven én
de gewapende weerstand èn de kl<10destiene
Socialistische Partij. Commandant van het
Leuvens Pai;tizanenkorps sinds einde 19112
werd hij tenslatte sekt0r-commsndant voor
heel Vl3a!"s Bel'gî/i. In 1943 tr,1d h1,J cce
tot d.e 'Ï/J!lega!ë, Ko11M1unist.liwite P,llrtij.
Il•ijter we1ëd hij benoemd tot Nat::i:onale staf
che1I en enke fe weken voor de bevrijding
roe nationaal conmandant van de operaties.

Van 1945 t~t 1954 is hij aktïef als vrij
gestelde van de 1<. l'. B. Ri.j'werd tveemaa 1
cverkozen als lid van het centraal comité
van deze parij en wa$ bovendden ach ter
eenv@;J,ge.ns ,pali!liek sectr,etacr,f$ aei; fede 
-iiatie Leu.v.en, p,r,opaganda-sek<l'etaris del"
federade BPabant, 1rnaaeteur bij de Rode
Vaan. Vanat 19$4 is hij markthandelaar
en blijft hij verder funlcties vervullen
in de schoot van de K.P. afdeling Leuven,
van de fede.rati:e, van de nationale en ge
wescelij ke Leiding van het Onafbankel1.jk
he1tdsfront ,(e °yerzetsorganis,atie)

De He11opleving van het fascisme.

D(iJle) P(aard) : Louis,als ahti-fas
cistisch verzetsstrijder en arbeidersmi
Utant heb je de opkomst en de machts
greep :van b,.et wsc:Lsme meegemaakt. Zie
j,e ove11eenko111sc;en eussen de tiees,tand nu
en dlfe van ae j a;r·en, de:r; tig?
L.V.B : liet fascisme heeft e'en duidelijk
klassekarakter. In krisisperioden ( zo-
als in de ja~en dertig) wordt de heer
schappij van het: grootkapitaal in gevaar
gebracht. liet probeee c zich gan van het
fasdf!)lle te be.dienen on zijn be;tangen ee 
redden. Dat was z0 in de Jaren de.rJ,g en
dat dreigC .vanélaa,g opnieuw de .·wetrwel ijk
hei,d te wordèn, De huidige maatschappelijke
ontwikkel~ngen in de Bondsrepubliek bij 
voorbeeld zijn in dat opzicht weinig ge
ruststellend. O'ok in België is er een dui
delijke verre.chtsing van het politieke kli
maat waar re nemen. De voort'êlurende vorscer
king van de, rei.j'kswach t en de ;!,nvoe,ring van

,het be,i;oepsil~ge,r zijn ook b,iA on.s bedel)l!;e
lij1k. De arb'ed:dersb.eweging van vandaag ver
zet zieb daim ~einig tegen. De arbeiclershe'
weging is nu niet sterker dan_ in de Ja..-en
dertig. Toen stond ze alleen in de anti
fascistische strijd. Nu zien we. nochtans
dat: meer jongere.n en incell,ekt:uelen zich

.van het: ~ascistlsch gevaar be.wust zijn,
n.,P. lloe s,ta j:lj dan cegonoyer 'ë!e V .M.0. 
~etoging dte 1'.kuven in een recent verladen
heeft meegem;;!akt?
L.V.B: Laten ..,-e één ding duidelijk stellen:
men had V.M.0. en konsoortèn van de straat

moeten borstelen. Dit is niet gebeurd door
het optreden van bepaalde gauehisten. De
slogans van AM;\])A waren provocerend en ver
warring stich,t.end. Er waren _geen duidelijke
antlfascistische o,rdewoorden wa_araan iede
reen zich kon houden. D,alU"o,m he~'ft: de Jf-P.
ii,oh \(~n de rellen ,g'edts~anci,e,erd.

Hoe het verzet groeide

D.P.: Reeds vóór de oorlog was je overtuigd
van de noodzaak van gewapend verzet tegen
het fascctsme. Boe kwam j!l daarcbe?
L. V ,,B.: t,let en~ele mensen van; ile ·R<;>'de Va~keo
de socialistische curner's en de kornmunistisd\e
jeugd richtten wE) in hec gehe1m het Revolu
tionair Anti-fasc~scisch Front op (RAFF).
Deze gl"oep was eigenlijk gegroeid uit de
knokpartijen die de arbeidersbeweging lever
de tegen de ged,rilde milities ,v.an -de fasci
sten. In die tijd hielden vooraI b.et Verdi
nase en het llegion Nationale te Leuven mee
t,tngs met een an,t-i-links en raeisM.s'ch 1ka,ra
kter. Zij hadi:len een belangrijke aanhang in
universiteitskringen. Wij van het R:AFF had
den een militaire cpeiding gekregen van uit
geweken Duitse antifascisten. Zij droegen in
belangrijke mate tot de vorming van ons po-
liciek bewu,stzijn. Deze mensen hadden. een
grote erv~ri~g in de kiahdest~ene sçrijd
aangezien 'f" in· \<-pntakt bleven rnet h,et anti
filsis tts·ch ve~z~t Ln .Duits land. l~ij werkten,
dus reeds v-0.or de. oo'rIog in ce.lve'rbanë ,
een ervaring die ons tijdens de oorlog
van groot nut zou zijn,
D.P.: Hoe goeide het verzet dan tijdens
de beze :ting?
L,V.S,: Eerst was alles nogal ve,r:ward.
Wl1 begonnen nrg;t: het aanwakkeren ;,an he,t
pass·ief \ierze:t: ,én, klei,ne sabotagè,8aden
( bv. vai:an.d'<l,r,en van ;e'gwij zers). Onze eer-
ste taak was d14.s al]'es organiseren in de
klandestinite.11:, bijvoorbee!d de politieke
partijen waarop het verzet z0u kunnen re
kenen. Ik heb als- eerste in België de klan
destiene Socialistische Partij te Leuven
opgericht. Ande,1:e. dr[ngende taken waren
het v,erwervèn van wapens en heet u:ilige;ven
"an cl:e dwikper:5.. Wi:1 begonnep fn l:9'40 al
me e sab0tage•dîaden, begin '41 werd voor het
eerst een spoorweg apgeblazen. In maart
1941 werd door de K.P. nationaal he~ orde
woord gegeven tot he.t oprichten van pa1'ti
zane~, voordien was alles hoofdzakelijk
plaatslijk georganiseerd. Eveneens begin
1941 Werd tre Leuvan het Onafh,anke'l'1jks
li,ron,tt < 0. R.~ @pge,r~cht. cl:oo,r ,ae _l(tge
Vila,r,Pigden, van l1ê0t RAFF I de ~. '.f'·. in•f sp-
cä a 1/,s tti.sche paxtij b1eef de ganse 'oorlog
als waarnemer ~ungercn. Bij de bevp1king
nam de sympath~e voor het verzet tee vanaf
1942. Men had t9en, reeds de .weede honger-·

<-'int'er achter de rug en de verp'liehte ar
beidsdienst was ingesteld, "1&ai;do0r er veel
~nde1alu'Lktrrs kwame,n. Il! fascistische mn:vai
111 de Sovj et-<l;JJ1'.Ce 'ga-ç .aan het v,e'li'zet 'een,
nieuw átan. Wlij v,oelde'n d,at de oorlog daar
do@tc in een onverbi:ddelij'kè en de:tiinttieve
faze was gekomen. Er kwamen mettertijd
steeds meer medewerkers, Dat stel8e.proble
men vool" het opvangen van die mensen. Wij
hebben a'ltijd 0p eigen benen moeten staan.
De Belg Lsche re,geicing in 1Loncten spr,ak wel
over pi:11:achu~'ll.le·s voor J10t vei,zet, ma-ar
tla.a,r he9be11 wij nooit :Le,tts 'Van •g-e:Hen,,
D.p.: lloe kwamen jullie aan wapens?
L.V,B.: Onze wapens hadden wij ver~llllleld
uit wat op het slagveld was achtergè1aten in

11

'1940. Zo be.schikten wij over 28.5 kg 'l"N'll,
176 handgranaten en 27 geweren? Onze schiet 
oefeningen htelden 11ij voor,al op de ves,tan 
( tussen 'l!e,r:v.uurse en Bl'ussehe ,poo,rt-). !-'ij
deden datt .lin hol:/l!e we,gen,, daar ',,io,rdit 'he,t 'la.
waa,i immers in gedemJj't. We hadden '!erschil
lènd'e gehieme op'atagpliaatsen,
D, P.: lloe ontrstond te Leuven de il!legale
pers?
L.V,B: De illega,Jèe socialistische partij
had te Leuven onmidde[liJk een blad namelijk
" Morgenrood". Dan kwam o,p nation:aall cvlak

:oV:an d1!e pari~ " De ,weI'ket'". Daa,rü~ ,werd
echt::er s,tie1lU1ng :i:en0men begen fll\,t ,gE!wapend
verzet, De soc:ia!istische partij v.ao Leuven
had nochtans voor dat gewapend verzet ge
kozen. Morgenrood verdween. Ook de RDde
Vaan werd vrij vlug in omloop gebracht.
Ook het O.F. hee.ft te Leuven a1tlj d een
eigen b1ad gehad namelijk " De Vrqheids
kdok '". Het weroj ,ge,drukt btj Qewillntrer :l,n
,:t:e, Voorzor,gs,t,r>aa-t l:'n de foto,g1:<aaf wa:s d1?.
hee11 WoHs dte o,p he,t Fochp!i!e1n woonde.
Het werd op een 1000-tal axemplar~n vetc
sp,reid.

ak ties

0,. P.: Kan je e~n aan'i:al ibehngritj ke ver
z e,t,s da.den o,pnoemen,?
L. V.B. : Het I;s onmögelij'k een mi:n: of meet'
volledtg ove'l'zicht te geven :l.n d<i:t Rorte
ve~slag. lk moet hiervoor naar mijn boek
" Partizanen in Vlaanderen " verwijzen? Bet
is uitgegeven door het Maser~elf'onds en pas 
onl,angs herdrukt. iets moet ik l:Jte.r 'toch
over onze en •• Jlijj ,tebben onge-
veer 300 !iPO edaan. D, 1 , , oden
vo.ci;i:al in he n van,, ,de he:u
opblazen van nes, het van 
stattonsen vel"ll'ie en van trein e-
kendste aktie in dat kader is ~ age
van het spoor te Oud-Heverlee op 30 juli
1943, waarbij 0ngeveer 300 nazis omk'wamen.
Een belangrijke opdracht ,van het: ,verze,t
was immers ' · en v d
te on ttredél ai;,_eri' eos
fi;. le fabr n,iQ1 as-
sen op de ,, het ul,>t:séliakelen
van verklikk-ers, de zegelakties waarbij op
de gemeentehuizen rancsoenzege1s werden
a~gepakt, het overvallen van geldtr'411spor
ten ( we moest:en immers in onze eiEen be
noeften voorzien. tn Leuven w,erd er be-
g,onnen rnet niseren van ppin-
g;,n van Sov; gsgevang-ene veer
'25 Russen h _ da Leuv~n' iza-
nen gestredeu. lfeh I:euvens ver a daat"-
voor door de Sovjet-Unie met . derd-
tal gedecoreerden be.dacht. Ik wil hier ook
speeiaal wij zen op de rol die Mele, wrou-
wèn in onze beweging hebben ge : ver-
zorgen van on · · rs, koe en
ook in lle·,t ge rzet. z wa-
11e.n imze, akU elljk g
D "p. : Als je s m11ak t al
d'ie offei,s de geloond?
t.V.B: Ongeve - an onze mensen beb6en
bet met hun leven bekocht. Dat was vooral he
het gevolg van vei:klik'k;ling, Wij z,ijn. ons
;ütijd van het t"isico gor.d st.
Onze ol;fers wa miniem te 'Il:&~ die
dice doai, 'l\eit S , il!k ge 2(1! 
mt~j,oe11 cl.oden,. zet h lang~
i,iJke rol gesp n hl! t kr et
faso;:i:sme. Zonder het verzet zou log
nog veel meer sllachtoffers geëist hebben,

D.P.: Kan je l"' :;:,,1 ,nze .lezers nog een
lraad meegeven?
L. V .'Il': lk zou vop'llal de J onge11en ~Ben
0,1a•0epen ,om zo.~de;r vo0,roord,e'1,en met aU:e
mensen ,ra1,, ,goed'e w,tl: sam.!!i'I te werké'h tetr
v0011konri,ng, va'n e_en n,:Leuwe oo-alo'g. De vet'
een:Lgi!ng van aU,e progress,i~ve, aemokra
tische krachten is van esaen,tieel belang,
De machten achter het fascisme zijn nog
streeds del!el:fden nameli~k die van het mo
nopoLiekapitaal. Wij hel)ben al'leen :l:e,ta
'te verwachtcen van de verni,a,ti,g,in;g v:an de::ze
m(lllh-ten.
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3 MAART : "Ruzie thuis •.• je kan er i_et:s
aan doen" voor jongeren Jti-22 j aar
20u in JAC,Amerikalaan 3 
3 MM\1\T : Jef Ulburghs (Wet;e ldscho'l:.en)
20u30 in Jeko-centrum,Na·amsestr57A

5 MAkRIT : "Je geld oF je leven"
I4u~v op Heiberg voo~ Chiro V'l:ierbeek
20u in 'liveldeke,Klein Lange'Veld.,Holsbeek

even kennismalten met pol·e1k 

7 MAART : algemene vet'gade11ing l>lj lel'aar,d
(1n,i!euwe medewerkers om' te ve11l<open, geveaagd)' 
20u, in Blcke11-ik

'1'6 fit/ART : " H'et :linsteUtngswezen en d1e
b:Lj zondere j e'!gdzo'é\g "
Ls·te avond 111'n1s,treLH:ng ·:f.t·ei,t"
20u 'in <Elck.ecr-tk, BilJ<!.jde ,r, l']~
orianil.,sa,tie wg Oijzonde, , · ~g

I7 en 18 MAART. tweedaagse van de per s
l!lcker-ik

19 MAART: groepsfeest VVKM AA:A ~ele en
VVKS Dom:liniek Savio, gehandicapte scouts
en gädsen van Heverlee
19u in zaAl HeUand (jezu'iten)
Waversebaan,H'everlee

Dat we de laatste Jaren zwa1'e ek.o
nomi s c'h e moeilJ.ijkheden ken,nen, weet
nu wei iedereen. Niet iedereen kent
echter de werkelijke oorzaken van
de huidige krisis. Nochtans zijru
er veel mensen die met hun gezond
verstand en vanuit hun eigen e r va rim+
gen weten dot het niet juist is te
zeggen dat doppeTs zonder meeT p.o
f i t.eu-r a zijn, of dot de Lo.n e n de

oorzaak van de krisis zijn, Als 
deze mensen echter hun inzichten
willen ve,rdedige,n, kunnen zi1 die
niet altijd onder wooTden brengen,
omdat ~ede missende schakel niet
zien. Elementai~e ekonomische vor
ming kan daar iets aan doen.
Aan deze vraag naar voTming wil
Po1ek - met alle nodige bescheiden
heid - proberen te voorzien. Polek
(afkorting van Politieke Ekonomie)
is 2 jaar geleden gestart als een
studentenwerkgroep, maar werd ge
konfronteerd met het feit dat een
aantal groep,en van buiten de un,i
ver&iteit (jeugdclubs, ABVV-j,onge
ren, e.a.) kwamen vragen of iemand
~an Pn Le k ,Lets wii.lde kom'e n uitleg
g.e-n o•ve'lt inJiiJ.atiLe, weTkilo,oshei;d,
m ar-x is t i s-e h.e e ko nomi:e, en2, . l))o t
nu toe is Po!Le~ daar in d.e mate van
het mogelijke op ing,e,g,aan, met wis
selend sukses ov,·erigen,s.
Behalve een b a a i s k u'rsu s zijn er nog
tal van aktiviteiten (zoals werkgroe~
pen over één onderwerp, debatten,
enz.). Wie geinteTe•sseerd is in een
van deze aktiviteiten, of in de
werking van Polek in het algemeen,
kan altijd kontakt opnemen ~et
iemand van de groep, of een briefje
achterlaten op ons kontaktadTes:
Schreursvest 63, 3030 Revérlee

3:1: MAJ.RT : optreden groe,p WAs·o
j eugdhu;!.s II8,Geldenaaksebaan Ir8, He.vel!lee
2 APR'IL : "Je geld of je leven"

15u i11 j eugdhuLs 1ia 

ga, 29 ,30 maart : JR Reiberg, Kape,Uekens~
weg 2, Kessel-Lo : kursus ''seksualiteit"
voor I6-I9jarigen, ll'et
!.seks van in ae wieg tot aan't g.af
2.vrijen
3.konfll!kten mez, leeftijdsgenoten en, ou

dei;s n.a.v.seksuali.eic
telkens van I9.30-2?u.

pers in vlaanderen 
Kranten z:l:jn bladen vol met l:nformacie
van wat eT op kleine en grote schaal in de
'W~reld gebeurt. Uj zijn de bela·ngrijkste
elementen dd e de publieke opin:!Je vormere, 
Heet :l!s dus betangr:l.Jk d•at ze "j'uis•te" in
fo,i;""atie doorgeven. De grondwet vo,oTziet
dan ook de vrijheid van de drukpers, wel
iswaar met een kleine b eperktng , namelijk
die lnformatte, ~uist of onjuist, die ae
"inwendige of uitwendige veiligheid van de
staat in gevaar brengt , "is s trafl:iaar.
Daarbij komt nog dat een krant een lielang
ri1ke financiële investering~, die elk
idealist ies individu zich niet kan ver
oorLoven, Het failliet "'n verschillende
krante,r, de laatste jaren, bewijst dit nog
maar eens. Het gevolg :Is dat kranten enkel
leefbaar tiJn door belangrijke financiële
steun van "milde" schenkers, waardoor ze
ook met handen en voeten gebo·nden geraken
aan deze financiële l:azen.
Hoe zit de situatie nu 1n VlaandeTen?
Welke informatte lo:ijgen we om aan "objelfti:ef"
oordeel ce vellen?
Hebben alternatieven enige kans tot slagen?
Vanuit al deze vragen wordt in Elcker-lk
een informatfe-cyclus georganiseera "PÉR,S
IN VLAANDEREN" op vi;ijdag 17 m zateTci'ag
18 maar t; 1978.

P·ERS rN VtA:ANOEUN
vr. iG fieb,r. 2©u3©,: "1Re,rsko,:,eent,r•at.ie
en pe,rl!•s•trukturen in Vslaander.en" doo•t
Wal.te,r 1le Bock.
z,at" i:t8 .'febat'. I:4u: DoorMchtirr!l van de
Vlaams.e pe.rs aan de hand van
- het probleem Vrij en Vrolijk in de Pets
- Zuil.d~Afrika in de Pers
m.m.v . Werkgroep 'B,ij z.ondere .iJeugdz,org -
Pe11s en Kommunikat1.e - Proj ekc.g.voep Pedago
gie. 

to:: ... ,e t. _ ..,· ~. 
'

' 
J 

!1.6 .uur: Paneelgesprek "~ers d.n Vl!aanète,ren''
-· De Nieuwe
- llumo ~W±]iy ~ourfeaux~
- RPi\'.<
- !Ç11aek
Mod:erator: Pi,of. Boon_e ~e,r.s en K,onmun:!!katie~
·doo•rlopend: !lnfiomarkt: aiJ.,tet1natieve .pers

Dit aliloes vindt ,p'laats in Elcker-]k
Blijde [nkomststraat !115 L ', euven. 

We hebben onze kop terug! Inderdaad
dan1<zij langdurige en gevaarlijke •
speurtochten von onze privé-detekti
ves konden we de {papieren) koh t D" P V81l e ~Jlpaard tevug bemachtigen.
V11oeg of laat kcm je hem nog wel es·
tegen.
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