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In de gell>_eenteraad werd een voorst~! inge 
diend· tot herz.iaening van het bijzondeT plan 
van aan1eg l!arij,uc11aat - St .-1farl>a,ras.traat. 
Deze h~rzien•ing moell de Boerenbond de moge 
lij,ktmid bieden om ui,t te breiden met · 
JS OOO,,m2 kancoonuimce. Binnen enkele ja 

·ren za1 'hiier •in het hnt Vllll d'é s.turd een 
t:ore11,gebo11w ye11rijj zeil· van ~o m 1Îioc;,g. 
Vnkiaarde •cb'epen Clnopa ni!ef în h!lt vorig!! 

• "DUllll!elii : " ••• aï.nde ,2 apdli "117 ~il l're'b gea·a·llll, 

Dej,ouw9oogne in Leuven bedraag!! 4 bouwlagen 
ook voor sociale bou=atschappijen, ook voor 
de .Promotoren, ook voor A:melinckx. Ze z,ijn · 
allemaal! gelijk voor de wet •.. 0 
Verklaarde burgemeester Van Sina n,iel! dat e11 
geen ingr:ijpena·e ver:al\.dering!!'il aan de stad 
zouden gebeuren zolang de resultaten van het 
SCI"Qktuqn,;l!_a!J niet gekend ,zijn ?, 

tees bl!adzij~e 6 en 7. 

DE MANNEN 
VAN 30 MILJOEN 

De samenwerking Leuven-Oostenrijk 
sêb•ijnt niet zo vlot •te verlopen.Gelukkig 
geen taálpx,ob.lemen want die hebben we zo 
a:J. genoeg in Belgie maar een fundamenteel 
verschil in opvatting over de verdere werk 
wijze van bet sttruktuu,:plan. 
Even een geh~ugensteuntje:in 1975 werd de 
s,tredeb.ouwkundige wedsuijd Leuven 2000 ge- 
1wonnen door de Leuvense architekten Vo]len 
·en C::laes:sens en het 0os't,enrijks studieoureau 
Gbr'i.stoph,AaJl hen werd in '"77 de o_pdracM , 
·gegev,en door het stadsbes,tuur ,om een sitrllklluur 
plaQ voor Groot-Leuven uit te werken,een 
grapje da:t alleen a'l aan personeelskosten 
zo'n 30 milj. zou kosten. 
Blijkbaar is ~r nu een meningsverschil ge- 
rez<ln tussen Ooseenrijke'rs en Leuvenaars. 
De Oo!itenrijkers zien het meer in een 
deduktieve werkwijze:vanuit de richtdoelen 
die op tafel liggen moet men afleiden wat er 
allema,tl gaat veranderen in Leuven.. In vak 
termen beet dit wer'ken vanuit "FACET'llEN'' 
(de richtdoelen zijn geformuleerd Ï:ond 
facetten als werken,wonen,verkeer,onderwijs) 
:E:envoudig gezegd willen ze het hele struktuur 
plan zo snel moge.lijk aflappen:wat statistieken, 
wat mooie tekeningen•,een kaft en:ond en hop, 
weer een struktuu,:-plan klaar.Zo Yetkt nu 
eénmaal! een groot s•tudiebureau dat aan zo 
'Vèel gioge.lijl!, wedstrijden deelneemt en d-it 
gioet financ:d,!!reii me.t d·e opd'rachten die het 
~a_n ''!iinnenrijven1;want politici. zijn al best 
i;e}Ttrèd'en als ze met wat moo•ie tekeningeke.s 

1kunn.en, pronl5;en. 
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tEN GEMEENTEPBllllT 
De voorziene gemeenteraad van 31 au. is 

uitgesteld. !)oor ziekte of vakantie ~ren 
een aantal leden van de meerderheid niet te 
bereik-en. 

:&n een gueeniluud kan blijkb~~-n 1;1iett 
geldii:g vergal\e,:,en als de mender~e-~d i:i•iet , 
in cle ,111.eetderhetd is (wa.t een rödene'<'1!nJ\·• • •) 

Zi:>dus .•• 
Volgend.e gemeenteraad ia 11oorden: voor 

24/9 en 26/9 otn de schade in te halen••••• 

RESTAURATIES 
IN DE 
MECHELS!ITRAAü.L.J&...ILcJ.!l-----------.ili@ilj~~Jb..,...Lll:;; 

!let in :Lnfo L. VII n°4 jul:i-aug,''1/9 
-pag. 5 ) gepubF _ projekt van restau- 
Tat ie voo•r twee . . st·ad to.ebehorencle 
huizen is reeá de eerste maal af~e- 
1teurd . Waarom h nog -public eren 7 
\ie kunnen ons eerst ~fvragen " wat is res 
taureren?" Eenvoudi~ gezien kan men dat 
restaureren bescnri"ven als volgt: een ge- 
bouw zodanig t - de, stelllen dat het 
weer een ttijdja ( Geleerd gez,er,d : 
om het aan onze s door te spelen.) 
We kunnen een v· •estauratietheo11ieën 
aanb.àlen : 

1 Vio1ll:efi ó,ermee wo,rd·t bedo.eld 
iJ'at. men net ge ~ gaat aam,u•l!l:en. 

2 Zach · : d·!Î.t is gewoon' 
er.eva lorise · -reng en . 

3 Harcde re : lbiijvoor,beel'.d 1het 
Groot Begijnhof. 

4 Fantasievolle tes·tauratie. 

Ret gepubliceerde projakt is duidelijk een 
fantasievolLe restautatie. 
De eerste foto beelac het betwiste projekt 
af , of wat overBlijilit van de oude buizen,, 
de derae Walvisch ( nr 36) en de (St Jans) 
Oliepot ( nr 35). 
De tweede tekening, aie v;roeger gemaakt werd 
in Of;!drac-htr -van -i,roffessor 1-emabe, geeft een 
beeld v~n aè twee hu,i[sj'el!, met een bezadoi,gd'e 
reatauxrat-ie in heft gèhee.01 van de, straa11wanç11. 
Van links na&J" reçl'its, z,i:ei:i we : De dde Wal! 
viaechen, De oliepo·.t, De ~ruiwag:en ( gejaar 
merkt 1691), De Kleine~iwagen. 

De tvee huizen waar het om gaat, behoren tot 
HU geheel van 5 o.f 6 t:n,iscbe brabantse, 
etreekeigen 16 en 11e eeuws'e huizen. Van 

en naar onder onderscheiden we de volgen 
e ke-rken ; een hij sl>alkgat, een vliering 
amter, een zolderverdieping IDeli zolder 

rtje tueeen 2 zo1derve'll8tere, eep verdie 
_lug •t twee kruisnnaters ( da kruiamone- 

11 111C1eten niet ii,odzakeHjk in de reetau 
llU. terog ~•plaats.t worden ), De beneden 
,pt kunnen aa~apast worden aa,n de hui 
beboeften zoab trouvena ook het intre• 

1111-1111 
Il~ 

cleze twee teb:nilljtlln vergalijken dan 
we d4l volgende vel'&nd■ringen waarne- 
4e falltaaf.nolle rHtauratie van de 
33 4'11 35. 

Het cp,aöjekt woor romme-c 33 

vo·of' <ie benede.rrpu i kunnen we akkoo rd gaan 
met ~è a·alll!ass~ng omdat er een winkel moet 
kunne.n geïnsta1,leerd worden. Maar de bogen 
za,rilste<>n in de verdhping en zoldenerdie 
ping, QOrden weggenomen. Verder merken w<a op 
dat de oude vensters wegr,enomen. zijn. SJ..otsom 
van <ie oude gevel blijven slechts enkele la~ 
gen o·roeraan bewaard en de vorm van de trap 
gevel.. 

He..t p'!loj ekt voor rummer 3.5 

We iJi~baa,r r;oodz1.1ll.eli.j ke aact,pa,s,s:ï'.,ng 
s« de·npui. Vetae•r wo,r,de,n de ,Js,ru:bi'- 
vë de ~erdiepi 118 verlplJèicl e,n krifat 
i:le 1 iee n a nlere ve-rhoutlh,g d'.Qo11a·at 
(de verkort ,wrde n. 

Het is zeer duidelijk dat zieh hie~· een 
zach1le restauratie opdri rçt, en ni.e.t i:le fa a 
tasievolle, die tTouwens veel te duu~ zou 
uit:v.alle n voor, de stad. 
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DE E)V!JllEIJE!l'l1J:;_;rH,1L: nz l(EUZE 'J"J:Jfl'f!I KOHHJJRCl. ,J 
EJN ;/'l'A'1Uf1 in G'!;EN Y.m!ZE ~. 

Gewol)ntegetr'OWJ L'Ol'<ien met het 
1
U.ntjos~rti.p 

pon t<Ji' gele;;enheid van de Hanaolobsu:rs et. 
poiitieke paarqen opmieut,1 voorgeo~n~. 
Onder de ecm,jra,Jerpere van de modi.~ If!.Jn 
do 7.euvanse p11ominente>1 graa_g /'lorsid een 
nwmrartje op te voeren en ml..~Qenenprojek 
ten te venJarPen met het we Z.zi.jn van ~6 
atad, BeLeid wordt bid dese go7.eg6n1ieid 
oynoniom voor grote infrastz'l!k~uur-we:rken; 
/.l(Jtden of nooit neemt de poZi.t;r,ekov ~e ge 
Zegenhei,d te. Qc,# het poZi,tieko 1,1eP1<jaar 
iil te 1:uiden me:t het o.oheteen van de _kon 
toel'en van zijn 'óeZeid; z·e7.den of noo"L t 
komt de po:Uti,ek aan een bezinnin(J toe over 
de best:errming van onze gelden. 

Politiek feit nr.7. dezer dagen is de evene 
mentenha7.,pare7. aan de J,.Poon van de l.euven-: 
se middenstand. 
Als we het gepa'laver over de meest geschik 
te inplànfingsp'l;aate vo.or de evenementenhal 
even ter.;,:ijde schuiven en dit middenstands 
beleid even to~s.en aan een sociaal atads:« 
beleid, dan rijzen onze haren ten berge. 
Herinneren "1e eraan dat de deelgemeenten 
vóór de fusie een goede socio-ku'l.t;ureLe 
infrastruktnur voorop stelden. /lier l,)Or(Ît 
(J1u1n 1Joor,>d meer o.ver gerept! Ve"f11.ûi;j,zen we 
ook naar rlret ·beêarig Vtzh een goede eooi;a1,e 
stadsvernieuwing dópr middel van rehabili 
tatié van de oudere buut-ten. /lot tegendeel 
ie waar: de invaZsweg 1Jerkt het Ve?'l)Q.l ver 
der in de hand, 
lSo miljoen--een overigens lage schatting 
van de kos-t;priJe van zo'n evenmentenhaZ- 
is geen peulschil.. lfet machtige handeiaare" 
verbond haalt hier.mee haar sl.ag thuis;het 
gebakkelei tussen bu.rgemeeeter Van Sina en 
de heer Depret, vooz:zitter van het verbond, 
is niet meer dàn een vinnige woordeni.nsee 
Unft tusQen 'f;uteê spitsbroeders. De 'ene heet 
i<o711'11erce;'de .andere Sta,t;us en beide zijn 2 
handen o,:, ,Mn ,bu.'Ck 

Wqaen'Lijk andere óeZ.eids,keu.aen over de be 
eteà.in{J van. het gemeenschaps.ge1.d otattt niet 1 
ter diekuss.ie,. Het 350. 000. 000 ie nochtans 
eZ.ke grootZeuvense wijk uit te rusten met 
een volwaar.d;i:ge ~oc'fo-kulture7.e infrastr'.lk- 1 
tuur. En met dézelfde .;so.oof1.0(JO is eB1'! 
begin te maken met de sociale etadsvarni11M 
wing. Als stri2ks het geld ontbr11ekt om dit 
te realiseren, zijn {leen verontsohuldi!7'inu1111 
mogel,ijk. 

A·l met a'lt is het te verwachten dat ook de 
gemeenteraad van 24 sept. over dose vmgen 
heim start en tich w:stbij-/; 1:n een diekue 
sie oy~r de inpl<l!'ltingsplaato. De gewon• 
gdng Vàn z<:iken &te en met als toemaatje de 
,eerste etëenZ,eggimg net voor de verkieain 
go,~ VII'!. '82. En !,)Q.t de leuvsnaal' betreft. 
h~;J kr"LJgt e:r een massa-discount bij VG'- 
pakt de multifwifetionele evcnmontenhal. ~ 
maeea-J,Ol'ITl1erce,1'112Sea-fJport en massa-kul.~ 
liet einde van àg a7.Zespl.atuaZaand• 111asi,cr-, 
wend iD nog Zang niet; in llicht! 
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AS 'T VALT KAN 'T z·EER DOEN 
De grote volkStoeloop vas het niet voor 

•de l!urope~e rolachaatskampioenscfiappen in 
Leuven. Buiten oi,ganisattoren deeJ..neem(i<t~ers 
•~ zeld~am~ fans,hingen er ;lechts enkele 
n1.euv11~1.~ngen ~ver de ba-11ustra van de 
senaa~1.e te geni.eten.Sens · anders 
wel;N~et. ~ozeer om de die 
\18-r,en, bh,1,kbaar reeds -d'eeld- 
~~r ~~lom "zou h,ij/z 
füt.)/Zl!J I\U n-ieb valle 

· nerst sevaarlij il 1e.rtde 
e.11.s mlialüen cl an 

· de Tnkoms t<s,t,r, s 
e (DUR'f;~ as Ewt,t. i,aa•l 
e Belgen bere.k 
lande,s mee sea den 

Il, ddcn <Ic lle lgen nog op 
grondig te kennen plus ic) 
nieuwe wiel tj"s tè kunne 
Re:iultaat was dan ook. dat oven" 
meer gouden plakkaatjes ve. erwacht 
!.'ooral de plaatselijke Ann1 scheen 
èe goudhoogkonjunl:tuur te kun ierea 
door maar 1 i cf s t 5 van de 6 roeven 
te ~innen. · 
Een schrale troost misschien voor het 
gemeentebcs~i:ur dat een extrj-ir.spanning 
van on, en blJ 'l~t andcr ha lf rni'ljt"'en deed on 
eer riet ::~ popu" nirc.. spore. cc.'n kans :-c. ;";t?".,cn, 
t,•at echter n i e t in publicl:e bclangs::e.11 ini; 
wer<l be t oond .!>nt ?Ubtiek haa waarsc'.iijnlijk 

meer aundaclrt voor de talloze gaten en 
b rokken in he t as.fa 1 t, nee 2 rµeter voorbij 
het Hooverplein,waar duizenden fietsers 
dage1ijks ~een tapijt van anderhalf miljoea 
•nder de ~ielen krij~en. 
Nog t bemerking tot slot: zelfs kleine _sporten 
hc,bben ter,en~oordig de grote reklame ontdekt. 
Burgen·ader A. (rtois? )Vansina nodigt in het 
programmaboekje de mensen uit l:ennis te 
maken moe een niet neder genoemd wcr e Idb e Iuamd 
bic,rtje:~laasjc op,laat je rijden (op 
rolschaatsen)? 

RIE(OHTZETTING :, ' ' . ,. :; 

RAM,BE1RG 
NIET OP DE HEtLING 

openbaarvervoer 
tegen kar 
van gemeentebestuur 

)Il, X VAl'~IJlÎ€: : So11HÎ-Q6 /10111€,J 
Me'1' .. ve,.., ~Eet. &I\G-A.&E: ~s ZE 
-Z.i/rJ ••• 

f\N/'J>E, noes: 
l'-111'.ll>ttL Vli,p,µ€ - ~ 'Z,ê 
'IJE:f!.'!,,<.Ofé::i::e:tv -z.'JN 
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'541D,,,i;_ 

,. Wrfc>(,n•E:. • 
l.{6F1)é 

~.;i,e M~-v t'\SGR. 
xl<.:'fó!.'1'6lJ:>k:'.,::e.J "-IA S ... 

'.tn ons jun!Ï.num.'llel.' sc:Jn,e.ven we 011e11 een: :;:cmis,te 
,kan•s van he-t stadsbestuur om een p:-aéhtig stuk 
groen rond de · twen., Maar ons 
bestuur is blij bij de pinten° 
aan «lj dachten. s,, Naarnse- 
stra~t ~O, d n 13 van de 
Rambug wetd en prijs van 
13 miljoen. Se de-de woningen 
van ae 'l'rapp,ang staureren. 
Buis nJJID[ller 70 zal ienen tot het 
park, dat samen met de tuin van het Van Dale 
college ( eigendom K.U.teuv.en) een nieuwe 
openbare groen-zone zou vo:t'lllen. Er wordt onder 
handel~ over het toegaókell'k maken van het 
Arrascollege ~ Na Samen met de 
plannen, a'ie v. het ,richtp~an 
van ae Boere e verbin- 
d•i:ng lèQmen ,( Be~ijn- 
hof ~ en ~r~u 
het nieu naum, 
verbonden oo,r •de 
.-c hoil.ie1ien. 
• z,go'htfz.ett'-l'tff! ~: 1ms stádsbes'tl,i,Ul' is 'toch 

'fÜe,t:é» i;i:j de pinken 

ue e ceneencel>e-st'liur is blijkbaar :'liet c-:~ 
gelutt:<ig met een b r i ef die het heeft aange 
kregen van de Nationaie maatschappij der 
buurrspoon,eten waarin eenvoudig r.cvraagd 
vo'rd t om Langs enkele :>elan.,"'i.,; ke vegen in 
Groot-Leu,·e.n de par1ceerp].a:atscn af te se.haffen 
en er een rijstrook bij te" leggen die enkel 
door het openbaar vervoer zou mogen gebru:.k: 
1,orèen. De brief lianc!'e.lt ove r ,\e Boadgenc t orr 
laan, ,le Tiensesteé:iweg, en <l.e Diestsestceuweg 
van aan de brugberg tot aan, de I\erunmo'varum- • 
laan. 

d·e ho1idi&J!, naden,: 
een straatje doden ? 

Het gemeentebestuur- g_aat aan S.M. Heu'Velhof 
de opdracht geven om viJf huisjes te restau 
reren. De huiejes -zijn eigendom van de stad 
die ze gedurende jaren heeft laten verkrotten. 
Nu wil men de huisjes "aanpassen aan de hui 
dige noden". Wat dat inhoud is natuurlijk 
steeds een open vraa~. Datzelfde Heuvelhof 
wil ook 16 huisje$ aankopen in de straatjes 
gang. !let plan bestaat erin twee huizen tot 
één woning om te ~ouwen. Opl~tte.n is ~e bood~ 
schap, of we kr,ijg,m een tweede "Groot Begijn- 
hoJl'1 ' 

l 

matnme.t. hal 
n flRt·enhll'l IJi het pro- 
4 crete vormen aan. 
e stappen ondem1omeJl 
a van de provincle, 
,auba'i:d,i,!!. over de brug moet komen. 

De kostprijs wordt geraamd op 350 miljoen. 
Ala deze mammoetha1l af zal zijn, zal di,t de 
gemeenschap ongeveer een half miljard geko1t 
hebben. 
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de mann•van 
31 IDi''ljaen 
:ve"tw.oibg van bJ!ad'id,J d,e il 

I 

de gulden van dries 

ebben gerucht en opgevang 
·,· · · · · tus•S'en d'e e-rs 

P'• 

eI'echiil. iende evo'Lu-., 

: · . e.,n en 'laMtmr,g. 
'eiä. 

o · • heet, hee,f,t m>.g 
,!> a. Sp:eelt deze 

· r ·et te gaan -l'e1'.ken? 

1't< 
~ ai'in ' . .,;,. . 

e iti,j{ B!JJ.K-~s i,q;, de in 
ezec w.vden om 4e inspraak 
aan 11ietsor.ol-'Len tre brengen. 

J,980" 

? 

aiedgn ·eeg~Lij1k aange- 

·'.ktJ ~k. 
e~ me't d.~ 
ee7:ge1xieden 
ve1'11o'Lg 

p~-nq 
de' ·p.7tàh-: 
eden '.tie,.. 

i:i,s-tw'en·. · 

h-ande.lsbeurs 

• n :4:p,t br 
i,jk een . 
Vo,or,,!_1:ÎC - 

j în .gµl ,t 
van de 

Jn ,gelijkenfs met• <i;i.n 
•1'-l>ruident wet!d _-tl "veel 
M!i,a~ld.. We cz:rj n b'ènieüwil 
o'f andere Nedell'l:andera 
"n. ook l-ükt. 

~at. ·voµg. j,aar om110geUjk WH 
J aa-r • Vorig j11.air wemd voor 
stand i~ te richten ov.lif' h 
op de handelsbeurs, nat· 
het vex.zet van he~ 
werd••~ stand ver 
Beter l:a'&t dan no,o 



PRIKKELENDE AKTIE OP OUDE M,ARKT 

Deze zomer kreeg ónze Oude Markt voor een 
bepe~kte cij,d eei,, i;ezelliger uitzicht. De 
park:mgmeters aan de ltant van de voetpaden. 
werd.en vei:wij,derd en de res.taui;ant- en ,;af•é 
houders mochten op de vrijgekomen pàt'king 
een ter'l.'as plaatsen. Op l\et voe'tpad moest 
wel een stro_ok van 60 centimeter vrijgehouden. 
worden om de voetgangers niet tre hinderen. 
Eén van onze dorstige. dijlepaarden is eens 
gaan vragen aan enkele. handelaars van de Oude 
Markt wat zij van het projekt dachten. 
Iede~een scheen het een prachtig initiatief 
te vinden, alhoewel er nog steeds enkele w-in 
k~~iers ~ijn d<ie het blijkbaar allerbelang 
l!lJ,kst vinden dat de auto's tot vlak voor hun 
deu,r ~unnen komen. Het idee i,as dus pr.ijze~~-= 
waard1ç1maa·r ~ooi:; het feit dat het om e~n prik 
ke Lp roj ekt ging, en dus van korte duur, rezen 
er wel enkele problemen. Als je als eafé- of 
restaurantuitbater bijkomende stoelen en tafels 
met of zonder parasols moet aankopen, om ze 
na twee maanden in de kelder te laten roeten, 
dan denk je 'lilel eYentjes die-per na. En we no 
digen iedereen uit om eens te proberen op het 
hobbeHge voetpad' of de zeker zo on-effen par- 
1<:eerpiaats, een qirel te plaatsen die niet te 
h~,rd s'b·aat te wd:e·öe1en. Als je een, bocd soep 
Z1'f 'te ellen aan eo 'n wiebelende t-arel .of'· er 
vallen plots een v,ij-~tal pinten over je -nieu 
ll'e hroek, dan ga 1e de volgende keer wel bin 
nen zi,tccn. ·Dus, mei) moest een soort. m1.n1- 
podium ineen stek~n om de terrasjes op te 

StADSWANDELINGEN IN LEUVEN 

Vanaf okc EZaker-Ik, in -samen- 
werking m . skrant het Dij7,e'(Xl4i'd 
met ai-te !:lt:.adá~etingen. 
i[fl n Antli/8:!'P,~ beeëaan ilie 
aZ 
8et een ten dat zijn er veeZ) 
de n om Leuven eens do_pr e.~ 
andere ien. 
Onder begJû.ei:8:ing van een gids zaZ je 
]<unn • · e Leuven zi-ah dao:r~tm 
de j Zd heeft, en hoe aJ;Zes er 
nu :ret . 
$rt • kgn 
1<.èm Zee 
'!we ekaa e 
da,t de etedehóke -Vol-'171- 
gevi eving op !häf:ir beurt 
dat . 
V(lll(lif ok:tobet, s:taI! -ten we met een eeret:e 
vorm van s~1.i,ng. We ziilfZ.en qp 2 
tot 3 UUl' ~ dee1,-f;s t:ussen áè 
Mechets Rid.i.erst:raat 
~is 'ne otra»9U tet 
Mllr4e We gev.en oo 
tbege,'fle . . . 14il/; met u,an· 
,m ui/t,,1.e-g. , 
voor vo'l,gend jàm:' pZamren 1,)8 ook wn@ 
Vtng,n in a,rdei!s. ,stllill,gedeeLten. 
fl• 1,n/Lüm r.,eZ dtrideUjk stel.ZBn dat ütij 
nût hstaetfà.e soort toaht"': beogen a1,_s 

die door de Leuvense Giàsenbond reeds 
georganiseerd worden. Onze toahten wiZ 
Zen daar eerder een aar,vuZZing vooz,, zijn. 
A,i Ze eeepden kunnen e 
-takt o et EZoker-Ik of 
paard ( naar Sus Proostj . 

BONNEKENSKERMIS 
1~ llE.UVEN 
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zetten, en zo'n ding ko'st eek een bom ·g.e,ld', 
En dat om t.wee. maanden ,te gebruiken. Weer 
iets om in di.e ke:lder te zetten, en !Ie kel 
det'S van de oude markt zijn we,l degelijk 
zeer vochtig naar het schijnt. Een. snugge 
re uitbater ·had twee tafels gekonstrueerd 
met t'lilee lange en twee korte po t'eu om het 
tafelblad eèn beetje waterpas te krijgen. 
\!ij moest alle-en oplet ten dat bij •·s mid 
<lags de ta-fels in d'e ju,iste richting op het 
voetpàd plaatste. Oe menseo va~· Qe ho~eca 
selttor van cle 'oude markt w:aren allen berei_d 
de nodige kosten te doen, maar dan zou men 
elk jaar bijvoorbeeld van maart i:-ot oktober 
de gelegenheid moeten krijgen om uitgepreide 
terrassen te plaatsen. gr werd voorgesteld 
de voetpaden een paar meter breed te maken 
en ze dan in een keer vlak te leggen. 
Verder hopen zij dat het stadsbestuur dat 
alles z aI toelaten zonder een overdreven 
hoge terrasbelasting te gaan he~fen. 
l(r werd op verschillende l,'laatsen geoppcµ-d, 
alle aµ.co 's .van de oude maiikt te ·;;w,ie,rèn en 
enkel 1\'eë e'èt;ste 'deel, aan de léo;te~t,raat, en 
de p l aa t s'an aan het college al~ pa.rk Ing in 
te richten, en dan meteen de parking van de 
boerenbond 's avonds en in de weekends open 
te stellen voor iedereen. Misschien geen 
slecht idee. 

Verm'i:.t~ er twee maanden l)een '&ij 'l epaa,J1d ver 
schenen is (iedereen gaa,t wel eens met vakan 
tie, zelfs wij) hebben de Leuvenl!4r& gedurende 
al die. tijd zonder degelijke. berichtgeving 
gezeten. Ret nu vo1gende verhaal speelt zich 
enkele maanden geleden af, nog voor die ge 
weldige zomer die we nu achter d:e rug hebben. 

Gedurende enkele dagen we-rd doo.r de po 
litie -i't, de wijk Maria-11:here;sias,t,n,at - Jus· 
tus-Lips'iuss,tt1aat "Bonne~ensje~i<s-'' gehouden. 
4lle öewgnetls en de ande.re mensen dite !Jfun 
á\j'to in, äite s·traten 11arkeeréle; werd·en dage 
lijks be1lac'llt met bekeuringen die aan de be 
langhebbende telkens 500 fr. Hebben gekost. 
Ra , rs ,"át was er gebeurd ?? 

Toen de slachtoffers op speurtocht gingen 
naar de oorzaak van hun bekeuringen zag men 
dat de 'bovenve'rme l de straten plo-tseling blau 
we zone geworden waren. Relemaàl vooraan aan 
de strai:cen was een bord 11ange_Öracht waarop 
dat t.e I'ez en stond. Men zou toch .denken dat 
men de bewonei-,s zou verwiJGt'~gen al,JI men der 
gelijJsP.c v·e-randeringen aanbrengt ma,ar niemand 
had een berichtje gekregen o{ genge.lijke. Dus, 
als men geen risiko wil lopen. O!ll bekeurd te 
worden moet men elke morgen ·als -men opstaat 
zorgvulöig alle verkeersborden. e.n witte en 
gele lijnen gaan inspecteren in de straat. 
\!et is duidelijk dat enkele be'liloners. het niet 
namen dat men hen z:o behandelde. Een van de 
bewoners stelde een stencil op waal'i;n a,lle 
verbalisP.cerd·e be"{oners werèi duidelijk gemaakt 
dact di.t niet de gewone gang van zaken wa·s. Ii'n 
de snaai:. sprak men ,d,at d·e p_o·t,it-ie '\misb.ruilk 
maakte van goede trouw" en da·t: "de reputatie 
van de politie reeds slecht genoeg is" In de 
stencil -werden de bewoners aangémaand de be 
keuringen niet te betalen, 1naa.r klacht in te 
dienen. bij de politiekommissaris. - 

In een brief aan de ko i.s werd d'eze 
du-:Ld t dat de b wil.den 
dat emokrati:e e werd ' 
gesp t niemand ,wij, egle- 
menter1ng veran erd "{as. Wi n : '' Ilt 
heö de wi-jzig,ing slechts va ld naar aan- 
leiäing van het feit dat al . ns die van- 
daag in d,.e straat stonden, geve.rbali;eerd wer 
den". V~d~,: werd el' g_evraagd• de bekeuringen 
te vern.i.:e 1. 

Als deze uitge kt'eeg 
men •dp.olitie • sch'l'•ij- 
van bewee11d teglte- 
mei;1t een 1111\'8 krapbt 
was. I!( liiregen ten 
gedu and ,geen ;p_i:oceaver,b'aalJ. , maat; 
een g ~ngeval er een overtredl.rng 
werd vastgesteld. 
Nu kwam men, na zo.rgwlêlige nav,iaag bij alle 
b!"'oners, tl! weten dat niemand een waar■cbu 
w1ng haa .gekregen en dat,volgena de bevoner■1 
de v orden ei: zeker en vast nog geen 
ma • En dan hee n Leu 
de over inspraa- rat' 
a~·a He. bes1lh11,i:ng,n wo~ ~Il, g_eno 
doo Iku;ig. Ui\rei:nde-1:'Îlj.k i■ de 
doo . )\Sar de Jfrocureu1i des Ko 
afde, ing politieHchtbank,. 
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l.E.UYE~ Jl~DELIJI( BIJl<lN,DÊR \lillllG ? 
· .psnèi,il o,p t.e l'o$- 

ij&e,1rs· naa11 bene-e 
e wet voorzie,,:, aat 
'l'LjaeU,ï·k een aan: 
't weJil< konden ge- 

~q~•FaaJ1 Me r;ee,ti·s mee"C" 

in Mu-s•senlluurt en .!Jo~ef 

de Wee~ v,an he,t J,_ang,;:_a;i.m, 



EeN DISK;US·S.IE WORDl BESLECHT : IS W01NEN EEN RECHT ? 
de bloeme~bergg~ng 

Een klein o~oogkruipend steegje,niet ver 
van den Blauwgn, Hoek.Zeventien huisges. 
Chgeven de helft daarvan wo,rdt •bewoond door 
bejaarden,de ander-e helft door jonge mensen. 
Het ia er oop ,wone11:e,L~e ·~~1:1s,to 
iJUe',rd'a'g v nd• ~wam de huümees·~ere:i; 
ong. l@@<l ,.Maar de s·tas,t :van <l'e 
hu•isj'es is an po droevig.Eén Et1ge1s 
toi~et voot heel de gang.De hulll:'del.'5' houden 
hun huis bewoonbaar,de eigenares maakt daar 
haal'. handen nier aan vuil . Ramen die knellen, 
eee dak waaTdoor het binnenregende ..• Er 
durfde zelfs ~•l eens een schccns.eeen in te 
vallen! 
'n Paa,r m «d'en wei;d de n 

:~eheel. a•a d9or mevr. Bo. en, 
Die i.-s al es van e~n 'aa s 
in de Zev .sstraat,dè Th ng , 
de Lepels . 
DaaT heeft ze zic:h de reputat:ie opgebouwd 
van een ware huisjesmelkei;.En die reputatie 
deed ze eet' aan. llegin augustus · -alle 
jonge huurders een opzegbrief · 
Daarin we,rd digd da 
dienélen te tege;11 r 
zouden nileü gèl!egd ' 
zou san•hili orden. 
We•1ke lis te da•arac:ht'e'l'? F's mevr. 
IBoesmans-Co r av e zieldi·e ëlke 
nacht baar · eim:oelt uit be~orgdh,.eid om 
de ongezonde staat van ons woningbestan.d 
in Be1gie en daar meteen ock iets wil aan 
doen 7 
Uit enke j kt dat ze ,.d.oor hier 
en daar inves ner en en t.e 
sane11en,, wil öinnenh:ailen, Voo,r 
2 teegs t sloot mevr. Bóe smans 
een kont nieuwe huurder s , Daarin 
"ei;a de hu _ nmiddelijk opgetrokken 

not l.SCC fr.(de w.cttelijkheid dan rvan is 
bet1o1istbaar) ;en na de wecken aan d;:il: en 
sanitair moet 3100 fr. per 11\aand b e naa l d wo..:den; 
bijt@ dr i,e mnal dc huidiF,e huurprijs!!! 

Noe•llen w:c blij zijn dat de rijken nog' u~n d·e 
<!'iOIJl..'en wi,1 tre11 v,e,rhuren? 

Mevl' .il!oe'smans-Ooenen ged'traagt zich als 
een Î.9.e eeuwse hu Lsbancnès :;,e denkt wille 
keurig te kunnen ocslissen over het lot van 
haar huizen,en dat van de bewoners erbij. 
Haar belegging moet opbrengen,zo snel en 
zo veel ,mogclijk.Oa&rteg,enover staat het 
belang van de huutcdet's :voor hen is e.en 
hu,is ge·en b.elcgging~maat' ee-n voons t.ç ee n "thuis" 
als lie,t wal'e. Hé't rccilrn op wonen bo'es t i'),i,e;r, 
teg!!n het e i;r,endoms rec:h t. 1 
Enke l'è }aren geleden nog was dat e igendems 
recht bijna onbeperkt.De eigenares had in 
dat gevàl vlotjes haar wil kunnen door 
drukken.Met de ekonomische krisis en de 
zich opdringende inflatiebestrijding,kcnne:n 
we de laatste 5 jaar wetten die de huurpt:Ûjs 
blekierën.De almacht van de eigenaars is ' 

1 enigszins aan banden ge1._egd. 
'Het b e se f dl'i:ngt ook doo.r da,t: de eigenaar 

1 en de huurtler niet 2 even -s.te rke par c ij en 
zijn,die alles vrij ander elkaar kunnen re,ç,.elen, 
Het komt er bijna steeds op neer dat de 
verhuurder dè de voorwaarden dikteert en 
de huurder moet maar knikken.De huurde..: 
s~~at immers in een vrar,enèe,zwakkere posü!i.e. 
fhil moet op een wettelijke bescherming 1 
,kunnen r.ekenen wil men vaneen woonrecht 

1 

spreken. Nu lig.t een wetsontwerp van Van 
El-s lande ter bes,preking :in het parlement, 
dat de huurwetgeving wil he'l:V'orrJen. 
l<uim anderhalf jaar voert de IN11:IA TU'.F 
GROF.P HUIJRWUGEVING(buur tverken, we tswü1kels.) 

aktie voor het l.'~cht op wonen d.w.z. het 
recht te kunnen besc:h~kken over een dep.olijke 
woni,ng naar eigen keuze in een goede wnon 
omgev ing, tegen een betaalbare prijs en er 
onges coord kunQen blijven xc Lang men he,o wenst. 
He.t wcti,o.ntwet,p Van El,slnnde k6m,t i,n het 
najaa,r voo.r !het pa,rlemen·t.Wi.j (\,Ï,s,e.n,d'at daar 
in WCil0!:7,mmm!r.,m ,wordt opgenome; d.i.:. z. ,de 
huurde r kan neoî,t zomaar bu i tengeae n 1o1orden 
enkel onder s.trikte voorwaarden kand e 
eigenaar ·opzeggeJJ (zelf komen in wonen, ver 
bouwingen). Or:> te beletten dat de huurprijzen 
met sprongen de hoogte in~aan,eisen we een 
Brmouo VAN DE PRlJSB:.01:KERING, tot et Op 
basis van oq_jektieve kriteria ,ofiic:ieel 
gered, evaacd igde huurpri.j zen vorden "ast- 
ge lcQcl, 
r.;ticies, en. affiabes om d i e e~se.n kracb t 
bLJ te zette!)• zijn op WF.'FSlv,INKEL{,'l'iense sar , 
22 4)verkrijgoaar · 

liliR IEIL.IT -TE~BANK 
WEER 
TER Vl!RGADERING 

•De pro· · · ou.,, en. • ke 
orden· 1 
aan a er• 'e.t 
begiin ·, j, ' 
Kef win werden ies 
gevoet:<!,. d'e 'Goe.de aar, ouv- 
maataehapp meer onder -diillt 'van het 
to.enmalig tee afgezien. van de in- 
plantin.g v renflats langsheèn de 
E:-5 oprit, ~nnen gewi,izigd in de rich- 
t1n~ Y!n e ile woonwijk ~et· >fin-,.gezin- 
von1.ngen 
Bel-&f.lgt:Ï!Jj~ as, dat 1he 
niet alle fotêsteerd 
met med'ewer de afd'd · o~w 
en Architek ae K.O.- ter- 
natieven ontwiup en tei; él,iskuas.,ie voorleg 
de. 
De bBWOners van ae wijk zelf verdêh «o veel 
-seHjk bij dé aiskuásie betro,kk.:n. onder 
••r via open wijkvergaderingen. 

aanle'iding v.a:1t het on:tve 
t-Eeuvens Îtcrokeuurplàn is er- 
" r,r ~lat nu een nieuwe aan 
tieltomitee verd omgevormd wrt-· 

en er w·erden vier 'ett:lltengoepen 1 
, die knèlpunten ~n voorstellen zou 

lei:en met betnkking tot hun ei 
ebieél. InJiuHen ve•rg!ldérden de 
oq.éil._en hun voor•telle 

e wij;kvei<gadedng o,p M- 
, l'Ilil'E~SCHOOt &fn ,- 
re b'e■puld:ng komen. rt- 
dat er mi1U1ten• evenveel aan 
-zijn al• de vorige keer (70 !) 

ief en degelijk zal geaiakuteerd 



· ~WEGPERIKELEt-J l'N Wl1~GM 1AAll. EN WILSEILE-PUTIKAPEl 
Verschil l"il!tde a,poorwegover,gangen in het 
Lauvenae ,zullen gesloten •worden en ve,r-vaa 
gen door (eqkde) bruggen, Althans zo wi,l 
.het de tl.M.B.S. Het tiet er echteir naan 
uit dat dit nie; zomaar zal! v.erlopen. 

Voora•l ilil' Wi!jig111aa•l i!s lH;i 'h_et :vemem.en van 
deze i:,ilann.en heel wa,t d~"li:ning, ontsttaa,n,. 
Daar ;\loo,p".t d_e s,poor[ij,n 'l:.eu-ven-Mecl'lele11 
immers dwàr~ door de dorpskom en niet min 
d!~ dan 4 ove:r;wegen zouden gesloten worden, 
Z~J zo~~e~ vervangen wor4en door tunnels 
voor f~etsers en voetRafig~rs. Bovendien 
worden 2 lhmgge11 gep_l!ana, Alên ten zui!dl?n 
va,n de dor~~çm en §én •'f:eji. noorden e,oran. 
Deze rnoo1;d.e·llij•ke lirug v.ö.hót dan ,nog ec~ 
ondet:d'eel van ,een nieuwe(aan te leggen weg 
van 2,5 lpil., die de dorpskom van zwaar ver 
keer zou ·ontlasten. 

wijgma,als protest 
' die dil! p1;oiekt u<it:Lok,t kwam 
s ing op ,een -d·ruk b,ij<ge:wo~nde 
en wo~ige wijkvergaderiQg. De w,ijgma,lena 
ren, die vroeger wei last hadden van het 
langdurige oponthoud a·an de bane l en in l\un 
dorp, zi5n immers z den sinds• de·· 
iiece Oll1lltise ze overwegen. 
Zij tieh ll:fi weer zo~ee-1 
~os t( , .:~, donn om •llea,Hset,en 
waar de l:fev:1>l.Jking t om p:ey.ii'aaf;d 
heeft et\ dle het d aardip, zullen 
vet;st.oren. Bij uitv r-van zal ijijgmaal 
namelijk iÎ.n 3 stukken ~esneaen worden en 
zu•l1en huizen en straten, winkels en bed·ri.:i- 
ven, sefiolen en kerk erneentelijke en ,an'- 

1 

dere di:îien.s,ten, d ddelHJ•k bé'J;eÎik- 
ha,tW. zif~'-·· ~~aR mwép.. ve;,rije~l •. no-... 
,vendien zal cl'e a de na.euve weg 
1o1ee,r zij,n ,tOl op onteigeningen, 
verlorengrg~n- en lap'dbouwione, veiikeers 
drukt;e , enecvce ee . 

De prot·e_sJ;etrende buurtbel;'(?ners. vooral 
Id, e · euwérs, s f;clàen op 
deJ 'IJl! . g!)ilden die -men 
aa tg ,w,l'l besteden, 

~ voor v t'ié, meer d ringe-n- 
de w oem en 011der meer de verbre- 
ding en automatisering van, de- flessenj;al-s 
brug ove-i: de vaar c , de "erb1;eding van de 
bru · spooiiw-eg teir hoogte van lttter- 
leu ep;eU,jk o Lngacant rum; 
opk het :'tmer- , ènz . 
,0p en e ,e, n deze pun ceettde o·ok 
de ,b . ,voor · chter t::e .ont- 
heude _ , de hele zaak niet al.s on<1,f- 
wendbaai, be.schouwde en "dat hij het Wijg~ 
maalse standpunt zou p;aax:i verdedigen bij de 
tl.M.ÎJ.S .. 

wils·ele: 
akti1e komitee 

, ~ut\<apel • •~~ 
1 n'1!eid tfiii l, ~e 

a'1 sl.nda n - 
voerd wordt door een .e ·• t1 
b'lijkt de N.M..8.S. plannen te hebben om 
spool"}legovergangen (op de lijn t·euvett-Aar 
schot) te s:J.uiten en te vervangen door 
voet , nnels en bruggen, zo bijv:oor- 
be. .eg achte•I' d'e l<evk in de Een- 
d • 
Het t:Tacé dat de ,N.M.B.S. voor,otelde t;,e-1< 
overbr-ugging van de s_poorU,jn a.Idaar , werd 
door achepen Sprockeels, na verzet van de 
betrokken (en bevriende) grondbezitter, af 
gewezen. Hij stelde een nieuwe weg voor die 
echter helemaal he,t ter,r-ein scheer het· 
zwembadi d90,rkr,u•is.t, nét àa'ati "'aa,r het _ii:!,.tiie 
kQJnÎ\t;èe zo itra·ar, een 's,p-e'e'J.- en rekpeat·ite,.. 
plein z;ag tot stand 'koraen , 
Toen deze laatsten lucht kregen van de pi-an 
nen, werd dan ook in \lilsele de kat de bel 
aangeoonden. ]let komitee organiseerde in 
s·amenwe.rking J1l8 t hef infoc.en t rum van het 
$tirukt'uurp]an een infoi;mat,ie- en inspt''aii:k 
.i,vond·,. waarop naasi: d'è, .. ~·peelpleinakt:Le zeói!f, 
·hei st•ruÎCtuurphn, ook ·de prob l emet Lek van 
de spóon,,egovergangen uitvoerig aan bo~ 
kwam. 

Eén zaàk werd daar vlug duidelijk: al de 
aanwez:L&en verzetten zich te~en het sluiten 
van de overwegen. Ook de Wilselenaa:rs,'b.lij. 
ken,, na· recente automaii.§_ering van de 'bs - 
re!en, Zf'cer te.vreden me-t. de ,hu,falige 'l:·oe- 
s t and , E!!n hele rits a,:;gumen-ten te~en de 
oveTbrugging werden doo..r het publiek naar 
voor gebracht. Het ak~ie~omitee hee:ft ze 
genotee:rd en naar de ll,M-ll.S. en het. 
schepêöko1.lege gestuurd. 

'in,sp.ra.ak 
Uit heel deze affaire i.s het ande rmaaf dui 
delijk geworden hoe wei:Oig rekening men 
houdt met de plaatselijke bevolking. De 
N.M•.B.S. raadpleegt gemeenteb · · , 
ma,a :·. a,nd 'denkt aar aan 
dac vragen' vÏ!, w1;1a,11 ' 
slo ln. ,gaát, zi b'etro • - 
ken 11. Voor he · k duid J.J : 
hier gaan nuttdozc kosten gemaakt wor.den. 

Ond.eótu.ssen heeft .o·ok yoiksvertegenvöordi. 
ger W. rKuy,peH '(V. U.) deze zaak aanhangig 
gemaakct in het pad ement. Via een hel4 serie 
specifieke viia~en aan de heer Chab~tt~ 
1linilst1?ti, van verkeeiiswezen ,, trachtte .hij 
meeir opheldeiiinp; te bekomen omtrenfl de, ver 
scM>'lilende aspek,ten van ,het probleem. Uit 
,!\et an,tw.ool'd van de inin-~s,i:-e,r l1iiren w.e, wat 
·Wiil.se'l:e befreEt, oiader m·eer; het volgende : 
de 1=.eçente automatisering heeft per ove:r;weg 
gemid<!eld meer; dan 1.200.000 fr. gekost, 
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d'e 'kost-prijs van ae geplat\d!! overoruniuien ' 
wo11.d1;. oii 35 mil!.j e,ralllll.d, de N_.~.R.S., 
he~ft reecl's• op ;?. -t 1197:8 i.n a "~ 'z<aak 
e·e:n Jf..oors,tel ge'd ·an het g qur, 
er is rioch een ver.eersstudie, no een 
koS't;en- ba t:enanal.yse g_emaak,t .... 

Oo~ in d~ pers hebben 4eze plannen en het 
•retz-et ertegen reeds ruime i,eerlc1ank gekre 
gen. Het moet dnn ook voor ied·ereem,duitde- 
1ij1I;; z:i/jn : Wi,Lselre en Wijemaal ,willen, 
J'eén S'!•uá:tin8 van d;e• 'S~<>Ol'Wego.ve•,r,~lt~geit;I 

Vital Geer-aerts 

WEEK WOONERF IN WUSSENBUURT 
$,i,ntfä (Ïm1 d;e h!u~n·ens.t•raafu er, e>m~,: -e,t 

1buu!l<t~p'bouww'erk "de S1;.~an'.tmµ•a" , 
staat <te tfjd el' niet s::H. M • .3n 
het buurtkcmitee ~e etad erop a P.n =" 
rr.aaJ~t a;it Pe ,lozcF rt-str:t:lt en ,!e )i!,1s,;e,i 
st~aat ·,leer n-i.tft·be~r.r1flr'! :e·1eel ~a.hn.d.tt 

• "! s rt:i,rltc2:·str·at(u1, ~r~ f",P.ns hat 
tc.;e ~~CH .J l1$0V,fU?J!a,s,~ vab- 
ieti 1dM11 yp;i,~ch,e' w.c:i__el).- 
n• woo.ne.r ,. Om dtt vo,ot~ 
jn i--aa'Llél,e en en hèt stads- 
n de haa~ te overtu>igen., 

werten de hetref~eri t2n gedut'ende 
e~ wegk in au11ustus a,1-s ...-ooner! ingerieht 
cir welr'il:en parlteel'stroken i:-,e'::rol'ken, b1oeri, 
ba! i tb.snk . ~ ts·t en ein(."e! ij'k 
ke. µurtf>•e• e1;1.s I'UB t,i.r, o,n 
st _ en en ;ol" á!lile ,rnnr,ai!.i,j!te 
nicuwsjes uit be wbseien. 
'let lrnurtkumillee kon .iie iteie wee!, Tékenen 
op de zeer goade medewerking van een ~n 
thous,iaste bevolkine. 
11oenud-a!;j'1idclag was voor de kinderen : ,\è 
lfusá.ens·-trast ·w.;i,s 1111.er \lun s.peehtHat en 
op 1il?t p.J:·eimt;1r b9u1-•de)l ze eCI\ feestj:e. 
Gndei:- de iJ.e,l.,H,11r; vnn monitol'on l>'eeld'den de 
kinderc1!!n hun wiJ lt 'li'ei;,kleind uit in karton. 
Natuui:-lijk kregen de au~o•a het hortl te 

ye,;;du't\en, om.da,t d.ie lten verl~l,n<l'e"·t;de'h '01> 
s•t1,a.tt te s,pe!L,en. 
Om de week van het 'il..o:on.erf af te s!Lui~en, 
wérd er dan op JO augµstus een oren1ucbt 
vo1ksbal p,corganiseeird. Dit bal werd, zo 
als 4e ~ele week van 'het woonerf, een enorm 
succes. 
lët buur:topbouwwet11<s "'de Straatmus", sál)len 

111e1r J'e b11ul';tU>.ewone,s wa'chten,·,nu •op ~.!In ·be 
s1i's·stng 11a,n thet sfädsbe'Stluui:- om ,hun ''a•t1:1a 
ten bli:jvend 11'1s •woorrèrf te kllnnèn inrièh 
ten. HopeHJk maakt men e1: werk van in de 
burelen van het stadll.uis. 

Il 
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het begin 
der 1-'ste wereldoqrlog 
~et is nu juist 65 jaar geleden dat ons 
land zijn ee,:,ste Duitse bëzetting kende. 
tn s,t,eden als, b~J;v. A11denne, Dimant, Aar 
schot: en Leuven ging de vestiging van liet 
Dui~se gezag gepaard met een georganiseer 
de moord op de burgerbevolking. In onz e 
stad weiiden van 2.5 tot 28 il4gustus 191 4, 
209 5'nionet;,s ,g~dbocl, ee,n 'onbekend àántal 
gewona en ongeyeer 1 1 et liuizen (vnl. door 
brandstichting) ve=oest. De bedoeling 
van deze slachting (ook in de andere ste 
den~ cwas waar§c.bij,nlirik van in het begin 
der bezetting d'e bevoliking te t•errori:se 
ren en zo elk verzet in de kiem te smo 
ren. lle Duitsers gaven natuurlijk een an 
dere uitleg aan het gebeuren. 

de oflieiële 
d · · rsie 
Op augustus 'X'Ukt'en de 'Uûî:tse tno~en 
Leuven binnen en bet1'okken hun kwa»t:ieren 
in de stad. Oe verhouding tussen de stads- 
bewon.~s • en, die aanvankeU,ök 
goea 'Was, e p1fots-,; toen op ·»5 au- 
gustus• Bel oepen, vanuit; Antwel!pen 
een ui:t:rJa Z. 'de richting van Leu- 
v . en Herent. 
H erZaág van 
à tw.e en 
t . 1' 

g la 
ts· 

p . 
V ti . 
v in · • Vli!r- 

, s en f 
dan oqk de cu:zn'l,eiding om een plan . 
bU;ikbaar »eed · was voorbe1'e · 
ui'f;Vaev t-e br tege 
's auótl!!iiJ, steg u . p. 
Op hètze,1,fde o · de s 
van Le!P!,lJiz op Z iaat i. 
op de 'Markt, i . · . . 
Bondger}!J'.teni . · 11 tie 
Vo'l:Jcep,traatá ( , w, 
op 4e Duitse e ?.BP 
de huizen binnen i.=it gevuurd 
doorzoc1rten deze na;n, de dadene . · on- 
der hen werden in 11reit gevecht 1gedoo , 
aan,tç,Z v,,ei>d me.1/; het ,111tlpen, in de hand g;e 
vang,en. rienomen en naar Wó?Jsgebruik neer 
{fBSchotéTf. T6l"fl1i;j1, d8 o'tl'a.atgevecllten aan 
çJs gang 1:1a11en, 1aaain gentTI'((O.l 11on Boehn van 
~et stagireZd tel'U(J na;n, de st:ai:J.. Hij d~ed 
IJ 1mi'J1emees1fl.er l?n, andsre 1JwM,i1re ·1',pt: qqn 
en ais gf,jz,f{,davs lUD11rou4,en. Z-i;d werden 

de stad geZei,d en moes-ten de b1171l{ers 
B'ttJm d8 r>ijandeUjkheàén stop te zet 

CÛJ imdmevs deden "l:Ï,'1J,ll,Je a.q;wa:{t 
lJu{.tee 11%>QQpen f8/i,{j.en z'lich gqnq_o.d 
t tegenmaa,trsg-e·t·in over te gaan. 

Ug de !4'Ul1'sohw.ii,ngen aan de be 
de 'inwners die cum de aan 

eZgewmen, ineerqeechoten en 
. iif; gevuund li1fis in bttlrià ge- 

stoken. De volgende morgen äegon de aanvat 
o.pniet<W, ook de volgende dag alhoewel op 
26, en 27 dugustus dé gijzelaars weer do:or 
de s•traten werden geZei.d om de in.JOners tot 
rust aan te zetten. " 

Tot zover deze Duitse versie van de 
gebeurtenissen zoals ze ger,ugliceera werd 
in ee'n w±tboek ·i:n,mei 1915 d·oor het Duitse 
Hinisterie van Buitenlandse Zaken. 

de w:aarheid 
Aan deze uitleg der feiten werd van Duitse 
zijde vas cgehouden l!ot een kritisch·onder 
zoek van de Duitse dc:>kumc,nten Ln het sréhief 
van P0.ösda111 na cle :rweede Wer.eld'oorlog- d'e 
onj uisth.-e,ia ervan bewees. De I.euvenaan· diie 
het allemaal hadden meegem;iakt hebben iyi 
tuurlijk dat onderzóek ni~t moeten afwach 
ten om de waarheia te k,.ennen, maar )e!e zu,1- 
len in deze pa1ragraaf toch elfen ingaan op 
de voornaàms te fouten van de Du.:i,tse vercsie. 
De Duitse militaire overheid ging er van in 
he.t begin der be,;.et,tinjl vanuit dat de Be;J. 
,gi!sche ·;cev.ol\kini;- een 11eo•rganiseerde "Vq'l!ks 
l<d1egl' zou gaan \lOeJten. oa,~warl :iis !!cbtte·l.' 
noo±t spi;ake geweést en wsarseh'~jnlijk zocht 
het Duitse leger hiermee een u~tleg voor 
haal.' terroristisch optreden in ver&chill~n 
<de steden. In heU:Ye;t1 heeft de bezetct·er pooit 
1kunnen liew,ij-zen d'at ze gewn.pende bur.p;ei;,s 
bij guerilcla-ald!ivi!tehen op lietnd'aad heeft 
betrapt. 
~et zat OOK nooit•~uidelijk zijn wie te 
~uv.en het. eerste sepot 1heerft ge-los,t, d·a:t 

1be,t signaal 1.{0B 1tot <Ie s1lacl\'td!ng van l!.SF 
~8 augustus 191 4, De heuvenaars hebben 
altijd beweerd dat dronken Öu.~tse eenhe 
den in de ve=arring van de na:Qije front 
aktiviteitren ( te Bu~en en Herent) bij ver 
,g,j,s1dng o.p B'l•kaer he&ben gesélio,ten en cl.é 
scl\u~d hebben geli.egd op zgn', "vrijschut 
ters" uit de, burgei;bevolking. Het is in 
ieder gev~l verdacht dat het Duitae legei; 
,nooict haar exacce ~erH"ezen •bij de 11e 
b·eur,tenia~e.n te lJeuven heef1t kunne\\ oli 

will!ecn opgeven. Er is nog meer I ln ·de 
nacht van 25 op 26 augustus 191 4 a telde 
de Leuvense schepen E. Schmit aan de 
Du,id,se plaatsc01111D4pdant voou to,t de Hjk 
schouw:î,ng ovecr c-e gaan van ean dode ,Duh 
se sol:daat om vas.t to steUen of hij door 
Belgische of Duitse kogels getroffen~as. 
Van Duitse zinde werd daar niet op inge 
gaan l 11 

het proces 
• ,· · ,am 

Volgens artikel 228-230 van fiet v-red'es 
verdrag v.a-n Versa-U,•les ( 19'1 9~ d,:Ïlende de 
Duitse regering ~lle personen uit te leve 
ren die äoor de ov:e=innende landen ewan 
beschuldigd waren, enige hand_el'ing te he-b 
ben bedreven in strijd met de óórlo&:9'i.ef 
ten en -gebruiken. Be lgi'ë eis'te da;t a•l!s 
hoofdschuldigen voör de gebeurtenissen <Lie 
zich te Leuven van 25 tot 28 augustus 11H 4 
hadden afgespeeld vijf officieren zouden 
worden uitge:Joeva,::d. De Duit;se regering 
weigerde dat en de gealfieer,den besli.stten 
in 1920 dat de beklaagden in Duitsland 
voor het "Re ichsgerh:ht" zouden verscnij 
nen. De Duitse justitie heeft zich nooit 
gehaast om de za~en·~~ tè handelen en< tcen 
sJotte s\l.o.ot zij d.e cj0ssiers in 1926 a'f 
zonder één enkele 'vervolging in te s~an 
nen. Het tij was in Du-itsland blijkb~~r 
reeds opnieuw aan het keren. 

Bron : l". 'SchÖ·ller, liet ,gevali L.euyen en 
heit Duits·e W,itboek. 
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aïi 

auw 
j,e wel ee,ns aa, u nne,n 
worde,n. 
Vat ,maa,ixlag 8 tot , 1'2. oktober breTIR- 
en GRASGROEN en eros stadsani.ma- 
tie ordeii het motc GE_N. 

GRASGROEN',· opgeii.ic zomer van '78, 
is een l!euvense gr al!ter Ver,- 
din, Mieke 'l{ey,ns, r- ••• 
zé_ verw±e,rven o.m. hun 
a''z:li.mal!ies i rt het k llK '78 

, IiMlJN,$ '%!l. zich mn- 
~ pok 1b:ez:iig e ra nima- 
. n hetz ;iJeu:vie\ ,D'ie,ns t 
'UfoÎ.te ~- 

P.et :visuee!J. carcoo ntheat:er :PAD'eIS·, bestaan 
de uit Di.,rk P auwe1s, Jos· De c:>auw, Pat van 
illel'1!?1Lrijc1'. 1<,n Jan dè Bro(cyile, schoot uit de 
s-tartb1okke n ir. de ,zomer, 'Y<i!n '77 op het 
~1russels1< Muotrlein. 
Aang1,zi1,n de reeds :versc_hi1îen:ie produkten 
van n~a,eis her e~ dei; à? zo v,i,-'k r.eprezen 
weieden re se mij uit ervaricg, alleen ro7. 
maar ae bevestir,-i ~ ilat h"t niet te missnr 
Ls, (v !\tl op vrij dnp 12 ,o!vtq.h"e,: om 1 § u zeke~ 
mar de r)ul!e Markt ')"': 

lfot the~a S:T0!l~'{"IEN zal im deze 5 dagè ,. 
. ·. , 'e overheo11se,n. Do op;:ezec,te 

t i;nme't"s d,a lîeM·o,H nr de ,t:- 
"~-t da,<1<:' lij'I,~ l ovb r: in <Ie 
D\ir~ vÖo'l'a•l op eilig~ar,.anllliègJ!, 
lp!li~t,;e w,iJ•:!.e . 

ller'll•t a,n eilel!wu1rdi~. c)litlat !,et i,n 
de, stad • publi:e.k in ziifi dagel.iq~-se. 
''s·taJs'w lch niet aar. een dc:,;,gcirJ,ke 
anlmatie ht. Deze staat buiten •~i3n 
eigen en n:,rii:ale wcrel:d' , waarvan kosmo 
mutre n, zo nrelia<.lerde ve ze ns , bruids;.,areu 
e . it maken. 
He doel il ng het publiek te 
ve ., _ . eerder voor even nit. de 
da , Ïfulheid te 'storen'. 
, J:otse akti• · - 

pa:ádlèc 'J)l 
rd'oor voo 
l·rtj,g,~. 
omaa:t al~c 

het pubUek 
_ hymor, za-'l h · 

e a nLnntie o rde r.s , .. 

Deze stadsanimatie werd Aeprograa,rueerd i'll 
het kade'r van Kw'd'STUI: 17?, een i;evarieer!l 
kul turce1 j~mere nfestival ( geor'ga ni seeed 
door 't St..uc, J. n same rwerki r,g iret het fes-· 
ti:;,al va-n Vlaa rde re n, BRT 2, Braha 1'!: en 
BRT 3). 

Graag hadä'en ·.ie een volledig overzicl-t gege 
ven van, ia~p~tuk '7') maar ons Dijlepaard 
is j:aml!le.'" $en:>e.g slechts een 'maan:l''bl-atl,, 
met o.m, a-lrs ,nad'ee'l dat we hl':t ju issce P,·iro 
gratllna m.~ ro.et hebbc n. 
•~c1 reg <fit : 

2/10 : Hauscr ,Grkater, muziektheater 
uit Amsterdam, Stadsschouwburg 

8/1() tot 12/10 : Run:, ~uova Compagtiia:di 
Ca'llto Populare, Sun Ra, Drs Ree, 
Ilyhrer (mime uit Tjechosloi,ak.ije.) _ 

Ifilichtinge'D : 't Stuc 
Van Eve ns t rnat; 2A 
Leuven 
tel. 236773 

- HAL , ET rt 

A 
samenlevtnp,sopbouw ilfe:verclee(Reao) is een 
orr.,an-l.oatio,d" · ,. aan. en do 1Nrrkb1r, 
van w:L st.1.mu,]!eert in 
ll'.eve11'4: :i.t)r, àanmoed'1-Rt, 
fo,lfoi;m spm'<!dldt il,an1ta 
een e:Lr, s,~hitlende 
behoeft acht na te g~an 
en er even doen. 
0m kennis te ma werk!Lng en Qm 
"8;td in het laátje ie engen (dat de te 
seringe subsidies' m0e•i; aanvullen)wor~en e! 
op I3 en 14 oknober Open Deur--dagen '1.n,tenchr, 
Tot de akciviteiiten b:e1loren o.a. een h?dega 
avond', rommelmarkt, in:fo"stands !n rest~urant, 
Ie<l'er11en is alvast van .ha-rt,e u1-tp,enod1.sd, 
Voor meer il'llichtimgèft kan men te'Techt op 
t!ESO,tfaamse steenweg l!ó'4 fü~verlee{tel. 
Z,3 .• II.C8.) 

HEILP· 
Na een ~ arei;ila e dii!ktator 
S~moza verdrev tisch Bevrin- 
dingsfront staa reen enoi;me 
ta.ik : de ekonomie van l:let land i<s gerui 
neerd, er dreigt 'hongenstïcod ,en er is een 
tekort aan medicamenfeil. 
Het gevaar voor sabotage door ae vroegere 
Nationale Garde bl-i" taan. 
T-och moeten al · l!I;l overwonnen 
worden, wil Nic echt vrij en 
onafhankelijk 1 • 
Uw steun kan hi -agen ll 

Jn het Leuvens,e e,i:; and'el1e 
medicamenten en 1d. 
Voor informatie, en med·ewer- 
king kan je tere . 
Kerkstraat 43, 3~00 ·K~s~e1-L,o, 016/25.63.39 
Leouwerikkenstraat 74,, 3030 ll~verlee, 

016/23.04.65 
Voor financiële st.e_ün : 
000-0000028-28 van OXFAM-.P.rojecten, 
vermelding: Nieara_gu~. 

De Leuvens-e Derde 1'1ueld' Groep, 

'TWl:EBE KAN'§ Q1NDE,RW·IJS, EEN IIN 

'Een aantai maant/ énkel.e huis- 
v.rouwen het st:Dut t een t.,,~ede 
'kmu/onàez,i.n,j s te het voor- 
beeld van ''moede erland - met 
dit onàerachêid ook voor man- 
nen zou apenetaan-; 1i:P zfflen vpouwen uit 
verecliiiZende hoeken van liet vtaamce Zcmà 
in -de groep en er · een eerste 
j~ enk,e'L ,{,n Leu . en t.'f a~ar- 
ten. Onàel'IPiïj l11J1ir/, J!k ver Ve.eri,- 
tlen eniievtuaeen _ . !i ivei;tvens'e 
~oep. 
Het proj eR,t dá-t ü'i ·, vjret e'r' 
ats vo¼Jt uvt: e . • te'l' 
W,0.11be1'aî4ing·Vf.Vl .iezamen voo~ 

. of hogér · essen daar- 
ZZen op Z voomi:&143en per ueek vai 
op enkel.e avOiZdlm. 
'js zal aangepast z"ijn aan voZ 

die slechts e,mi Y.o;rte opleiding 
iutlJben, of dié zo~eds laro de eclrooZ 
~eid wi-.J?t· 'Er, za,'/, dull miet ge 

met de y~e ha!zdb.of!ken van 
, . <?nel . • • • ' t aang;ep®t 

e.~n 
e een 

,J,Jreden,, Voor ,Nedel''liande 
ui.~kken, te1,ef~h<Jren, 
•• , voor een vz.eemde 

e :raàio kwznen Zuie~ 
JJnge'l:tznd'een eenvou 

• • , voor wiskunde 
'. kumü om 

. het~ , . • 
Ye T,,i.Z:ZIPl- dit ondeMge gratie 011ganiaéren 
zodat ae weisten w.eZ het 1.etmnate,riaa.1, 
ae'l;f moetéfl kopBl'I, El' 3al. ook 1<:inià.'1l'Op1)(D'lg 
t>Ol>räien zi;fri tij~ ds dilgkursusaen. 
Ds e,n,'ats akt'lvi.teit tlan tinH (ll'Pep was «en 
int/li'eas'!l5.,l,Ung aa,i de atsmpel.lokaUî en 

~"' 

via de pZaa-taèU.óké p@'~, d'.!tU'naaet 'Ja.Jamen 
ook een pa= iiitervi~S' pvei> ons projekt 
op d13, radio. Het l'esultàat, gi,ig onze ve1' 
IJ)QChtingen ver te bollen; al vll,/;(J meer dan 
·150 antwoo.rden van • ~'tiereeaee.rde menaen 
en, 'tailoze 1> ingen uit all.e 
steden in Vl aan een der- 
~eZi§k projek "qk. 
bi2J1• ·. em van hwis- 
tJeati .la,aoh~en op 
de _r1P ,p:z,pj·ek,t; 
1:1aar an enae stad • 

· gew-o• tad daaruoor 
1:okaZe Hen en een 
!JTK-,proiJeP.t :J,/Ou. ar~ohten 
~ if;B weuven, met. orme 
werkgroep. Na vt"i e ~handelingen 
heeft het schep · ege nu inderdaad aan- 
11:aard om het proje'kt in: te dienen. 
'Nu ~hten wé du~ v.o1, 'Bpg,tning op ikJ goed 
keunng e1'11an, d1-e we /;/3gen lltidden o . 
verwachten. D'! Z,e.ssen .:Ie,1.f aow!len dan • 
novembe», mo,etïm kimnen á'tal'ten 
Van 4e a'fkld• IJeu,fJen ~qen we 1,{ca 
besohil<k~ng in _het we¼m,a • ~l · 

,oen•tl'i'it/111 11,n• de :B».ua 
~enee1:1 d,rie in 1!e,t , • 
·aijn ct'lia •kandüJaa,t · t; 
kunnen ltontak:t opn, 11 
{l»e<ip·2de lwiaond'"""Ws op h 
nW!fllei, aa 1111 02 (Ul'ägen 
eoone) of op .het adres 
115. iooo ~en. 
Kandûlaten le8l' 
ta17te en • 
Colt 
ekt 


