
et 
dj rd 
de groot-leuvense stadskrant 

februari 1982 j ,ng 5 maandelijks 
l'I ••ffl. '-'•'lfll/(~/1,\rllffU ,1-1•1,_1-11111 , .. :r..,H•'" 

nr. 2 
. KTlEADRE_S,: BLIJDE · , , . El,J)JEN 

TEl-016/23.96 .. 92 F.!EK. NR"OOH)S 4 1-24 

VERDER IN DIT NUMMER 

Dinette 

M'ee,:; dan '' j aar ~el.eclë'.n be 
gonnen eu ssen po·tJ en gini:., 
én d•aar sMing,t t)un J'az.z neg 
het bès t. tUriUte., of , J'.w..z 
l'l'eeft neg )leo'i,t z,9 ges,,in&d, 4 

1-Jet Jac 
tot de bedelstaf 
vemotrleeld 

Wi,1 t b:egQ,n, met een b'ri,ef pan 
de huisllXl'.S,C]) van l,eUV.!1Jl, is 
go ed 0111 er een pol,itiek pél- 
k;e-vspel m ... , • en. lfa~ 
àho1i"tusie ·e- sto~ 
die no· ,·en wor- 
<l'\'n 0111 te ma- 
lte11 bi ·e sel~toE 
en al; al te 
p.rogrese-i.eve organis.at:Le~. .9 

Progressieve, samenwerkiug Ve.Fki~'.l;jnge:n JJ8)2 
Leuvense linkerzijtle 
l;s aen rnitiar;,ief tot. brede• 
pr ogue s s ic:v e $.f1menwer'king. 
g~ho1:en, _nog IJ'f\uweli,j.ks ne+ 
ge11 maanden véö~ dq gemeen 

kiezingen in he,t 

v,-e, ,; 

en 
t:iJi 10 ~ 

î 
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be;z:o~g'á. ö'f g'e 'àl(t/ il 
o'i e fi -zu t]lle,R s C:it1""<'. 'j 
\lo·rugena de öu-rgpm !'ll 
v.ol!!,r;, : e'l! :.al gew . , \ihl1.<r 

Bi." 
bi 

.zj_ 
"10• 

:C<l't> f,,'l.Ot.e ;v~.eqg,_4'.(i V,:!ln e7il .JÏe 
vcrltledige ,J1e~~f::.eU'i"'S: 
f1dl:re;1cg e:i:ndeJ! ,ijk goed 
ecli.ter. ook nim:r, da1 Pil! 
l!n~,/1 " ' Ullflb~iei(l , 
Lj,b,e ,a:111;. h elll tl 
j;.e~ il''kf' een tl:11.~u 
ves c\,I iê11 vooi: de Il •. 
nat i.~ 1rl;ij~ ndl~t, wc 
ckee.:J:a , e;r9 t man het 
IJo?.ll • Van: l}l!-t,al'lt,e1,tlè ~Vl:l) :t'fl 
cle 1111nJloo'J) van He:i.q,e~: de11 
,;11;1: ·.i-~, m1111r, Massa .~»- 
nii\,d \,an .H/:l:ilb"e11,gi 1,e stell'k 
m~ a:I' 'v,àfzelter.i'n!l; , . ·;illti.e 
lte-~ g~ho\111 ''11~11 at!•ë vém,a_c,hting~n· ~af)! v.è,~:" 
,leen. Y'&nil;eoiiee'r•en .~SPJ ml)·n~t ,<l-r z:n.c1:I ov,r 

d• • . 
ire no;ee, 
'de ov:ii•• :nt- 

Ui\J; 
l\'11; 
o-p;n" 
fi.çi 
[' 
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LA TIJN;S-AMERIKAANrSE Ll'FERA ruu:n 
li):r h ee.n ,g•~~ienäe bela limg v00r 
delit~ .• !:ereid,lite,rat;uu,r, ,het m9tl:pJ 
Je. "'4lt;,C (te. c(vûf~ we;,r_e,:&d g'/t.l;f19e.11 ~ Je. ~tl 4eJvidijveJl!,6 h.,e.:bt ~ (A:'.fex La 
Gu!la) Oli•ganiáee1:t do Wet . . ~il van ·teu~ 
ven dliiie av-0:i.i,~ep w111a:rop !\e'11ke.ns t,wee au,tceurs 
li'Oli~en beliC'h·t, liafij ns-Al!\e.r.:bk11 te onge 
twiJf eJLd ein w,e<J!eldded d•at heo•l -wa•ti beéJ. 
<l'eti Qpr0;ept van geweld, t.d.cbu$,tfng ei1'1 d:t\(, 
ta,tuur. _ l'emi.dden Vian di!,I! gew'e;lfd b4:)'eit 
e,p een l:!:teua-i!re 61iacli-tie r.He .(fich~el"s 
en B'C'hri:~e't's van :W,!)•reid.fonna•a•t ·oplre'l'ert, 
/ls t1.tri~.s el;\ 1:{er,uda pnt! Nobe•1ijdj,s 
lil:Sll•• 1'1'.\ î 967 O'liges, 
0ortaur ,, Gai, hloa:ä, 
Par;, en and·e in hed 
',/at lande •a,ui' 1110,r;,'il', 
deze schr minder 
figu.terep n e~u- 
w1mJ.ang· 
lhi.eke 
een ori 
g.eb.ru.i.k: 
Deze ·l! 
i;;e:gen • 
En ~aa 
teJ{or-t 
in d 
€Ort! 

0 - · Yllti 
/i, 

' - 'C4'- 
en 

z, ~t~ 
8 ,es. w ' 

' 

Rortd I m· 
tep met 
fozen de 
o.e öes,t,e- en., 
tiad,ef •v:a·n ee 
d Le z,:Lch 11\0men 
c.iió-kul tlll:'el:·e o• 
9:isab:i!'e,s• en ~·e R, 
~e1ikgtoèp i,,i l •. e·e11 
wen als e.en. -ti!(:.e.·!c IJ. 

Va11sÏJla ba · ven 

i 

,Wij,gmaa;J.. ",1,and'elijl,(.e u1:Lfho.ek VBJ;) Gr<>0>t 
Leuv,en, Rus t-i~e dorp'S'keim, :v,e1! van de 
st:iidil_d'rl.\,kte. 'flaii,Jr vet7ireet he,t 1D411r. Ma't 
,zijn ~malle straten e,n ,ve'te ,roeke[oz.e 
11,ut.ob,estuur.d:e1rs irJ! W.tj g~~ zeer gevaar 
;· 'k Fieu·nàdèn zijn eer mt,ac, Y,e,rkee,i;s- 
•lJ' ,. .. 'él'd V t,,• !,orden word:!ln n.i,e,1! ge·eeJïblJe cll$ .• . er~~,e~-a- 
r:agels wo.rdl!ot, niec nirgèieefd. Vool'a:li n.ec 
a0010gaanil .ve,,:-keer va'n li'eliènt,. naan IJ,ll:ts_e 
laa'.l' en ·omgekee.rd fs i:te oouaali vnn ve,ei 
,gevaar voor ki:nd.eren, oud/< mensên, en voe't- 
ga·nt111: a , . 
oa' bew.oners VJlU de Tnssecs~•ta•e,tt qe.g~nn.en 
ït' schoon g-enoeg -vran te k,111jgen. Z~J on- 
:erv,!i:'niJen i,ok ,fiëtt JTiee:st là•À ~ v.11.n -diLt d·oor 
gaand' v.4;1rke.er. ro.e 'Jlas~etatroat :Ls een 
smdle s.tit'ac11t meJ! ,l'!tyuseiend pankar erï 
aan &én kat1tt, AJJe beW.l;>)'ler& van de oran,t 
met uitzeud:ering v,,l'n ii6.n1 t,~kenden eet; 
pett,iJtie met e:en V9<>rstel ~et plaatrseh.j'k 
\/e~keer ru·stiger t.e houaen ?n' liet doo'lè- • 
gaand 'l'érkeer tte v.e,rbi.eae,p ~n de s:.traa,t • 
'2;ij wiUen di5t ve.r)cceer omla.i.d~n 1,ang~ 
de straten die de dorpskern ni.ét k1;~1,s,en 
en dié bóvendien mJSlll' aangewezen ziJn op 
döot.gapd ~erkeèr, 

,ga 
h'i,'. 
tse 
ma 
8 tt 
Ee - 
9-1" 

·r1 
ge 
~. . 
'galt , 
R\_lfè n 
dat z 

11i<ü act: 
l\ee.ft nu ,m hèe 
b:egin van e, _ :ver- 
b:od's,ph·a t kunne, t.e 
sl•ailn vo.oi: l\~t , 
de bt'ug 1<0111t: en pver W-, ' , ' · a r 
ri jd,ii, M11n ·Vi:>a'a'g,t 011,k ' 
aantl:~id-i~g van de r-ic11 - 
d:elij,kér tl\ iïJia,oseu, e,ti ~e-'l',keer- 
d:e aangJld'u,i_de l)'~g 2jou • tfwachfe:n nu• 
w-a t 1he t aritwoorä va.n cl , , •eme.e,s,tlë.i; za1 D 
ziijn, 
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lNETIE __ 
' ' 'NO ----- 

EEFf . G OOIT _ 
! GE INGD 

To~n hij aanbelde klonk ei; Jazzmuziek door de voordeur. liij ging zitten, net zoals 
de vorige keer en begon aan wat een interessant gesprel<ï had kunnen worden. Pas na 
de eerste borr;l durfde hij z'n eerste vraai~j e stellen. Ditmaal zonder bandopnemer, 
maar met Agal~v-papier en potlood. 
Onze verse swinger (we zijn a;t met drie) b ezeek t Stl.6 ·Ph.OOJ.;if., het g,rootste bakkes 
van Dinette en de.kleine snaar van Madou. 

StU Plt.001>.t : We zijn begonnen op de Gelde 
naakseves t nr 120 in nevernb èr '77. We wilden 
wac anders doen dan in 't ,kafiee rondhangen 
en be-gonnen te t'epe,teren. ·@eyo;J.g : we, l~le- 
ven, nog Langer hangen. We· wa,r,en met, drie : 
piano, bas, g:ltaar/zapg, ~~n# '78 1.s ~~6 
Ve. VUe.ge11.e., nu drumme:r b>.;f l-ladou~ e rb i j 
gekomen. In 'c begin speelden we o.a. Randy 
llewman en de piezancere nummers van de Beatles, 

' . ' We dweilden vele fuiven af mel: ouwe sw1.ng 
en Django Reinhardt •.. 

!'P : Uge.w1e11.ge.ze.iµ.ghud du..6 ? 

S. p. : Juist ja. Ondertussen kwam 111.11 Me.el. 
erbij. Zijn vibrafoon veranderde heel 1:'~c 
aan de klankkleur van de· gnoep . (Sus k i.j k t 
even de cassettes met opnamen na) Dat was 
voor het eerst in de G-rams in j"'li '79, 
In de Kemel hadden we ons eerste o.ptreden. 
We djn er elk. jaar cerug, g,ewees~, telkens 
net een vörnieuwde uitgave van Du_,ette 
die mensen m9e tàn de 11ans·e, e:vo-Jiu'.,t ~e meegemaakt 
hebbén. ln '80 J1adder:i 'we tot S. op't.11edens 
per week ; soms ee ':,;wa,_ar, soms s,ral)pÎig ; 
de ene dag in een boer gat ~n \.les t-V·laanderen 
nf Limburg, do andere dag tussen ~~lkshake, 
.razz Circlo en Toots Tieleman.s. BtJ elke 
verandering van muzikanten evolu~erde de 
ncijl. Voor me7-elf ka.o iK in die 5 ja~r een 
lijn trekken van de jaren .' 20 toe de Jaren 
'70 : van Ragtime over Django, Bebop toe 
1:eich Jorrech, Graham Parker ~n Gerry Bur 
Lon nu. Met de huidige bezetting zouden we 
trouwona dia ouwe B'-'ing niet meer kunnen 
"pelen. 

lan /fae.l (Jean-Ba.p,C.Ut) : vil)rnfoó~ (muz~- , 
koloog, LCfii.stitel : 'De xylofoon tn Afnkn ) 
rot v,rn Cou.de.nbe.J!S ' piano (1<0'111,EH'Vat:odum 
C:enL) ; IIL i llc, kómponi,nt, arrangeu~, 
C~ /,Jèrt (1!,4 1 ba,s ('IHDanirn-nt' s om· den b rode 
,m IJino.L LIJ vool! lillL amusement), 

/IMk Valldl!/t.l>.t/1.D.Ue. , drums (lui op repe.a id es 
~aar foonLî~~ op opcrodens), 
~ PM04.t , gi t.aar , ook b/i.ssist bd j Madou, 
i~!nt zijn adres voor kontakcen en koncrak 
ton: Jozef Pierrostraat 116, 3200 Kessel-Lo, 

,S ,, P. : Wat wij ar ti.jd, 1/0QT ogen houden :, 
onze, muziek .moet,-skimgen, Zowell. spelers ds 
pu~liek moe.tien ei:> hun voHe plezier aan be 
l.even. Mu2iek voor .k;,.J'ees, geen verpl~ch 
te concent-ratie, 1:i,îs-tzig een pintje drinken. 
We hebben zowat o,verai gesp.eeld : paroch fe 
r.alen, j eugdk Lubs ; en in uitzonderlijke 
nevallen in Jazzk1ubs, 
rP , 11> het Pf.Lbli.e.f? Á.n. een Ja.zzkti.tb Met 
fvu.t.uc./telt. ? 

S. P.: Ze herkennen vlotter ~en cema of een 
klàssieker uit den .Jazz , smijten mee veel 
namen van. samenstellingen van die groep 
op die plaat van het life-optreden in Ber 
lijn van die e_n. die" en sus en zo. Maar 
een boerenparochJe' me.t. vooroordelen over 
Jazz meekrij_ge_n :i:s ·mins·tens even moeilijk. 

i;>P : Velen v ·- e.:tUjll. ... ? 

s. p. : Tot ze echte' swingenêe Jazz meegemaakt 
hebben : een va a,tten en daarop 
improvi.seren, ·w . ~nstxumen~en 
crouvens even b 1J n. Zowel l\e t 
kontakt tussen Bende spelers 
als het kontakt ubliek ( een be- 
lonend applausje n re solo) maakt dat 
van Jazz een unieke s eer uitgaat. 

VP , Wa-t doen ju.11,ht. dan op 1upe..t.Ui.u ? 

s.P.: Afspreken.welke cema's we gaàn spelen, 
alle instrumenten o~ elkaar afstëllen .•• 
neen, in Ja~~ wordt e~ niet zolang gerepe 
teerd als bij Ro'ck ll:j.jvoorbeeld, 

·VP• Uge.n llW1illleM ·? 

s. 1',: 10 1' met. <11:Len v,e,r- 
s ta·nlie qat en. e:1gen ar- 
rangemeri t . is êifo v~n 
onze numme en ontstaan. In 
't Slietje in est~ .~an er~n waren onz~ 
bisnummers uitgeput.. Je beg,1.nt dan aan iets 
wat je te binnen sc'biet, he~ kli~~t en 
thuis schaaf je bij, Maar e1genl1.Jk vragen 
·zo'n dingen vee'l tijd. 

OP : Jazz .ût Leuven f 

S.P.: Valt nogal mee. Zo heb je de.café 
chanéant' s van 'c Stuc en haar pog.1nge~. 
om buitenlandse groepen te halen, Er zi~n 
echter heel wat binnenlanase groepkes die 
geweldig pi;,esteren en niet in de kou ll\~gen 
blijven· staan. Je fieót ook,h~t Jà~zkafee 
ltt Leuven met en.toesiaste 1,n1thtteven1 
~011:Ls onlangs dé géLe&enl\ei.d•ligrpep Fri.ends. 
puarn11aac hob jE\ '\J11.zz in d·11 Al>dij'' van 
Vlievbeelli waar we in preri\ill:re voor Lrou\ie·n 
inoti onze niieuwe bezetting nn8li bui,t11n ko> 
men . 

la,_ 400 groepjes die inschrijven . popu :u. , 
de Rock-Rally is niet n1.ks, al lijkt voor a· . 

het ·misschien op oververza 1gzng. 

VP I Vod [e, z-oa.l6 v~e. RocfzBIWe.pju, ooli. 
de. nood om e.e.n plaat op te. nemen? 

S,P.: Helemaal niet. In een studio kan j, 
trouwens de sfeer van ~en optreden -niet 
nabcc t sen. Live misschien., ,maa11 nogmaals: 
het O(e>et blijven swingen l 

01' : U.e. je .ui d{.e he/1.te.v.iltg vi:u\ U11e.•01J· 
.tJte.de.ill> ge.en g.e.Ujkt,op~e. .tlt.tnd met de. 
ve.le. Be.lg.(.l)c.he. Roc.hgJt.Oe.p J e4 f 

O,ns ni:.euw slj'inget'tJ e heeft knap werk ge 
·l!evet<I ,. niet i Rij vrai.i.~t me no~ ne~ .?m 
jullr~ attent te maken ep de du1.delLJKe 
trend in he~ Swingende Dijlepaarà. In 
derdaad, na grondige analyse blijkt dat 
we hee1 wat belang hechten aan optredens 
en ar wat e11 rond hangt, zoals de orga 
nisatoren en zo. Voor ons dus geen i1:13e 
blikte'Muzak: maar kreaciviceit in e1gen 
buurt, oYerschaduwd door de nadere~e 
ondergang-van bet Avondland. Geen pick 
ups v:an huiskame.r.s- tussen de eensen, maar 
kootakt van optredens. Toe slot nog ·enke 
le slogans: 

· leve li~e-optredens 
Volmachten : neen, optredens ja 
Optrádens of Dijlepaard? Optrede~ 

,Groetj_es .aan de redakti'e !,■

APPEL, 
VAN 
APPEL 

rncliam ,"Ct\:&t. 
t rrudllltn et inacun • . 

uct. qusdem ~ addi 
pe!Jm con,mcmo,-e d 
qu.ac vcllct ad turn 

ddcm, si pado labarc 
0 potlol<m. Ooluisse se qu 
retraherctur, CIQ\IS • 

IUliuc' 

s,p,1 Live-optredens zijn inderdaad terug 
4 

Het l!.!;er.air,e tijdschri'ft Appel doet aan 
alle be1'a_µgstellend-en appèl om naar aan 
lleiciing v~n ..:ij,n- intrede te Leuven a.anwe 
û:g .te zij,n op ziifj,n •r-ec~ptie. Deze 11ecep 
c~e· heeflti plaats tten huize van ziÎ.jn n:iel.!we 
uitge,c,e11, Pee,t.et's in· ae Bon,dgenoten'1iaan 
163, op 26 februari om 20 uu11, 
Met: deze Yerhuis state de' zevende jaargang 
van ee~ liteta:i,r tijd~chrifu dat oorspron 
kelijk groeidé uit een Limburgse kern (Jef 
Bo,ren, Egide Lismond, en koÖ-rdinacor Guido 
Wulms). l;let vond echo in Nederland (Piet 
Obernél.01:ff, Jean Severeyns), en recent 
ook te Legven (Hans Inne). Deze redaktie 
maakt Appel tot een bescheiden maar degelijlta, 
en in ver,geJ.ijking met andere volsttekt 
niet overbodi~e nucht aan de o zo rijke 
literarre cijd~chriften-boom op Vlaam:s 
Nederlandse l>odem, De ~aste rubrieken in 
elk nummer z.ijn de essays en interviews, 
gedich,ten en kort proza', Qok voor 'debu 
tanten' S'ttl).at e1a1.n ap:arte poëzie.rubriek 
open. tn., d..e rubriek M:ellgwe,rl( 1,,0ind t men 
bij'd-ragen over h11t lherair.e lev.entja, bée 
sp-te'ld,'118'1!\ N'.lln anliete liit;era,ire Hjdsch't'i:f·· 
fe'n, e.n-sèh:ri'Ettj,as, en nieuws ov.er wedstiri), 
den, Zelf riQht A'ppel ook, jaai:,lij'l<.s een 
poëzieprijs in (de jaar\ijkat1 poëzieprijs 
'Van Siint~Tru-iden) en een l<ol'tverhalenwed 
atrijd (de Hendrik Pi;ij s) • 
Maar meel" van dit aUes hoor-je levendiger 
op vrijdag 26 febl'uari ~et een drink. Of 
vraag een gratis proefn~er aan : Hout- 
straat 37, 3800 Sint-Truiden. ~ 
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~OTING, 
lij,l.çhe._den en ~éil: 
legïr~l:a,tuuy;, W'l'il:t -~~:g:~i:~!0; de koll(e:nde 
tien Jat;en niet goed 11. :S heeft de gcu- - uenut. 

P1;,ioriteiten 
17an, ltterbeek; {Vü) b . , • 
ko'llege Olll eindteJiijk egro.~,t ~e l.dee van het 
t7 villen doen. Ma~/ h~! ; . J·aar: aa'? planning 
t1.ng geen l. •t. 1.n. de begro- 
VeF;intwooy; · Hei tte:p, geen 
be,~;rotïi,ng n,. 1lilen ,po:ve'l:e 
dè' noden ~ _ erhoud:img tot 
inw,o;iérs-. ok h. . - en stad met 85 . 000 

l.J maakt b te én ae 
aankoop van ouèl)!, ,pand te . _ 
zen, ,en tres.en 'b~i: uitb , J 
ei~tl;.éii:j',ls •l1e:sw1taa_t cv- n,_k 
l•·· -- _ . - u, n 
UJ '1naal<l:t zien zorgen · . - on l'e -en 
van socio-kul! tulä-el é infrastfu1<.ture e 
~erug.loop van de bevolld.ng van 
het bestaan vat1- 270 
~l:fet-s :v.an, Jtet ,s1tf'mi s · ·g 
ev,El'n .ep d:e kOIDI!l_ti-n'au t - 
len ·aat de VJ;aa.mse ge - en 
voor. Wallonië. 
Een àltiid 
maa1:<,t zie'ti ht:Lg kw ani\ne.,e'll' 1hij 
ee,r:s-t door es woct: 1 we een V-am ·Mè'l- 
lae'l::t na t p .en en da ook Van;îná- 
geen verschil 1!!eent te z de tu·ss-eP.- 
k · de opposi aktieieiders. 

OeVlie~ (e gt ruime!lS zijn f~aktie hulde: 
a sch et kollege : hij i:? fier 
o e ngen en hoopt op. ee-n 
v · ·t, ,t ,b.eltei<'l :Ln d,e 'komende 
L <il zingen. dus) . Ook Doms 
v - - de dank van zijn, fraktie 
en dringc aan op een besp~ringspolitiek zon- 
de raende lasten. 
Oe ee nd t de_ fusi;l}-op.er<1,,fiè vol- 
te_ '1a &nk's: de tege1;\lile.rki<ng, van 
Öa dee gi!;lneenten 'en· ondanks hê't niet 
inJ: door de staat van haar beloften. 
Voo,:; de uit.voering van het verkeerspl.an 
wenst h~ kol:leg_e ni_et te iinprovisezen maar 
de trij:èl te nemen;voor e,:;,ns'tlg onde1,z 
in:sp~a:ak van ö:e be"o,llkLng,, én hec -s't r- 
p,Eáii zal wel degel:i'.j,k hef . .fundament an 
het beleid. He,t OCMW richt haai; uitg 
ve Lgens hem we:'1 degelijk t_g c: de so · 
huLp:v,:'e,rLening ,; êle vaka · z_uH-è 
vv:r& . .wo.id·e:'(11 111_a~•r '111en, l1i 11 ,1.1ek_e 
hQud'èn d4t het gaat om e1,sone r 
op lange, tennij'n. 

Aail:Y,al van t"echts 
'D'e GV>P' et D 'Ra:es•e komt lang 
aantonen dat de ,redene acht _ ng 
van de ~euvense ~in«n 
a Ls deze d · 

!l~ 6e.l gekoAfuteur;/.e 1nv~weg, <utkt w_g 
.i.n aa.1vnaak. Een plto j ekit begttoot op 60 mU 
j~~. t«taJtiill cte 1ita.d voolt. de hel6.t hee6t 
lû3.g e.dltag en:. 

. 

' 

Het k.ome.iule voe.tba.l6eb:oen /vu.jgt•eA eeit ---.,.7"--· 
n-leuw voe;éba.U'eJIM,ln b.&.i. ( Ko et:6!f!ig_, Ku- 
&é,l- ~Q 1 

'tegeri'ng., a-e te hoge Loneu , dè; koppeling V<!-Il 
de lonen aan de index, de hoge rentestand, 
de zwakke munc en de kapitaalvlucht,. die 
een gevolg is van de r·oer•ende vo0rheffing 
en van d'e- te kl'eine w,Uts,cen. G.e1.ukl<-tg is er 
'nu eeti i~,g';ile regè-ting om e'inde·li;'î'k de nodi 
ge hersté~t-regelen ce treffen, en om ein 
delijk de vakbondslei-0ers die altijd 'foert' 
zeggen bui.,ten spel te zetten. Geen enkele 
zogl)naamd:e, ACW""111andal:'aris acht he,t nodj,g 
-z,ie'h van a'è-r,ge1j.j;ke nonsens oe cf,istanc:Lëren. 
Inte-gendeel, AOW-voorman Valeke-n,aers acht 
de aaak voor bekeken en sc..ipt stilletjes 
op. 

'Enétgi.e- 
onder de-rubriek 'Handel en Hijverneid' kwa 
men de dividenden vofrr gas en elektnicit.eit 
t e n -sprake. V0or e'.LekA,.ric'i, tei t. er nog 
een sup · e, en ae ve:rde,1 n ga,s 
:tföor ]tÏ ·n pJ:'!tat•s van 1:) Îl! ook 
wat mee gen. • 
Van z·ee SP) was zo voox:zichJ1g om 
aan te klagèn dat. het gèmeentebestuur de 
kans lî:.e_ - •· ijg an te. &luitren 
bit ~en,; e. itt · ~~Il:,, ~·7~- 
,t.ncl!tgr:1. hng. ~J g t,J.J.l< 
ci'e kous kop van á;e' lïurg , d'l:e 
ver,,ijst -- e eigen par,cijg n van 
Van Zee ie receQt in Antwe1,pén het 
wijze b amen om het bij _ emen - 
4..e. i•nt De s- 
~er - _ n 
dat de - - S8 - _ d ng 
van het net e.r grondig verschillen, dat 

-~!!!"~ . 'e 

gelijk, en uitgebie'id ondezeoak , en da.c men 
heel wat interessantere voorwa.-ui'den.beeft 
kunnen afdwingen van de partners uit de 
pr îvêsektor , Wie herinnert. zfoh 11iét ëlat. 
de Leuvense ~eweenteraaîl b~'sîJt!)_o,t; aan li:e 
S•l11it~n b~j de ~èmengde int;_e:i:;kommunale 
Ivértec, en dat uitsluitend, _op grond VS'll 
enkele cijfers die door de bu1!.gemeest'er 
~e-r zitting monde.ling we.relen· Ji!e·egedee-ld,, 
en d±è pp. zij,n mins.t nog ,voo:g,J>eitwie ting 
vatba'à,,r Mgt'en o<>k 1 '(zie Het b'.é', jg Hli,., 
nr 6) . 'we kunnen nog "erm.eJ:den ,dat een 
ambtenaar een kursus 1altte11na~ieve ener 
gie' g?,at volgen. (Hoe vecht ik t'ej!en 
windmolens ?) 

Centralisatie 
Va a "ei! over een, schijncen- 
tra · e, .t:a'l. c'l.anv.ol'llli ,ng Ii.,n de 
hl!:!l t , die tor•isoh 
nie ge ca e. 
De VU iieed o _ nted.:i:E!Jl- 
sten te een n een geli'ouw aan 
de i,and 'Van t <!e ,fa huidige 
con !I. s• ad, se e t , eeI 

\ W&t ;x' .. 

p'e'r 'Il 
van k en op~ 
tie: n , e.n de 
c t rsnip- 

n te 
' ~eggen., 
' de K11e.- 

En no - u dan nog de van d!' 
"bouwen : · 

""ai!. d 

De ~ritiek van de oppos1tie is ook 71~ 
·aar voprspet~~ar. Van Me1il.aert heeft (met 
!eél'en,) Sprocke.{!ls ui,cg~koz.en •a!l.s sltacht:o:fi- 
lfer-' lill,k j,aar k'omt d.e k.lJ.,'aa:gJSif\& over ~et 

nb -I • d v.an Spr0èkeeJ;s 1le11ug. Hoewel de 
wa e ei. · d fit aan te SP interessante ende.we.pen_ ur 
snijden - zoals openbar-e W!'Y'Ken, tewerk 
s teiling,, g,ro~dbeleid • 'in~f;'r-Kommu,11,al:~. - • 
ve1:"Lie~.t zi,Ï ;,'lfcl\ j.imnreFLliJjç_ !Lp cJ.,ï:~itl.lW: 
ZI> bèperkl! cle 1<-ï;;i,tile·k OB o.pedl\1u,è e<11~en 
zich Èo c vooJta1 kiditdek op de trag~ U'J;tt- 

• Voor vat de tewerkstelling aan voer l.ngen • -, • d - 'il-an 
de Vaart betre.ft: komt' men n~et ~ell er , 

►e•·le~ van een siK~proJekt om dit 
):iet: v0or s • " J- , • sre, • e, ,i,,n <le 
p.rooieem •te bestude•t~n. ~~ l.i r d . 
v.ijif v-oo'l!b,;i,j'e jaren, n•iiet .l!-11 ges a•ag 'e:~- 
globaaL al!ternatiefi met ko~kretefb~ lil.en De usie en 
maat~egel~n. voozr_. ~e :~e beleid sinds '76 
de uitsluiting uil. ru ,6 'aar "0g steedA 1 . • d ~,ali.11 een na ~ ,. scl13<D,n,t e aoo:'. d . .- ·Een 'll,a'nt-a'IJ· SiP I tît'S 

, 'n~et &'?lld VM'.t:'eer ~:, ?.j-:~,iJ,s '1!8~te•gen\\Y0or- • 
zien zichze1.f no~ a~ l. 

vroege11 de scep t n . He:-t za,l wel- 
• la:nger tl ur aatt, ~ei'_ de SP 

•· . èït- ·a ktie- 

' De opmel'kl-ngell van de Vó,l,ltsun,ie ill._age_n d1ik 
;nij,ls i'tl deze•l!f.de li!jrnc, wa•t ~ij ~ tifee11der- , I 

heid l\e~haaldelijk de opmerking u1flokt:. 
dan de VU' de SP naäapt:e. Toch iagen de. illn 
'l:e1eesse;puntê'n van de VU w,d i,,at .~.!',l;s.c~.!1.1.'l.e~ 
Len ;w:a,s er, .,geen sprai<le Mà,n. een, '~:.~qo11d•a:ne:.• 
de ak'tie -v:ail Sl/ e-n vu . .Rlunitl!ll!J.Jke1 or,den1rn1,, 
kulcuu11, jeugd en landbouw zijn tema's.1ie 
dj bij voorkeur aansnijdt. Ma~ o'?.k. bllJ 
hen is ,de krin;i,ek meestal detà•Ükrl.!t~ek 
e,q ,wo11dt ge-en werk gema11ku van-ee~ 03.lotiaal 

'' .,il)·eei:n81tiê.~ '/oor l\àfr ·beil;'e'i!I ,v.a,n"rde- ·CVP--PVV: 
koa-1:lltie. 

W t11, ,se: ell1 ev.p on4,e,"t>H!~ §c•l!eidit i'll 
n , ..: Ïi:u,j:del:i,j1k, 1a,f te lleid'l!-nl u,it: hun 11e 
P@kt.i;av!'lij'ke st'e11.i!ngilamen :imzake gemeen 
cepoLrtieke onderw~'l7pen. De vasohilpunte 
~ussen ·aeze part:i.jen lijken !'·e:cde:r hi11t.o 
r(i.sch. geg11oeiljl e? v~1.>g-coaid' JJ\_e:f riaci9nale 
prob~~n, e:11 h,~llta)Jtêts-ro.e~e-n. ~!Dë;,,~. n'!-tJo · · 
pa rtt.11J en lresehou'w.e_n d,[e'· gemeen'tepO'T 1 ttl.él< 
als e-en vedengstfuk van hun '1\8'.lli-ónale 
poliniel<, llet g_ewicnt van deze national 
partii.jen ;i,,erkt rla1Jt!11end op de 
tii.viteli:t i;ran d Jk,e ve"ikO;r:eqe 
WiLi z-irln.. diln •o ,nfell # pogi 
Luc Hllyse en,. I. riv;e om tot 
groepe~ing van de politieke kracht 
(zie elders in d~t numme~ • 
licht t:_erog wat i/,eve:n in 
bnuwetij • De dhkuss~e 

nd, - 
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n'iwn. 
!,! -~a,r,r;;e, be.g<J;.Qti,n~ wor-il,t me.eo:.cl'e-.;1(~/Îd teie,n 
m,i;a1Jerhe.-id ~o~d-e:èlü,mitl . 



SOCIALE SEKTOR 
Rcmd,. a:b·o·1"•tu,6 ~n, lile-t al d , 
àie aan abortusbeg l . 1 · aa nîe•tl v~rlenen van stepe"l!ijl.<e subsidies aan organisaties 
genlijk gebeut1d . e e1.c u1g doen, is het 1"8.ntste 1Y00rd nog mi e t gezegd. Wat er --ei- 

. l.a • ,waar de gevoel i t k · · , pik getra/Qt zijn iÏia -ao . : . · ,~e. 71;1-en gel'aa t Zl.iJ n, , waar~m somnu.-cg·~n qp, hun 
li:e, zijn d>i,e it:r . ' g nci.,et zo du11de,i1:;iÎk. Het ,a:1Yo:r•busf1•el!t iJ.,:L3•kt maa-f; .,,0,n sftto·k, ;,,!il,g moea1t gevonden 'l"'d h .,. , . ., s-ek,fot e·n om ·f · : - · .:1 wo · en om se 00R se1<1p te m~ken b.i nnen de· sociale ' a: te 11-ekenen met al te progressieve, o r ga m saua es'. 

~one _:he_;t • alle~aL b~·gonnen 'i.s, werd reeds "' ~ a anuar:1,num,,,e~ besc·'-- · . , . . · -~:· • , .,waven, Daanb!i~ 
kan -w~l cle. béd!1'1rkl!bg &'ema_gli.t word·en elf 
men tec-n n'1.et oéte'lr b~g··••,,,,,1, .. ~ ~ .=~g VM Ott- 
g-~.,.e, i:tixt,igvuelutp had gebruikt in de 
plaa'ts van h.et geladen ctbo~bege!µcüng. 
Is -het sop .de kooil wel waàrd gewees·t ~ A:ls 
men ~el!z:~fide ~i.~ ~tid:~11-s 'kan, b'eneemen ~ 
-en, m~~·églb.<~n oo:l,i 3,uJ1s,te11 aangeven wat de 
hlll p:Vel!len::i:ng!organisaties eigenlijk doen - , 
e~ ~~ ~tad dà=om geen graten ziet in sub 
s1.ciie1n.ng, lolas ·alles gekoeld zonder blaren. 

Abor:tus: ~inéle;l,jj,k te stak ge~0nden 
Als wè echter een aa-ntal f~iten op eén rij 
plaatsen, ~ijgen we d·e ·indruk dat er ach 
ter aezè kwest~e meer schu-ilgaat. IJit wel 
ingelichte b,n9;t1 vernem8'9 ,we dat het ,s,che 
p.e;1 An,ciau~ ei;genq_ijk- n:ire·t te doen, was, om 
'ti.è,t, weord •abol!-tus. li-e.t l:\ohd'.!rcl\rijv:eI!'. waai:- 
van sp-rake was• t.rouwens al.leen ver suuurë 
naar de huisar-t·sen van -J;euvên; van ):ien mag 
men toch veroq_dêrsc~llen op enig in~ellek 
tu$);l peil CE;. si:a:an om 2;:iç.)1zelf een oordeel 
!:i_e:·}ufülEin v.o.rmen !Î>n d eze. k:westle. Geen enke-1 
anëter inwoner v-an Groo.t teuven had ooit 
iets geweten' van deze briµ, had <Ie, heer 
schepen van Stadsbedrijven nee feit niet 
op tiét koHegë gebracht. !iobg.stens 1).ap d.e 
\iEt,~r D,e VUeii · , ,d,,,m. óojj. d'okt:e.r, ,een Y,J::!l,ag 
kµJIP.en stellen. ·Varl hem verwachten we niet 
and~s. 
Da•t. nee uicgel'ekend een liberaal is die 
aanscooc nam aan deze kwestie, is v~=on 
de.r-1:ij k. Liber.alen s ~aan toeh bekend voor 
hun pri:lgre·s.s.ileVe i'dêe'in iinzivke eë*u~_(b:Îlt'eit 
en -al:iin: cus . 
B~j bet doorn~en van clé brief zou ~n 
lcunnen denken dat de schepen aans too.t had 
kunnen nemen aan d e eenzijdige inforiî\aüe, 
aa,ngezi:en er ·g,een ,o,,g.anisä,t:ï:es zijn i.n ol'g;e- 

nomen i9'als Pro Vita, ·d~e 
tegen abontu a u'i t spreken. 
'Pro Vita niet tussen ,deze organisaties 
tnuis, omdat deze organisatie een slechte 
bege'l,eider is. D11 ongewens,t zwanger,e vi:;ouw, 
diie in handen valt v.án d·e.::e r.echts·chapen• 
z±elen wo-r,d t zonder 111eer verplicht het 
bevruchte ei te dragen, tot na de geboorte. 
Dan springen deze hoeders van het leven 
op, het pa._s ontlol,cen ducska om het te red 
den ui.t (je klauw'en, .,,.~q, ,de, o.fita,ar'cie moed·cu:-, 
want a'l!s. d'e n\oecl'er b-et niet• àá'nk11n haar 
Kind in "redelijke o~standighede~ op te 
voeden, dan is er w.el weer een adoptief 
kind méér dat de lij.dens,.•eg van de adoptie 
mag 'doot;l.open. De keuze van de vröuv zelf 
wo,i:,,d t ~q,t_aa~ genegeé.'J:\~. 
Nu is, tiéi: zo da·t geen. enRele hu1pve.rle 
ningsorganisatie pro abortus is. Daarom 
ook de noodzaak van è'en degelijlç'e bege 
leiding. Als de zwanger.schapsónl!,.erbreking 
to,ch n,ooil,zakelijk i.i,;, wil men ëljft flrOC!!S 
in de meest guns·tl!ge eunstand,:lóghetlen 'la 
ten veElopen. óe hulpvrage~ moet c~ntrasl 
blijven én moet in alle VTijheid zijn keu 
z.e kunnen nemen, meiz kennis van alle as 
pekten van ihe.t pi:;obliéem- : psychologische, 
medische,, sociale"' j~r.idische ,-enz. 

l 
. ·" uAd e·en Va,,i .lru:Uv./..d.4de palt.kè:eNn~eM ,......,. 

pa)tke.e.lUUl.;tcrna.a.t op de ~ e MCVL/1.,t • 

DEMO'ImATIE 
Als grootste partij in Vlaand~r~ ben je 
natuurli/k ook in erooc Leuv rkste. 
Eet) ui:, i d,aai:;- 
t,o'e .e·ç :ie ~s-e 
opdon4 no I l:e t 
d'oorge · n . . • , nog 
niet. h n 
RAD en ar 'j t 
\'at b):au-w.~ u• p v - 
b'e1e1 ,meed:.er-heî,d, 
jaarlij'kse begrot . eente 
niet ce: -v.r-ezen, 
Je pakt ui't met ve-.;wezenlijki.ngef:t van h~t 
vo,or '' · ook al blijkc·o,p ,aac gebij.ed 
enke n vo .. • ciale zaken wat, 
,.;00r I Je een ft>'1ïl<1.t-ileil!eider 
aanr gel r tijd de opposi- 
tieLeden des~undig af te blaf~en, waarbij 
een toevallige toeboöi:;der l>t!denk~ da,t er 
mensen geweest~, die betwiJ•J!el~n of 
,ne-g11rs e~s(j,erilçe/l~n '(ook Kejl. ecftj.c 
mem1en· 
Je taa aadsiid u:i;t je frakt;i:e d-e ie- 
meenschap uitleggen .da·u de achteru•it.gang 
van onz-e elcon9mie veroorzaakt wo}dt door 
de indeikop,peling, de ,t:e )lo,ge lonen, de te 

Politiek pokerspel 
Heel aeze kwes•tc:Ïle rutkt n~r ,Bolistiek p-e, 
R'el.\se,el o,p l!aa~ rii veau ... Me.ft, 11,1,i:! e.en O'rga" 
11isat;;:il\! ere:Hen d•ïe reeds meetinaah heli 
voorirerp vormde van kontrov.ersen 01111o1ille 
van naar progi::easieve standptinten ov= 
de hul,pver1lenfog en de begeie'idini aan: 
jor;i,g;e,en. Nu .d'e. s,t,adsfi.naneilên erop ac:h" 
terui!!;gsan door wi!fibehe-et en pr~stigé(jrang 
vanJtet huidig k,ollege, m'Qet 11r maar ge...,_ 
sno,eid worden in de sociale séktor. Geen 
enk!ll liberaal Rän daar lauweren oogsten, 
he,t is boveri!lien een mooie zet om de ko1- 
I.E\fi' .. s :vtn ,,de €,:<al tld.~ to~p éiiiÎlge sympa.: 
thLe genieten bij het grote pub~iek, een 
loer, te draaien. Het: l,uin niet •ontkend 
worden dat scbe11en De Reyake alles in b_et 
werk stelt om de sociale p~oblemen met 
en~~e ins,praa_k van d.e betro,Ji:\enll.O J!atl; t'e. 
pa-ltk,en en' C!P , ll'.e l«!l'~sén. Da.t mo,e.t ,d:e he.er 
scliêp·~n, d:n ~t vin:kièzihgsj.á-ar niet o:ilf.,- 
gaan zijn, en vaill!aar zijn zet. De sche- 
pen van Maatschappelijk Welzijn heeft hem 
daarvoor wel de gelegenheid gegeven, ,wat. 
waal'.' al het 'g.~d i-n• de welzijnssek,tor_na-an 
toe gaa\t ,i,s nile-t alüjd even auidelij,~." 
En àa·ar greep de s·chepen de kans met bei- 
de liberale handen om einàe1,ijk schoon. 
sc'h.ip te maken in. de sociale sektor. Dat 
hij ui;tg,er.ekena •:<!~ ab9.rtu~~es tie mi,s- 
Ql!Jl-i].t'.t ?Jn z.ij n ~ek te b~r,ti•ken\ 11s .e,im' 
genaaide zet : voor de ChllHt'élijke· Vo"!;l<s 
partij is abontus een tere p1'élc. Het ge 
tuigt echter alleen maar van het licht-. 
allooi van het Leuvense politieke 'fatsoen'. 
Dat in dit v,er-lcièzi-ngsja<a:r a:Ues kaf\. <!ie~ 
oen. ·om 'e'l:ekfop:agl ui:'tgebu,iit •f;.e 1'\0i;den oli 
als pa_rtijpo1it.i.êke. i>ropagl!Îl'Î'la misb11.u·ikt 
te wof'den, moet o.en waarschuwing zijn voor 
de t-l!dzijnsorg;misaties om zelf duide'1iik 
he1d te scheppen in \\µn wer-lchg en hun 
rel,a,f_i'es ,met het stacjspastu;,..f. ijet !i§. nu 
v.oó.r,!!:à. niet hé,e mome'l!t om c:j;e,' speeJ:lial êi 
worden in de gemeentepplirtiik, In de:,,e 
optiek kan de opstelling van het JAC ei 
genlijk a'l.leen maar toegejuicht -.,orden. 
tiev.eii duidelijk zijn d°.an-ifiy.pokrilet tge-' 
ge"en ,omwi'l1.,e vän enke~e- duÎ~ll,î)'d'en frat!ken, , 
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1'!_ , n nood,: 
g·é' . 
kr - 
AC n, 
Ee tie "om. de · 
to · n t,e crr,oe 
,je 
ti 
h:Y, 
vo se 
bo je 
aa - é 

be, • , · of ·ck. 
ei' ,e b~g11ofü;ng te , 
En no barr,e "'in_ê'eravond'en over dez,e 
begro" 1. 1ave,;en, f Ja, : de d.e- 
mokratie eist haa-r rechten e del!I0- 
19:',t'i..,; ,! 

Het mooiste stuk m je 
of cle s-cqighei fi 
l,ig ma n d 
Item .n, g w 
doo e · e o , · ,er- 
vl!oed:ig uiêgezaaia zijn Qver ~en ahtand 
van 500 -meter. Als je dit doorstaan hebt, 
1114,g je oc:;k nog de o,vèr.i.ge ioo iiJ.eter kasaeliei; 
probe'Xlen tu,sun <:Ie '!l'asse-t~tr~~t ,e.n:Wi~g 
'IIIJIO'lbr-üg. Mij 011$ we'ten i!s d•lltmiè.t .erulge 
scu~ weg,,voor dnn,:gaand verkeaJ: d!t ook 
tests~rooJt dienst doe~. Mogen we kn di~ 
k~ezing~jear vfagendit unieke ~tuk he 
'baan te $ewe;!.\en voo,i:- on·s nag.e 
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~'etli-eft :Hjn het Van Outliive •. 
'8 ee't'ste veligad8liing z M' d,Ie 

l!en wilden laten "00 ° l!A_ groe- . ~ rgaan. ne was heel sl!mpe•l ,,.,. h fi g · · ""'-' ee,t de m_et aan de vei:k • . _ er 
:i:s ons niet dusi.d 1~~7~gen de:e'l.genemen,, en het 
of e'li ee e 1,3, gewerden tot hierto-e 
van RAL n~~ale, Grootleuvense af.deH~ i; 
n'ai f, • nam wel! deel, maa't' met natio 
ihet e pr~f ~ren• . e~ ook daa1: s t-0nden we ve•o;, 
Grootleuv:: fit:a:~ ;:; ~!'ra~e ~an een 
het e ig D s n e. ·at ~as puur gesp 
Op de eer,ste 111e1igaderling is • 
,a~': zowet SP •aiLs ~p 8.I\ ~g.ale er 
•>Z!L~n om •h~.t u-i;.t te b,re!i.d'en, 

l'fey,~':t 4e. ~!? O,p ,de;. e.eM~e. VeJ\f)o:ä~ mta.!t. 
be.pwi,~1,we.ri ge1i~e.!ág '1' 
''il'e.t eni/g'e waa,r dce S:P 
d:.an in d1e 1!11bel van 
Ramen. Da•t is dooi: g· 
wez•:ig~n b'etw,ist. 1:1,ei: 
kunnen, a..ansl,uiten, bi 
Dat is ook niet gefo 
of·te laten•. Lk zou 
nis.eb noemen. · 

Wi.,j de.nfte.n Met da,t d.u .tu · 
je. op loRlUlÎ, vl4ft e.e.n · 4,t~ 
mag v ~c,h..te.n, dan. zal h& 
4c.1u.uv#lg e.n van CVP-4.temnen 
Ve'. ll;e.,t,:(;: u.jn Ve/UiC/u.u.V.utgeil · • . 
gen /lamp. Agale.v zou eJt. bi,jge.u 
d~ lilj vaAe.n, ·á.li, u.j ,ondelL 
o,pk-omt;. 
L .H.: Maar ik heb niet 
,g~~n. .om een lijst ' $ 
ie:ts te, zeggen,, .eok t 

' . Fla,t m 
nnen' o, 
\1 W.~ b' 

o- a•f 'tl(e · 
du·, identifi!ceer 
vo . a,at A:galev de 
.a,ls Acga•lev, maax ook du:i; . 
Z·e> samen met anlleren in :,,e·e. 
men van één partij io de Lab e' 
uit: d·at andere -partijen Q.P ve· e llllmlee~ en 
bun identiteit kunnen bewaren. 
ûoo»: ru:t11We.z.i.ge.11 ,u. otM v ell.:t.dd äiit 4êo SP_ 
de e.eMte 5 pla.a,t4en zot.t opU4en, e.n Tob 
ba.c.k opw.t Uj4.t.dl.iweA. .te. f.ll(l)W.eit. 
L.H.: Dat: is niet dn ,te:r,men van-e±sen ge 
steld. Ik be~ op de vergaäe"Fing ~enq~eer~ 
d.at Tobback een hypothue fo 
'SP neemt een aanl:a~ eers.t" P 
Se e plaats ga,an naar 

· S r gro e en de · 
;and pen ... 11• o 

Tob'liilç.k d t;:e. " 
a,:, ni~s ;, e enèwni 
t,striáncl::en e,we,n. 

~ 
l 
1 

l 

. werkings • 
_ li d,anr p.rograi , - __ kkoQ.rJl 

Wi,e. de SP de voç~_~je 5 if';"-'l ~e 
daa;li.voOA, toeft U.J de·e.l. ~ d 
g.e.mee.n.tebutl.uVL, van Mók J h , 
·/i.aJi mou.Ujk ge.loven do..t. <fe. 
11U. u.U, cti..eze.l6de. heek ko.n k~ e. 
.6.tadl.ve11.nleuwlltg zoaló ze. hi . 
aange.va.t nleJt veJLge.:ten, noch, ci.e -<:~!!'.&~ · 
Ook nu nog hoOll je óp de. g ~ Mi 
de. SP de gemee.~ebu.:àué~11 v 
éeu.ven p1UVte1t, oó hoolt je. 0 
-val'L Op:e.nba11.e weJl.ke.n ge~~ 
.te.le ,/i;lrJUi,ek • 'C rthoud"!-<-J, 
l.á,ngJt:l 'h.e. ftoil:6e.kwe.n:ti.u 

· . · ''lmen wêJL/J;en1 .z , h e- 
:6-'. e.11 ov10- oe.. , 
'd" •ei j Q,11.em P.We.:t . 
·, ,t. '',_é ./,JV heit V ' , 

~ e:eit.de. l:IIX! 
i'Ce.n' .111,L fii,o . 

.... e~. 
· r denk :iJk •wij's,t lielcemaal 

1, H • uw bezwsa , ' . ;J; 
. · • · e· 1:iehc,~ng. H•e,t is, aezel àe ~na-1;s e 
2.n onz ·t te llo·gen n \!an, d•ie mij e1ftoe aanae . , ',, van 4ga•,.ev, e autonome groepen, t - 

.. te kDnfrontercen me 
par t..l.J en, SP De kans d - 
vattingen van de ' t • - 
kaal ander~ s~andpun:::e!::'er~s e~ nd 
grooc als Je in een 
de SP konfronneert. 

• h al voon: hoe. cUe .4amet~ 
Sltd,tu zee e/11. en? he..1! be.4-t ~ou /w.rJtte.11 v op . . 

i; l'lllule a1s de inheûd~'r-van 
1,.. IL : Zowel. de oer is ,a°a. nadruk geleg<;i op 
liiggen nog open' n samenwerki,ngskont-rakt • de noodzaak van ee . 

1 

Metf zou b-ij,"700,11beelldr kunnen á de 
volgende fomuLe, d4e betre~ op 
de samenwe11k:img tussen parcti.j · d:s 
en autonome groepen ande11zij s, "p ~to 
genbllik zijn er al volop pog,ingen bezig om 
qiet-partijgebonden groepen, sam·en te brengen 
rond lokaal-politieke tema' s. 't'n. de hoop 
dat op een bepaald moment d: i.n- 
gen ineen gaan vloeien: d al 
dan niet in samenwerki,ç . 
praten met die autonome ~ 
'ken wat men aanl>.r,engt a 
:Jiei:ii soort:g/li].ij ls,s zou m 
v.oors~ellen, a ,de vevki 
o:v:er~egs't:t' 11 s' 
ds 'li,ui111te1 

geJolrma~!l)~ 
e11:v:/lnl : vo 

zi'ail d];;;t ov ' - 
ve11 va.n dd • z ni · , 
11e;lr.t/.e!1r. moe-t nnen : :, zifc:h 
veJtfünden ru:tn de 4~mf ~- 
teg4:tlt.u/uu.uJc htnegm.t ? 
h,H.: Stel je voor dat men op die gemeen 
schap)>elijke lijst een ;i.antá - · en li'ee:ft, 
die vrij nauwe kontl!kten heb _ niet- 
partijgebonden greepe-n,. D'eze - l;;unnen 
al een vrij grote rol spelen. ren zij 
verKozen zijn, dan is het al vanzelf- 
sprekend dat wat aan ..,_ensen enz. leeft bij 
de autonome groepen, zeer kun,- 
nen ·doorstromen :via cleze p. in 
de 'gemeenteraad. Is ·die pe 'e ·er 
niet, dan gaat men zoeken · over- 
legvormen. De ma1te waari,n · . gi,o·e- 

. ' zullen kunnen 
erkiezing. ·n 
i.!lh z111:l.e n 
deél!name 
én. A:ll!s d 

l;i..j'k gaan bUjven, . • 
d·a,t verkozenen van die' ljj 
afv,ragen wat ze eig,enli:j;!< aaiL dïe g,i;oepen 
hebben gehad . 

Reserves en wantrouwen 
VU .&utute Ujk.t oiu nogal e.~ gemakke:UJ 
ke 11.edeneM.Jtg, om dan ,ac.h:t-eJr.q:6, aLs hd 
nK4hLk.t de au.tonome g.>tpepe.n dé, 4chu:&i te 
.ge.ven .. V.le. meJ14en zi~ ~~!' .ót,~e:t v,~ 
den en .ût u..}11 datl~Jk4.e ~Jli,,n en. 
hebben b.ljgevoig Tw.11 /te4ell;v(l,4,. M.&ot uJ 
•11U. de .toe.gevende "Ju,t. moe.ten. :6pè;f.èh ? 
L .R. : Ik ervaar hie.r een ik 
vaak ervaar. Wij denk 
Sl'-strategen. Wij z-· 
spion.en van e.en w.e • 
vangen. Waarom 
h e-ef,t ail'.iJ. e /fak, · 
dt:i/e te)lm'e,n ~en . n 
z-i:j\1 de t!Ei:el,'ne_ 
d,ig geno~eg óm t 
te a,(èll!en,. l#j 
k:iing, dat da•t aJ. 
Ve vn:a;ag ilxu. n.<.a i 
,de;riken ditt dU ze _ - 
tonome g1toepe.n,., - 
Ujli v.lnde.n. Men h - 
vu tegenoveA de SP. 
L.B.: 0.K., men moe j_n.met 
politici, kado's kr· ;fik pro- 
·beer hier alleen e · e1;1:, 
Ik denk dat we e4t 
en kreativiteït 
leggen om derg 
laten werken. 
politici, en. 
van beid 
geäacht ,: 
z,e w,eimi 
e.n ze ze 
e)l ae a_u, 
',{;ert-r.e)<JC" 
trouwen 
'L'ekeni.ng 
v.a n onaf . .,, . . t ~ en eeru. wei-ns1.g on go.one.. - . 
zi,j,n, dan zal è!le s·l\lllen teres- 
sant:er worden. 
wa.t velî.l«tcMen j~ 1,1an 1# t,aine;iiWM/Ung 
m~ Agalev ? fllat ~"~~:~ .... ~,e~~gl!.t doM hlUIIL hlbitettg ,<.11 fU',<) ~ ll • 
kleJL n,l~ de Go1uUaruiH knoop 7 
L .ll.: ,fä denk dat z.ij voor .~et probleem 
sbaan nog geen enke1e ewaring te ~bben,en 
dat zij worden gevr~agd op tè~~-1~ een 
samenwercld,ng nog v6br zij h_un M§~n 1-den 
tice!it hèbben acher,p ses{teld en ,ua~ge.sc~':e 
ven. ,Maa-r d0011 het ze telaantail. ,kunnen Z-1'l 

,1:1 

hu-n lo.ka,l:e mac1tt ma,ci.màaiisel!en•, en aoor ook· 
progll'ammat.isch samen te werken hun beteke- 
nis in de gemeenteraad vetrgrotei:1-. Zij kun- 
nen ook autonoom opkomen, en acbteráf in 
de samenwerking treden. :Maai; ,ver_gèeé niet 
dat het geen fusie is t9~ een ni~e llartij, 
Niemand wordt hiel! Ve}q)1icnt om harakiri te 
plegen of zichzelf op, te, lreMen. Het is ei 
genlijk een v.om ~an koalitie die men sluit. 
Geen koa1á.tie op !lil.re berekening'en .zoals op 
,regeringsvlak, maar ingegeven doel!. lle ge 
dachte van: 'we hebben 'lee(l ~emeensel!appe!iijk', 
ALsof je op nationaal v;J,~ ~ koali'He 
zou heb!;ien .tuss-en p'e ~.lil' if.eugjl .v~n 

,<),e (::VP eh <!,e eoc,ta:J,i•l}itrèi, da~-r Wan da,f 
ri,:i:e:t, daa\' m9et mep_ meei,·:t~ ~t~Jl' èn ~uii 

HeX! luw:tlge. beiteia:i' ~t ti, A€J!,1~4~~ 
pe:t·, .te.n/if.M6-.te sën dil ~-. ~emw- 
.tv.. en de voottna.a/!14;/;l'- 4efi#ie.nM · t: éli:e. 
4.tlr.ekki.ng 6efw,1ten. ~en h~ ACW fie;,~n 
eJt. plium, e.Uj k ook ~11,f}êpe!i <Ut hd ge 
meen.tebele.uf volge.>t-~ ädvh,elie.rt, ~ uc.lt 
h.wtme~ heel cfJ.u.iJ.e.Li.j~ ,4J.~~tn. Hoe. 
4,tel, je je VOO/!. da,t Ju-U.èe. .. ~6 ~ 
kan doen ,bwege.,1. b.ûmen hë.t 'ÄCW ? 

L ,H.: Het eersr--e wat initiatief 
als het lukt zou. be is dat je 
verandering k,in. l>'t'e:n je aiL kun- 
nen vooi:,stellen d;;,.t eosen die 
traditioneel voor · eèr zien 
zitten in d:it ini eén on- 
derscheid make ep !reil 
vlak van de pa an 
dn 'GVP, en het 
kbi:,~~' van d.i•é 
da,t ook zo : 
cendeels ep d 
er mense.n van - 
le van de Met 
in vr.aag s ceUen, 

~'a.tilt. M.e1t. • . . e 
me.t de; , eé.l /Pl,O- 
'teJL. Hielt h .hr, li~ 
A€W. Zo màak 4#ebd-- 
.te.n mee, ~ d ei.- 
doo.l houdt .teg fte;;t 
4-tadóp(IJIJ>one~, , flf' eA 
äitalt iét:6 t~en eó 
laat je een m:og . he.-.t 
ACW-b.t:.ok voo11. c..a.t • 
L .I;[. : ~et ~ · ëaee1ing 
h!i:e,: ;Î,n •LJ! ~ me.t éf-e 
Kristl-e'l,ijk · · ~an nie.t 
tegeli!i'ke11 p,rober- 
'Îi\en. ®.~tt i 

• 
' /t, 

aa ~ MJ 
1..R.t Ja, ma-acrwa't voe11? 
l)a•t i,n zo 1,n init:i'!.. e:ra woi-- 
den ~etrokken? De taÎyaa- 
cor om het AW een ~ot e. slag 
kracht te geven, is dl!, a d van e 
p1:ogressief geheel aaarb , • ste:ke 
de aanwezigheid buiten de Wl ~u 
geval ,een gemeenschappelijke progr .. 
lijst, hoe sterker dat in ~ C'1P 
oproept over de posieie~ 
een dynamiek die men in h 
heeft gezien, ook nati 
gressief front! en 1he,t p 
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