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DE GEVANGENIS: 
GEEN 

VIER STERRENHOTEL 
!la•n d,è ge'1a,mge,nis 
pas a~s beru~hte 
Van Oir.beek, B,ess r, 
Fabris etc. konde 
poogden dit te dó i 
te gijzeien. De g 
gesloten sisteein, een maat-s·chappij 
in de maatsc•appij ... 
aet Dijlepaard poogde een kle~ne 
inbraak. 

Leuven heeft twee gevangenis~en. De 
grauwe muur langs de GelieRaakse 
Vest laat weinig vermoeden van wat 
h;j verbergt. Zijn er nu 10b gevan- 
genen of zijn het er ? Ook 
de muur in de Maria t 
sluit zi,jn eigen we 
al van de n,ieuws•g· n 

. f·t 

lota 
ej! ~snapt. 
Of to,t e e r u c te y a.n a-- · rigad,e 
koelbloedig een F,abris e'Xekut.eert 
op sti:,aat ... 

e. Jail:e.n . h-t_~a~ de. 
Ge.täe.na:alu e. g 9 "-'""-J ·u.gd • 
Ve. ge.vttnge.ni ll-te.ge.1t ee.~ ve.ll· 
bazend inta~ anaclvi.on,<,6me.. 

wa-h,ne,e,r er wor·d1t opg,e•s·taan, h>oev.e•'el 
luclit je mag ademen, w·elk w e-r k Je mag 
d o e'n , hoe lang en wa,nne;er je iemand 
mag on~vangen ... En zelfs dan laat 
het oog van de bew•a'ke_r duid_elij k aan 
voelen dát de vrij~eid inderdaad niet 
meer bestaat. Bij een bezoek wordt de 
gedetineerde voor en na gefouilleer6, 
soms zelfs tot de anale kontrole toe 
( het kijken in de poep). In de ge 
vangenis is er geen inspraak. Alles 
wordt boven je hoofd beslist, en er 
hoeft geen uitleg g•geven te worden. 
Alles wat een inens tot mens maakt, 
zijn vrije wil, worAt afgenomen. En 
hier wordt geen ond.erscbeid gemaakt 
tu&sen de gevangenen. 

Gevangenen zorrdsr veroordeling 
In d-e Be lgi s ch,e• gev,angenis Il en, zit ten 
6'000 m,m,se,n te bi.,ommen. Pe;r jaar wor 
den 20. oo·o .pèrs-onen wo o r kc r c ere o'f 
Larrg e r e tijd van h u.n. wrij heid beroofd, 
Ret aa~tal zwaar gestraften - langer 
d an drie j a a-r - b e dr-a aïgt; nauwelij k.s 
14 %. Leuven-centr•al telt een 170 
bewoners. Rier gaat het om langduri 
ge, krimineel veroordeelden. In het 
Kl~~n G~vang zitten dan een 80 licht 
gestraften, of mensen in voorlopige 
hechtenis. Deze laatste zijn gevan 
genen zonder veroordeling. Het over 
grote deel v-an de i;ocale g-evangenis 
bevolking heeft g~en, of nog geen, 
veroordeling gehr,egen. Dat zijn o.m. 
2000 landlopers, die zqnder enig~ 
vorm van proce& worden opgesloten, 
omdat ze geen geld op zak ~ebben. 
Minderjarigen ~~nnen, in afwachting 
van een p.L a'a t; s"i ng_ in een ins•t e 11 i n g , 
voor 15 da·gen o_p1ge,1,to.ten •w,orden. Het 
g.aa t nier om, o·n'gê•veer 500 jo n g e r e n 
p e'r j ara-r . De &. ,s,t'e groep, m'ee+ dan 
8000, zijn ·de b 1 aai(~ e'n d,ie va s tg e 
z,e,t worden in a a2.htin,g ,v,an een pro 
e es., om het o'nd·e.rz,o_ek t e v'er·g,!!makke 
lijken. Hier s,p~elt qe willekeur van 
de r e c ht e r een ze'e:r grote rol. Dan 
zijn e-r de bet,;ekkel,ijk grote groep 
vreemdelingen die wac~ten op een uit 
wijzing. Deze 1300 mensen, wier mi4- 
drij,f erin b e.s-t aa t geen geldige pa 
pieren te hebben,worden ter beschik 
king van de openbare veiligheid ge 
steld. D~ gro~p die echter snel 
stijgt, zijn de personen die liever 
een vervangende straf uitzitten dan 
een geldboe'te te betalen. Hun aantal 
bedraagt 12 :C van de totale populatie. 
Men kan zich de ~raag stellen waartoe 
dit e'i:g,enli'jk d;ie'nt, en of er ge·en al 
ternaniieve,n, zijn. 

W,ea·eraa:mP) een fik,tile 
f t t,ot 

,rb•!! t e,ren, 
chten te 

1 ~ ken aa,n- 
pas in de ge- 
mee ovin,g heef,t 
ec·hte a•le gevolgen: 
agres , tegen mede- 
gedet egen zichzelf. Dik- 
wijls a achterdocht, vlucht in 
fan,tari stelijke en fizieke 
achteru· Na de vrij lating is 
heè ~ee ijk de rol! van ~erkne- 
mer, e ch.c g eu c c c , sosjaal, wezen terug 
op te nem·e'n, 'Dat wottdt n~et geleerd 
in de gevangenis, in~egendeel. De ge 
vangen•a •a bijgevolg een pla&ts ~aar 
d,e geei.ra,f:t-e 'B;Bneul!tailizeerd, ui cge 
• cliake l!ii w,ord t. Daa'1'o:,n zo~• het veel 

(lJfl 1IIl1 IIID 
am JIJJl [l[J 
filil [1J1J ilHJ 

fillJ 

beter ziJn allee~ de zwaarste geval 
len op te nemen in de gevangenis, de 
zen die werkelijk een; gevaar beteke 
nen vo~r de g~meenschap. Voor de an 
dere misdrijven zou veeleer moeten 
gezochc ~~räen na~r andere# meer sos 
jaal gerichte ~ankties • verplichce 
gemeenschapsdienst. Da·t het gevange 
nissisteem d.a-a.r niet op gericht is, 

.uit zich i·n l:\e,t personeelsbeleid :., 
80 % · , oneel z•ijn bewaar- 
der~~ el in bestaat 
uit t;· • ektie cp Ï e g t . 
Er w e~oeps~ereis- 
t en e.n.s t e.n z i j,n 
na,v,e gen ·v·oor de 
o r d.e s 5 % wa n de 
pe,r,sone,elslë'ostce"n; ga-an naar he,t resos 
j alize,rend p·e·tsoneel., ge·drags,weten 
schappelijke s~ecialisten. Van de 100 
maatschappelijke werk.ers werkt slechts 
1 /3 in de g.e v a ng.e n i s , de rest werkt 
in dé n.a z o r g . E,en plaatselijke direk 
tie die initiatieven neemt, krijgt 
geen séeun vanuit Brussel. 
Het is aan ook niet te verwonderen 
dat men. zegt dat Ae gevangenis de 
mensen nie~ beter maakc, en dat de 
gene die erin zit op alle mogelijke 
manieren poogt eruit te komen. Door 
de verveling, de omderdrukking wordt 
men bovendien vindingrijk. Dat de ge 
decine.erde niet altijd de meest p r e> 
pere ~anier zoekt, Hoeft ook geen 
ve'!lliaz,i,ng t:.,e w,ekken. 

Vriijtrei€fsbe.Fovifl@ als strat 
D,e gev 'ng. 
ieti me - 
M,'icllbe 
heid v 
,y1e Jtwlic 
ah d•• 
a t,rak 
hoofd 
die alle Len. 
De direk eur n,hoer- 
■er in zijn g; ,gt 
grotendeels a . o~n en 
zijn opvat~ing vriJhe1dsbe- 
roving draaglijk wordt, of een hel, 
Ben vieraterre'tl~otel ie de gevange 
d.a zeker niet. l!r m&g d·au al 'l!.V. 
zijn op de cel, al• de ~irekteur zegt 
dat er maar t-o,t 1 o uur mag gekek~n 
worden. gaat dê kno~ onh~r~oe?el1jk 

1,0 uur. D.e gevangen1a 1a een 
-inati.tuut, ve17gelijkba•ar met 
o~eter4 kazerne o! p■,chiat'!li- . 
u•tell~ng, jlles ia er ~eregeld, 

,=~~--=---------------------~--ir ~, 3 

Wie int:·eresse heeft voor de gevange 
nisproolematiek, kan terecht bij 

FA'E'l':~, 
konta,kt~ e·n ineormatieblad voor 
gevangeni~wezen e~ reklaaeering 
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Z rlf!I een dikhuid ah het r>iJLi~paard roeit aan dal bij 
vele mensen tin ~roC<peringcn 

d~ fut eruit is om tl? werken r.-0nd 
1-,-cmeente13otitiek. \Ve willen dan 
ook eens de stand van zaken polsen 
en even evalueren wat er tot nu toe 
get,e.urdc. 

PARTIJEN ----- 1 BABBEL MET JAAK BREPOELS 

PROGRESSIEVE 
FRONTVORMING: 

HET BLIJFT VECHTEN. 
TEGEN DE BIERKAAI 

W1~ w~el kunn•n ~P zg mi,scbien do 
-di.•11\!,.,it>. •C)'nitu\.! w,aL n&nw&kkt>ren om 
n~ar d• to•k•m•l Lol' Loch nog wat op 
iang Le krij~~n. Vn 11,insen praten 
r('L Joak ~~np~cls, gemnèntnraudslid, 
on·11thankellj1tc binnen de s.P.E. 
fen 11,em•k'knlijk i n i e r v i ev , wlln•tt deze 
m-atl ;1ra,aL oo·k z.onda.r veel vqq~en ... 

Po'ti1:iek 
00.k buiten de Gotische zaal 
VP I ftn llC'<~H. vJi.ac:tg Ullti ma.µ4 : 
~.1..t f.,f.(.J 6t Clt OV\1..\ Vilt! d(]. SPI: (].11. 
hof gaat dat mome~t&&l 1 
JII : !)e OOrll)ronkal Ljkc bedoe Li n.g 
WBf de pTogreealeve !vontvorming, 
dl' link~• eenheid, niouw leven ifl 
te, hl aren door een lokeao1 e.,q,e·i:l.- 
111/'M. Jk. 1-ro~f u niet 1:(1 wc r t.e Ll e n 
d•t d• td•~ al d,adelij~ on da ~er 
Jti,.-:tin.gt!n oen :,:ware d ö.m p a-r opgezet 
•r~e~. D~ !tont•orming tè pD{i~lek 
s••i~n (nicL •Jndlkoot dwij) acen 
aktuwel btgrLp. Een oontQl ntau•e 
r-, ! ten I• "b ben ons er mu t ö.e a a n.g.e a e a 
0111 ~nG Le bar.innen övor onze pqsittie 
,1~ ona!hankelljkon binnan de SP&. 
JI• nieuwe feiten zijn : de kandidA 
t ue r v.,11.n Ulbu~&• op d,,, -~1'-H,js,~, die 
dt· dC'C''!b~ll(lr.bl'w,eg~ng - op sc c r v c n 
n.i d~><•d - ren n~,11,·,,11, it11pJ.ilB kan ga 
•~n, de b~vraRing binnen het AOW 
rond d~ ~erhouding ACW-CVP en de 
11&\11,in11 vtin cl" SP" e e e r ed i k a Li.a e.r i ng 
('>l'Ï<!! dt1 pe11,il'-P.c:tn- HH b e r s l!<•l von clo 
R•~•~n~eh•ppdlljke aktla) die wijsc 
oti i,,.'I, v.--rstrakkinii van de v e r z-u L> 
1 ing. ~r ,ijn tot bPl b~atult geko 
!lio,n d;1t. ., . ., (>n,s 'tdnn,•n flPt s-re-ver 
hand ~e~• i~11•tandl~ moecen gaan 
0~1tJllt1n, nL•t funR~r•n si• kleinr 
a•nh•n1~•1en van d" SP. w~ uitten 
CIHI d" rt'r.atkOll!Otld<' j<r1'1!n ~ji,11 WIIS\ 
Jhadpp.-),n 01'1 ruimte> Lil bl<!d1'n 
•an h~n dl~ pol!tt~k b~dr!jvla wlt• 
len rijn 1011~0, &!rh ,~1 ~An 01 •n 
d•re cuL, t• ml\•ttn ba•~~n~n. 
iir I iaa( • 114 d;,.11 ~,•~( tlhtl ~"Jk~11 
,1114it Jt' p~al,t,.\r.h,· O'lt'Jdll<~,it~, btn• 
.11e,11, iU $,°T't. Pr vi>a-'IÓ<'"i, ,dlop 11411 ,:fr OP , J~ ll'<t du6 ï111c:.utbl~ ,.,,,>,,11.t,•~- 
geme,n,~~a~d rrt dt•rl,~, u~,.,~. e~- tcrur~ ~,san1•~~ru, -~-, :~~ ITTrn &•~~, d,1 gr~~,116:l~pr,itjL ~, ~,4~( aanv4uL~tLJt d1 4,ontvo~~1ng 012t 
ttdt, al,:<>11IÎ.:1tC,fl : ,,•1tdc11 ,1t'~ ,•,n ~ h,,t,·!i••· ,i.i.tt ~,•11 

.111d1.tt- •1~1!11de,,h;,td, llH~l<'lll\~1! <'P 
Jlt t ltt ltH bo1Üt1 h1>.or,t•l'l 1"' tl.,~ d<t l,lllj.11' t,•\1111j,1 f 
fr~itLvor•lna etn bewe~!ni ,nµ w?r- 
llait, 11-r,bl.,n.n•n "~ "A!!'<lll v,il11 llll\J\"I' '111 l Ui' fii'O ••I 1\Q-Oi\ aon Plll'tij 
ao:u4•II lliUPTW'fl 4,,.11. \,t~ ~<\ll<'fl ,li!i bv- va,·Jt&I\, Cl'uiu "cl\l"(\1nn t. n i e t orlla- 
••lilll it■l■ld 1t..wr e~n p(llldn\< Î>IJ• tl~•""l'baöf \Il\ d1H io uo k 01\H b1ïll<>0- 
reau ••~ v•••aru•r•n en •P, maat Jtt l\•1~ ui~~- W• ~lllul \~\ tr~cht~n 
llf' 11aH••••l uH •1''k,,-a,r ,v•l'>H• Al~ d" i.1c1d1t,•11 f<> butHl<,h1.1 "••nd ,'ll<tl"' l••• 4• ft•l;.tl1tv•1g,i,:l•11111 i1lljit (ld)vov,b•.,ld 1111mîl,iq111,,,H~l~"• 
~nr•r• AU•• v•I' vt\ttl'ti-111<•t~l11t1p e111 \JC.H>l\~~•11~l. !Xoor lii~ •l.tt~• ,w~t 
,;volti•• '1/UI •h• Jll'81t•ni11•••d h .. - b l IJk.in Wijl lll•Ul il"~'""' h,>41 t, 1rn!l"r,, 
n••h alli•ut-c .., .. ••·••1'111 J1( •n •r l• 11,.,.ft IHt 1111".n 1ü1t oa,, 1,..-1 11•ta1, •.t•110 
'"" •aJ!.•l prllb.lcoe.• ,,~ tn d• 1"111"111,- ,lt111n. ~•t l)r ar lau11, .. L1>1ml_h, "'I" t)P 1 ,l\ t~ ~tH"q,i:(,,(jt ee.k p)(obte.T,a1 
1!ttàll tl>'t .-.n -.11,anlnfJ 11-f'l:i-•t•nJ· t.ltr1>çlü \.c,111t l• .-o\. v,,,n 1111a ••n ~v-. ,iu tcw~e. ,u.11~q.1u aan e.lka.a'l ,te. 

• • 1 i vuuu,i< .. 11, l!ó! r••Ht•l.t i• ll•t d11 tt,11.!" =t t• ~0••11• l•ll. k1t••11u1n .,. t1' • 1 "tt ~n '.:'" 11,1.i.t t,11. ~oe.~ ui lu.tt. v-ut •• 3 &t't--v•n•1•nva"~d.1· P•H·ti!pt>lltl,ck "L!!u,•11111 :oU,11 lll- asttt -d~ 6au.s t.tt pold.ie.k:e. "'aclt• Hl 
• d )!I~ der, •• ~-Il 1~., plLj• ~t-~Jl •n te ·•te 11 L ~ ~ ~ ., .. u·• •i1ll~ Oi>OJ" • vetu • du •t OJ' ·d•~ ,•lak l/lfltüa b11vo,u. .~,,·. t'tl, f1!Crnt.41U lt&e.8',t de. ~a:~i•- 

~ .• -•cllnv•a- J•ll-'•ho11dh11 la h•lct •i. Srt uol\ .,_ d,,-,,. hel hi.t ul1 be"f!ltllg d'1u119e.nd nood a:411 p:ot.i.t.Ü.ke. 
~ 9N oa&fl\1,u._tt'l~jk"A uo ■Qe - "' l!Htcn.t, ~.ll..n.t atA he.-t .-.te.d1:t !J.q.a.t - ~---,----------------_.::.=.-=-=-:.:=..'.:=-- 

lijk om die zaak een beetje kritisch 
te volgen en we .g a a-n daa.f b inn e n de 
SPE een p~nt ~an maken om 4aar wat 
schot ln te krijsen. De SP is ze~er 
mear bazig met nationale ~olitiek 
en nu met de Euro-verkiazingen. Wij 
onalhankclijken hebben ~en ploeg 
g.e v o r mê die goed w·erkt r o rrd gemeen 
te 1 ijk b-e 1 ei d . 

IJP , Va::t ,&t6.1t:a11ä.igVt cp.1.tce.teii eu 
da,t 't-1{-im.t.e. b Lede n , ;:,i;.e. Jt dat zu-i 
c•&,IL 11a(u cJe gemee.11te.11.aad :tc,e 06 ocll. 
11,µ,lme.11. .11.cnd lio11/He.:t11. pq,n,ten ? 

JB I Voor ons kan gemeentepolLciek 
niet beper'\<t blijven t(/t de Goti,;che 
zaal, t!at: 1110cc: v.et'der gaan. Een 
voorbee t.d daai;van k3'n de pa,mfl eet:en 
ak~ie zijn of de woonkrant die we 
eop•as uitgegeven hebbe\1. lile ;,el 
zijnsprob·lemaoie.k en dii huisves 
tingspclitiak b;i.jvoorbe.eld moete11 
o~k op ean andere m~nier benaderd 
kunnen woeden, nalllelijk door mensen 
die er mee bezig zijn rond de taf~l 
to brengnn, of zo nodig door de 
•~~aac op to ~oan. We willen ;oal~ 
~~ZDRd, ruimr~ 1ijn voor ontzuilde 
p 1·0 R 1·" a • i ,w <) n. 

open voör frontvbrming. vie "•: 
m'E!edoet &t!!lt zich ook buiten ée 
frontvorming op. Neem nu Agalev. ~e~ 
d0e :verkozenen kunnen w·e besr "P- 
s ch~e te,n in de ge.meen te ,;aad, Qi.&ar 
daarbuiten, bij akcies, zie~ ve A&a 
lev ~aa&t nooit. Agalev zal zieb als 
p·artij. bet1o,r m·oeten p.rofi lere~ etr 
we weten welke kant ~e opgaat. An 
derzijds is het o~* eau ~oeilijk 
probleem - en de konjuaktuur is daar 
nie·t z.o gunsc:ig voo-t: - o-i: een. socrt 
culminatiepunt te vinden ~aarrond 
men de· "brede lin~erzijde" lit.an ve~ 
zamelen. 

VP : Hoe. b,i.e.ed -ü, d-<,;: {.l.JO:l'.i".1: ... HÎè. 
dra.n wà f Zel:e.,,, de .-.i;.dibte U~\~t 
z.ijá.{1. z.,i.:t lilijkaba.a., üt un A .!Hè.«ze. 
ln,üü ? 

JB : Men ~ntkent dit voortdur.end, 
maar radikaal lin~s ~ic in~erdaad 
in een ~Tn~cig~ ~~isis. da naamv~r 
andeTins van d~ ~al toont dat aan. 
Haar daarnaast it er aan v,1~1 b,1- 
l angrijkPr veld - laten ve dat maar 
da baai*b~~eiin~ nocaen - hèt veld 
van t• m~nsen dia •et god-veet~vat 
ba=is •ijn (huizen, tuinen, vcr 
a.'in~s~•e11\t:. opbou~•werk) • Ook ih t veld 
zat in avare krisis. voeral f{uan• 
cie<1l dan. ll'ë k:u•o:n.-n ah po,1i,tác,\;.;ns 
w~l sympat:l.tereen int liè b'l.ata~eve 
iîl.n1;•, 19.tar ve 1<;unn.,·n ni,<!t neli a41n 
dlll biuisvo,~lt ~IUt.i\ du~n 9JD-¼a~ ~e ~I' 
;,en ander t>;l\,·elu >tl~ten, bat po,1i 
tl"k.-, 1>uar be.i li••ll\gan 11en0:=t:en 
vord~~ ón ~aar •n~ere w•te,tigh•dan 
en ~r,c~ria gah1qtear4 v9rden. Daar- 
0,111 ts l:111t <toic voor d.: 1110o1;1ae.n uit de 
h••~•be~~1ln&en zo moeitljk oe aan 
rol1tlek t~ gaan 4oen, 

Het gaat om de macht 



v~o1t11l 6.l11a~cle.e.l d,u1 - .{11 he..t vo1t 
m~ttg6we1tk, ~11 het opbouwwe.11.k, dan 
hee.6t d11t alle.6 me.t macht te maken. 
J8 : Die ma~ht om dingen door te 
duwen zullen de baaisgroep~n zel$ 
moeten opbouwen. Ala politieker• 
die zich met hen verwant voeten kun 
nen wij wel op het vlak van het be 
leid mee helpen onderatounen, atl 
mulan■en geven, xonder dat er even 
wel een todanige band kOmL dat -en 
toch afhankelijk wordt van eon poll• 
tleke formatie. 

OP : Oaa11. zit h~t p11.obtcvm: om let6 
tc bekomen fflOCt men .tc.1ted1.C b._j w.le 
de macht ~n 6~.lte hee6t, 
J Il : Het meellt etficièinu is inder 
daad dat man aanklopt bij ben ~ie 
de feitelijke macht hebben ... 

VP: En daa, zijn we dan te11.u9 b,lj 
wat 1~<. 6,U.ak-1 al 1!11.oe.gen : 1ua6 het 
daalt alle.maat n~et om begonnen: een 
andeJtc mce11.de1the.ld cm de macht .te 
vc,1twe11.ve,1 î 
J8 : We moeten zeker trachten op 
lange termijn onze politieke macht 
te vergroten. Wat mij betreft k~n 
ik wel zeggen dat het enchoesi11-sme 
niet bekoeld is. Ik blijf ijveren 
voor meer informatie en inspraak 
voor de burger, vooc openbaarheid 
van bestuur en ik blijf hópen dat 
dit linka en rechts wat openingen 
maakt, maar de grote strategie in 
het vooruitzicht van de alternatieve 
macht, die heb ik niet ... 

OP: tan je. dan nu &e116 evaLue11.en 
wat .t-e.11 ove.11.6taa11 va.11 de me.e11.de11. 
~e.i.d uw l11b11.e11g .ln het ge.meentebe 
le.i.d .i.J> ? 

JB : De grote frustratie is dat je 
ala oppositie hoe a~n ook een gron 
dige dossierkennis moet opdoetr en 
dat je, zonder enig resuHaa,t uj.tg,,e 
breid mag argumenteren, terwijl d~ 
andere kant, waar de meesten op geen 
meters na weten waar het over gaat, 
gevoon plat reageert met het spel 
van meerderheid tegen minderheid. 
Zo word•n dan blindelings soms fla 
grante stdpiditekten goedgekeurd 
- :toals het' reglement op he·t wild 
plakken - die dan door de gou.ver 
neur moeten geschorst worden. ~r zou 
in de gemeenteraad een ander soort 
werking moeten komen, waarbij men 
minder denkt aan d~ pluimen OP de 
~oed, maar ik heb er geen oplossLng 
voor. 

9P : Ve. mee.11.du.he..ld bU.j ~.t z.lc.h du6 
voo11.dau1 al6 een monolL.t~6ch blok en 
ta.a..t aa.,i de. oppo6.i.Ue. gee.11 kaM om 
ge.b11,ui.k .te. maken v1111 de bl!.la~1ge.11.te 
gen-1>.te.U . .i.119e.11 d.le. u .toc/1 b.i.1111e.11 de 
me.e11.,du/1e..i.d moe,.çe.n z1.jn ? 
JB : We hebben dat aanvankelijk wel 
overachat. We dachten dac er do?r 
die tegenatellingen (ACW-atrekking 
veraua libeYalen bijvoorbeeld) wel 
ieta zou te doen zijn, maar dat.is 
dus niet het gevat. Hen acemt niet 
tegen zijn moerde~heid. H~ar we kun 
nen toch vaststellen dat b~paalde 
baaliaaina•n, ook al• dat niet po- 

"S o mm,lg I!. ó p,el/1. eg e,,tJi v e.11. a,n d ~,11. e. n 
al6 de ope.nbaAe. z.lttlng und.1.g.t, 
en dat Ug.t m.i.j 11.le . .t:.. •• " 

bliek c o e g e-g.e v e n v o r.d t , toch gewiJ 
zigd of beïnvloed worden. Vooral in 
de commissies, waar anders gediscus 
sieerd wordt dan in de gemeenteraad, 
krijgen we wel meer aanaaéht van 
bepaalde schepenen en z~ker ook van 
dié bu"1•g,emeester. We blijven proberen 
om buiten de gemeenteraad meer bewe 
ging te krijgen. 

Ook het gemeentebeleid tast diep 
iri de zakken 
VP: Ve.A.tei nu ee.116 letó ove.A de 
kle..lne kan.ten van de po,U,.Ue.k? 
JB : Sommige spelregels veranderen 
zodra de openbare zitting eindigt 
en dat ligt mij niet. Er wordt dan 
verwacht dat je vriendelijk en kame 
raadschappelijk g:aat ·doen o•o!< e e g.en-: 
over mensen waarvoor je - op zijn 
z.achts g e z e.g d - geen s ytnp a-th Le voelt. 
~r zijn natuurlijk binne~ de meeYder 
heid een a.anta1. mensen, .s c he.p e n e n 
ook, waarvoor ik alle respect heb, 
ondanks hun, JOlitieke ~p~nies. Vey- 
û.e r i s e, r ·h e-.t f ei t dat j ~ dooi; ge - 
meenteraadslid te worden plots overal 
bekend zijt, zelfs bij dè politie, 
dat kan vervelend zijn. En dan is er 
het beeld dat de meeste mensen zich 
van een politieker gevormd hebben : 
hij moet zich op alle recepties en 
fuiven la~en zien. Zo komt het dat 
s-omtm g e g,eti\eenteraa,ds-le.d'en die n.ooit 
hun mond c p esa.do e n , toch r a z en d popu 
lair zijn omd~t ze op alle foto's 
staan te prijken. Wij do·en dat dus 
niet en - ook als ze ons voor kom 
pleet gek verslijten - blijven wij 
onze tijd en energie steken in het 
echte politie~e werk. Ne moeten de 
Le uv au aars 1 a·t en zien dat het g e+ 
meen c eb el eid als verlengstuk van ~e 
nationale politiek, ook d~ep in hun 
zakken cast en we kunnen ar ons toch 
niet z6 maar bij neerleggen dat we 
in deze krisistijd bijvoo~beeld 
à0-70 mlljaen ste~en in de St. Geert 
ruiabdij. 
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Kopen. Niets L,; eenvoudiger. 
Kan je nu niet betalen, dan 
betaal je maar in schijven. 

Krediet wordt je graag toegestaan. 
Heel snel word je dan wel het kind 
van de rekening. 

Verbruikskrediet 
Die is een manier om ~p korte tijd al 
je dromen ne verwezen.ijken. jong~ 
trouwere kunnen nL op s ag leven als 
of ze ~eeds aan hun z.lverep br~iioft 
toezijn. Niets is i=ers eenv0Ld1~e~ 
dan een auto kopen voor sle~· ~c 8000 
Fr. per maand. Sa 3 en ee~ half jaar 
is de wagen afbetaald. Rij heeft dan 
wel !/3 mê&r gekost. Daar ,ove:op ko 
men ~au nog afbetalingen voor de au 
tomatische wasmachine, vaaCW6SQaCii~ne, 
de kleurentelevisie ~èc video, ~e 
stereo-installatie, en een vo::ed:ge 
salon .met eetkan:er .. Op ilcrc'! =~'.' 
mijn wordt de schuldenla~t zo grcot 
dal een nieuw kYediec moet npg~~~~e~ 
worden om al de vorige te kunnen~• 
betalen. Wat voorgesteld wordt a:s 
hèt grote geluk, is dikwijl6 de eP.r 
ste stap naar de diepste ellende 

Een onderzoek 
Het probleem van krediet dat niet 
meer kan afgelast w·orden, is vaak 
groter da n men wel denkt. Vo,lg,ens het 
Nationaal Lnstituut voor Statistiek 
werd in 1978 voor 147 miljard gekocht 
op krediet. In !980 was die al opge 
lopen tot 170 milja-rd. In da.tja-ar 
bleve•n 100.000 k.r e.dd.e t.k o p e r s in gebre 
ke •oQr een totaal bedrag van 4.650 
miljoen Fr. Over &e periode december 
1983 - januari !984 werd door door de 
werkgroep verbruikskrediet van het 
OWRL een o n d e r z o e k gehouden n e.a r de 
slachtoffers van verbruikskrediet. In 
totaal kwam men voor 9 OCMW's rond 
Leuve,n aan 85 p e r s en e n die in moei 
lijkbe8en waren. 50% yan de~e mensen 
zijn ~ossen de 25 en de 34 jaar. 60% 
is gehuwd of woont samen. 40% heeft 3 
of meer personen t en laste. 62% leeft 
van een vervangingsinkomen. De gemid 
delde schuldenlast bedraagt 441.231 
Fr. 

Verarming 
Als men de oorzaken nagaat van het 
toenemend aantal kredietverbruikers, 
kan men werkelijk spreken van slacht 
offnrs. De toenemende publiciteit van 
krediecverleners toont enkel de uoor 
dolen, mpsr verzwijgt de nadelen. s,a 
roo wordt voorgesteld als ouderwets. 
De ven,,înd.ering van koopkracht, ge 
paard gaande met een algemeen verar 
mingsproces, wordt niet onder ogen ge 
zien. Men vil vasthouden aan het ver 
~orven levenspeil, ~odat men op de 
duur zelfs gedwongen wordt te lenen 
voor ba~isbehoeften als eten en drin 
kon. E.r is b ov e n d Le.n àen aigeaute'n ve~ 
achi,jn.s.el van het ge.mis van bud,getbe 
hoer op lange teTmijn : allea gaat 
goed tot op het ogenblik dat plots 
oen inkomen wegvalt, en de uitgaven 
c p e e n.a sn.e.l atijge.n. Ook het iatpul 
eie! ~oopg~drag kan een direkte aan 
lqidi,ng 1-ijn voor meeU.ijkhede,n. Dan 
komt men meeatal terecht op het OCHW. 

v«votg op btz. 1. ♦
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Rik U ytterhoeven is een 
boeiend man. Hij weet heeJ 
'Wat te vertellen over Leuvens 

verleden. Als geen ander weet hij 
oude hoekjes van Leuven terug in 
herinnering te brengen. Hij 
verzamelt immers oude prent 
kaarten over Leuven en omgeving. 
Aanleiding tot dit gesprek is de 
uitgave van zijn 7de boek: 
"Leuven, bierstad door de eeuwen 
heen". 

EEN GESPREK MET RIK UYTTERHOEVEN 

OP KROEGENTOCHT 
AAN DE HAND VAN OUDE 

OP , Rik UytteJthoeven, u bent Jt&ed• 
aan uw 7e boek .toe. En de.ze he.e.-'l 
geen boek Jtond een bepaalde gemeen 
te., maa.Jt wel over.. l1e..t b.i.clt .i.n lte . .t 
Leuve:n;.,e. Waa.11.aan danken w..<.j da.t. 
bQe•/a o\!Jell. LeuvQ.I'! gez...ün a.t.6 b.le,1L 
.6.ta.d doolL de eeuwen heen? 

R(ik) U(ytte.rhoeve.n) ; Aanleiding 
daartoe zijn de Le.~vense bierfesti 
vals ge.we.est. Met het laatste fes 
tival heb ik een 2e tentoonstelling 
opgezet rond het thema bier. En 
deze Ze tentoonstelling is de apn 
leidin,g geweest tot de publieatie 
van dit boek. Ret boek is eigenlijk 
een goede samenvatting van wat daar 
tentoongesteld ge•eest is. 

OP , Uil uw boek bl.i.j/2.t du Leuven 
v11-oe.g_e:11. he.e.P. wu b·11.ouwe.11.-<.J e.n .telde., 
mee.11. da.n 40 .i.n 1750 Ln ,iog een 
tw,i.n.t.i.gta.l ILond 1900. Va.nwaa.-11. d.i.e 
ove1;..vloe.d aaa Le.1.Lveru,e bJtou1•1eJuj-e,:? 
R. U. ; Waarschijnlijk omdat Leuven 
ze.êr goed gelegen was. Men za~ hier 
aan de rand van het Haspengouws 
plat11-,au dat gel.'e'lq.ig veel ta'r w.e , 
ge~st ep granen vdortbracht. Men 
had vlakbij de wouden van Mee~d•al 
en lieverlee, dus veel stookhout. 
Men beschikte over voldoende gezond 
water. En niet te vergeten1 we za 
ten h~er aan de rand van een markt 
gebied: men kon hier producered 
en uftvec~cn na~r Ket Noorden, yia 
de Bijle of later langs de Vaart. 

!IP , En de O.dutl/c&z,i.ghe.i.d va.1t de •tu. 
de.nt-.e.n zo.l ,n,i.;.•eh.i.en ooll. wel.. ee.n 
40& ge.6pee&d hebben? 
R.Û.: Oh, dat mogen we in die 
tijde,n zeker nie1: overdrijven. Want 
als e-r in die jar e.n 1000 st ud.e n t e n 
waren dan was dat veel. Het is maar 
nu dat er een "l>oom" gekomen is, 
dat men met tienduizenden c e k e.n t 
in plaats van met honderden. 

OP : tl ti /lll.O.li vo.n g.ez ond wa.tet.. Wa...i 
de !lirj-le v1toege.:ii. c/a.'n zo ge,zond ? 
R. U. : Laten we e e.gg'e.n dat men tot 
ongeveer 1700 alleszins het Voer 
en Dijlewacer gebruikt heeft voor 
de p-roduktie van bier. De enige 
voo~~Pr$ die men foen nam was het 
b o.uwen va n een s on.r c bakstenen bak 
r o.rrd .d'!? p·'1 a ä t's wa·a1'& m,e n het w a·c e~ 
utt de. Dijle putte, een s6ort pw1- 
mitieve filtering aus, 

PRENTKAARTEN 

Niewwe smaken 
VP : Le.uve►t fte.11.t nu e.lg e,11l.lfli ,iog 
mtla11. 1 b11-o uweJt meelt'.. Ha e v 1L1ekf;o.·a1tt 
u 4C!fo e :-te.11.ug,v.a.l op ZOO J ara'li tsi,.id 
van m&ce.lt da.11 4 0 ,ia.a.Jr. 1 bit.OUWl!Y1. ? 

R.O. ; Wel in de jaren 1750 krijgt 
men de overschakeling van de brou 
wers-tappers naar de leveranciers. 
Laat onl ••ggen dat rqnd 1500 iedere 
brouwer brouwde en ten huize v~r 
kocht wat hij brouwde. En dan is 
daar een geleidelijke omschakeling 
gekomen waarbij dé grootste brouwers 
brouwers-leveranciers geworden ~ijn 
en waarbij dan een aantal afnemers 
gekomen zijn die nog alleen maar 
cafGbaa, of tapper waren. ·Vandaar 
al een eerste uitdunning, 
Die enig overgebleven brouwerij 
heeft eigenlijk haar grote uitbloei 
onder het Frans bewind geKend en 
die heeft waarschijnlijk als eerste 
de &.lJne ~eu~ geh&d om mee grooc 
~apitaal te werken en om vlug in 
ce spelen ap de n.leuwl .bmaken. 
~raar men vroager in Le~ven vooral 
het Leuvens bier had en de Peecer 
can die zeer weinig gealkoholiseerd 
uarent kwam~n dan de Duitse bieren 
en de ondergegiste bieren in de 
smaak. En d'a a.r o p heeft d,ie b r o uw e r Lj' 
vrij vlug ingespeeld en heeft zich 
daar ook gelanceerd. Ook de wat Van 
dervelde heeft daar waarschijnlijk 
een rol in gespeeld. Vroeger was 
het de gewoonte die licht alkoho 
lische bieren. te d r Ln ke.n met een 
glaasje je.de.ver ernaas&. En wlnneer 
~•n nu de verkoop van jene~er in 
drankaelegenheden vcrbi•dt - de wet 
Vandervelde - 4an is de vraag naar 
ste~k~r gealkoholiseerde bieren 
groter. En op die vraag wurdt er 
ingespoold. 

VP , MM/i1~aal!Jdig .l.b oo(i d•a..t de V<!..6- 
,t.lgütgópla:ató va-n de. bilO.w~U,lje.n 
v111.o.1-1de1i.d .u,. oa,u. wa.a.Jt .i.n 115 o de 

~1e.e..\;t;e. b'tOWN.11..i.j1L1t 9e.veót.l9d U.JII 
111 de Vaa.4.ü.t11.ao..t1 de 811.u.ue.l--se- 
~-t-~ aa.,t, /1-e:t flandboge.nhc, 6, aa,t de 
V,l,1ima.1th:t, v.ind.t men ~e ISO [o à«: la 
:tu .te,rng op /1e:t e,tnde vM1 ik Me.clteP. 
~c 1,:t,11.a.a;t e.n ao.n d..ll Vo.0.11.t. 
R.U. : Wel, tegelijk.ertijd eet die 
omschake1ing van brouwers-tappers 
naar brouwers-leveranciers, is er 
een industrialisering op gang ge~o 
men en ~s man veel m~er dan vr6~ger 
nog voo~ dt IX~OJt.t gaan werken. 
Vroeger w~s het brouwen bijna uit 
sluitenä voor de plaatselijke fflarkt 
en laten we zeggen, het ommeland. 
Maar vanaf 1750 is er een export 
naar Brussel, Mechelen, Antwerpen, 
Vlaanderen toe en had men behoefte 
o~n een degelijke v•rkeersweg ~m heb 
bier af te voeren. Zodanig dat de 
\aart die omstreaks 1750 gegraven 
is, de V4a11..t van de. b11.om11e1t.4 mag ge 
n?emd "'orden. En de brouwers gaan 
z1.ch dan ook in de buurt van de Vaart 
vestigen om hun wa•en zo gemakket(jk 
mogeliák te kunne~ e~portcren. 

Beroemde kaffees 
VP : U to.i.j d,t o o h een -6.tuk van uw 
boek ao.n de. ó.tuden.ten en l1un c.a.l~ • 6 
ll'~l!.en de. •.tud111.ten da:n zo' 11 gJt.o.tei. · 
b.c.Q.11.d1t..cnke.1t.ó ? 

R.U .. ; -Als ~7oep dri:nkers zuBen ~e 
w~~ 1.n de k1Jker gelopen hebbeTh. En. 
~iJ ha?~en wel hun bepaalde c,afé's 
w~~r Zl.J kwamen en waar zeker in die 
t1.Jd de Leuvense gewon"- man b u i n a n 
bleef. De meesce studendencaf~'s 
bevond-en :i;ieh in h,et centrum va-o 
L,euve,n met evenwel e nk.a I " 

• • , .• ç " u1.tz·onde- 
r1ngen. B1J~oorbeeld gingen ze regel- 

6~~-----------------------~- 
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g,rote n of 
Ka.n,tie bij 
denten ng in e n 
in de erste in 
,was. 

VP: Vaa11.naa.A.t. be4.t.onden e11. oo~ nog 
bek.en.de ca6ê'..s z.oa.l.6 het. Ta.~eZ.'tond · 
en het. B1r;ou.weJ1tAhu.U, wa.a.11. d:e. teu.venAe 
óu.11,ge,11. zich mkAA~hien. be:te:11. thu~A 
vóelde: ? 
~-.tl. Het , (waar · 
National• B~ igd is 
ootspronkeii d als aer- 
lo'kaal voo~ . lige Leuv~nse 
ve,reniging,én de Re d.e r Lj k e r s+ 
kamers, de gil<ten, ... Begin LBOO 
was het g e b u er g bouwvallig g.e-' 
worden. tijd.ens de Holl.-and-se 
petïioa is d~n he - 
bouwd ~ge - 
ke~ij ij1 
,t; i jid:: J<e 
kant, bi:n · · 
en is café geworde~ 
van d Het gebouw is 
tijde itgebrana en 
..-erd d , N,ationale Bank 
heropgeb de oude gotiache 
plannen. 

DP: Een men. 
die bov,.11, gJL~a.g - 
'1,,e, n i;:6 · hu,<i.S . 
e e,n v e:11,k :t:e.t.f,.ln. • 
R. U. : lle,,t. B~ouwe-rshuis was ee,f,!ji~r 
een oncmoetings~iaats tu•sen de Leu 
vense b u r.g e r en de student. En zèk;-e.r 
in het Se.gin van deze eeuw was het 
Broui:e11sliuis s·tud•enéencafé d.o o.r; en 
door. Maa:ic a,e I>;euvense bu·rger kwsam 
ook in het Brouwe-rshuis. 

ca, 
v·e;4,,tt;i9 cM, 
a,nd,e.11,ä m e.n. 
me.e.4~ de. 
de G1to.t.e . .t.a.st • • 
R.U. : De c.a-fé's van de ouae Mar'kt 
waren VToege'.lê wel bedoeld voor de 
mensen di~ c~11 markte kwamen. En 
daarmee b e do e.L iik dat die caf€'s 
opengingen w;~an·nee11 z,e nu onge".'ee,r 
dichtgaan. 0 moet wece 
Vr08 ,,gS 1 1 

•B 

e11, ' 11,rWt en 
e,Î, d e ,ma, n,t,e- 
ma 11,kt. , eggen dat de l'lo,v,,e- 
niera uic gevin~, zodra h!t 
dag werd, d a ae reden en die 
mensen gingen dan daar al hun eerste 
tu ko,ffie d-rinken, De G;ote M~;kt, 
hec centT11lll van de stad 1.~ alt1.Jd 
el een aant~eRkingspunt geweest voor 
cafi'a, om&at er gewoon vee] ve~~eer 
h, 

ntkaarten veiizamele.m 
n.u a.t di,.e. pot;Jt~ ctlll'l. komen 

1 
k ben daar zo'n 40 Jaar 
llig mee begonn.en,. 

l:\,rb,mo '·s1 h ie.I d , 
en bezig. Toen 

i a e van mijn huma- 
n i.oz a+ s.t.u.d.Le s toeristische gids van 
de stad Leuven werd, zag ik in dat 
in die ~re~tkaarten een heel interes 
sante bron van documentatie zat, 
vooral o dat je daar zag hoe die 
ätad ver de. Vandaar uit ben ik 
me daarv lijven interesseren en 
verzamel lle iconografisil'l ma- 
te~i~al Groot-Leuven. 

!),p : l4 he.t n,i,e..t mo ,z,.l,U.j 12 0:m zo ee,n 
lta.a.Jt..t :te. daA:.e4e.n ? 
R.U. : Ge z Lj t; toch al geholpen met 
d.e a.64.temp~n.g. ls een kaart .afge 
stempeld in 1905, dan kan men zeggen 
dat die k an v66r of van 1905 
is. Een ulpmidäel zij,n de 
u.l.tge.ve it_ge'Ver·s zitten 
rond · - 
Raa,)'.'t e.n 
ro•l\d' n 
hete 
Ook~ ka ilt 
nogal tot 

VP : Hoe. OQ! ge. a.a.11 d.i.. en. ? 

R. U. : Da-t is vragen a an familie en 
kennissen om aan wat m-a · , ~ te. 
garake:n. En dan is het e 
van - · • , halen w,at 
s e e r. 1:r.est ge.ruil en.. 
En d1 o'e t ge de t, : 
n-a a,r s t.e d e,n e,n r . 
OP : In uw ~oe.k z.ljn o.a.. ook Ko.to'• 
opgemollie,n.. ~~ vumo~éi d.a.:t ~~e.. n.le . .t. 
zo gema.~~e.iÁ-Jk Jte v~nden z~Jn. 
R.U. : Alleszins. Ten eerste zijn 
ze op een veel kleinere opYage ge 
maakt dan Brentkaarten. Daarbbj komt 
nog dat foto's van v66r 'L&-018 in 
Le· zeldzaa•m zi ? 

. ,eft men, im a k> 
b4nnenstad t 
af g,e•b r a n'd., 

zijn d a-a die zeldzame exemp aren van 
foto's di~ in het bè~it waren van 
de rijke bourgeoisie onherroepelijk 
verloren gegaan. Vandaar dat die 
veel zelazamer zijn. 

VP : , w z..le.t u. W~• eh-.i,j nl.lj,k 
• ortti ,,t v e.11.t1t.ek,k e:n ,ia.ltlt a.l 
d.le b ? 
R:. U. : D,a,ll geib e•u•r t. E,n S<om,s ;d:·ê't zre 
mij an,gst'ig terugkome,n ook. 

VP : Rirk. •li!{Jtt;e.11.ltoe.v<!)n, a.-8:vtt:6.:t b e 
da..n;k-t voo~ d,lt .i..n.te.Jtavie.w e•>t m.i...1- 
i. eh.len hu-tin en we nu Jt.e.e.îl6 e.e.n. a.6 - 
1>p1ta.a.k ma.ke.11 vo o« wa.nne.e.11, uw 8e 
boe. '2 z a.! v e.1t.• a 11.i.j n en. 

' 11 u,ve,n,1 h: · ·, ·, 
,n he e, ' d-e 
n,w,~,ruk, o eik - 
nden, ook 
,t11hoeve be- 

. Bn; zijn adt:.es: 
d nk eü La an , 20 
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De wet laat veel toe 
Kredietover•eenkoms ten mo-eten, in te 
genstelling tot leningen op lange 
termijn niet geregistreerd worden. 
Kredietverlening is op geen enkel ge 
bied gereglementeerd: men kan eigen 
lijk lenen tot in het oneindige. 
De wet laat ook reklame toe voor be 
drieg1ijke v e r k oo p-s p r ak td jk e n . De 
k-redietve•rlen·er kan d e kli~nt bij 
wijze v.a n .s pre k e n -al:lem,wijsmaken, 
want aie kriJgt wettelijk geen enkele 
beseherming. De kredietverlener daar 
entegen is beschermd langs alle kan 
ten. 
Hiertegen willen de 9 OCMW's van de 
regio Leuven aktie voeren. Zij willen 
de verbruike-r meer beschermd zien en 
dan wel van bij het be~in, bij de o 
verveging om krediet op te nemen. 
Da-a r t o.e is een wet t elijké b e d ë n k t Lj d 
n'oçlig, ook nog nil h.et t,ekenen van het 
kontiakt. Wie toch n.o g in de. penarie 
geraakt, zou beschermd moeten worden 
door het opt.rekken van de barema's 
voor loonbeslag en een uitbrieding 
van de wet op inboedelbeschermine. 

Sl,NT-PIETEIRS 
ZIEKENHUIS, 

KRAAKPAND? 

Am4'teu11.'211,a.k.e1t.• a.tle.1t ta.,iden, a.a.n/10011,t 
de a,n.tvJ·o0Jtde11 v~n mLni.b:t:e:Jt ~- Oe: Wul6 
op •V;'i,ctg·e.11 mp, de he.e.'Jt F. Geq.l>Q.tLn.gli 
.(n. de. v:e.a~m~ /!. Raa.d , 

FG, rila.a.1tom wo1t.d,e.11. de l'Jd.euwe g ebaawe.n 
va.11. fieX:. S.i..n.t-Pie.:t:.e.1t..i zie:k.enhu.lll nog 
n.le..t. g ebJt.u~k:t ? Sommige. dele.n b ev.ln 
de.11 z.~eh nog .ln een Jt.uwbouw:6:ta.d.lu.m ! 
RDW: Ret ziekenhuis was oe 1.7.1982 
er· voor slechts 430 bedden. Dat 
· minder dan de geplande 657 

ze 227 bedde~ ~o n eyen 
schakeld wor'd:e,n ar ve,Jt 
den E rust en v ~oi:;gin.gs- 

, eze b e e Li.ss i'rrg echter 
do.o r het OCMW nog niet gen.omen, en 
d-aa nom kan ook de vei;aere a f v e rk i ng 
van het gebouw nog biet gebeuren 
want. deze is afhankelijk van de be~ 
stemming. 

FGc Wa..t ltee6.t d-<.:t gebouw tot nu :toe: 
? 

t o,p h,eden b e k•os- 
ruw,b,ouw, a tech- 

u i ~ r,u s t i ng , g en z . 
557, 7 miljoen. 

Hietm_ee heefc de mini""1:er 011ze leze11s 
vooi:;gelicht over lln van de bestem 
mingen van de verhoogde stedelijke 
bela'S•tingsgelden. Misschien kan de 
stad een ptijsvraa,g ud,tssch;:,,;i,jven bij 
de financie-rs ove·t; ee,n moglllij ke be 
s temm·ing van het: pand i 

. . 

\ 
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S teehts Z-8 punten op de agenda van vandaag, Geluk 
kig werden ei: daar door d~ 

oppositie nog enke~ aan toe 
geY-oegd:,, en werden et nog· wal 
vràge11 gesfé:ld . .Zo konden we dan 
toch nog tot tegen elven 
vergaderen. Waar gaan we 
oaalitoe? 

'Het r:efreim van de lege stadskas 
Het nieuwe ~uishoudelijk reglement, 
vor · • r ui c g e s ë-eLd , wordt n.u in 
een gekuist· v rsie weer 
voo n goed urd. ~galev 
e,n e l d,en . R-o d t s C~g) 
,no'e regleme en stap in de 
goe e ~= ing maar bij vindt dat 
de burger meer kon.kreet moet betrok 
ken worden bij het beleid, bijvoor- 
bee open commissievergaderin- 

elij ~ Liberl, 
fra ~der 9an &e 

at e einig advies- 
en in~praakmoge den geboäen 
~ord de burger. 
Des sopneming Ie kwartaal '84 
sl een tekort van 204 miljoen, 
v wijten a1n de staa~ Pie 
z · ichtinge11, ve,el te la~a-t na- 
k r~ drinjt er op aan dat 
h estuur, in plaats van te 
b p en peen eind3e kaars, nu 
eens eindelijk aftüt zou gaan voeren 
teg ·nstanties die door hun 
1aa heil tad tot steeds 
zwa• inta asten d1w-in,g,en. 
O'ok u e rb. vu, stelt v,ast 
d•t kin chuit steeds gro- 
ter wotd~ en hij vmaagt zich af of 
de burger moet blijven dulden dat de 

· en v de in gebreke blijVanda 
s 111a hem word.en af- 
0,p z n d r j a.g e n zal 
e fi ë.n zich n,,o•g eens 

c , , o, L mo te nem·en m·aat- 
r e.g e Lè n. o,f t.e v o e-r e n akties, Sch.epen 
Wouter-s v,indt dat de algemene fi'Ilan- 
cii esrand v stad verbetert 
ter e toes an de geldmidde- 
len echter ve1dere f~nan- 
cië ü:irs,sirn p,ex,rkçen "'i,c,h 
v-a n ot enk. a i n e lening-an 
(sa g•aveer 1,5 miljo'en) .e n wat 
de . are werl«m betreft was da 
groot.it.te brok de eil!da.Ereke · van 
o nd e r'ho u d s w e.r k ' · n en 

t r a a i oen 
te·k 3 ag.:i e 
en i 

w .e.ke u n an 
ruim 14 miljoen. ._ ek 1- 
gens 1'.ibe11t (SPE~ v~oral te wij t:n 
aa,n de plle.61.na · van prasti,ge- 
pv ,zo,a•l Geertrueiabdij, 
de t x,a1a e 
De ' ,n v1a1 n ·o,e- 
t~ uf g e 
zeg wie deze- iluooe.a nten 
kan kopen moet dia kost.en r 
bij betalen. 

GtMEENTEPRAAT 

AAN 

C3EMEENTEPRA.AT 28 MEI 1984 

IS DE ZIEKE 
DE BETERHAND? 

Voor de renovatke van ~rapgang en 
llamberg 111oeten meerwei'ken goed·ge 
kau,ra wca.den omdat gebileken ics dat 
de bestaande funderingen onvo,ltdoende 
z::l!jn, t/ibert (SP-E) verwijst naa1t ge 
lilkaardia• toeetariden in dé &t. 

Geertruiabclij (Thi.ryvle•u·g•al). en 
itelt vraagtekehs b~j de bekwaamheid 
van de ontwerpers. 't IA belezen 
zegt schepen Wouters, Gelukkig neemt 
het euvel bier niet zo'n desastreuze 
~ormen aan als in de St. Geertruiab 
dij, net gaat maar om 368.000 f11ank. 
Van 1tterbe,ek (,VU) zegt da c het col- 
1,:e'g_e niet a 11,e,en met f u n-d e.r in gen 
last heeft, maar ook met instortende 
d-aken (zwembad Ambassad-e) en verzak 
te zolderingen. Het blijkt immers dat 

de betonnen zoldering van de nieuw 
bouw aan de stedelijke biblioteek 
verzakt is omdat za niet verankerd 
wetd in de muur v-a n het aanpalend 
gebouw. Schepen s,rockeels legt uit 
dat de z.o Ld e r Ln g Ln d e r d a a d slechts 
o. p 3 mur en s te u n t;, in p l a a t s v !' n op 
4, maar .heet euvel zal verholpen wor 
den volledig op kosten en verant 
woordelijkheid van architect en aan 
nemer. Van Itterbeek houdt ook een 
pleidooi voor restauratie van de 
Predikhere~kerk, waarvoor al in 1964 
e~n overeenkomst met een nrchitect 
gesloten werd. Hij wil weten of deze 
overeenkomst nog wel rechtsgeldig is 
en meent dat gebouw en mobilair een 
nieuwe pol.yvalente, be.,1,.te.mm.ü1g kunnen 
krijgen : tentoonstellingsruimte, 
mu z i e k c p vo erin gen, eon f eren i:ies, 
lezingen, apeaiale religieuze dien 
sten . , . Sprockeels (PVV) is bii} 
omdat deze vraag hem de telegenheld 
geeft zijn beleid an zijn palmarês 
inzake stadsrenovatie nog eens toe 
te lichten, maar hij s l a a.g t er toen 
in n.i,e:t t;e antwoord'en op de vraag 
naar d!!, bes cemmLng_. De overeenkomst 
met de architect blijft gelden zegt 
hij en ~et college verwacht be~ dos 
sier terug in 1985, maar de zaak is 
niat prioritair. De burgemeester 
v r e e s t dat de Predikherenkerlc uo g 
wel wat zal moeten wachten nu tle 
commissie voor ·moruumenüen en land 
schappen ,z,opas 170 miljoen goedkeur 
de v o o e de St. Piete·l'ske,:k. I'lt•tussen 
hebben we nog wel e·en paar j aa r t j e s 
tijd ~m over de bestemming na te _., 

~, VAN DE 

G.EMEENTEPRAAT1 25 JUNI 1984 

De z.o a s r s t.e brok voor v a n.avon d w,as 
de pa,rk:Lng "La d eue e!". b,e o n d ee.g r o n-d 
en "e e n g e d e.e Lc-e van de bove,ngrond 
~an het plein worden onttroJ<ken aan 
bat openbaar domein, en ,oor 99 jaar 
in e11.6pae/1t afgestaan a.an een promo 
nor om er een ondergrondse parking 
te bouwen en uic te baten. Alle op 
pos ~ t ief r a•R•t i es heb bel) be 2swa re nc te 
gen het v o ö rge s t e Ld e kont<ra.kt w a.a r Ln 
n o g-a L wa,t g-a~&n zit ten, Ze zijn 
vooral misnoegd omdat het globale 
verkeersplan, waarvan de bespreking 
h-en;,haaldelijk voor deze zitting aan 
gekondigd wa<& ,. niet op tl'e agenda 

,s,.t!,aat wiegens o,nenighehd b:i!ninen he1t 
k.Ól1le1ge. Op h u.n v1raag om de bespre 
lcing van de Ladeuzeparking uit te 
stellen naar een volgen.da zitting 
om die dan samen met het verkeers 
plan ta behandelen, vingen ze natuuT 
iijk bot. Bovendien waren alle woord 
voe,rde1rn v,ain d-e Ol?,pos~toie ë.e e.r o.n t> 
go,o,ch'erël o,V'e.x, clre beined~n•nuta.'t?,t,·e, a,n,€ 
W:601t,de,,n ( db<it IJan,dez<and,e, VU ) van 
e-c h ep e n Woutel's. l.f,oor de gewone 
sl:"erveling k~am he1: nogal o nb e g r Lj > 
p.el ijk over dat de geza1nenlij ke Ol! 
~os i tie in die omstandigheden tot 
een b o y e c t; be-alo,ot, de raad vei:,gad'e-1!- 

OPPOSITl'E 
de immel's vo·lgens de woorden ,v,a;n Van 
Mellaert ( SrPE ) slê'-c!its bJ.j de.. glta 
tie van de oppo6J.t:le. wegens a'ftJe,zrg 
beid van enkele r•adsieden uit de 
mee-rderbeid. Voor het kollege Ls de 
Ladeuzeparking een ~6taand ge.92- 
ve.11 waarmee net splan reke- 
ning ouden et omgekeera. 
De 1 b Ag ) gde aan d,a>t d:e 
vere p~osi n speciale Yer- 
gade n de al eisen om 
het verkeersplan te bespreken. 
Het achthuis wordt gesloten 
per cember '84 tenzij ev vooi:, 
di overe,~·n:Jtomst ber · 
wo vzw,. ,,.a,ll d:e J;.e,uv 
v{ ten die dan d,e 
zo n tot de openi,n t 
nie wen slachthuis, Ook vooi:, 
het. · slachth'1is wordt e e'n pro- 
mot omst goed, e ur e-r 
wor atl!'n in es- 
sie e1:1 w n•g t 
h'e\t s 2;ij aalt k- 
~e.1t uden. 
Uit re1keni-ng 1983 blijkt dat 
de ~es er een s~uk mind~r 
slecht v. , taan d,a,n ve-11vach it 
dankz -uitgevoel!&e kle - 
ken, de a10.s,sie-'rs nie - 



denke gt hij en bo,vendien 'i.s er 
,oo)S n St, Ji,acob,sk,~,rk d;i,e ,e,e,n 
lle,He g moeh kr',ili$leti. 

Het recht van de sterkste 
Een oti van Bo· ) , w,a'iardo,or 
h.e be·~ t u1u, t o1p d'e 
1o1e •e i,mro h•e't be,!lang,- 
he f Tea: pa.t:,kel"en, 
wo ond·er b goedge.keurd. 
Cock~ (SPE) wil weten wat het col 
lege van plan i~ met het huis ia- 

. l e 1 een - 
r ~et'e•n ~ 
b q e"r a•n:,t 

~ le doeli, t 
nhe..ld e.n de. ge.boh.g.e.nke.ic!. 

v e. M aJt. fz.t :te. h U . .6 t. e.,U. e.n . E r 
is i - r die in die 
z~ ]aats ~~n het 
om·s te.rz,elf'd::ewtiJd 
h(é e'b.ro1Re•,n, d,ee'l! 
w i . elk 'gevaJ. zal 
de Lavore v.e r b r e e.d wor- 
den_ omda•t dit de, enige toega<n-g <tot 
de Oude Ma1:kt is v.oor emotor-is·eerd 
ver · ie Voor 
h ~t . - 
V , e1 
w:; an- 
v , b , ec 
t .ake. Schepen Massa.rt ant 

da,t he·t college getracht 
et uitvoeJ:ëi·ge, arg,um,etl'tl.allie 
t:.e ow~r•\i<a,f e•n om ee 

· ingspla·at'S d'an het o-s 
te 'ksiez,en. De K'lJ:l., ongevo ,r 
d'i e t gev 
st t n het college 
z no doorhak-~e-n. Te- 
w li it- 

n- 
h · ób- 

,ac'k- s,p.ra, racads- 
ve<rg...,_de.ring v an. ~ a,n,t ij 1 
uw co r r e's pond ent. de.ze i,eg-el.s tij p t 

· eren · dat het college 
en de ec esti- 
laats T h e- 
onde,r ~de •e- 
s zó,11 mo,g 
-r d wo 

t utp- 
to-r e.,n' 
·e en 
n e 
'lj ldig 
van de p,ensioe,n..-... 

. . . . 

a,a,n ae u,itbou.w van 
e ge z:iinneu,. V 
fra.Jtt' 

met de i~ 
1is "f8lll , 

' ·ert t 'OOlk 
a,ndel:'e eise 
meerde'l!heid w•a,t mee len 
vinden. . 
Voo,r tuin D·ewal ue 1 · · o n i.e t, 
a:1!:l!e ho e - 
d'e,rh,a,11,d1 e >: 
be,e,ft &, u o~ 
de - re.no jti ,8 • 
De nieu za al 
in de tuin ouwen. 

·nplanti11g,-va,n het supe~lab Y,an 
vo, - et kollege ~anvaacd 

,8 v d re,il- 
,, e m ,i,e ,e v,e Jl 
' ' t 'b urg toe •- 

al:de unn e t 
e te o,rdt 
dt een !=per gezocht. 
te (VU), ~entrouw~~ 
ins van het boek He.t' 
ontM.el!d< zich bij, dé 
r e,k e n,i,n,g wa,n e,e n 
n, en -li~atde zich 
ven de burgem•~•~er 

'
·, ••••• ~ MILIEU ~~ WORE>iJi HET REMIS,EBOS 
- , IN MOOTJES GEHAKT 
~: ~ TEN VOORDELE VAN DE 
~ ERDE IND1USiT·RIE·LE REVC>IL,UTIE? 

Hel: geplande nee11poten v-an IMEC, 
( Interuniversitair Micro-e.lektro 
nika Centrum) in het Re'lliisebos heeft 
een storm van, rea.kties b-i'nn e n en buci 
'ten d'e uniyeFs·iteit ge,baa,r,g. die Qok, 
'tl•u, biJ h e-t; sch•rijven v.a.n 'dit artikel 

nog niet geluwd is. Het Dijlepaard 
achtte het nutcig om voor zijn leze~s 
een c ve r z i c h t te maken van de a ,:-g.u 
mentan pro en kontra de huid~g• ves 
tigin,gs,plaa,es, 2 .o p de k a a r t . 

Hotte: 
Tlàlt e.A.N 

0 
W-GdlO 

----- 
AQ.E.t{ ' - ; 

STSCL PA 

,----- 
1 ; •. 

Pto 
De Leuvense deelnemers aan het pro 
jekt: het 1abo~atorium ÈSAT, verper- 
s •· r prof. R. Van Overstra- 
t Lge me.en a-irekteur -IMEC; 
D· e o•,v;111tt;heid, yei;:persoop- 
1 · of. K. lî·a'v'ernier, alg,e~ 
me' r KUL. 

(... 'B"e,t B'S in · 
m e nti 
,J g en 
l:o • bieb· 
- 1 jwaren. 

Ander ia ' binnen 
1oopa , _. G voor de s t.u= 
genten, jawel ! ). 

>(De aktiegroep Kampw; Arenberg: 
- 1.euve'lls·e Milieuraad 
- Kommic•e AWP-KUL àrenberg Kampus 
- Vrienden van Heverleebos en He•r- 
d a,a 114•0.u:d 
- l!oilrt ici 
- P'l!.:tson.aliteiten. uit h e t sosjal.e 
en het kulturele le,ven 

- E,en g ~· p;la-a,it~ 
z-o u ,e l aging ,m..ee- 
b,,:;eng ende ko•st. 

- s zal! 
h 'n , , 
ill,i, a> 
,Ln, 
k1,1, 
VO C 
bi 

di 
i 

,e 
rs,k 
'8 
i,e . 

een ~um , • 

Kontra 

)C - Be t · · bos · 1 - 
.i en, • e el 
,ve,n,b, da,t t 
e'n v oo.r. 
bro•k ... He 
aanzienlijke e.ko 
zijn -voldoende a ogel s- 
tigingsplaatsen OB ~ampus Ar 
III ( zi.e plaatse.n 0., 1 en 3 op de 
k a a rt .) . 

►(- , ouw en duà.e, 
ver erplan toch g 
vangd.jk supple studi . 
vergen" 

►,(- erainten 'i eit tijde'tls de 
sp op de tijnenla.an. e11 
op u-s i\.r li-Il 9,t,el't nu 
re e pro , Ln het ,bi/- 
zo het l/.il1d :t.tuden.t-en- 
votkje.. Met de inplifnting van I.M.&e 
langs de Ce les tij en1aan ( 300 g.e_mo- 
t · '!eee s ) kom..en de 
.f e ver ,· . 
E \ CeL - 
~ ig.e,n - , 
z.e.n . 

---~---------------------------------- >< - liet o;vei,leg t 
eg 

-rd, 9, n 
h n 
or - m t 
tei - v,er at de , usgebru'i 
pen. de an een ai;gegen van e we er- 
te i b e s Ld' ng zi!i s,tandpun,te·u, is er nooit ge- 
e.e n mil e.,_e,n- 
we,L ' a•d, d,e 
)lik.,a;d1 ,elll ilij•k. are 
R•a·ad • 

<ro,t zo - ord en w1<de,rwoord, Prö 
zit h tet bili de uni~ersitaire 
en macht, e·~ weigert 
haLs • echte g,ii.,dQ10$, G 
g,e,11~ ,a.Q/n /1.ie w:er~/î:g•et~ 
V O O Il .t O 1/.'b. nili.e;,t Op 
z,e.t • ze.t.ten ze 1/,lcC 
de voou~n van een andeAe an~ • 

Dua: jge.n maar (n, en wa,ch't:en tot 
sta uui, en e Ge - a.p 
in zu,lle:n m d- 
ae ten è: 
t 8' n,, \.e1 ~j 

k,iJn · den a ob · 
de itaiii • De 
z:i~u ondertusa . ds g s r • 
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11e 6ch1t-i.jv,rn. 6e.b1r:ua.11..i. 198A. ll6 .10- 
c.la.a.t a.1i..ü.t.e. '.t g1too.t.-te.uven 
1,1e,1ne.n de.eet a.ai ·lua.men, .êng·e- 
11.k.cli:t d oo« R tl ,n, i. n, <1 i.tm e. nweYt.- 
lt.öng m e..t d,e P g.l;, ch,e V.i.en-i.t 
va.n de. RVA 81t • 

RV va.n pla.~, 
d e.k:t Le:~6- 

. , , . , ltim V O /)/t iJ 
t.1act1td,e.n op .te laa.gg e.- 
1>chootde. jonge.Jt..en,. Veze. .ku<11L6 be:va.:t 
e:en a.an,ta,,11 uite.Il ma.a.t<1cha.pp-e.Ujk.12, 
u,o"i:mi;,n,g i w,aia.lJtv,o.o~ eui ii'ecrkaial a.i,z,,ki - 
.t.é:nt iU.,e.nt a.a.ng e.w·OJt ven te. «1011.de.n.~ 
He.;t 1t.a.de.1t.we11.k . c.h .üt be.we.g.i.ng. 
Zowa.·.t 80 wu.k. cia.a,l a.u,ü:te:n- 
t:,e.!i wo1r:dt_e;1'1, rû een in- 
ti 0.:11,iual:l·e.cv ei4g,a e..t pli.o- 
j e.~.t wo1t.d~ vo . 40-;tal 
ge.:<cn:te.11.e<11>e.e11. e.n aam en 
a.iµ,,u a,ahze.ti. e.n :te. wM. - 
d e:,:i, V'O, 01L d,e. <1 p'IL> 12.l e. 
g_a.an &00·11. op 6e. . ' U. in. 
heit Jon.ge.1te.nce.n..tlhum RVA Ln de. VMa 
J.-iu.1.1.t11.a.~ .t.e. Le.uv· n. Twe:e. da Ut 
g,e.vuld !lfèl":t: ;te.\ ,Jt.oe:pi:ge.sp n., 
.MttéJLv&,e.w:.s, . . . .te..dm. van - 
<!.holo g e.n, o.nde.11, u. .lttg ua.1,1. d,ftlt. 
l'µde.cu.te.e.Le. van de. <1 e.hotogüche. 
C 6;t tl ' <I. 

e.n h n · 
Jt.e.h! e.il: an :· om, 
en o bt e 

o.m e. e e •e. üe..s e1tM.t,1;g e.il de.ge.Uj'1. 
l 1?.Ult.eft. 

,i W,4/Ó' o,111~ 
-,. n · ,e.n iL.e: 1t:e.-.s 
vo.011.a • UÁ.g e.n.ü1; e.n 
k.w_ame.n. Nie.ma,nd r.{.lnd 6 t1touw 
V,1,4!11,oe., . d, e. -ACV- 
vaó'Jt.zi;:t o:e. de: ,i•o b 
aa.nge.bo ein. -<. ·a;t wifif,'e.- 
Le.1t aa,n ha.o.11. be.'1.waamhe.de.n, ma.a.11. · he..t. 
6e..l:t d1 n de. 
p-.l!ia:a.tlii f0n ai.8::.S· 
Ó;(l;j, t.e. 0 p lrt>.l'ê' 
og·e.n og we.1tk- 
. m e.M 1t..i. j z e.n. 

< d h<e..t .t_o e v 11;.& 
n ? 

' bll!:o'hJte.n b.i:.-Mt.e:n 
f-l!A Le.ttve.n. wam ;c; · e. we.te,n da.Jt. 'éfo 
de.Ubvt.adi.e.komm.i:.1>6.le. o he.iti "k 
'balt die. r,J;,i,;te.ind'e.Uj '1.e. ' 
dé .1t,1.1,g it!,e,g en dre. ;&·wu,[l. , 
çi21,:t va,,,t ~e.n e./r.n!&Ji:.lg e. 
<1e.le.k:t.i.e.. mo e.,U.ij '1. .s p 
Jn be.dek/tie. .tume.n maak.U de. h,e.u 
V!lcilde.ea,;,!!e.e.te. du.i.die. . die. ,kob 
b e,4,,te.mä Wa...s v !5o'.ltc 1:6'. 
v ëJtd ue. d e:.U. b ua;.t.te. • g 
wa.1;. Ze. k11,e.e.g de. bu · - 
wa,t la.te;1r, h 1!. zo - 
't--ljke.n - en e. g 
'g-e.ë.v atu.e.e.11.d W k . 
1110e.-ll.ljk be.k 11.d wo.1t e.n. n.(;e..t- 
wau? 
li!Jt., Vande.e,u.te:e.:&e. W<!i~ qu.i.di,t,e.. H.i:.I, 
w~ n:t. nog, e.e.11 llM~ndie.,nttL,e.w~~ ,.i\e•hwt 
d-<.g aan Dl.IL, Ve.g~o'e. d.le., op z.tJ,fi. 
be.u.11..t, h.e.m ee.11.t..ljd.s een handje. .toe- 

.to 11.e.n ha.d b.lj de. h.e.1U1Ja.a,1tde.ûv;g 
z'n job op de. R.V.A. He..t ene 
.le11. .&6 he..t a:ttële.~e. ~a.!tid. 
ve.Moe.de.d we.1tde.n nQg me.e.11. ö.e.- 

e.n oo~ dh1t, Ve.11.de.n, d.l~e.'1. 
te.ttve.n6e. RVA e.n .te.ve.11..s 
e;t.lb'e.Jt:4,t.l, e.k om,iJll,H.1.l.e.1 me. 
uu11, 11.-<>e..tl k1in o ve,:.'ti.twlg,e.l'I 
vUe..lt va.n de. te.4te.n. 

aa.t van de. da.m .toen 
dat he.'t ..team p4 y,e~o,- 

e.ult<t k,t4clit had i'Ptge.- 

d-le;,11~ ó.lj hy,_n d,,le.n6.thoo6d OÇ/'&-';, de. 
O•ITJU,{,o,.te. ga.ng ll'a.h za.ke:ii bkj de. óe.le:k 
.t.lu .t.e. Le.u.,ve11. T.ljde.M h.e..t .te.le.60- 
nüeh kon.takt: met d.i..t d.i.e.n6.thooid, 
oeaa,m.t li.ij de 011.te.v1te.de.1ihe..i.d van de 
p'./i ya:h·otoge.n en ~e.too 6'<z:' een di•e.;fat 
no.ta. op .t.e. 6.te.ûen voö>t de. h6'9e.1t.e. 
be.v o e.gdh e.de.n, .. 
Vu.s, 11.e.de.ne.n .téi ove.11. om k.la.è.ht. .u, 
.te. d.i.e:îte.n b.i.j, de. RV;\ .t.e. 811.u.sóel, 
lt:le. de. u..U:e..i.ndtë.f.i.tj k,e. 15,e;,l;l,l4!&ing.&ma.ch:è 
he.e.6.t en onde.!t'.zoe.k kan .i.n6.te.tte.n na,a.11. 
9nju.i.~;the.de.n b.i.j óe.le.lif...i.u. 
Zo ge.zeg d, z·o g.e.do.a.n. Op 1, 4 / 'l ! 84 
1.L.i.C1.h,t i.:h. e.e.11 a:a:n.g e..tek 11md 1, c./J:Jti;j ve.11 
a.a:n ëfh2r.. S:tli:o,oban;t;, vooJLz.l.tteJL va.11 
het be.he.e.Jt.J,eomi.tf va.n de. RVA BJLUJ;J;e.l. 
Ik. kJLi-jg ze.lóh de. kan.1 om ge.ciuAende. 
een ee.1t..soonlJJk 01id!e,lë/i9u4 me:;( h.em, 
de kla;,c.h:te..11 'n·aid.M rti,-.t .t,e teg,g·e.,11. fl.i.j 
be.loo6.t de. b1t;0_e.6 do(J'/1 . .te. 1>pê.te,11 a·a.n 
dhA. A11d11.f, i:UAe:k.te.u11. va.n de. R'VA en 
aan .U dA.i.nge:i:i op een· o-nde.Jt.zo·e.i<. 
Wüut• vg../l.-6.tll.4/lien. ée~ an.itwoq.>Jed 
bl.lj ft u..t.t. 1Xà.tmom n'Mm ·.a nog e.e.n:1, 
- uoo'Jt. de. la.1:1..t.1.te. ke.u. - h.on.tac'1..t op 
met dh./1.. S.tl!.ooba.n.t.6. Wa..t z.i.jn de. 
Ae.óul.ta.te.n van he..t ondeJr.zoe.~ ~ An.t 
igooti.t( •: "lie.i ondCMzo,e.'1. ,<,:/i gel5;e.ul.Ld. 
E1t. z.i.]1t ge.én onlLe.ge.tm·a•t.i.ghe.de.n 'va.1>.t 
ge.-6.teid". 
floe kon lte..t ook ande.1t'1> ? Ve. .tu.tlt!e. 
.su.lta..toe.n wu.d.e:1i va.11 im de.n beginne 
d'e.ge.l1'j'~ "0ca.wge1pa1,.t", hé.t o.n~'g..)1.zoek 
zat v1t.ij vlug in ëfn ,oh a.nde.1t.ce. doofi 
po.t. .te.Jt.ech:t ge.komen z.ljn (.te.veel 
be.langhe.bbend-e.11 he.bbe.n u ba.a.1t. b.i.j 
da..t z·o 'n 6e..l,t,iri ve..11,zwe;9 en wo1t.qe1t}, 

Zo z.i.e. j-e. ma.an we.u. : 80 1>oc..laa.l 
a.s.s.i.<1.te.n.te.11 wo11.de.11 u.i.tg e.nod.lgd, 2 6 
e.11.va.n l.a..te.n zic.h 2 dagen .tu-.te.n, 
p4gc.h.oliogem 4,p.ann,e.l'l z!il.c:h Á<tt - te.g,e.11 
be..t·eJt we.:ten in· - om biet gehee..f. ob 
je.kû.e./J .te. la.~en ve./t..lope.n. Te.JWJ.i.jl 
a.lle.4 vooAd.i.e.n, .i.n alle. 4.t.i.Ue., 
1t.e.e.d4 g u eg eld wa...1 . 111,t,uu en .7;.lj n. 
e..e.n 010,~·;:/ia,l 11re.•11<1·e,n .t:0,11.h Z 'il!ïg edi a.h. 
;t;Le.6 ge.we.e.1,•t, ·a.u·, dct:t voolt ä:e. Rllll 
e.e.n Vl!oo.6t kan·we.ze.n ... ., 

(,11aa111 e.n- adlr.u b.i.j de. 11.è.dak..t.le. 
'g,e.h. e,iid ) 

't Is be.l1e:z:en 

{J{J{l.'fr ~· 
' . 

( 

Dat zegt schepen Wcuters als pas 
tij de.ns de werken vas tgesiteld wordt 
da.Ï: 1,unde.ringen wan te res•taureire,n 
ge'bouwen niet sterk genoeg zijn. 
~ulma, een tante van het Dijlepaard, 
vraagt zich af of archite·cten di• 
speciaal a;,nget1,okk.en wo·rae.n en 
(dik). be ta-ald om van d•e rg,el i,i ke z.a 
ken iets meer te weten dan de gewone 
burger, dat dan niet voora~ kunnen 
on~erzoeken. Daar moeten in deze 
111o'ife rn e t i:i,d en t,o,ch we 1 .m,idd,,d en en 
mogelijkheden voor bestaa'tl vindt zij 
met haar gezond verstand dat zoals. 
bekend, in de Dijlepaardfamilie ne 
)..aas slechts matig voorha,ndan is. 
lil n Ba" ie 1 , a e broer v ~ 11 h~èt D i ,j 1 e 
paa r d, u weet wel : die met zijn 
slecht karakter, die beweèrt dat er 
voor aannemers en architecten ergens 
een verbor~en trjluk moet 2<-i.jn om hq 
de prij so!ffe1·.te de te zwakke funae 
ringen te vergeten of over het hoofd 
ce zien om dan oadLen, als de zaak 
veilig binnen schot is, de meerwer- 
1 d .. j oe.n v.oo r e•e n go E\ ,pr·1 J s j,è mee te 
pikken. Maaw dat is natuurlijk loü 
ter achterklap en lastertaal. 
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