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.·· :·. G •·· .. HET 
L '.UVE , , ONDERWIJS ? • 
De me- · uv,ensa scholen gaan vanaf het volgende school- 
. anderen. De • cholen van de 

voeren h·.et en aria 
pen, Groep lf in 
et: rijk:sen n het ~ 
11 lUl'O : f rek 
· gebouwen . o~•. 
an de pedag of 
rrentieslag . ; - 
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. 

1/ 
1/1 

a, •• _,,,, ~ :...-- 
Het voLgende nWlllllet v~~ 
Het Oijlepaard verschiJnt 
omstreeks half sept~~er, 
met b i.jzondere b1ad,z1.J 
den naar aanleidáng van 
de verkiezingen op l'O ok 
tober, 

Stedelijke 
welzijnsraad 
na 4 maanden 
opgedoekt 

trauwelijks was de stede 
Hjke Welzijns·raad opge 
richt of men besloot 
hem al op te doeken. Vier 
maanden was genoeg. Een 
J;oil,sekwente adviesraad ? 

5 

SPE 

U zal het we,Ukh•t nog 
r,en zorg wezeç, maa,r po 
litieke'rs en padijmili- 

ll>l!'anten ,kd:j leen over d41 
.,,:akintie heen op een 
to~oms•t v:an gemeencte 
(Qadsve~Riezingen tlie 

, 10 ·o.k'tober voor hen vlak 
bij brengen. Van grote 
_partij en zijn we dit s0011,c 
van kortzichtigheid ge 
~oon. Maar ook voor klei 
ne partijen, zoals de RAL, 
!comt ook dii! toekomst dÎ.ch- 
te'r .•. 
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VERDIENSTELIJK 
NOU JA 

Met de vakantie al een beetje in het (rode, 
blauwe, z1o1art-gele:, oranje-greene) b l.oed , 
en met nog een flinke adêmpauz..e alworens de 
dt:ul;.te van verkiezingen Leuven zal overs-poe 
lJen., ieve,-i;cl\ID· one~ 11erko-.:enen op 7 j.unoo een 
r,es·troómlijnde, vlotte en vlijtige gemeen 
~er.aadszi.tting af. Jammer voor de toes,chou- 
1~e<1:s, dat agendapunt 49 we1,d a'fgevoèrd : 
daarin werd het idee gelanceerd van een 
J>rij.s vo;ó"C ·een Ve"Cd,iens-tel:ij,ke Spe'Îlale Vel' 
nniging ~f Verdiens'teÜjk Inwoner. Voorlo 
pig dus _geen d i.akus s Le ove r wat verdien.ste 
lijKhei~ da~ wel mag betekenen, G~interes 
see,rde kandidaten {llasiel, de bxoe r van liet 
Dijlepaard bijv.o,orb·eeld) z1.11Ien hµn as.p;ira.-· 
ties dus voorl:opig in de koelkast moeten 
bewaren. Maar laten we het liever 'hebben 
ov:é·1' w~t: d•an, wèl ·werd afgeha.ndel:d. 

E:ortepad, onze venolgroman 
Zoals telkens wanneer dit omstr~dèn projekt 
van, ver of nabij op de ~ittipg t:è°!'. s:ptake 
komt, bzak ook ditmaal een élis·kussi!e 10's 
rond het Kortepad, de verbindingsweg tussen 
,le :Jl'la~t-e-LoS<traat ,en de K. Albe,rMeaan i,n 
Kessei-Lo. Nodig, 'vindt de meerderheid,. 
overbodig, oo~:deelct de oppositie. Voor de 
dëitae keê-r \.lercd een voorlopig reo'fu- en one - 
eigeningsplan voor het: Kortepad voorgelegd. 
VarJ,. !tt.terbeek GVO) en 'wan Hellaelë,t (SP) von 
den. h.et godgekl;lagd, dat de we'i:ken reeds zo 
ver gevo,derd z i.jn; terwijl er nog steeds 
geen defüimLttief ro'.oip1an ·bes~aa,t. Tie iç,,tr voo.r 
de wagen ge<rP,8Jlnen, zie Van. f!ellaert : eerst 
de we1ë1<en uatvoe ren en cl-an pas de onte'ige 
ningen bèginnen. Beide opposltieveorzit-ters 
berreurden ook de afmetingen die het rond 
llunt aan l}e~ eind van he,t KorteBa'il aanneemt. 
Dit is niet op de schaal van de wijk, zei 
Van tcce,rbeels., en neemt een deel van cte groene 
rubnte v611r de Albe,rtb.u-ildittg onl)od,ig Ln be'- 
; lag. Volgens schepen Sprockeels worden de 
.. ,erk.ep e,cht,e,rr uitgi,voer,!l volgens. plan, en 
misstaat een mooie f·ontetn ,niet 1n een "orks 
buur t . ,Waarop Van Mellaert :lakoniek antwoord 
rle : ''8'.et do.et me p;)..eziter d-at: j.e a11!es, ga-iit 
redden met een sc..raaltj.e water". 
i,;9rtom VU en SP stemden tegen, en de meer 
derli:ehd' evMr. Net zoa'Us· bi,,j Menaapunt •41 
trouwens waar de ~ankoop van grond voor de 

J ' aanleg van sttraat en .i,r·o,ttó'i1'S moeste.n wor- 
den gestemd. 
\J~11der iwrun, wat: ;ruimteJ.ijke orde)!ing beti;e~t, 
-ook. niiig de ,,y.,neJi II-sbf'aat: °t;;e11 sp)!ake,, We 
v~rnamen dac er voor de inwoners van net 
wopne~f vooiiopig nog geen duidelijke Oflos~ 
sing bestaa,t: wat betvef't parkeren.. '.rn thl-: 
sele (Nieuw,e Prinsstraat) en Leuven (Meun1.e::: 
,..1:,raa,t,) zijn op diÏ.t egenb1iik proefproj'ekten 
aan de gang- om het verkeer áaa,r op een an 
dere wij ze te Lasen ve1;lopefi. 
0ok de gerenevee~êle wenf,ngen Mecliels·es1!-raa•t 
33-3S kwamen aan bod. Ven 1-fellaerct (SB) ~:oeg 
zj,ch af., of men nu al wist 'hoe de h~~.rprLJZen 
van deze en a"'ndere gere_11oveerde won~ngen 
zouden gereeeld wo~den. Cnops beloofde een 
voo r s ee l hie,rov,em in d!e vo•lgendie ,gemeenteraad 
ot de ee11ste na de vakantie ter sprake te 
brengen. 

Friet 
il'e frie.llhuisjes en hef kt'a'.nit(en,,ta~letj'e 01> 
het Martela'renplein v6ó11 het station zullen 
in de teeko~s t een ff1foke sm.akJ;,el:d mé.éi; af 
dokken voor hun gebruiksvergunning, !&>en.te 
stadsdiensten de huui:prijs van.~e k~aamp3es 
wi:Lden aanpassen aan de hu,li'rpl1'1lil s. di1,e, de 
»~ras v11aagt voor de grond, bleek immers dat 
al jarentani geep indexering was t~egepast. 
Uit moet nu wot:d'.en :Lngehaa,Ld•. V•an. 11.eeb110.ec~ 
'SP) vond h:et wel ste]ik, dat de llltbaters on 
een jaa1: tijd. h4:asn lfet duJlllelei :van he·t :oo,i 
z l ene bedrag zuilen cnoecnn beta'hen, 0n~~ 
waea el! echter 0p d'nt e11 ovorgangste_TITI~1~;n 
zijn voo•tiZ!ieo : in de eorstê heilît v.al) 
>,a1 14.2!4 fr per kwa11taal moeten wovden 

betaald ; in '82-'8,3 16.892 per kwartaal, 
en in '1)3-' 84 20" 37·5 P.er kwai:ta-al. V,anaf 
dan zu11:en gewo.ne indexeringen trouw .,,,orden 
coegepas t. Ondanks dat; b esLo ten SP en VU 
·,:;icll' t,,Jj de s t~.ing te onfhouden , 

De kultourbarbaren 
liet Leuvens kultureel centrum biijft zich be 
~igho,µd'en met; zieh he.t h,oo'fd te breken over, 
nce , :foor wie en aan welke prijs de infras•t,:uk 
cuur zal kunnen gebruikt worden. ne regle- 
man t en en tariel(en we-rd,en ·,i,n d~e gemèen 
teraad meerderheid tegen minderheid goed 
gekeura, S,P en VU oordeeJden immers, dat 
he,t 6nderl:l"avige teclement zo ui.!:gebreil! is, 
dat het de kulturele :werking in Leuven eer- 
~le,r a:·al ,b.eJ,emmeJ;.en dan b.e1-1erde,ren, en dat; 
bovendd.en de gestelde tarieven, vooral voor 
het nieuwe auditorium•, vee·l te hooa l i.(\p,en. 
Doc'.h, daarmee was de kulturele ,kous nog lartg 
niet ~f. Een ander incident ontstond tussen 
schep.en Rpos• Van IJQve en mevr. D,elepieri;e 
(SP), toe!Î' de betoelaging van s·ocio-kultu- 
i;ele verenigingen te-r sprake kwam, Nu pas 
wgr.d't net v,egleme11t hiei:toe -goedgekeurd, en 
de verenigingen moeten hun dossiers instu- 
ren YZ>ói:' 15 juli. Dat -vond mev,r. Dele1>iene 

1 , d' ondo.enbaar, zeker voor de verei\).g:1.ngen Le 
:noeten steunen op vrijwilligers. Roos Van 
llov,e h1aéf echter onverz.ettelijl<,. en wo,u v.,m 
geen uitstel weten, 
Van Itterbeek b-.;acht ook neg een aanverwanr 
punt op &e ·ag·enda. D0qr de bl!zuimig:i.ngon 
die i,,orden. verwacht. in de biblioteek~ektor, 
en die in elk geval. 1. 60d .000 fr mi,n<l,er ge).d 
voor de Leltvens-e bililioteR:en zou bét::_ekenen, 
beslïste het kollege van Burgemeester en 
Sche1i-en,en,, dll.t .qn111idaellij•k moe9·t wo;:den, 
overgegaan tot ·,een stopzetting llan de aan. 
kooP, van boeken. Nocb de adviesraad Biblio 
ttel<en no:~h• d_e kommitssie *u:Ltuul' we171sien 
hiero~er geraalipieegd. Van ltterbeeR vond 
dit een misplaatste--.en overhaas,te beslissing, 
dau het niet aankopen van boelèen a:cH:teraf 
vaak moeilijk goed te maken is. Op lange 
termijn z.al d)rt eeru enrs tige han#l,<ap )lOOt 
de Leuvense bi_liliot.eek betekenen. Bezuinis..ingea 
akkoord, zei Van l&terbeek, maar dan na overleg 

en op al:e sektoren. Wie dezer dagen een 
boek wil uj.tl!en,!;)n dat na mei '82 ±s ve1,sch·e 
nen, zál tav·ergeefs de rekkèn. van ·de open 
bare biblioteken a;fzoeken ... Van nu af alleen 
nog ant•keke literlltuu·r, Vohdel ,,h; in hélti l).es 
te geval Böll op het Leo-,eos leesmenu ! D 

.r "· ?:. 
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Mishandelde vrouwen 
binnenkort ook nog :umder dak ? 
Het Leuvens hu~s voor Mishan<ielde- Vrouwen., 
d;at tot hiertoe v99rloptg em ru•in)c-e te:i; 
be~chi.kking nad die dooi: dë scac\. werd .af 
gestaan, moet zijn huidj.ge verblijfplaat~ 
veda ten ceg-e.n 31 decembell '82. (!Dit was, 
bî:j de aanvaug zo afgesproken tuss.en het 
111.!is en ,het: stadsbestuur.) Dit op'1ang.cen 
t.rum wee't eèhter voorlepig n".Î/et wa·ar naa1:c-oé.. 
Hun nieuwe -vraag aan het stadsbe_stuur om 
an!'lere lekal,an te gebruiken, bleef onbe 
antwoo~~. Op vraag van Van ÉfterWeek II!- de 
g,emeente.r~ad verklaarde bu,:gemeester Van 
s,ina, d'at h,i,j geeji Ofb.s,sing, zht ·en dat 
hij ook geen opfo..s:si.ng kan beloven. Het is 
mo.eilij,k, alc!us Vansi:na, om ,iedereen met 

1 huisves tings;probi:~men ve:,:det te ,ftunneri hel 
pen. 
Geen b.emo,edi>gende w,09rden )l,por hej. Huis. van 
Mishandelde Vrouwen, dus. O~~e 7.u1.len net 
hj.e,r echter niet: bij laten, winten ze liet 
Eli'j llep~a,rd me,e te del.en.. Me,c, wat ,goeae lil.bi. 
mpet het Lewrens stadsbestuur toch nog er 
g,ens een of ander b1'tlilcbaar pand vinden. En 
ab!!e:,n zeu .d'e. ttt'ad toch cle ,liuurpr<'Ï:j•s ,k\µl!len 
b'etalen voor een privëgebouw hier of daar. 
H'iäêr ,v.1,agen ze näet, d•e:.i:e Mishanu,etde· '!rou 
wen. O'f dcm~t de·s·tad Leuvennu_è"cht. d'at 
het probleem van de v11o~wenmishandeling on 
dcemtus,s;en ,el i~• o,pijftJ os-'ti Afi 2.9 'n h,1i.11 ,aen 
overbodige L\lxe is 7 □

llij de raads zirrtinr, van 28 juni werden d.., 
-raad,s.led·en OJ) d(> ijtç.ep vttr 1'er s.tadhuis ge 
kon:honteerd me-t e·en mani/~es tati:e llll.l! het 
VAKA en aanverwanten. Meerdere raads,leden 
"1ers.chen;n dan 90!< tl.er z;i•ttil\g,, ioo1,;-zi1pl' 
van. ·ae ge-i,:ende anti-raké:t:t:en~s1:icker. De-._e 
11\anife·statie zorgde ook "1oor een ongewoon 
~ah:iJ'ke ll;e~eg:!ci-ng :van !Ie ipu\li'i:eke t-riliune. 

Î,S; liet allemaal wel ortodo~? 
Zoars ge~.oonlijk wer~en ae ee1iste ag_enda"." 
punecen (ll in dit geval) betre~f7nde pola, tieve•rorden:l:ng"en s,am·en:gevocgd. ®'i..ttmaa'L wa1ëm1 
er wel een paàr opmerkingen, Zo wilde V~ 
~e~ll'aerl!- (S~) w~-~en "'li h.7~ ~e:} nOT19J'8l, ,:i.~ •.:. 
dat o:o een i.ng11,1.Jpende w,!l,Jzig:ing van de vet 
!<eersregJrementering als deze in de &mgëv~,nr, 
~an h,c,t .s,~adhu;j,s ~M!lllth,Eills.-f1BoekJlal).~~l!; ,en 
's 'Meier!fstraat) doorgevoerd -wo11dl! b1J !r!' 
we\W poJ.-i,tieV'eroJidening, d,ie, aan post f:c 
tum door <l'e geoieenteraad moet b~l<!ra,cMig~ 
worden. Het gaat om een vonc,1op1ge ~ege~ing, 
ze!i. de bJ1~geme.es,te11, en n·a• bel\and-e1l.ng ~n 
de ve,rkeers·kommi.ssi,e eal de zaak later a-an 
de raad wo11den voorg,elegd voo1' definitieve 
besID~ssi,ng. . 
Van Znebnoec!/. (SP) vroeg of eii a!I. konkius,10.s 
getrokkep weljden uit he~ prikkelprojekt (9, 
juni) op 1tia.t kiruisRl)n,e Ho1J.!sbe:ekses~e_e1'1W-e:&1 
Wil!sonlaen cc .Kesae1-Lo, en wanneer de wer 
ker), ,daalt kunn.eo, aartga',latt ~.oljd'en. Vans~n!! 
antwoordde dat de konkLus1es er nog 'tl:i:et 

~ 

l 

Zl.Jn. 'De oude·rkom,i<tees van ~ na ho~ 
len npg geraad!lleegd wordea en e 
w.er1, 1Vé'rke:er" zll'~ ,de zaák no.g oncl,e'I!zoc,- 
ken met and.ere knelpunten. 

esp'l7eken• 'la.n de 11e~n,ingen 198·1 
,kfäbrUken s teide :Van •Mel:laert 
vershceidene ervan slui en 
do., wat a'.al)toent <l·at d'e te 
et: ,subsidii.es. Ook blijk e 

k . ek~ het niet zo na,uw c, et 
rd'e' fi,nao:ciëil<e> O'l1>todolCli!,.e. Alle ke ~ 
ders c}ice te 1wr t schieten we'rde11 - doorc de 
tlurg 1:- pe op ,de '?ll<'\Se:x;s g!!.- 
ehk:t. · wees .penitentie en de 
zond • 
·ap.M .. U)1<.-t1ijgenwe 
van ing, ·d.a t Naam- 
s·es t aa · o temd iis : 9 of 
,tJI appairoemen,tleb . .ifeuganui: eib'e>rfl en hét 
Jeugdijarlement kunnen dus nu hun illusies 
t.\rzake.. doiiinitie.f opgeven. 

Het strultuurplan 
D'e facet p1l•annen, res·u],naa.t van j a,ren ~=k 
êtt ruim 40 miljoen ui,t de stadskas wo:cdan 
ein<lel.wj~ aan de ;gemeen·te11aad. v-0011~ét.e-gd•. 
lfe,r kennisname, '8:'l:hoe-weiJ. d.e ma,kèrs -vO'lg.e\lA 
Van lît:terbaelt van pordee1 zijt1 dat deze fa 
aettplannet1 éjooi:- d~ 1ta:ad zeuden Dl0e.t:en,. be" 
k,racht-igd worden. öaarover werd nogal wa.1 been e'l\ wee11 gedis\uss<iee-rd, en uite'indei · 
we~d er toeamaar gestemd, alhoe~el ave~ 
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VRO,UWEN E 
GEM . NTEPOLITI. 

!Jf/: Hoe .u, juU.i.e a11.ochu:Jte eJt. gekomen ? 
De wcrkg}'.'oep VroulJ en, Gemeeate heeft zich 
eers·,t ge'l'.fi.fc0rm,ee,:,d ove r de geTI\eèn te in het 
a'lgemeen,, en l'!et funktion,e•t1èn van Leµv,e!I 
in het b i.j-aonde r , l;)aarna st1:\u,;-den we een 
vragenlijst aan alle vrouwenorganisaties 
v;m Leuven, om hun eisen t.a.v. het gemeen 
tebeleid te w,eten te komen. Ben tiental 
o-tganisaties weikt'en aldus ·mee. Be resu:1. 
taten van de enqu~te hebben we aangev.uld 
met teksten van vrouwengroepen uit andere 
gemeenten. Verde't' 'hebben we. ook zelf een 
"àantal geg.evens v:eiizamel!d .• Elen ee'rste cver 
sie van' 'onze. tekst is dan tèci"uggegaan naar 
-ä Ll.e organisaties voor amendering. Op 17 
mei hebben alle me~werkende. ~~ganisaties 
d"~n de, él'efin,t,tieve tel<s t go,,;d'gekeurd. 
til/: Wdke oltde;uuui.peh komen. .i;n. ju.U,,i:,e ,te.fut. 
aan bod? 
We hebben bewust een keuze gemaakt vo~r die 
tE!rteinen dlie, !KooJ?a:l -yoo,t m-o.:iwen be Eang 
rijk zijn : tewe,;l<fs,t:eHing, ,on1erwijs èn 
vorering', kinderopvang, ko Ll.ek t.Leve voor 
zieningen. D~t wil niet zeggen dat we an 
,dere terreinen zoals energie of langzaam 
verkeeir ,n'ilt de moe.ite l<,'aa.r,tl' v,:iinden,, maar 
we weten dat daar-rond al gro.epen weliken. 
Wij vinden het trouwens helemaal niet zo 
leuk dat -w.ij nog, altijd voor de.' typ~~che 
vr.ouweneisen\J moei.en opkomen. EigenhJk 
!!ouden mannen zi:eh ç~a,r ev:ett,geed 1:1,oe'ten 
voor inzet.ten. Mààt tot nu toe hebbén we 
altijd eFV~en : als wij het niet doen, dan 
doet nie~nd het. 
VP· va.Ue:n ~t l@l!R.e.hien d1Je; ju#-li% ,gpJ,óm 
m~ we,t oniLeJt. de. Vi~o'Jui.'à.ljkhiwf, van 
de. g,emeen:te. ? 

we zijn er ons inéle11daad van bewust ?~t de 
•méestte van di/e gebieden de gemeentel'i:3ke 
bevoegdheid ver overschrijtlen - de me.es-t.en 
onder on; werken ook hard op nationaal vlak. 
Maai; we vinden dat; d'e gemeent.e, daar. ~aar. 
ze kati: duid:difk .haalt v.e'rantwoorélell.J khe'1d 
meet o,~n~me'u. D'e gemeente fa~ nbtuui;1J;,ijrk 
niet de totale we.11l<loosheid 1'n het I:.epven 
se op~ossen (ongeveer 26.000 weirkzoeke~~en), 
maar we moi;en toeh. ni.e t verge~en dat ZJ.J 
een, be·liang,:-iijke werkg,eefster is i o_p .! maart 
'82 had zij 11 ~6 pe,rsoneel!sl,eden in d11~ns t, 
het OCMW-personeel niat meegeteld. Nu 1'6 
tewerlui telling voor ons, vnouven, een be- 
1:angdij k punt, Wi,ä, zijn immers de ~e7s_te 
en gi:oots•te d,acht.o,f.lle1111 v,{!n de kri!!~"s, Op 
31 maart waren er in Leuven 14, ~~'.l ~gesohi,e-' 
ven werkzoekende vrouwen. D.aarb~J_lig~ da~ 
nog het X van niet;.-stempelger:~~tigden du~ 
é!e,11.j k hoger blj vrouwen dan llJ l!Jannen, 

OP: Hoe. zl.t he.:t md de. :tweJtlu:t~ van 
\.Viouwe.» b,lj de ge11re.en,te zea~ ? 
Mementteel w.ei:k1m e,r, 274 vrouven bij de ge- 

te ~~t hs 23j van hett iotale,aan~al meen, • 1. 11 11 mannen, en personeelsleden. De ve~de ll g v n · · ft 
;,rouwen over de verschillende sekto:ei:i- gee 
het klassieke beeld weer van de P?9 t~e 
van m11rinen en vrouwen• : het- 11erl:l~a.d~nper 
aoneel bes,eaa•t vrcijwe·t lil~·t8'Pu~tend u,Jt m11n- 

D-e vncH:1w.engroep1~:n in Leuven s p'r eke n niet voor zich alleen. Zij maakten er werk 
van en bekeken h.et: gem!!(el'!·tteb;e~e:id doo,r een feminis t i s ehe bril. 7, vrou1,én namen 
ep uitnodiging van de v reuweuweek i.ng van E:icke,r-ik he't init.iati.ef. Ond.ertuss'en 
lilordt hun werkgl!oep Vrouw en Gemeente gesteund door een vijftiental groepen. 
/vBVV- en Ae©'P V•l'ouwenkornmissi.es;i, AtV-v1:ouwenkern, Alfabetisatie, Agalev, El 
cker-ik, Jî.nte,rrn:.ediam, :trletisf it1n¾ Qînscfrakeie,n, ML, Rone Vr ouwen, Tweedekans 
onderwij"s, Vlucht.huis, V,rouw en Kris tendom, Vreuwenhuis en tot s l.ot )/t'euw,en 
Tegen VerkFachting : zij allen ondertekenqen reeds de tekst van de werk~roep. 
Me•t ~!aJ!>é.jili.e ,Pcvu..oone: en Lu~a.ne, Opdewaezg h overlopen we deze tekst. Wat zijn 
de bevindingen Y·an de werkg,1;oè.p, en welke zijn blin eise:n ? Hebben zij meer 
dan zachte 'vrouweneisen' ? En kunnen mannen deze wel 'hard I maken ? 01 zi jm 
zij non meer V~R plan? 

nen, liet Lager. ,11dmini:s tra·Hef 1je-rs,0neel uit 
VTouwen, en op de 27 bestuursfunkties wor 
den ei: 25 door mannen ingenomen. 
O.P: Wait w.éUen. :fttlüe daM kon/11teet ,<.Jt va(!/1, 
anclQ:-'üi: ucn ? 
Bij aanwervingen eisen wij op cle eerste 
plaats een tijdelijke voorkeursbehandeling 
van vrcuwen , totdat de ve;:deling tussen 
manr(efäjke en vr:Q11weHj'~e pei;i;oneel-i; leden 
gelijk is. We zJjn het er ook ni.è.t mee MM 
dat de personeelskosten in het total!! van 
de begroting erop achteruitgaan. Daarnaast 
hebben we uitge'cekend dat bij een overgang 
van de huidige 38~urenweek naar de ~6-ur.en 
•,1eek, met evenredige aanwervingen, 61 nieuwe 
mensen een iob bij de g,emeente zouden heb 
ben. 11:u i;eat he't ons niet alleen om m€6r 
1,eukp[natsen, het weck moet ook z.invol ,dj, 
en aan de reiÜe behoef ten van de mens•en be 
antwoo;:den. De gemeente ·igu nieuwe projek 
ten kunnen starten op het gebied van de na 
schqo,J;se opvang, rond gi:,oenvo,orzieninge~, enz , 
Als ,lie' ge[ll!)ente een 11ktj,.,ve, t.cwerJ<!s,teLll.11g·s 
politiek wil voeren, dan- moeten o.n-z'e, manda 
tarissen vooral in gewestelijke en intei::ge 
wescelijke beheersorganen initiatieven ne 
men" Denk maar; aan de GOM: v-an B.rabant. 
Bela~g,;ijk i.v.m. de oewerkstelling i~. no·g.·, 
dat -wij met klem het systreem van part~J~aar 
uen en politieke kruiwagens om aan een JOb 
te r~en verwerpen, 

'l)p, Ee'fi .éi:.jd:e;i!djke. va001t.kwi:6b~~ ~o/1- 
v/t.Ouwe.n blj aancW/1.v.&lg e;i votö~ ;l:.(Ja. • ~eit. 
Men zegt aV...i.jd da;t de. o.c.htel!f'.J'.b:t~ 
Vll!l v1t.0uwen. al. véU vMegeA -M gebia.vu. · 

t l' 'k Ont is u'iter,aat1d ook ~o. Het gemeep e. 1J 
onàerwijs b,ijvoorbeeld ii1 ai w~l g~~eng! 
tot op het niveau van hoger onaer:'J.JS, aar 
• 1 · d e dat er in de teehn1sche sèhool rnc.t v :rn en w .t 

me'er rn<Üsjes aan hun crekken zouden moe en 
k.eme.n in b,epaailde richtingen. J;n het J::3-g:.er 

· d " ·••een er in, de beroeps sekundair on erwJ.JS z~~ 
afdelingen lood, zink en centrale verwanminr, 
11.S jongens en geen enkel mei~J~• In het ho 
ge,; technh;c,h volgt er één ,me,1.sJe bouwkun 
dig tekenen, samen met t,5 J<mgens 1 

VP: En de voltuu...1e,1 vJWw~en ? Z.i.jn ln11 luut 
..1en daii voor..goed ve/1.keken ? 
Nee,n. Gelukkig bes taan er iin heuven in'i (îi,,/i 
tieven zoals- Tweedekansonderwijs, Omschake 
len Alfabeciseringsgroepen, en vormings 
werk voor vrouwen. Missehien is de dienst 
()J)lsch.akelen nog h,e~ mini,< t bekend : d~ f richt 
ûeh tot !Trouwen die op late,re, lev.EtiJci nog 
een plaats zoeken up 4e arbeidsmarkt. WiJ . 
verwachten van de gemeente dat men deze 1.n1. 
tia~ieven ve:rder materieel blijft steunen, 
en er ook subsidies &aJJ verleent. 
VP , El, .u. .&p!',,ll/te. van do.;t ha- V~C; h-tlu.LM 
ûjn hu.i..h v.ui de. gemeewte. zou kwl1.apetm ... 
lie•c l,01,trak.t loopt ~f in '83. Nochtans is 
hec voor het Y1uclït.huii; l\!1rensnp0dzakie:J.-j:jk 
over een huis te beschikken. Noch de v11ij 
will igs cers, noch de bewoons ce;rs kunnen de 
lmisvestingsl<osten zelf, d11agen.Het Vluchc 
huis moet aan de bewoons ten z.eifs gel.d 
voors,chie.ten, in afwachting d·at llun 0CMW 
bijdrage geregeld is, 

VP : Me..t d;U OCUW Jt.l!.Zl!Jt Vl. ol'tlrutg.:. p.'Ulbte. 
-m@. 

Inderdaad.Men betwist· )log altijd van we1ik 
ocnw de bewoonsters vàn het Vluchthuis hun 
ui tkeliing megen ontvangen. Ue wet z-egt dat 
he•t OC~\~ van de pla•a-i:.s· waal.' éle l;>ewoons ter 
veliblijft, ll)oe,t z'dr,gen 'Voor c3e ui bkeri:ng,. 
Maar het ÖCMW van Leuven betwist dat. 
Men moet in ieder geval op dez<a post nu 
ni:et gaan bezuinigingen. Bovendi.en moeten 
d'e .uj,tke11ingen vlug en regel:matig gelleuli!ffi, 
We willen eveneeni> pr.otestei;eri tegen Ó!!:M.11s 
die per maand een aantal sollicitatiebei;,ij 
zen vragen,, ef op een intimiderende manier 
in:form_eren naar pel!soonlij,ke• s.ituaties .- 
VP : Hoe Jt.eagelten j~è ,(Je;g'11.1t rd,e po~ti!e., 
CÜe. Qij /tlJJJA Ve/t.hOOJi. VM Vil.O((we:it l'ICI. Ve./1. 
/if.ae/it:hlg .som-..1 1~ ::ta.k.tvot ap;tJ:.cwlt ? 

l?~ gebe!,lrt ind'e.i;da~d: d,il!;wij.ls, en in z.o-'n 
sit_crat•ile >i:s' ,fü!~ hee:1; ;)'ijnlJ.ij,k. :Aanran,d.;;ng, 
en ve't'kracht•i.ng vormen de meest b,ruc:ê y,tjr 
~ècn van geweld tegen vrouwen. V-rouwe.n zijn 
op zo'n moment erg ge~ehokt, e.n kunnen een 
MerJ):eor beslt misse1J,;, Zij hebben behoefte 
•aan e.e11 goede h1,llpy,erle,1ing. J:n de o'pl!e'\i~ 
ding van pdlitieagenten moe1: daar voldoen 
de aandacht aan beseeed worden. Een samen 
werking met het Vluchthui$ en Vrouwen tegen 
Me,irfaach,tings lijkt ons 00k nod,\g. 

VP : Ju.U.i.e. ..1ph.o.ken a.i. ove/t. ,/ii:ndeJt.opvang. 
E<!n vooJt.u.wng cUe. geen hli.Uêe.h behoe0:t? 
Tj.a, op, het eerste zi:.cht Hjkt alles o.~. 
81aar bij na<le;: tel !._en Ï>Há k.tt d-an toch d,a,I! 
slechts 15% van de L.euvense babies en p~u 
tevs hun eerste levensjaren in een kr~ehe 
kunnen dooirbirengen. Daarbij k.omt da·t de 
lwn<!,erdagverblij:ven i:ci,e,t eve.nwkc,h~ilg ge: 
s-pl!e'i.d zijn : ZE!' Üggen VOOl:'a.J. &n he.t wes 
t.eiijk deel 'Van he.Il sta_dscent::-Ulll. ln a:ndel:e 
delen van de stad, zoals de Resselberg, en 
wij~maal zul je ev geen vinden, Uitgerekend 
da:av waar ,eir a'IJ Meel ls;dches z-ijin, hee'ft de 
geJJJeente dan n11g een, prest,ige-p:i::~jekt ,;,-ab, 
64 miljoen bijgebouwd : Craenendonck. Dit 
projekt heelit ongetwijfeld zijn goeie káu 
ten. Denken we m11:ar aan de teledienst vool." 
:r.iÏrei<le kLnéle,ne.n en 't ~larcgi:ietj~, •M'aa,:- een 
él.ee1 van dat ge:Ld was, b"et.er besteed aan. ld'a 
nere kr~hes en Margrietjes in de dee,lg• 
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De schoolgemeenschappen 
De vorming van h. 1 l!:i. .k. se o engell\eenschappen ,i,s eigen- 

J ee~ maat1,egel om op l!1,1nge teajJ'n tot 
een rataiol),_a] · · ,Ei , . ·. . llaat:i,e van de s.choJ.eJl te komen, 
1_ gen;lLJr~ heeft .deze mn·ati,e:n,el' pie:l;,s te ma- 
'"'e:n, met d' ·, · " k. , . · ·e l:ny,~e.ri,~g van •het VSO, m.ita'l: en- 
el 111et! de .o,pncht~ng van nieuwe icl:i;l'el:'in 

~en, va~ [(et VSO, Ln de scholen gebeurt de 
1.,nvoe:n.ng_ v.an h.et VSO en de vomitJg van 
s~noleng_emeenschappen gelijktijdig. Groep T, 
dl.e het VSO al ii.nvoerdo vormt vanaf vol- 
gend · . • · Jaar ook een scholengemeenschap. 
De: samenstelling van dë scholengemeenschappen 
van h.et vrije net ziet er als volgt uit : 
Lkeuven 'I: : A~bertusRollege, Dr~e~1cligheids- 
ollege, Ps.n"daens, Miniemen. 
teuven ll ; Sint Piet~rsko , e~ Dei, 
Sl\net;i: M-a'ria hU111an;io11.a Sa T,ech- 
,nooscl\_iî,, ,\Siim:t 3ozeJi, :Vi~go · 
11euv,en, MT I H.Ha,l:\t lyceum o,l.'m;ia,I- 
sd100'l. H. Hart Technische 
D.e vi:e'l.'d'e sC!hoolgernee:nscha T vanaf 
1,1olgend j aai, onder de naam dah:e 
Scholen Leuven, 
De ~om6inatii.e von de versehil1ende: scholenge 
meenschappen behoeft wel enige uitleg. Het 
H.Hart was groot genoeg om een ze·lfst.andige 
acbool:gemeenschap te vormén. D_;,, aanû:nistra- 
tieve sp~itsing van de school stelde dus geen 
roblemen. De samenstell I en 

epf: toch wei! p. 
n h~t Parida Bie- 
11d)et in deze, •gren- 
.l!lkiaar 7 V,a e- 
zag men wein a- 

.. met Par i.daenê , a- 
ti-ef ~n traditioneel word . . Er 

hes ton~ al een .goeél.e samenwerking tussen 
Sint PLete-.: en s:anc·ta Maria ('Jleriotst-.:aat) 
lagere s chce 1. 0ok in Hall.er Del, vreesde men 
dnt e7 vnn ~e.àemokratische scruktuur en 
relnt1es we:i.n~g zou, o'lerblijven in het geval. 
m~n zou samengaan met het llarid,aens, Sin~ 
P~eter, Saneta Mal.'1a en Mate-,; Dei hebben 
elkaar vlug gevonden, on o(ilk de andere ('\lb 
go 1\mabi:tl.,i, en pint Jozef), zai;en J.,n d·e~e' 
s nmB\ljte;ii,R-ing v.oe rêl'aE:en. 
~ndei:zll.jds, l\~s-~qn~'en: ,e-r reeds goede k,ofl.ttak~ 
ten Cuss.en l1et J!,arid•aona en de i:iiniemetr. Sa, 
men war'en zij gi·oot gonoeg om een schoJ.iènec- 
meenscha_p zoals het H, Marl: te vormen. Uit 
eindelijk bleven het Sint Albertuskol1eg'e 
en de Jozefieten in de kou staan. Zij za 
gen weinig n~il jn het VSO, maar voor bun 
v~:dere uitbouw waren zij wel verplicht o.m 
bJ.J een scholengemeenschap aan te sluiten 
En vermits zij het meejt gelijkenis ver 
toonden met Paui.daens kwamen zij .i:n Leuven 
I: te,recht, 'Soort zoekt soo'r t ". 
Groep 11' s;pÜtst zichzcl.,f OJl in twee schalen·: 

•0s;eho9i,'.l. eQ !?.Elll techni,;ohe s cboeL, 
).i$R w:e~d ~e!\ aahvr aag { T\,gedi,end 

,schelen t,e magen opr i ch t en (nog 
een apat,te hotelschool~, maacr dit werd ni.et 
toegestaan. Greep_T heeft 1,1el· kont akxen 
gezocht 'IDe:ti tree S>ITO om een scholengernèen 
schap te V-o:r_men, maar het bleef bij in.fior 
mel,e kont,akte_n. De heer Vans ina zal hier 
wel wat 1ne~ te maken hebben, want hij is 
zowel voorzitter van de v.z.w. Vrije Se 
kundaîre Sèholen Leuven als burgemeester 
van onze. s,tad en in die hoedanigheid ook 
v:erancwoo,rd•e1ijk voer het s-tedelijk onde-c- 
wijs. · 
Wie. ve,rd'e1r d·e ,011,des nag11at die ·e11<re ,ikl100,L 
vanaf 'l;t.!"'1: vii,'.l:.gende sclioo~j aar :i:ndch,t 'en 
wiil optl.}tht,~n:, zal van een t>adona\lisaü"e 
weinig b;espeu-.:,en. Elke school behoudt :1;i,.jn 
richti:nge'Îi, en vr aagc er enkele. supplemen 
tair. Tussen het Paridaens en de Hiniemen 

bes~aat er wel een zekere komplementariteit 
maal! de Jozef1eten en het Albertuskollege ' 
overlappen elkaar volledig. Het is ondenkbaar 
dat de ene school richtingen .zal afbouwen 
ten voo rde Le van de andeze school. In de 
gl!Oep Leuven II bestaat er een zekere kom 
plementariteit tuss-en heè Sint Piinersko1le 
ge en S.ÎJnt Jozef, maan het' aanbod van b'è 
roepsrichtingen voor j ongètrs is toeii b.e- 
11ei;k,t in de7,_e scb'o>lengemee_ns,ci:ftap,-. De s a- 
l'nena te).1i1ng van a·e sd\ale.ngertreenschappen 
Leuven l en Leuven 1! LHkt öns toch n;i.et 
te s trcken met. de principes van het VSO. 
Een brede waa:iier van stud~emogelijkheden 
binnen éénzelfde scholengemeenschap aan 
bieden lijkt meer droom dan werkelijkheid. 
Wie in een beroeps- of technische richting, 
wil verdergaan, zal in d~ meeste gevallen 
van scholengemee_ruichap moeten veranderen. 
Bovendien blijft het de Vl.'aag hoe vlot de 
overschakeling binnen één scholengemeenschap 
zai vertop.enr Iec:lere s choo I behoudt iilllllei;s 
zijn Î.dehtite:Îl,t; en meestal Hggen zij ook. 
geog,rafis~h •veclä, illif erkaat.', We zijn in elk 
geva1i benèeuwd hoe de irdminis tratieve fusJ;e 
van de Leuvens•e s·eho;Len ook prákeisch hard 
zal gemaakt wol.'den. In elk geval heeft de 
samenwerking cusaen Pari,.daens en de Minie 
men neiuwe impulsen gek1;"egen. 
Een andere vraag i~ wat deze vorming van 
scholengemeensçnapp~n en de invoering van 
hét VSO bete!<-enen voor de investeringen 
voer deze scholen. li:t Groep T spreekt men 
er nu al,van om de middenschool in de toe 
kemst apart. te huisvesten. Hee VSO veron 
ders te1 t meer infras·tl.'Uktuur, zeds c ver 
schillende sé'hoJ:,en ?U.Hen moeten bijbouwen 
~n/ r:,f ve rbouwan, Ni:s;s,chien worden ei; no'ft 
e.nk,qe mons•t,tlls_, z~·a,,1-s Hee Redi:ni;et\ho.f, i,n 
L,eu.11en neergepl~qt. 17oór beton vind,t men 
alli·cht de centen, maar om mensen te l:)e~a 
Len ... ja, dat wordt, elke dag moeilijker. 
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'!P&rt terug. Tóen in 1970 in heç ~ijkson- 
de.'Nijs van Brugge,Hassel_c en Vilvoorde 
~Ja'.· yy_oefl,a1lon van he t; VSÇ werd opgelaten, 
wairen de ve.rwachtingen biJ d omotoren 
in de (B)S.P blijkba · nen , Dat. 
'kan men afleiden uit e nota's 
élie het VSO b~j het et perso- 
nee l moes ten int,roélu iteren· 
ev.en uit een nota El-P:Îi.e van 

"iNatiron;a,l:\e Opvoed:~" éle a,)!gemene 
'p't.li11ci,1?,,'e·S van het ol "ao de 
school in ae maa~s· rgen kan 
me,n hetvotgende le 1,scuw- 
kracb,t voor sociaiJ: moet de 
_peFsoonlijke en co1lec en van de 
mensen beha11tigen; zonder in enige mate af 
breuk te doen aan bun r..eeh:ten en aan hun 
fundamentele v-.:ijheden". Uit dez.e ideële 
àlgemene theorie wordt 'da:n volgende 111eer 
praktische conclusie · " tructureel 
vloeit uit het voo11 da·t het 
ondel;l>!ij,s,sy,s teem orden met 
J!Oepe,'.l!e s r.ruct d?•t h·e•t: .. 
lieven tn school e-ricl\t z1;,1:n 
op· nega:tieve s J!_evel).ll- 
, • . 11 kans voor ~edereen . 

Dat. de best:e stuurlui altijd aan wal staan 
bleek andermaal toen de beruchte PVV.eT 
De Groo het Ministerie van National~Op 
voedlln van 974 tot 1977 teisterde. Rij 
vo · t VSO "b~j te s tutt.~n". 

· ar hi:nde 
u' di,e e·e 
.uden kun 

se k "Sociale ormi,ng· 
in rdc leerjaa,; 1,1an. de door- 
séromings.cy,clus. Terloops weze hier ·ver 
meld dat sedert de oprichting van het VSO 
het vak "Geschiedenis" een wisselvallig 
lot besnaren was. Aanvankelijk vanaf het 
,cweede observatiejaar vervangen(als ver 
plicht v.äk) doo-r "MaatschappeliJke Vonning" 
werd o·o een rehabi li ca n ge- 
d · , zien 1'8 dan in d o- 

ge~een vorm~nJ o 
. er j,aa-r een ve,r,p,l 
sch;Ïledenis e11 Ma 

lin ar ï s da,t 2 ,iu:e 
Vor · worden en in ,het 5 ar 
staat .naast die 2 uren Social 
Geschiedenis als keuzevak. Tè 
opgel!]erkt da·t het vandaag nog ·e 
vroeg~ leraars geschiedenis e oak 
So. · Vorming geven. Ook S·P er 
R . s liet zijn spoor acli'ter i<n de· on- 
de rvo.rming. Rij voerae o.a.de kre- 
di oor Leerkrachten ifi en verminderde 
be lesu:i;en voor de leer ··n en. 
]1j,dens be~ schooljaar 1979-B.O ,- 

·c.ste-r tot een ander e t 
• m dóo,f' 1\e t peirs one·e 1 

_.iigenomen. Het ga11,.t h lj'e 
z,$n. recyc tage,(heirscli, . an 

de vast:1:ien · Leerkrachten en dit op de 
vrije woe , ·· ddag. 8lijlcbaar he:e,f.t di:.,t 
expe,rimen · tiatiefnemers zelf ont- 
gooehe1d t we:rél na één schooljaar 
niet meer voor gezet. Uit de recyc1agésil~ 
labus van het schooljaar 79/80 licli~en <ri.j 
een 'passage waa-.:uit(naar wij menen)1Hijk~ 
dat de i:nricl>ters van hen VSO toegeven 
da c ze h - tingen aan,vankelijk wel 
i..e~ gesteld. Ze doe 

,ech . s cl\'uJcd op de basi ',nde 
.de sehui'l!<m. Ziehie 
tek . ,ei•telirlkhe.clen Và.n • • 
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De idealen 
Vernieuwing in het onderw±tis, waarom ? In enke<~e wool\'den so1Dmen we de verlieven 
idealen van het VSO hier voor u op : 

1 • EJJk kilnd moet a,J!le kan-sen krijsen,, Dit m.o.et o, a,. verwezenlijkt worden doo'l:' 
hef e.ers te gemeen'!i.\'h.;,ppelijke j,aa·r, e-en ruime.11 -aanb.od vàn vakll,en, inhaaJ.lessen 
on 'klioi.nere l<lasgrogpen. 
~. (:)e:).q'i.de:tii:jli.e qiil!bÎi~w 1('11n sl!u,d,~oka.üz;è in ove,l?l.eg ll(et! 0ude.rs, le:er'kHchfle11,, 
èn PMS. D'aa,,iom i,1/'1!.tlt d.'E! i<eu:,,e• lal1g11r u.J,1p$'es t..elli'é! ; ze ,,re_rlqop'll ,ge'teide~.ijk, mec 
eoepeLe ~vergangen, 
J. De. aohoo:l. meet' il,e1J,eh'l!habij zijn on itiha~n op de Sl'\elle &volucie van onze 
samcn!Le"ing, naar.om : nieuwe vakken &.nvo&ren, de vakinhouden herdenken, en 
minder s tri:k,ce p:co~amma 's. 
4, ëen avenwicht tussen algemene vormi.ng en de s_pecifieke interesse en aanleg 
van de leerling, Vandaar de optiemogelijkheden. 

1 



nieuwin?. van he t •c11undnlr onderwijs momen-· 
teel vrtJ goed bekend 1-ijn,blij~t echter 
dot ze vn~k onbegrepen blijven of verkeerd 
worden gc1ntcrprctecrd. De bnslagednchtcn 
van de. vernieuwing v1•rllest mon mrutt al te 
vaak u~ l het oog: 7.<' worden onvoldoende 
gepreciseerd n,1a1 de klaerc·t11i tci t to ,, 
ve rder btqkt uit dhnl'lldc syllabus :a~ 
de onderwiJ8V1ir11ntwoordl'lijken aan het: VSO 
al geen mnntschappljvcrnnderendl! rol 
tockennen , moer 
Om deze olgc,mon,, hi•uchouwing11,n bctrc(fondc 
ho~ VSO van hot Rijk nf t.c, Pluiten,moeten 
WIJ d~ vrnoA 8tellcn: wnL hooft het vsq do 
IC!crtl nlllln !l~•bl'nth L 7 Wij bo111,f fen zeer 
{IOC!d dat d<' mt>nlna<1n hierover verdeeld zul « 
Lon zi 1n,rncrnr writ zck e r n iemäud kan ()t\t 
kennen Ia dll t do 8 Lodi llkllllllt!' WOl'd ui tgo- 
6 ti!l<l c-n dnc do l ce r l l.ng niet meer Ylln op 
12 J11d11u l,1ofti,id in eïlin richting wor,dt 
ged~w? met bi Jnu OlHWorkomeHjke overgangs 
moe1 l ljkhe dcu , üe ove rgang van studier,Loh 
ting per gr1111d i11 in het \ISO mogelijk 
üoor hut ul cb re l den van de keuze.vakke~ is 
het voor do lccrlingon zeker mogelijk een 
lo,sscnpukkllt s amen tl! stellen Jat. beter 
blnrntwoordt aan hun individuele aanleg 
o{ "goesting". Wij geven als voorbeeld de 
p~rsoonlijk~_inbreng in het alge111een vor 
mend ond~nnJs van de bovenbouw(;3_de tot 
6dl! leer Jaar). ln het 3de jaar zijn er 
25 uren gemeenschappelijke en 7 à, 9 uren 
keu~cvakken. In het 4de jaar worden dat 
respe cvi eve Li jk 21 en 11 à 13 uren en in 
het Sde en 6de jaar Ls _dat reeds 15 en 
17 à 19 uren geworden. De voordelen van 
dorgolijke kcuzemQgclijkheden kunnen niet 
ontkend ';l~rden. Sommige cri--üci mei:len te 
moe een w1 J zen op de "af t.ake I'i.rïg" van de 
klassieke tó1en i.n h;e t VSQ:,-waa'lib1ij men al 
te gonlilkkclij~. aan d'e. vna•a ",o_oci;b:ij gaan 
hoe bevo rde r l i.j'k het i.s 1,2 à 13· j,p;ige~ me,t 
een grote b rok k.l'as s Lekè '½ll'len te confrorr 
oeren. Vanaf het 3de leerjaar komt i,n het 
1Llgem~en vormend onderwijs •de a1ide-l ing 
!tlas~iekc Talen terug voor "a'l ef niee ge 
comlnnellrd met we·tens.c.happen:,wiskunde of 
moderne talen. Hierbij dient opgemerkt dat 
het Grieks met 2 uren de week verschijnt 
van~( het 4de ja~r(in. één ,klassieke afdeling) 
om LO c,;ee afdelingen van, -he.t l>de en 6de 
leerjaar tot 6 uren de week uit te groeien. 
K~nnen de leerlingen dus in het algemeen 
m e t klagen over het Rijks-VSO,de leerkrach 
ten hebben daar ook niet veel reden toe. 
De Staat. heeft doo r de invoering van het 
systeem 10 het verleden een grote tewerk 
stelling in haar onde.rwi j s va'r zeke.rd . 

Leuven in de bnanding 
De Staat voerde zijn V·SC\ w,ij,se,Jli;j1R s-t;apvoets 
in,d.w.z.schoo.ljaa,r na s"cli.oo.ljaa't;, '11e l!.c-u 
ven wci-d reeds met he~t laags·C-e j,aa•l' ,m~ddd 
baar onderwijs begonnen op 1/9171. ll'llt 
b rach t met zich.. mee d·at de b.es t'aande 'Rij ks 
midqc l bare scholen van Wilsele,H:ever'l.ee 
en Kcssel-lo omgevormd wel'den tot '1Rijks 
middenschool" met het eet'sèe gnaadscnde r+ 
wijs(• 1+2de observatiejaar en een aanpas 
si.ngsjaar). Ze kregen daarbij het beroeps 
voorbel'eidend jaar en 4 jaar V(ernieuwd) 
B(eroeps) S{eeundair) O(nderwijs). liun 
vroegere 3de leerjaar verloren ze dus aan 
de bovenbouw. In die bovenbow(Atheneum, 
Lyceum) gebeurde het omgekeerde: de 1aagste 
cwce leerjaren gingen naar de RMS-scholen 
en er bleef daar de oriè~tatie(3+4 leerjaar) 
en de Lcrmi.na t.i.eeye Lus (5+6de jaar) over, 
Hierbij di.cnc nog opge..me.rkc ds t do RMS He 
verl cc spoedig werd àligeschaft en, dot du 
RMS-1.euven wut'd opgericht(:iin de Vinol! De 
coatei:st-raat). De neorgani_snde ven het 
Q.ljkaonderwijs in Leuven i.11 niet ve r l epou 
,:onder ecw kleine (tnderlinge áohoolatttri.jd. 
Zo liucft de RMS-Wi 11e-el.e eon nijd gtlproboqrd 
van dt! mi.ni11ten een o'tgon od\lntatlocyclull 
los LIJ kri.Jgen, Zo rezen pr ook problemen 
euascn het Atheneum ~ Lyceum. Door hl:lt in· 
vo,,ren van de coilducatle(•gomongd onclorwL,it1 
molajeia/jongcnc,) had man op een p1111r hon 
derd ee ce r tw11e e cho l en van hel olgc.mt,un 
vot'l!lf'nd middelbaar onderwijs mot pnrnllell~ 
■tudi~richtlngen. N~ veel tOU\Jtrekk~rlj wer 
den ton•loctc aan hol Atheneum uit&luLcand 
door•tromingsafdelingon ~egeven (• voorbo 
roidond op het hoger onder-wij•) en aan het 
Lyce\1111 vooral kwallflcaLierichtingen(dun 
voor leerlingen die de bedoeling hebben no 
atoppen na do middelbare school) VBSO on 
111 het Ath~neUIII niet bestaande door1rromin 
a,P• nit brach~ aanvankelijk een vluehto 

en■croom v.an het LyceWII naar Atheneum 
êl.i'••a,mur sedert enkoio jaren hoort het 

:0■11111 aiah opnieuw wat opgoworkt vooral 

d?o; hot succes van do nieuve VBSO en kwo 
~1 F1cotic~! chtingen. Iets vergelijkbaars is 
i n hot (1OJka)t(nat:.lcuut)voor T{echn.isch) 
0(ndcrwija) gebeurd waar naast een lange 
en ko~t~ kwali(lcat.ie en VBSO ook twee door 
stromLngarichtingen werden opgericht deze 
lnntntcn lé~ vorvang~ng van het klassiek~ 
A-2 ondorwlJ•• 
Voor rnkcle jaren warden dan de Rijkaecho 
lengL,mconnchnppen opgedeht. Voor Leuven 
zog dia c,r n Ls vo l g t uit: Atheneum Lyc 
Ri to, RMS-1,cuvon-W~ 1 satc-Kéucl/lo: Op e~~ 
O(ICnblik hebben d'Le gemeenschappen w . 1 
proktlHc~ nue tenzij om ondeding pe;~~n!el 
cm locrl1mgcn op co vangen. 
Vol l11di,ghoi.d·sha1~e ~c':'on wc! hic.l' no~ do. 
beachdikb a're s·tud1,1;1uql'i tin.gen wee,1' in het 
1,1,1uvcMlsc a1,:jks-VS0: 

l,DOORSTROM!NG ~~~E~EUM 
-k1Assieke tnlcn (2 rtchtingcn) 
-moderne cnlon (4 ricll-l:!Lnge,n~ · 
~\:itt-ttund1 
- lat lj n-w~s kunde/ latijn-we eens cnappcn 
-weco-na chapp en-bio tee chni:eken 
-~porc-..,ecenschappen (Ml!) 
-~ndustriële wetenschappen 
-economische weceru,chappen (A+B) 
-menswetenschappen 
--pla~tische opvoeding 
-muukale opvoeding 

2, DOORSTROMING LYCEll!f 
-h,rndel 
-~ociaal-tec.hniscbe 
-•choonheidsverzox,ging 

3 . DOORS·:rROMI.NG IUTO 
-Elektriciteit 
-Hechanie<! 

4 • *ORT& RWALIFI<!:ATI)> L'Y!él!:UM 
-ha!l'de,1-adminiJs cratÎ.è,-.v,é:rkogp, 
-pe-rson.~nzorg 
-ij·teno-da-ccylo 

5.RORTE ·RWALiFICATIE 'RITO 
-meéhanica 
-elektriciteit 
-hout 
-e leo.tro-mechranic.a 
-autocechni:èk 

6.LANGE KWALU'ICAllE LYCEUM 
-handel-boekhouden 
-1eltnta..ria.ac 
-cotri•• 
-1ocis•l-tec:hnische 
-achoonh~idsverzorging 
-verpleegupirartre 

7. WIGE Y.WALUlCATI..E ll'tO 
-coechanic• 
-elekcr!eireit 
-eloktroni.ce 
-telekomunicatie 

8, VJ!SO LYCEUM 
-kleding 
-verv.oop/lu<ntoor 
-fomlllolt opleiding 
-haartoói 
-kind•rver~o?-Jiog 
-gettne-cn sanitaire hulp 

9. VBSO RlTO 
-lll<!eaal 
-elekcdscbe inst.allatie, 
-hout 
-centrale vel"'•rmina 

il 

Zoek het maar uit 
Het VSO is opgellouwd u-it drie graden dit 
i.t.t. de tweedelige scruktuur met zijn 
lagere en hogere cyclus. De eerste graad 
(eerste en tweege leerjaar) wordt de ob 
servatiegraad gen~emd, ge tweede graad beet 
oriëntatie-graad (leerjaar 3 en 4), en de 
derde ,graad beeft oo,\!:, noi een geleerde 
naam : dé det_e,l'nfirrat'iegraad ~leerjaar 5 en 6,). 
De eers11,e gr~a·d st,art ,~et een \foUedig ge- 
,neens:c)1appèil.i.j,k ~het eerste jaar A in 
het 1$.acol,i,ek• otj:_ ) . Voor leerHmgen 
me:t l,eernchte _ :!) e-e.-rfl\.oe•i:t. ijkheden 
ii:s een aaJtp,'!lss'i.mg-s,;j,aa-i;;; (eerste j,aar ~') voo·i; 
zien. Hierna kuQnen ze o.f,wel ,na!lT he,t eerste 
gemeensehappeilî.jl< jaa,r, ófwel ,naar het be 
roe'psvoorber~iaen~ jaar. Over het samenbren 
gefi van zgn. 'z,wa)cke' en 'sterke' lceerlingen 
bestaan er heel wat tegengeste:t.de meningen. 
Aan de ene kant vreest ,men een nivellering 
van het s_ç,udiep~ei:t. : intelligen~e leerlingen 
worden lui eniemakzuchtig. Anderzijds wil 
men de leerlit!&..en zoveel mogelijke kansen 
geven en zo weinig .mogelijk diskriminaties 
inbouwen. In scholel! zoals het li.Hart lieverlee 
"01rdt er rekening geho.uden met. de intelligen 
tie om klassen samen te stellen. De 'zwak 
sten' komen nooit met de 'sterksten' in ~6n 
zelfde klas. I-n Pal'idaens wenst: men hierin 
p1ïi,ncipieel.. ge_en onderscheid te maken,, hoe 
we;l he·t l'arid,aens voor een a,1 vee1 meer ae 
ael!eknee'l;dlê scno·olpopulatie openstaat d•on 
het 11,Hàrt. 
Il.at tweede jaar is nog game·ensahappelij k, 
mn11r de leerli(ng kpn dan al VOOli'li.o-p;Lg k-ie 
zim, a.ls be11t voo.r zij,11 k..o.uzt1 in do v,0'1.!leT1- 
~o gt:~ud•, Nityt dit tweedo gèl\lMn(IClhB\)'jîelijk 
Jaar 1s er een bepoepsvooli'bereidond Jaar met 
afzonderlijk leasenprog,-i:runma, llote he'l'linsen 
kunnen ve,rderg11an in het Be~oo.ps Secundai li' 
Onderwijs (BSO). 
Ln de tweede graa,d m.aken de leorlingen (on/ 
of hun ouden) een ee"I'ste bolangdjko kcur.e. 
Men noemt dit de fund4111cnaele optie : klaa 
aioke talen, wetenschappen, cloktrlciteit, 
boU\o/,,,. Verder moeten do leerlingen een 
oancal vakken kiezon ter ■11nvull lng : de 
komplementaire optlea. Naarmate do leerlingen 
vorderen vermindert het aantal gemeonschep 
polljke vakken en neemt het bélang van de 
opties toe. 
Vanaf de ori.äntatiegraad naakt m•n oen on 
derscheid tussen doorstroming■- on kwalifi- 

katierichcingen (K). M'en spreekt van een 
k?rte kwalif::kati.e als men na 4 of 5 jaar 
~La het vervolmàltings- en spccialisariejaar 
Ln het heroepsleven stapt. Ceneurt dit aa 
6. j~ar,. dan spreekt men van een lange kYa 
l~f1kat1:. l>oQrstrorningsrichtingen bereiden 
de Leerlingen vooi, op het boger onderwijs. 
De vele pij'1'en op het schema moet,on duide 
Ujk maRen dat ei, heel wat overga.ngan tus 
s-en afdelingen en richtingen mogelijk zijn. 

.Bij dd:t_~~hema pasn .trog één opmerl<ing. We 
geven t,i,er eeó.. se_he!Aa v.an ''Het VSO'' maar 
eilfé:fil!,i,jk öestaát dt,t niet : er zij; heel 
wat v,ar,4,atires eg ·a;l;w:i,jli:.i:ngen van dit, s,ch:ema. 
Zo hebben ]lepa~de séhol:en enkel doo,rstrQ 
,n;i.ngs ri el\.t:in:gen, zodat van de hele s truk cuu r 
slechts één, tak evers.chiet. Een verschilpunt 
tussen het rijks,- en het -vrij onderwijs is 
het pakket ~ellieenschappelijke vakken in 
het -vijfde en het zesde leerjaar (18u in het 
vrij onderwijs tegenover 15u in het rijks 
ondeoojs). Dit komt o.-m. doordat voor be 
pa~lde opt.ie..tichtingen in het rijksonderwijs 
'-wis~d:' wegvàlt. In het vrij onderwijs 
is dit til.et ~o. 
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schrift kan worden behaald -.4; 
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De toekomst 
Met de komst van de huidige rechtse re e 
ri!ng l'.1-ip, hè t ,v.o'er de hand datt -ook 'het ~ij,ks 
onde,=]-s nog meer ecu moeten inleve11en 
(en dan voora'l, het ~ersonee1). De m wil 
bUjkl;,lljl' een nhuwé sénool)oo,i::bog ontiete 
~~n ~1s afleidingsmaneuver voor de averij 
in exgen, rangen. Oadew.ï,j'smi11is,tter Coens 
•~:edt on?eri::us11en duiss,teil!e plannen. Zo zou 
llil..;J o.a. Z•l.nnens zijn om de opri..chtimgs-en 
b':houdsnormen voor -~en VSO-afde1ing d1ïas 
q.!,.eh t.e v,ei,hogen. ~e'Dcl;ei, eouden ,de· 1<,nediet 
w::en voor het onde-rwijzend ~ersoneei weg 
','ai•len en zouden de ~lassenraden niett meer 
1.n de opd111a;ah,~ van de· ileè-:irR;racl\fen dool'ge 
re,~en:d wgrde,n •. Deze ,maa.t!!le'gelen zouden 
duizeaden arbel.dsplta-acsen kosten voo na], in 
het Rij:1t11ond,'e,J1W,ij s omda1ä, he,t: \Vr,ij' Gnd'e'rwi}R 
c·o,t heden maa't> 'lioor '12% i'.s overgeschakeld 
op het VSO, Voor de d1,ie iU.jks-seb_olen =n 
de bovenbpaw ~Alt"eneum, tyoeurn, ~'ö:it:oO ii:ouii'en 

deze maatregelen een 20ta1 job~ kosten, 
Wj)j1 lle~ha•len do het ht,er no,g o:v,e11 plannen 
gaat,effi.oired is è,r nog- n6'ets, 'geweten. 
De miniseer zal met de doorvoe.tng ellvan 
waa,raeMdnlijk wech.ten eou het ei1ide :v11n 
net wèhoolijiaa:r oi: uo 11 in 'de vokanê!l.e·. Op 
dio manier wo,rdt het personeei dan in de 
onmoge1ijkheid gesfield om doeltJ;effen-a. te 
:r;ii.a;ge.tên. fle,li V:i;i,j, 0nde;i;wij s -van ,J,euven 
,kart dus ,us,tig op l sep tenibc r van dit jaar 
men urenwinst aan het VSO bcginnen,aaqge 
z-i en he,tt oMe'r<s cn'akel:t van k'.l!as,s•iek OU'dell 
wij s me,t nbg anélei;è clan :VS0-no:rmen. 
Voot: het Rijksond~i:j s van de. bovenbouw 
dre'i g,t e'r tte_ heuven 110,g een bii! jlkome'nd: ge 
vaar. :tn ae maand juni zal 110g het nieuwe 
gebouwencomple~ in Redingenhof aoor de 
-~~aat y_oo'JJ open ve:t.kl·all"J:d wo,J:'de:n, M~anke 
~ij,'k was deze iuxueuze campus,(men sptre.ellt 
nu al van SQO, miljb.en) 'll;,s nieuwbouw v;oor 
het AtJien·el,fm b,edoelc!, 

D ,, . : ROE ' 1'ELIJ IN DE RAA " . · ' ., 
0,gder déze ttil.te,1 ,,ro11d 01> ,'2§ mei een dêbat; 
plaats waarbij de -pg,;l.i t · · · kon- 
den re~e,en o.'B hett eis an de 
1'.euvense Wé'rlèg,-c0e'p l!Î,n -t:w, enwe,Jl- 
king ,( s, • M'e'.'n kon z-ic 
taads wanèn : zowel 
1.Peho s :~en 1i'0,,,t-al 
grepe s · . · te e- 
inter rd eester V:·ansina him- 
se'J;J;~ e'r\ 'kli:ngen o.p "il!lilt de ·~iroot- 
l..euve ra Partijen i\n dit debat 
waren en~r · l'I_OS me un manifest, ::R arrde1.7.zJi:jj oJ!i,I: fJey,a'a'rdd,g<i'èn: 
OVP-sc.hJ~pe - _e, Rooll!an (Py-dA), 
Ja:n ian 'He / nkel,i j ken)., en 
lliagda -A:~ } ,l]le,l\d iln· h'Url 
afl,1ezighei e nochtans te- 
lefonisch> b den dat "e11 iemand 
ging léo~1;1'' (cfie via ~andelf'ande 
!rad làt:'en_ w de partij léiding nog 
ZO)!. antcwoo.i;den op de uitnodiging"). 

Delang 
Wat (i:,s liet b_e.1ang van d·e De:i;de, We'(e!Ld~pro 
b~ematie~ voo.r--de g~eente.politiek? D~ 
W©S mo.c.ht de.ik,astanjes uit. het v,l!-ur haJ:en 
d·ool' als eErns,te, op îfe :v,raa,g van de 111o'de1:1a 
tor te antwoorden. U,j_ceraa,d zaten de par> 
tijen hierdoor in eèn zerel, De WO~ legde 
vo:o,1:1a,l! a~ n'a~uk o,f, l\e,tt .lte$~ tt~o):-d~,ngsip110- 
ee:s bij' de. pl.aa'tselijke 15è.volk~g. 
Schepen D.e R~cke vond dat: de in'tere~se van 
;g~meen'tt'~pol!ii;,_ieke,1,s -voo7 ,<ie, De,rde Were~d 
v'ooral. tot uiting kemt, i.n de goêde samën-; 
we.i;king met de, W0S, _ (Be.n gans e avond gç,01.de 
zij gwJi ,me,t ll,lcre.metJ;<~s M'>it de_ ~e11kg,-coe,p,-) 
De andere dame in he.'t de.~ar,, Ma~da, Ael~~et 
(Àga1ev), verklaarde erg gevo!lig_ t?_ZiJn 
v.óo.r d,'e s1ie.ed's veli',de'll',_ga,ng.~ 1,1).tb;ui:,tin~<av.a,;i 
de J')e.rde Werel:d. ii.j iH.~'treera:e h~e ons 
ontwikkelings"10del ~epaolde verlioud1ngen 
in' d'e D.er,de l,leireld< -i-n s ts[nd hQmt:t : zo zal 
de Be!l'g4'.sche r'e.g-e'ri:ng- ge·~ll gro'~e m~n'd o~ 
z-ett:?n tegen l)ec apa.i;thexdsr~gime J.n, Z~d 
A~, i'l<ai in trui1 voo.r, de ·U•tran~u:nl:e)f.etr~-n~,a!l 
ita: ,a0!1 en !r;i!hange,. ~a dë_ inl,etäinijen v~~ 
de pa,t~j~n onc:spon_z11.':'h een de~'at w~ai1>1J 
J,a Publiek :,;j'.cb e.v,üui1Ln '0.1;1-~,et~~g~, h,e_t. wl . ~aakif !tl' ew o.o)i: de' =tl>u1tt;i;l)g Jje- 

~d · - -de niensen ? Zijn <Ie akc!i:es voo, ken aan - 1· 
l?G\len o'f VOO! J(~:):.~~:anse, vlh~"~tle l.ngen 
: et voo·r a'll ;/îiilff4,~• f&7'1illc • ' 
nl: R ka • Wij brengen 1,nEel.'esse op voor 
De ey':' -: ;he,idsg.i:oepen, ool< in andere lan 
aUe mw!~ :;.,,,<,e~ ,,.00,1,cäll de, beYolJ@;ng a.an'~et- 
tle.n \l.J ~·"'"""' ' •• • • t ,. gemociv:eetlde so'l.idar1,te1. , , • 
tten tot een . . b · Il d cv,p - . k . AlJ.e pa,rtl!J en• e1ta ve e ' 
ptI):,J;;i.e , · ..... ·el) ge•,p.,.o~en o~etr dil, 'oo,rzaken he'bbJlU ,zoe•, » ;'· 

d rontwikkeling •.. 
van on ·e · , &ll zijn natuu11tijk heel wá-n 
De Reyeke • . ,.. •>t,., "en ik ni~t 1/oo,rbe- , ,~ , B'))gen"' ;ll.J.t;l: '< • 0011/Za,-.en>, • ' Bart M4S'$art l.S r<laa,r- 
re'id op zu~ke vraag._ r~ heb in het veir- op de hoo&ce, 
v~ be1!eT ee eweirk.t a·an matetriël!e -za- 
l!e<!en v,-o_l?~a'l hm 8-!n ons wa-tt zu),l<'e s tan-d-p·un- 
k W1J sa = . , . . en,.. - .,, . - h-t:er de nat:i:ona',-e v1,s1e van c:en betire" t ac 

de C,~P. . daf dl! i,/'OS een al«.!l:e roJila 
Pul:i.11.ek a' SteÎant langs weJ.ke >kant sta je El Salva or P • 

dan ,i ki . Tot: hiiertoe hebben wij alti.l!'d 
De Reyc e • de l«'>S gevo1gcL, behaLve 
d voors1!ellen van 
e . , kt llieir konden we on- :im !'let e_atracas:piroJ 6 • , n mens'en in e,rge 

middellijke ,hll'lp ~ell~enen aa 

nood, . _.,, ati.e waaraim· de CVP naar l'ubl!iek ,le ;ii1u.or111 

ë'ige.n z-eggen veel bfilang hecht, is bij dit 
proj ek1; t.oèh ,wel èrg in gebreke gebleven ! 
'Be Reyeke : C!;ein,te~s~e:_e•r,~!?1,'1 kunnen a,1 djd 
net lçon,tak,tb'I.l.adj'e v,an héc Caracashulpfonds 
aanv.agen. Ook is !\et zo dat pas onlangs_de 
aan)$o.op v<)n h.et ,Garaoas,-c.entrum"g_ebti,t,i,Jid ~I! .. 

K.onktett 
aoe kik je de. inter,esso voor de De.1:de Wereld 
konkreet vertalen op gemeentelij_k vlak ? I,Je 
w0s, ,s.te.1.t drie eisen , 
l. Een schepen vooi; pntwikcl<elimg~snmeiiwer 
king, die optlleedt als kontaktpersoon tussen 
de WO-S en hèt belëî:d,, die•,ife in.êormatie aan 
-ae beYolk:Ln-g s timule,ert, en die "erantwoor 
·delijk i~ voor het beleid dat hij/zij samen 
met de 1:/QS b~paal t. 
2!I' De ,opi;'i.o!î-ili'ng van. een Delld-8 W·ereld-s·ekre 
tariaat, dat ''Berichten" zou uitgeven, dat 
h~et kontaktpunt zal zijn voor de Derde We 
t:eldorgan-isad:e$ en bandén zal Peggen mèt de 
scho1en ... 
3. Een financ-iële s_t;eun van O, 1 7., van de 
B'euvens~ be:g,l","?·ti ng (-tl , i. '2 , OÖ0, 009 fr pe,y_ 
iaar), waai=va__J). l miljoen aan de p1aat~éJiJke 
we1:king, en he.te ,an'der,e. miljoen aan proJ ekten 
_steµn. 
J'an Van l;l.eukeiJ.om (SÎ'É.) is akkoo-dl met deze 
eisen, lllaa1: -zj;ec co-~!\ moei-lijkl,eden i.v.m. 
he'.t do'or de :s•t'.<1,.d gep,a;trone~dl!' D'erde l~ereit:,d~ 
se:kretariaat. Zij zijn er meer voorstanèler 
van d,t de WOS zelf-BTK'ers zou ~vragen, 
en· de Q 1 7. v,i;ndt d-e SPE e.e.ht een 11!illi\\Rl11l• 
·Mark Ro~man >(l'vdi\~ kan bij ·deze· ~anmer-l<i,ngen 
-g,:otendeels aansluiten. 
s·chepen Ue Re~cke (pn') :iJ~. ook. V'o.P.rs Gánäer 
cvan een s·che-pen vo·or On:twllkke!l..:ngs·s amenwer- 
1<,i:ng. E'en gemgentelijk De.roe Wereldsekreta 
riaa t zou er oo.k ku110en konîell I ma.i1: deze 
'àfilenst 'Zou ö'a!) we.11 'e.e'n ,sam)mwe1ï'k:i:'ng, met. öe 
WO'S moêten beógen. Wat de f'i11anciële steun 
~ètrefü;, w,enst De R.ey.~ke zie'b niet. uit te 
s,p:r'.eke;n·S/\oor ~-~!! bedrag1 m'!t_a'r 't mag. geen 
p'euJ.s ch:i:1 zijn ! . 
àok Magöa Aelv-0.et (Agalev,) 1s vo.or een sche 
>Jten 11'.oo, On:~J)k1<el i-ngssalllenw,e,rkiin~1! do'eh ~·: 
informati.e du, :hij aaribtlengt mag n~et VO::'iJ - 
IHijvend zijn. Zij staat er, ce'l'd7r we~ger aehtig, taegenoMe:i:; om ~,c 1iehet,ri:;:J:11at ,tîl' ~~ 
aîhn~n'is.uraeieve st.rul<tuur ,van de &tad o:p u 
nèinen. ~at me~ eerder permanente ~erso~en _ 
aan de W<!)S ',!'e•rb;iindt, en laat ~e Ettad~d':Len,s ten 
~o'Jïgen vgo11 d~ prak'!'.~s.cn.e ondets'.~unurg. 
Verde.i; p1.eitte M. AelvoeE ervooY weYk te 
maken van een se.ieµ~!! ondWtbou.w voor d,,'ê 
·a:~imatfe, i:oncÎ d~ l)er.äe Wet::è,ld. : we- moeiten 
de piroblematiek opentrekken naar konkrete 
p.ÏaatseHjke tnïti?t-ieven,, zoals, alterna 
't,l;evce ene-tgievoo·rzil.enrungen:, 
Er onnspon zich een diskussié die we u niet 
w,i,nen1 Önlfhouden, 

:Fu&:Hek : Wat d~nkt de 0V,P pvi?:r ,de 'hc:îuc;!i'n-g 
van Dev-1,ies, een rabiaat racist en Pir~tea 
lid ? I:s deze l),pudling binnen d'e fr,ak,t;i.e be- 
9-prokeî'i• q Wa,tt ':hs d'e :hnv,lo'ed van •Devil:iies"' o,]l 
ont1Jilèke:lingss~amenwer1<.ing ? . 
l!!Jnsinah- ~va,nud,tt. het pub11ek,) : 1,k l'lo~f g,een 
).l,e.nt>tll"Q,O•?rd\l,ng M' gll;ven voe:ir d'? houding> w,a1~ 
DevHes. Hij bétekentt 1 stem b:1.nnen d~ f:a,t 
tle I / Ï9de van de uitein;deàij:ke bes.hssU11f• 
,sP.È '·: waa,rom h:eeJil: d'e J;e;uvense' bu,rge111ees 
ter de internationale krunpjlgne Y?~ ~urge 
meestters om Ne'1son Mandola ~bevnJd,1,ng~b~ 
"leg,î;ng zu,i,d.-Ahdika) :v,riij te kriJ,ge'n!< n.\ilet 
ortders eeund, '/ . d · kussieerd bi:n Vansina ! H1e=ver ~s ge LS 
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Duistere machtten in de Leuvense SP betonnen 
iree.ds, vo0,r enkel!'e 111.iill'en te ;i,jve:ire11 o'lil de 
twee andere schoten(Lyceurn en <Rioo~ o_o.k 
naar Redingeohof o.v;e, te bevelen. Minister 
eoens hal( be ,o~l~gs deze. knoop Kcloo,11 .,en 
fus.fonee,de gewoon de drie. sclio'len tio·t 
Koninklijk Atheneum beuven. Deui. operatie 
zal bo,\\enop de bes,p~l'ings-maatr~gplen wan de 
regering en berekend op ~et hui'èti.ge leer 
lingenaantal ~og een heel pakket lestll'en 
algemene vakke~ doén, weg;v,a1len. Tegen de 
'liusiemaaeregèl!en <io;rdt s·ed.elÎt 1'979 uitslui 
tend door de AClOD geageerd. Wij vermelden 
nog daè dez~ fusi,e op de meest auto,it~ire 
manie'lf is tot s'tand gek/omen. 0p gcéen enke,l 
,ogenblik werd door ile ove,heid het advies 
van het personeel ge'iraagd, ook,a,;J. is. dat 
,~_ede:fr 1'9'80 'h,ij mi11ii:s~eri.eil besluit ve1er 
deze aangelegenheden veq,licbt. 'Wij zijn 
dan ook benièm,,d welke weeirslag, a1le. hi!?ll 
~!lnoem'de maa,t?Seigd\lc'ên· voo:ç h'et R'iiiks'ori'dell- 
wijs in Le.uven zullen geven. □

nen de fraktie en binnen de gemeenteraad. 
El< hel> mij ne·er te leggen bij de beslis.si!lg 
v·an de mee>!7de.,,he,i;d, , .,0ve1.,1ig,en's >h_e~eif t o,p 'be,n 
gecbieff ~an de -nationa!le ei( im~ern:ationale .• 
politiek iedel'-z;jn e~gen ~en~ng. io he~'-~ 
m:iij1n P,®'6aó~jkp_, ,!fientng iwer ll~l;en.\ A~gba 
ni_stan, ... 
SPE: W~t den1-t u ervan ~1s Leuve~se stads 

·v.e1::1111rmin1:1 zou, ·gCJia'jlèi:en,,op Z.,u-:i,d--l!if;rikaans.e 
.s't:eenko.of ? 
Vansina, Ik ~11 wel prat:en over stadsver 
l<!arroing~ mHr (%.le.t ov,e,r ·da•t andere as·pek<t. 
HÏ..e,::op gingen PvdA, Aga,Lev en Sl'E" samen 
:~.t eeil gedeelte van b'et publiek 'áuideli.j'k 
in het e.fflensref, maar d-e mç,derá~:r voelde 
d'e tempe,r,a,euu11 stijg,en ell' ,~chtl!'e" Î\,'llt l'ef!Se 
lijk ov.er te stappetinaar het derde deel. 

~ve11Jeg 
In. hoever~e kunnen advies en overleg,m.et 
~ie, wos: geo,rga~see,rd wo'!:,den ?- Be''•W!il.S ,wîi!a 
zieh tot een '1)erde We't'eld,1:aad' cw'i,!llen om 
d9Pen, ,en een 'L'epresencatieve fiun\ttie wil 
len krijgen do·or andê.'!ie Del?1de W!!•i:g'higroep,en 
.aan, te. tiàe~ke-n Ç-pa.,,o·q_h'.i:ale t1toepe:!].:; al:'.oe"' 
dérlij k Delen, , , . ) iJ)_Èfze ra'aa zou moeten_ er- 
kend wo.rden als adv:.~~;raa<!, , . 
'lo11gens de S.PE'r!loèt rd,l.q; de Y;li!3ag 'MJzen of 
zulke adv.iesraag zich w-el >17adikaal genoeg 
zou kunnen. 011si:,elilen. :PvdA b,li,jft e,:,bij 
tfa!t het is,p.èk'ê a,/j;t.i:e. ,van de, mens,en, we'lil<faam 
r0114 Derde We1;1ê':I.d hét 'bei!.angrijkst j.s. Voor 
de ©VP kan de WOS eel;l stedeiiijke ,adv-ienaad 
'w61tden, ~'ts, he,1! p'I:u'C.~J.isme m_a•ar lle'houd:èn. 
blijft en men zi>0h niet onliii.dde'l.lijk mo:et. 
bekennen tot een of andeire tilosofie. Ag~ev 
zî.;.et zulk een adèV-ies•i>aad a!l:s ·een •~ematis,one 
ra't1d I die adviseert bij proj eltbkeuze eil 'bij 

' él • t .an<!e,e punten waarover de gemeente.ras z-i.c.1 
.du,idel.irj:ke,r zou< ll]Oeh,en ui,l\sip.x:eken. 
A>L!e ,pa'rtijen wal.en heit è.fover eeri~ aat een 
advies ~aar kon afge~ezen wo't'den mts een 
sedeuze moiiiv;~t'ie (wan dit d'an ook mJ)ge 
lÎinlio'Uden~ • 
Iemand stelde-nog de vraag ó! men een ~ro 
t~a~~d wel kon toelaten tot d..eze Deirde We 
~elltdraad. ila:.t W;in ni~,, al/dµs Sl!B,, ~galev, 
en PvdA. nat kait, zegè. de CVP; :Laat. :e 1t 
maaT uitvechten ••• 
'll6!t sll,oj:. metikte iemand ,no.g op dat SPE, A'g11,.:. 
i~v en P.vdA nogail. opvai!.tend öp dezelfde 
golflengee zaten •. Waarom ko~n ze dan nie_t 
$..afü;_en op ??? Dan u natu~rlitQ'lë een 11mler 
~e,haei, waarover u al w&l tin en ~er 
hebt kunnen lezen 1 



SCENE V , . îUU . . IEK [l} 

De kulcuurpoliciek van, onze stad neeft Z~Jn 
cepu•tla,frie ges nnd geda.an. Vàn:ui t env.erdach te 
hoek worden al die jammeraars over onze s~ads 
kul ët:1ur nu eens in 't gelij'k ges te'l.:d. Wa.nt 
qnlang.s heeft de n,;il:ionale overheid,i.c. de 
Vlaamse Gemeenschap, het kul.tu,:eèl ce"ntrum 
op aanvraag ,van de s cad er-kend. Een grkend 
kulcureel cen~r:um : het doet onmiddellijk 
denken aan :J,urnhour, Hasselt of D;ilb·e.ek of 
S.troi::beek-Bever, de qua"U;ty Ubeti. van een 
dun be,,a..i icte k,1·1 cuur . l!euven v,erdii.enc hel/las 
dit woordme~k nîet: haar kulèureel centrum 
werd sleêhts er,kèn'ël in. kategorie C, d.i. de 
op éé.n na laagste Kategorie. Ree is de <,',et 
telijke bevestiging van wat menig kultuur 
minnaa-r al weet. en. w~t het g-ransY;u;lem;en.de 
.:erk om en rond 't STUG al me-er dan vijf 
jaar levendi,g aa:nk1aag,c; : de:ze. ~.ta.á he:e.not 
ge.e.n ka,C~be..le-i.d. 
liet is langer bel<enä dat; êle kulturele uit 
stra1-ing van, 't S'l'UC, iiet stud.ence.nce11.crum 
van de Kultuurraad der Leuvense studenten, 
~oretihoog bdven dez.~ "~n de .s-aad i,s ui tgè 
groeid. De 11.e.g-<'.éna.êe. 61mfif-le. van een kultu 
rele wedcing is tvouwens één "an de äoor 
i;laan.de kricêr1a om -voor zijn kulrur:eel cen 
trum in de hoge,:,e kategodeên. .A en B erl<encl 
i:.e worden. 'c SlfUC daarenr;_egen heefc deze. 
regi<;>nale uitstrali11g wèl: Oi't he"GfC de ste 
d:elijke ove.rhe îd, vor.ig j;aa:;c nc;>g z,eH erkend. 
Zij gebru1kt-e dit zelfs als alibi, om dit 
ook v:oor· de sJ;adsku_l~uu,11 uf not()l:i:;e ,k,ultuur 
cenz rum ·roet ce moe.ten sul>sid{~ren. Ret zal 
wel niet bepalend geweest zijn, ii>aa,r \-let he'~t 
~oor 'c S~UC toch meegespeeld Óm zijn wer 
king vanaf dit '.jaar drastisch in te perkè.n. 
O,li,t punt, eigentiJk een ac~,t:~r,hoedegeve.cht . 
~at aan de rand van de pol1t1eke scènè wordt 
opgev;oe)7d, biiengu ons ei;genii.i,f a; cot <,Ie 
kern : wil. de.ze. ~to.d 1•!U /~ • 
/iatuurli3k ,;-illëi\ wij ~at, antwoor?~n de 
s-tadcS);>escuurders e'l,nsl.u~dend, en z1J laten 
het, ons Le zen in hun taal : men heeft wel 
degeltijk .een ~wUuw.tbeg/t.04,n.g, .en. die be 
d:ragen 7.1.jn niet ee;s gering. Miljoene~be 

·drag<i'n. s e aan er geooek;t voo~ bo~,w- en :i;n 
richtingswerken. ëen stad di.e 7.7~n van ~ul 
tuur wil voorzien, moe,~ natuurlhJk kuJ1nen 
beschikken over de nodige in!rastruk.c~ur. 
f,n Le"1ven heeft toch al wel 1.ètts. 'Er ia .~.e 
monum-en~aJe stadsschouwburg, een ste.de~1j~e 
eento·onscellings'zaal en een ope~bar,~ 1nbho 
leèk, en 1ïecertt :La d•af;lr l)et audi.tori.~ en 
de fo~er in het pronkende kon$erv~tor1umge 
bouw b.i.jgekomon. Del'.e bcs,taimde i,nf;,~aseruk- 

ldoet echter niet aan de vere1ete tuur vo ~ 1 
voorzieningen van een elëkend ku eu,ree kcen- 

M n heei.L dan ook. de bus t.aunde ak o.m 
~rdwn .. e,~ rekenino i,el,racllt, en mee èë er - mo ati.e ~• <> 0 , • • · äe , 11Waai:d'ei1 van het M~n,1ster1e in 
ken1ngsvoo • t d 1:.ekott !e.otain. 
hand overlopen wat onzes a.. ei en- 
l'it 1, teek nog heel. wat te 7.lJ,tl'•, ljet !Id 
' · n de b1nnensta 
1~•ke kultureel centrum 1 . 
• ~ d rgebrach t wo11d'en i.o het 1tcroeg,erc 

z.u on O (B elsestraat). 
Au~UR1:inesuenkloostei; i;us!I · cl, 
Voor de rea tauraciewerken e·i;van. neem~ c wil 
~1;-ad IS mj,tj.oen -voor haal' ,reken.1ng. en 

E . - ~ - . 1D·ELIED VAN 
E KUL TUURANIMATOR 

,e,r ,v;c,rgaderlokalert en atell!.iefs, een 1\ar en 
~e~ ~à'fetaria, en wie weet komt er ook een 
,p,1:>lyvalenGe záal i11 cfä voormaltge s tallfoge.n, 
g,oed vcor een kap~citeic van 300 toe-schp,u, 
wer:s. M:aar voor dit Laaos t a zijn de plannen 
nog, he'lemaaJ; ni.et gcedgekeu.rd-, )loorl:opi,g (7 ~ 
laat meen dan maar de konservatoriumziial doór 
g,a;m vo.or go'lyva-lence .z·aa'1. De ,w,erki,ng van 
het kulturee1 centrum wordt immers niet ge 
centtal:is·èe~cf in di.t ontwijde' oord van 
kappel aunex klooster. :(.'ntegendeel, men voor 
zie't een g á~e .. i/'W!.ii,4.:01.U:~ll. dte. zfoh 
..u-ics•trekt van Hev:erlee to't \~ijgm,i!al. Iin die 
uithoeken plant de· stad· kultucrelè wijkcentra: 
i-tt Heverlee komt e.r één ·1;an8S de ,Ce1estiJi 
nenlaan (12 miljoen)en in de school langs 
de Ruel!ênsves tt. di:e dei 'st ad aankocht voor 
het SlTO en gedeeltelijk wordt ingericht 
als kulturee1. wijk.centrum voor d'e som' V'an 
600,000 fr,. Wij.gm~l 1'rij.gt zijn ste:ien 
kultuur in het 'flmeirakomplex. 

!is' men vandaag de da'g etteliJke miljoenen 
i.,nves ceert in kredieten voor bouw en lnri.ch- 
t.ing ma·ar anderzljds omwi.Ile N"an kastèkpr- 

• ' ""'C . ten é'en kul t'u:rele we,rking ale t S.,u nust 
kan subsidiëren of vet:i'ieslacende vei:eni 
gin:geJI maaz; laat be0tij e11s, \!all Klopt er iêts 
niec. In tijden van. budgettai.r'e nood moet 
men°des te zuiniger testuren. Want ,me~ al 
de7.e sommen zou men wel eens moeten vast 
stellen dàt er nadien ·geen ,geld me·e-r i:s om 
deze i11f-ras·trukcuur ook nog mee ku.1t:uur op 
!ie vuÜen. D'it wil meer zeggen dan een k:~a 
lita.cief hQQgsta.and aanbod. Wa:Qt daartoe 
moet de infrastru'ktuur nog op een"volaoen 
qe prof<ess-ionele wij ,.e· w,orden g!/,Cu..til.ee.elld. 
Lichtbruggen, projektoren, een scherm, zo 
mogei.ij,k mooiele :tits tfuktur~ti. en ·een mo, 
biele voorscène : een dege~~Jk uitgeruste 
poly:valente zaal moè't lt,iei;c;,:ver bes·chikken. 
Bas dan is ae weg vrij voo~ een gé!U.661!. 
,Jten,t;.i.e.el(li aanbod, mee hedendaagse muz'l:ek 
en teater met bûj,tenlands zowel als eige.n . • 1 
calent, met kabaret, chanson, jazz-combo s, 
een kuns-tgal.e.r-i.j : ·te v,ee.l om op te noemen. 
~aar een aanbod in die zin moeten onze kul 
tuui;~oli'eiekers nie,t a,11een' h.uMen progr.am 
me·ren, zij moeten het ook iuUi.e,1 • 

Het gevaar is helaas gl'oot dat het nieuwe 
kenservatorium, en nu o·oj( ~et ku•ltm:e,el 
centrum net kulcurele gelaat van schepen 
Ro.os llan Hov:e wa-t moe•ten g/tMJe/J,efl 1net eni,g 
verlangen naar kunstzinnigheid. Geluk~ig 
leve:i::t een •er'kend kuilltureel cept•liUm n-1,et 
a'!!leen een b.Jtdget op, ,voór e-en bouwpolitiek. 
De erkenning zoI;'g•t eoJ< ,;oor de wedc!etoeia.-' 
gen v,por é~~ staffunktionaris, ook ku.t:tuw-,~ 
an..l!ná:tàit. zenoema. •De op'd·racht v.an een kul 
tuuranim~nor i.s nie,t ?erin!}:_ : hij kan e~ 
voor zorgen dat e·en u'l. tbre:i:dl.ng van de 1,n 
f r·astr\lktuuv ooi, tot a,en, ge;roe,lige "e:i;b~ 
tering va~ de /wl.twi.el.e: well.lung_ leidt. De 
lwl,tuuranima'for weor on-ze s,tad werd qn:lang~ 
benoemd. Het is de heer 'Va.nny lllutnen, tc 
kena'av en al enil~e dj cl 'we:t1ló:a<!"' o,p de 
kultu~e1e dienst van de sta~. 

: · a.M uw . · .' p een ,mome:M:. ctwt 
h~ kq,Ua;;ie. o~~~ ~. Ma.ken de. o · , ' ' . . ? 

den. ln het niewe konse,rvaf;or,:i,u'mgebouw heb 
ben we nog t;,,{ee loka~en oe de kop kunnen 
tikken. 

n.w.: Ja, we hadde11 al een stadsschouwburi 
die staat daar al èttelo.jke tientallen jae 
ren - , ei) 14e li<1tlden al een s t·edeHjke l!e.n 
toonstelJ.ingszaal. Het gebouw met vergadet 
mogel~jkheden z;al inserich,s wo,rdep iru. d:h 
voormalig Augustinessenklooster, Bij de 
Leuvêoaa-1:11 lieter bekend alJs de oude b:ranil' 
weerk;izerne. !let auditorium in het konser 
v-a·todwn is .onze polyvll'lènti: zaa,1 : daar 
lwnnen er allerlei manifestaties plaat~ 
vinden. In .zekere mate is de s-ëadsschouw 
pur,g dat ook0 maar di,e is wel wat! aan aa= 
passingswerken toe. 

·ij'P : 'Ve. koli6e/t.va..tol.liwn.zaà.C. k. toch: ge©t po 
lyvai.v~e. zaal, ma.an e.e.11 lwne.rvvtzaa.f. ? 

D. W. : De zaal is we-1 gebouwd als koncert- 
zaa 1. Maar 1h1i l't'ebben ~ om<fat wij 'i'>em: öe 
schoU'.,en als. onze 1101yvalente zaal - enkele 
aänpassingen laten uitvoeren. Nu Runneµ er 
o.ek ~onee;l, ball<1.t, filQl en. cjiavo.oq; ce1,li'!l_gen 
aan bod komen. Op lange termijn bestaat ei, 

w.el de 111ogelijkheid1 om de veiisctlli lrende alt 
kommodaties j.n één centrum onder te brengen, 
H'e:t :veol/maJ.ig )t&J?.huli;s Vlan, het k-1oos te·" kan 
bijvoorbeeld omgebouwd worden cot een poly. 
va!enfe 2:aa]. Die pLannen b-es'ta'!ln iil Ïiîl d 
kere mate. E-r zal hier ook een. tentoonstel 
li-ngs·ruimte lêomen. We lól'eten· nog n!Ï:èt p,r,ed:es 
waai:. 

D ,.W. : -We ko.n.çlen niet. an:a · n Tueu:v;en. Ee11 
centrale infFastruktuur toch wel wa.t 
voordelen;. :IR vefuno,èd' d,a • màtkellijl<er 
werkt. Er is melil' kans t enspraak en 
koöi;di!nacie. · · "enit niet weg dat 
wij niet eH kqnnen werken ! 
Er zaa regel gepleegd worden 
tussen• de -ve en vari de ve-r- 
schi. llendé dienstren, 

V ~ 
e 
O.W.: 0ok hier weer moeten we vertrekken 
van e.en 'best•aande sl.>tuaüe. li>.e sb1dss·chouw 
burg ~eschikt over, een volledige pe:i;soneels 
f:ormá€ie. Èr i!s d_aar e,e& di rek.teµr en e'r' is 
technisch p,erson!'d- l)e .~min,isti:,atie e:rvan 
wordt ,geisege.ld door de d&el\st OKl:lelooi,ja • Dat 
is· zo al liet gev'!il si11ds mensenheugenis. Voor 
de stedeiijke tentoons.tel'l.il'8szaal is er 
.geen p,erse,neeiJ. te, plaatse .. Het is h:et 11er 
·s·oneel van het stedelijk.. museum dat hier,voo'r 
ins•taact. I,k w,eet ,ooi<, ni.ete wa'a'rOm dd.;t p'llec:i:_es 
zo is. In het kultëuree). centrum ~e.Lf beschik 
[(en ·we> ove'r twe;e ops~e'l.1e,ns, een s•t·agiair, 
een B!llK-projekt be,1ast met een on,.derzoek naai: 
de "iuogeH~Jch.i!'den v.,m '!.et auditorium, en ten-, 
sLotte ikzelf. ds ambtenaa11 .. 

Vl? : Etn va.n de. ~e.~ c.e.n- 
tltwn h, e.e:n ol\lóna :t:e: ûjh 1/J00ll. 
wle da.n ook. Moe d 6,unfw,le. w.U 
.te bouwe,1 ? 

D, Winnen (o.w.,: 'l'w.eedelc1ans·ond'erwtjs :ils 
eigen1ijk te beschouwen als de start va.n 
het ku:ttmreef cent;,rum. Dat was Îiegfü 198© .. 
'loord•iren wa,ren er al wel een Pl!<!li' -ve:re1;1i 
gingen die gebruik ~wamen ~en vá1;1 ae 1o 
ka1en, ma,a,r, nog q•Îlfl! .\!o)tgoen,de• o.m t;~ k.unnen 
s p~eken van een Wëll.h.iJlg va./\ lte..t tw.ll:u;.te.~ 
c.-~. ©ttder.11:us.s en hebbeni hee,1 wa.t ve-.re 
n igingen de weg naar het kultur.eel cenr.,rum 
<>e:ilonden' en w:e,iid er ook wev-k i.:emtva¼t ,r;an 
0 • • • ' ' '81 het restauraüedossi.er. Tussen 80 en ' 
d.j n de daken 'he.ies te,J!,d, en begiin ,,.,orige ma·and 
~mei nvd1:) is m.en begonnen aai:i de restau- 
ra't:i.~werken van de vièugeil. langs de tl-ij'.l:.ó 
en wan de kap.el. Vool! de' ve11en~ging:e11 hebb~n 
we moeten ui.Gif.ijken ~ar uhwtjRlnog,eiciJi'khe- 
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,D. w. : Dat à.s inderdaad i!en van dec funktiies, 
Ma.a11 in de onll)i,(.ld•e'J.l:iJj,~e .ttoekomsll zal dat 
gewoonw.eg niet kunnen. 1'De. restauratiewer 
ken zull!el) zo\e11 1wg gen jaar du.ren~ en .qan 
vo!l._gen de àndere vleugels. 

DP : HéJt ~e:ei: le.ve.n ki de. ólf:ad ~ a.l 
ze.,C?lt g,e.vgMe.Md.,. Eke 1.8 ftelt ~i>.j..~e. 11,.e.reJL 
.to.üi.e..tolie:~ /ie;t ó:ta.cli,m1.1.1;ewr,, de. MbU.D:te.e.k 
en d.i:.6-eotev;fi., de. ijoa,&e,v(Vfdfáot,e.e.M:en, h..e.t 
ó.ta.dJ.poppl!.llteAte/1., he:t Fe.6.ti.va.l van U.ta.an 
iil!'I.Wt wib1c/;t ooh: iin, <'te. ,1,,t«d ~a:&, eJz. , 
~ he...t meM geApe.c.la.t..u.eeJtde. a.a.nbod van hf.t 
~c., €.fl dan v·~e;e;t .lk nog he..t .tJr..o:JJ:.{)tt!J 
nde. veft~,g.iti:g.~e.ve.n. Ga. je. da.a.11 z4,ó npg 
e.en óp'êl.d tll.6~e.!! IW.jgen, ? 



!kW.: V.ooT het k lt l •m@e,t,en ' ' u uree eent11um zu:J.l:11n we 
zijn. z~:~:Jl~z~:;i: er t1og; evcntu~le leemten 
zo dikwi·1 zegt en zoals ik mij al 
kultureei ~ heb afgevraagd, waaraan hee!t 
lilqnbod. D'aa,:~~j\ n~: noo~.? Er ia een e.\'lbrcm 
eni in . e en Wl.J nog zo, n ,J 1,0 viu:- 
werf. ~:nz:;~ de àektor Algemeen Vormings- 
te len dus eerst eens grondig moe. 
zijn gaan prauon me,t <He menaen , V.olg!.11'18 m,i.j, 
s-t;uk~~u~~enlten Op, h.o,t vlak v,rn de infr8- • 

VP • u. · liu • Jlt. 1//L voitJ e:n.6 jou. sok be.pAAt;,de: ge.n- 
1,;&.!u; ~ lte,t bi1;<1,t.ao.11de1. =bod IL'te-t vo.e.- 

D • W • : Ik zou niet durven spreken van Lakunes , 
Ik. stel wel vast dat l\et aanllnd van klassie 
,k~ konce1:;>teJ:1 nega!I! gt:oO't is. Dk llel!1,;eur dat 
n1.et, maar VToeg of laat zal men toch moeten 
gaan koördineTen. Ve.der zou ballet een kans 
moete~ krijgen. D.a.ar,van hebben we in Leuven :t@ n1.e-ti '!'~'l-1 gezien. Nis•sohd.en kotnt; ,da:c om- 
at de Priazen zo duur zijn. 

Sehouwbur,g vs. Stuc 
VP : Ga. je. ook pllObéAe.n de. p11.ogJt.armta,t«. ,in 
de. aa1rwe.ug<1. g(!J'llt.U .te. vV!.be..te11.en ? · 

a.w.: lk meet cl,aAA" ,ge,rese•nreei1<l ove'r s pne» 
ken, want dat is ook een ~aak van het beleid. 
Wij hebben een bes tuucsoagaan , de Raad van. 
B<'A.tl.twr. die parit.air is samenges t'esld u,it le 
ite11 •vim d'e geme encernad è'n van i;!'e• iKuil!cur~!le 
Raad. ''Baai; moeten de rge Li.j.ke dingen uitge 
pr-aat worden. 

VJ? : Zoo:µ de. pltDg!l,an~na,Ue. va/1. hët M-WW? 
;z,,e,üoe.n. ht de. 1,t1iä'ii4eilzo:uwhw.g bi..Jvo:o/libe.e:ld ? 
n.w.: Ja, maar zonder de ambtenaai; daar tot 
een marionet te willen he'lïleiden. ~ant die.heeft 
-:iatuurlci..j'k ook zijn Lnb reag , H.P,p:é:l\i,j~ k,om.tt 
he'!: in de 'jlaad t.otc een clj,skuS'sie. 
VP : ~ v,ind. je. ~ei.6 vru nmt.tü.e. ? 
D. W. : Zij l.Jig,~ in de Hin van elk j:aar : dus 
ne.gal ve,r,s,cbeiden, meft de nadruk o.p KNS é'n 
K.VS. Verder is het toch verheugend dat het 
Meche),s Miniacuurteater de weg naar Leuven 
hee:!ic gevonden. 

IJP : V.&td je. da:.t ve11.n.i.euwend :te.a;:te11. mtJ.(?A 
aan z 'n u..ekke,i moet komen ? 
\),.IQ. : ll,èt is een nogal terad'i tienel'l prqgram- 
1!\8., ja. [n p1::i'.ncipe meet echtev ook '1,ernó,eu 
wend kunne~ gewerkt worden, anders moet men 
vaststellen dat men altijd voor dezelfde 
mensen speelt, dat men stragneert. Vooral 
op- dit •\(l!ak za'I ik aansturen ~p, e:~n be,tea:;e 
samenweTking met 't Stuc. Ik vermoed n.l., 
dat daar het publiek te vinden is, dat zich 
voo r d ar genre interesseert. Het komt er trok 
al ,goed aan. ziljq t•rekken, maa'i: m-issch~en 
niat altijd 1.oals l:i:et hoort, omdat; men ni.eit 
be.schik~ over de technische middelen. Op 
dat punt; kunnen w.e dus samenwerke.n. lloven 
dien zeg.li het Stuec tiGGh a.1djd dast 3011: van 
hun publ-i.ak uit niet-studenten bestaat. Als, 
een deel van het programma onttrokken wordt 
aan het specifieke st~dentenmilieu, dan zul 
le,n· er misschien n.og mééjr ~i.e,t-st.ud,entefi 
naae co e gaan. Du?cook liie:r kan ve't'ruimend 
gewerkt worden. Het zal ervan afhangen of 

lrmen bereid is daarop in tè gaan, en of de 
s.c , daaat.oe b ened.d is. Wa,nt i~ heb. begre- 
·• I ~ 

pen d1,rut de mensen van 't S'tuc er niet ove e 
,te spreken zijn dat 't Stuc nog niet erkend 
1s door de Kulturele Raad. ---------- VP I Y.i.11'4 je?. da:.ti u dtuVlfql 9e.UJ,li. heJbbm i 
D. W. : Stxlk.tt genomen ,kan dit de stad niet 
aangcw1:evcn worden. Dit i.s de zaak van de 
erkcmningskornmiasie vp.n de Kulturele Raad. 
i:k hl.;Lj-f ervötrr tihhcm dar atlld en scutlent'en 
innig zouden samenwetike.n. Beide kunnen e.r 
wat aan hebben : 't Stuc kan publiek aan 
b,rengcn, voo rat een jong publiie)i. - dat dan 
noa n1111•r l:iu1r.1m 1komr.: u ken·t do ina•La.kae,. En 
de B tad kan aan dit pubtiek een in'fus t ruk- 
tuur bieden. · 

Stpannings-vehf, 
VP : Welke op,Uu z,ljn e11. a.l .i.n de. Raad van 
&..6.:à.uvr. 11<:lM VOO.Il, ge:fvt.o.c./ut. ? 
i~. W. : !De Raad va}! Bea t,uu,r Ls ,pas'. ve!ileden 
jaar van start gegaan, en heeft .zich moe.een 
be~ighouden mee organisatoi;ische. aangeoegen 
heden, zoals aen r eg l ement; op het gebruik 
v,an de izyfras,t~lil<t"Uu,r. Jlaa,raan is er veel 
tijd en d'i skus s i.e bes ceed. Vandaar dat de 
Raad zich nog niet heeft kunnen çoeleggen' 
<?'p een be Le Ld , Men probeert dfit g,eleideHj,k 
aan te iiakken, want men ve r tr ekj; ";in ,e'en · 
.b'e.,ota.a.n.èle. situatie. Je kan dus niet zomaar 
zeggen : dit moet verdwijhen en dàt moet 
veranderen ... 

VP : 1/oe. .&.ta.a.t d'eze. bumwwtaad ,.t.o.v. tle. 
J>c.hepen v"an l<wi...fuwi. ? Zal uj de. .ui.:ti.11v1.lwig 
van e.en. r-'Vr.ogJtaml)!a ovenl.ttten rum de. Raad van 
13'-e!ótuWL, w z.i.elfz,el6 bep~11,n .t.ot de. 6hW1.. 
cilte.e a.awvt./iiing .elu1rut ? 
~.W.: Ik vermoed dat de schepen een bepaal 
Je visie zal proberen uit te werken, en in 
fun)sde daarvan een h.epaalid beleid zal :Vöè 

ren. Maar vraag me niet welk beleid, daar 
laat ik me niet over uit. 

VP : lfo dan. ,l.J, M ,no.g e.e:i:i KuUui-.e&e Raad: 
e.en ltapelooJ> VC!JtJ,oU;ti.e.k<t .i.w, vantu:tM 
geen enkei.e. dy11am.lek u.üaaa.t. I.s da= noo 
.i.w mee aan .te. vang e:n ,r - 
o:.,w.: \fat i.!': voezàl s1,ijt'j.g vind, is 4e g'e 
ringe i>e'trokkenheid van de Kulttrçele Raad 
bij wat: in het kul tureel centrum gebeurt. 
1n ~aart: hebhen we een k1:1l.turele ireek geer 
s,ano.see~d, me>t; a:~ bed'oe!Láin& d.e 3(®) ]eden 
te be.trèkken 'biJ het n,ieuwe kons'ervato,rium 
dat toch grotendeels door hen zou kunnen 
gebruikt worden. Welnu, ik had toch wel een 
gr.otere ~eelname ver,-,achia. vs1nwege ·die ve.11e 
l)igingen. 

VP , l.'bl:vuw.n zou. d..l:t .te. v;i j.t;e.n z.iJ n ? 
D. W. : 1:l'~ ruees•te mensen in dè i<u1,tur.el,e Raad• 
heb-ben ]let al zëé-r meoiHjk met )'(et J:eve.n 
in hun eigen kring. Verder wordt het finan 
cieel ook steeds· moeilijker. Als de proble)llen 
bitmen de eigen kl!ing zo grGot zijt\, dai:> 
v.ers1apt d.e aandae!1,e V,OP·l7 hen gel'lél.e kul'"uür 
beleid. U weet ·d~t: Je K~l~urele Raad in het 
begin t.•el initia1'ieven heeft genomen, maar 
aie ûjç 'lllug vea.,d,rol)gen geweest 'door een, 
,cl:ilskuss,i4,e over de subsidie:s aan de vèretli' 
gingen. Ik zal proberen áaa1:_ wat -aan te doen. 

v;eJ.d. zi;;t 41,1,te.n lieit J>c.he;p~koU.eg-e ffl cte. 
Ràad vait 13u.tuwi., en d.aaltb.lj ook nog mae..t 
we.1tken me..t a.l cûut nle.t m,4g1Wwu..g~e.ve.n 
hid~ zaaû, e.en ~pele. ~ele. Raad. eit 
d'è Oe.z~tiitg van äe. andèl(;e. 4,te,d.e:fd;.ffie. d:le.n 
;,1ten. /.{aa.'I. da.altom moe.:t e.en ~a;to1c. 
uelt toe.h nle..t ta.t'en u..U6pelen. ,U,j kan u.ch 

' ~te/Ik maken m~ i«"-.:t' lr,(,j ili4!1Qlt.eng>t Mil nl!!,Lt 
we. M/e.e.~, wû: f!ij he.e6;tl iw!!i:a. liJteJt en he.e.6t 
ve.el ge.Uf.>l .•. 
D.W.: Het is nog wat vroeg daarovi;.r een uit 
spi;aak l!e lloen. We zull.en mekaar nog b,ete,r 
moeten Leren kennen, de aaad van Bestuur en 
de k.ultuuranimator. Lk kan mezel.f natuurlijk 
niet volledig wegcijferen. Ik kan proberen 
diskuaoies o~ ga~i ee bjr~ngen in de ~aad van 
B'es tuur. Maai; u mag niet 'l'erge't:'en dat ik a'L 
tijd ambtenaar b1ijf. Mijn titel i:s wel /ud. 
tlLW'..:tn-ûniü:oJL, maar ik ben ook verantwoorde- 
1.ijk vepi; een dee,l 'lan de. administratie. lk 
tieb de i'le<i,ding van dé Ku,ltu1:ele Dienst. '.l)k 
l<ag dus niet te lang wegblijven en aan pres 
pektie doen. Prospektie moet steeds gebeuren 
in s,amenspraak met; het beleid. lk kan geen 
e.a.va,Uie,/1., <t,w..l s,j,&1en. Dan. loop ik .l'u~t ris,ice 
vlug overhoop te Liggen met het bel id. 

D.W.: Pe·rsoonlijk ben ik nog.il eën grote 
liefhebber van toneel. Ik 1aou echte=- nie~ 
m, met:eian kunnen zeggen ,rat e.r op be,t 'Vlak.' 
van de kultuurprogrammatie. moet ä.angepakt 
worden. Er kan wat gebeuren 
op het vl;\k van b,ilil!et en· vernieuwend t::ea 
t:e,r, •mä'àr ,,dan in sa,inenwe,r,~ihg m·et 't S·tilc .• 
De koncei'ten in 1>,et konservatoritmr -zijn gr-o 
tendeels 'klassie1ce_ muz-iek. Ik hooJ>. dat il.aar 
toch meer genTes aan bod zulle~ komen. Ma;rr 
k9iit:,diin<1ctiie· ~al h'e,~ beiLangdj,lefstre, worden. 
Anclers zal niets JJ\eer renderen, en. ·kan tt 
niets meer fatsoenlijks geprogrammeerd wo~ 
den. 

~<!,ê.1>:tu~ d:a:t je. aM6~, 
. zeló geu.en ? 

D.W.: D.at was g-i.ste,avond op TV f L'W11ól.llt 
Ç,ll " 'iJ:lci:è;nii;e. ••. 
V,f? : E►t lië.t .laAU'Ze da.t je. .ui e.e.n zaa.l. bi..j- 
11Joottde. ? 
D.W.: (denkt 1ang_na) ... L~ ging y.i:oegel1 nog.al 
:V-eJi!'.1, na·ar amateurgezelschap,pen· k.i,i~en. Ik 
heb veel genoten -van het s'tuk van T.oneel 
lleverl.ee; Ve. Pa.u.ie. VM Olt& He.el!. van M. de 
Gbel.de11ode. Dat is al Eten tij!fje gi!leden, ja, u 

D,E :POLIT . ,. SCENE VAN DE , -~ J., R.POLITIÈK l 

0 ' -OSITIE . ·,, ',IORZ ~, 1 - 
. ' . 

llen stedelijk ku1.tuuJ)be]\lid : we raken a:l:s 
mpai; ven,r,ouwder mcll d!i:t: bi;na~Uiggnnd:e· !:,er 
rein, Vqör k.uituut laat een inspiJratieloze 
politiek zich zo mogelijk nog minder ver 
qragcn. F,en nie._uwe 1<.ulruuvanimator mag dan 
pl ntet de a ene.pen zij·n, 1lri;j, ka,n zich dan 
toch met zijn vo'lla desk.undLghe-:i:d in de 
weegschaal werpen. 

'\'akant? 
De aanstelling van de kultuu:ranimator heeft 
dQ noa~go dcLning vuroorzuakt. In die ma~e, 
'1111.h (je op:11osit:.i.e "t·oh hli,e,rovar h'tj' nlonde 
van Eugène \Tnn Itterbeek (VU) en Liaeue 
Dclcpierro (SP) vrij ken uiulote.n op Radio 
Scorpio. Als je con plaats vakan.t verklaart, 
a-lth1s Van !tt,ei;Ó-eek, dan a,)lre11kt lfot ook 

Il 

'Vo,or zich dat het stadsbeS>t~ur de nor111ale 
p-ro·5,~dure vo,lgt en ea'n e1"1U1Jen uksehrijh. 
Et waren e·r imm=s 18 die zich kandidaat 
hAdden gesteld, een aantal dat konform het 
dek.reet op de kul°t:uu:ranimator terugviel tot 
7' l<andid·aten,, De \)eer W,ï..nn.!!-11 bleek uitel,n 
delijk d·e kandiaaa't d,ie \ii.erd voo~gedragen 
door het kollege, en dan ook door éle gellleen- 
1!:eraad van 19 april jl. werd benoemd. Vanuit 
4.e oppo~itie we~a vooral Jo4 Stll;oo~nt6 
voo'rgedràgan : fiîj is ~uzikant, reátan~ 
.en rece11ter ook dichter, en heeft al ja.ren 
beroepservaring mèt ku1uureel werlc achter 
de rus. Ot>, dit ogenb).ik. i11 hij als s tafme 
dewe,rker ,..,e't:bonden a-an de Ellll'opesa 1lereni. 
g:l.ng ter >B_evorde-ci.ng van ~ Poëzie. llet ia 
precies deze beroep~ervaring van ae heer 
Winnen die door de opposiÀ:ie we~d ~etwi.j 
Eekd. Vi'll dlezelf.de. bete'('e }o~alie 11ac:li.0 ,:; 
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