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a ek e ... .i.s.che b s t i.sche 
voor deno~n tibe:ralen ~weging. Ka 
tegendeel r1o~ nooit wa eden daar 
~usse,n de:' ~at1er E'ysken~ t7&en. In 
\~ lkspa,ti. ~:'{- ($/~S,ol~eke zel.f sloot 
1sa t i ona.l i J -'.· en"',ri'et VNV V'l!aamse 
monste st1..s1fä Verb ' . (V'l.a:ams 
s r ve r'b e nd .ond ) h amenwerki . af, Dit , et zgn. 
socialis· ng aan de b. ~erwijl d 
de. ten en k ?Sl.S cus- e Zo vond . , ommunist $en 
nationale s· in_ J 9.~6 te L en groei 
de kommu . ame'nsrna Lt I euven het 
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Op . a sc.h J en d s ~ ae foto h" e o nge W e ..,w 
men opa. 1.ernaast achten) pl 
plein. '° een betogi.:•:n ,ij ,__ aazs , 
In dit . p het Foch- 

Va n=e• ,, n Brussel ,en gesprek 
vense soc.i : _rl'le het va _met Louis 
maal a.as~isch n in de L z.aga ebe· . eu- 
we d '· ankom weg1nu , . e part.. ~n. Vooraf "' alle- 
in Leuvi lJ!)olitieke schetsen 
r ld . en, vlak ~ ~erhoud' ~ O'Orl

0
g \!uck de t i.ngen . • we.ede we- i 

VERDER IN DIT 
Een stad met 
hart en ver-kee:en 
op mensenmaat 

!!:e-t -fiam ~ _,.,euze .fu._i,1;e;n.& :IJs a¼s L ·· ,p,· 
'\!oor d·e op ossi,ng 
men . ve17keersp.i.ob" l.n àe b' ~e- 
heel wat ,. ~n~ens,tad op 
Ma ,..rett!1.ek . and en nadd ges tua t. 
<;eert d 1.en pub H.- 
lossi n e s~ad haar op- 
v 

gen i.n g ... 
Ot'lll, ten.,·. ew!l.n ztgde 
~g~aam v~~~e!: ::r~groep 

euven v ,1. et 
een and e1. 1.g in 
alterna~~e brochure hun 
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Omst . reeks 1550 1 1.n .Leuven IIJ-lU. - 600 lcetde 
a~~ krortlekso ~-Boone.n, 
.Di3le_paard h h~l.Jver, liet 
schriften v aa de zijn ge 
en vepgaard:n het stof, 
mencen. De enkele frag 
ni.ek ~ill wandelende k em B ro - 
~e Wl!ede geb oonen over 
i.n zijn stad~urtenissen 
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au:u~t~: =~~ '" verwerken, wat niet be ette a, , 
dni;orde vnn nl ot minder dan 81 punten te . • ,flijk eens was. De bur- 
honuis gopnt1.1be1td w·ord over punten wa·a!ié~•ver men het eigen 
gomnontor ntcLdo vont dat men weer gJt.a..;t,U g~/w.44iteJtd had. 

T;EN EERSl'E : 31 AUGUSTUS 198.1 

l)a punten I tot 2~, politieverordeningen d~o 
all~e -r;eods acl\,t.erha!lld '"'aren., wei:de'n zoals 
g,_ewoonlijk samengev:oegd _en goedgo'ke.urd, V~'I\ 
Mellaei:t (SP) stel.de w_el vast dat sommige 
ve11011!1-en~ngen wel v-coeget" konden :vó9rgelegd 
wi-den aan de 1:aad. Op, :vraag !Ton Van Mel 
laert vernemen we van de burgemeester dat 
de a èad, bèli_oudens ma.tedee1 werk, geen fi 
nanci;le bijdrage leverde :voor de Ronde van 
Frankl:ijk. Wat kwaadsprekers daarovei- ver 
tal,d[eµ vas dus ge'loge,n,, 
Op aandringen van Vand·en Eynde (VU) zullen 
we volgend j~ar op 11 j;aj.i (geen nationale, 
ma·ar ,toch, een VJ!~e f\:.eest!i_ig, ho.era 1~ 
gratis kunnen parl<ei-en in d€ stad, 

Kortenpal _ 

' 

\ 

Er b>l!:Ï!Ji ken ong~veer 300 be;,;waat:'schi;if ten 
ingediend te zij tl,, maar .d;aai-van zij.n er 
volgens de burgemeester 295 identieke, Trou 
'Wens - zeg.t S~roclfäeJ.s - , h.e t za;L m_e t he•t 
Korten_pad wel zijn. zoalas met de invalsweg 
is geveest: vooraf veel protest, maar na 
dä en zijn de omwonenden a~len zeer dankbaar 
voor de mooie weg. Dus noch maa1: op het fa 
llleus rondpunt een plaat-ske voorzien om la 
te,: een s,tandb.ee.la op te ri:cl'!-ten :/ 
Van Mellaert: (SP) herhaalt neg eens een 
aantal bezwaren van zijn fraktie, zoals J:le 
v.erkeersonvei~iigne1d1, de deg-'!'adatie van de 
Albertbuilding , het enorme, verkeersteab 
nisch fel overdreven rondpunt en de grote 
koeiten ( 50 d!>OO fr. per l:opende meter,,). Oek 
Van :ttrterbeèk (VU) mee{!t dat het rondpunt 
en de zo iiuim voorziene parl,<eerplaatsen o 
verdreven zijn en da e er kostenbe~,!Mend 
zou moeten gewerkr worden. 
Verlinden {<::VP) nee.ft geen be-zwaar tegen 
net Kortenpad, maar hij heeft wd. ,zijn be 
<!eokingen over de rooil.ijn. Rij is ten ;,eer 
ste verontrust over de toekomst van het 
voet:bal.pleih, ollllià.t Oltei\/ww:ic.htl!Je. e.lemen. 
tw op BLOSO ongunstig advies uitbrachten 
over de voopgenomen aa~koop v,an. de stad, 
tei-wij1 anderzijd,s in een ander adv'i.es van 
datzel'fide 'BLOSO gesteld wordt dat 'Groot. 
Leuven nie•t;, 1 maár 11 voetba'!'.,yelde)) te w.~i 
nig heeft ! 
De burgemeescer heloof.t: dat d e kwestie van 
het irondpunt, de p.,iirkeërgelegenhei!cl ~n h~è 
voetb~lveld oog zul1en beeprokan worden 
met H·euvelhof. Hij vindt de prijs niet o 
veirdreven,a'b men woe.t dat er gca·cheiden 
f.ietepaden. en groeneche•rmen zut 1en aange 
legd worden, en een veilige toegang tot 
de sehoo:L. 

Nog openbare werken 
en ruimtelijke ordening _ 
Bij de besp,t·eking, van lî'èt •lll'l', St. Gii'liUr.ud111 
kwam van beide fraktieleiders ult de oppo 
sitie veel lof over lret gepreaceerde werk 
door de e'i.;gén « t'4dsd ieps·ten, lol die 11cl\c 
pen Cnnp• wat g,:aa.3 aan zijn men11en :,wl o 
vei:maken, De oppo.11,i,tie loof:t ook hClU kon" 
etrukd.eve wl!rk in du koJ111nLBsi11, IJ·e voo~ 
ziene bouw van ffngezioswonlngen, dn ge 
plande p,a,r,lè.•er- en i1:o,en'f.Qne' 1, do QtHrnl 
ruiaite, de valo11i11111!J.e van d'e l)J.jl;,1 oi'I ,do 
i1111praakaloge1.ijlcheden v66r het openh1111r 
onde11zo.ek.. ff4er 'le,m!IJ. t.li eon J!HA r.ri~t •lll't 
kan gebeuren, en niet wat 7,•l!,l 1111baur11n, 11n 
de e.igena,ara bij de ui-tvoerinJI uun Jll'IH:O 
rol ,pelon, i:ldngt Van Mol,l1U111•U Il~ (IJl ~lin 
dat cte • tad ban eigendQmmen In rl Lil mn1;t1• 
vlng zeker niet zou verkopen, mnn~ r.o mo• 
ge1: !,Jk ui tibre•.Lden om 11ufe~ ter t(I h U) Vllil 
over da bee r.-=n!,ng v.an de 1:-11rr111 n-1111, 
Toch zijn ei. ook noga.t.l..,ve pu11LPn 1 ,1" 
~•••· dat de 111:uu'I. 1,11l 11111,n,,t1111·~ wlilrrl1111 

,1oor do bou11 van .tntolllcuvon, de uitbreL- 
tl ~n~ vnn 11116 imluo tr~ogpblied, de vlllfghel.d 
van de i.n!luu cr, lo (;Loon Ai:coia) ever haru, 
bcdoolinson, het afaLulcen van 2 openbare 
11•Ml•cln ~S luiu,u taant, G)nsbt111.er.iij u trqn t) , 
Movr. Lnuabrechto (VU) on Van Mellaer-t (SP) 
ver1.atton zich t egen de voongenomen hei:in 
r\ltah u~rrg vun hoc ,V•an Arenbargp'Le:Ln, d11t 
door deze herinrichting zeker niet mooier 
wordt. Zij vinden hot een dure zaak, in 
deze tijd vnn i>oupar.cn en ,:Lnhvel/en zeker 
geen pr:i.odteit, Schepen Sprockeels heeft 
zijn best ged"an: de raming van 12 miljoen 
werd 011 6 mil,1 oen ter1!8i'rebt'11ilht, er 1>101:d t 
ge1.orgd voor gi:oenaaoleg en het plein moet 
om va:i.ligheid~redenen dringend gemodernl 
·seerd wo rden , 
De restauratie van het kasteel van Arenberg 
komt teJ: sprake . Van Hellaert mcrkc op da t, 
vela lokalen en eigendommen die door de 
stad aan zeer interessante voorwaarden ter 
be.schikking g_e~ t'eld wox,den aap de unief en 
andere instellingen, er vetwáarloosd bijstaan 
bij l\eërek aan de .meest: elementaire onder 
hpudswerlsen. 

<1,<ne.~ta;t(!Jt ? 

De installatie van centrale vei-warming in 
de Dekenij werd beëindigd op 31 mei '78. 
Tot ,rcen,:ondering van \fan Mel.laei:t moet d,e 
afrekening pas nu goedgekeurd worden, Bo 
vendien he ef t hij vragen over een kontrak 
tuele 'herziening van 250.000 f.r, a:1111.>er 1 
jaar na de prijofferte en meerwerken van 
340.000 fr., samen bijna de helft van de 
oors pronkelijkc aanbes tedÏingsson1. 'Nech v"an 
deze herziening, noch van de meei-werken 
vi1,dt hij in het dossier (alweer 1) een• 
goedkeuring ,v,in kollege of gemeél\t'er,,,1ad - 
wat toch in strijd is met alle voorschrif 
ten. \'an11e1je he,t kollege komi; geen bevre 
digend nntwoord : 1:let Dij lepaard kdj1gt 
dan ook do indruk dat Van Mellnert gelijk 
hoo,; ... 

De aanbesteding van de ve1:bouwiogswe1:ken 
110n de S,t, OeertruL-,abd'.l;j moee wegens 
tijd&nood (Olll'Jille van de toegestane sub 
eidies) dringend goedgekeurd worden. In 
)'let ,do,ssie; (alweer 1) b~Î.jJkt eeh,ter geen 
plan te zitten met maten eo afmetingen. Van 
Mellaert 'lrindt het niet redelijk een der 
ge'l.ijk dos-sier goed te ~.c11ren. Sch·e.pen Cnops 
wijst deze nalatigheid toe aan de ;eer goe?. 
maar· opk zeer traag werkende arcbitekt. 81J 
Heuv.è?holi zou hij 111 l:ang buiten l.i&gen,, zo 
zegt Vedinden. Coops zal de architekt vanaf 
mor11.~nvroeg (dus na de j!Oedkeuring van. de 
aannesteding) niet meer losiaten. en d:i:t tot 
het volledige plan in het dossier zal zitten. 

Ontwikkelingshulp _ 
Ook d.it dossier is (a,llileèr l) or,volledig. Li 
bert (SP) vindt er geen objekt'IZeve ·besél\dj 
ving in van het projekt, maar enkel een aan 
tal exemplaren van het ledentijdschrift van 
de promoverencle vei-eniging (Caracashulpfonds 
Kessel-Lo), Vandezande (VU) heeft tevergeefs 
gezo,cht naar de statuten van deze vereniging, 
de samenscelli~g van de 1:aád van beheer, het 
ministerieel óesluit van erkenning. 
Scbe,pen De Reyeke verdui dei.ijkt dat het niet 
llleen gaat om een mortuarium, maar om een 
huis voor gemeenscha'J)pelij!te doeleinden, een 
~r,o::=wn voor de al]:eralITIIS eetl. liet proj ek t kan 

tl<!. •:oec gevolgd worden in de publikaties 
·Jn het Caracashulpfonds. De schepen en de 
:,,n·,.-,mee!l ter maken zich s te-rk door te zeggen 
d~t a~le --'Creiste stukken weldra in het dos- e 
sier komen. De VU onthoudt zich bij de stem 
rnin·g,, wegêns het onv,!lllccd:icge dossier. De 
SP stemt cegen; zij heeft ook nog princi 
piël.e bezwaren. Zij zou graag dit bedrag 
(.3.S'00.000 fr., toekiennen aan éîiii ef meer 
proj-ekten. die voorkomen op de lijst Vat> 
het N.C ,0 ,S., en die na advies van de Leu 
vense \-ler\groep voor Qntwikkelingssamenwer- 

ng. 

Tijdens het v-cagenuurtje (gelukkig duurt 
dat geen uur, het is al bij twaalven) ~er 
nemen we o, m, da.t een zeke.r,e vercenigin.g Ceil 
Ontiechte de benaming van Stedelijke Advies 
raad voor Welzijnswerk hanbeert. Noch de 
raad, noch diens stacuiren werden door de 
gemeenceraád goedgekeurd. Deze s catuten ziin 
nu Rrakt,i.sch klaar, aldus m.evr. De Rei,cke, 
en zullen op d~ eerst'volgetjde zitting ter 
goedkeuring voo,cgeleg~ worden. 

De dpenbare zitting eindigt met de blijde 
mededeling van raadslid Mathys (CVP) : bij 
i,s v.adeti g.ewin;d\;n en n'Od1ig,tt n],lle raadsleden 
uit op een drii\R in de raadskelders. Ook 
vanwege Ret Dijlepaärd : proficiat 

lto~ lli J,,1,_ii,pllll.t'tl .l~ u(I 011•11flwnko;ijke stads 
krnnc "oor t:roo:u-t,11u:va;I\, Oor.o mass11k1:al\t 
111 (111n wel niet ovurnl vorkclj1;1tïa11r, maar 
h'A-1111~ r.sl<>u1• :l:n v.uti;,;mdB ktil(M011Will~ClS of 
k lo11k1111 : 
,,1i.uv11~ . .~ 
Ma,'1,ga./i.c.tapf.t>.lh ,, ; Cnbniv, J;ochp&e,(:)l ; ~aá«- 
l11111á~l. Ah,è.le.6, t',l1!h4e.4 Oli«t.t 45 ; LodCJ~c.Jltx, 
f,41,114MiCJlm1l 81 J / ~mcA, Boe.klia11dl'1., T,w1<1e.- 
41Ma't 276; (UPM,t'l/111.lt1/1,e,f, 'f.leit~U.t/rltct,t 140; 
Ptvt,14.(Nlll.t 164 1 Boel{h1t1ul~ N'l.l.tak, ye..ia• 
,f~(J,r.4~.t.111~~,, e ) Ki,6611(!. l,C stnc, VM, cvei1-' 
4 élt1lct,t 2D J Nftllllhl.l!..lif../tttl\i(l ; ~011/;.e11,.1.t1wmt , 
• .t 1.aitttJc.lU•, JU.dil rM t.Mn t 210 ; Soke.t.o, 
PJrM 4r-4,tN11t t. ,o~ ; Cl(llili,.1.CJl<è, ~.i e,Ue.- 
1. (MM /20, J IMtH!,l/l,i.l1t, l'eAvWlJUM,Ó\tll.tt 2; 
~~aM ,,c.f.6tllld4, Alt!Jtt4 t.c,il1~n1;.tJt.n,1.t 3 

H1'VfüU,6E 
lle/t.tog1;t'lt44.;t 8 ; G 
tt.i.e✓.'1'.c!'.\I e1t.bp1td, Ge.t.d 
KESSEL-LO 
Jh He.lbeJt.g, KapeU.ek 
~it'Jto.il.X: ; V.le.\~~:te. 
WIJGMAAL 
s.t-H(l(Vt.i,onu,44 . 
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«' e,n tilP.i!soh, 

e s:tad.skern zo '•n 
en bijkomen. Maar 

len blij~t dat dit in 
kt WOEdt doer . name 
atáen enerz ~ af- 
n e.en1, :kl!elicn ":t.:. 

. , ~die ;v:e,i.m:±n w- 
oorail. i,n het 

111~ -ruim.te wli.ll. kreëren vöoz' 
· _ wande1<Sb;a:ten en wiinkeli- 

. Off "'! n • De >to 11le komt i<avoi- 
led n,ikerai: air 

· ek~en . h.,èi 
· 'lllet \Jk -Ji.e' 
h 600~ US 
sa Yoor ni.euwe plaat- 
sen. 
En daal?!' :begint ~e't1: schoen · - 
l~n. Der eiij~e ~li'ojekte 
nor~ . De bea..- 
( _a.ir:q,,' 1i,y,r US,') 1 

ttusà ia.1gheid 
vraMt.ë!ç_en aang'edu-' 
nie't " dan is 
name e"è'n il.lus · 
r<iljeklb L 

h0:1i n) 
bruii<k;t ZiJn. Over, de oorza - 
ter geen woor rieven ~iji;l 
er . 
- · ~ê\lts.e111(1 -r· , :u~<;teJ;" zlll(L- 

e.- ie nog vee,l. 
• . , staa,t he"t hele 

p an 0 _ wei o • - - Losse sch.ro.evep . 
Daarb'icj komt de - 
kee · it ad , 

't.I; -~ er . 
·,s J 

eb' 
l -rijêien oweinig i- t. 

VOO ~sie duidelijk: 
h aossier zijn 

,, \ll'\0'men . 
0 ,,M:jêlen , '111Pe- 
~ - tellen da~ 
he or niet de steen 
d · bun inspannin- 
gen tot nog tl!>e dan l:of . _ De 
veran- 0- e:l.ij igt vo.lledig 

· eflll\ voo.ral ge 
, - ,s isten, , ~e-r.m0e,- 

p •e cveran,t;,,w00r- 

fietikfet,sdenke115, mei't tr~g~p.pen 
0p dergelijke gn -andere zwak.hes in 
a.é aanpa,k van de verkeersp~ob:l!emen 
wil de tw brochure een antwoord 
b!~den. s vert~e~en daar- 
l!i:dij van e a,na.a.oy,se van het 
~ê.r:>Jtee·r,i;.. 1:1eaa • 
µ~l'.ci: .. èrund~, ste111len .ze , bll.ijf't 
d&t p1an bestaande menta- 
liteit van •a~ auto is mijn vrijheid' 
en • de auto tot aan de win:keldeur • . 
îegen het l c0ncept kàn een ge- 
ö.r; aai:t fI i te:iit cht 

, J:-i baa>r ll!a'n 
we.ge , eén • ng va,n 
eikb ~anw n en 
en. Terw~Jl het zijàs 
trák gene.eg is om on-gewenst 
r effektiêf te weren. 
r aa t.onaw ·, en i riehti g zijn 
teeds a -t. 

'Ma'a.cil? voona s . 'énr i c:h- 
·l!cii.~gv,e1:1kee erk met 
00gltleppen tste eeft 
beelwatna __ end . ker 
:n'iet bij tot ~·en verhoging van de 
~o.c;:inm.aliteit . ,Zolan!;J men het ver 
k9'-.eir vanuit he:t 0.9gpunj: van de aue e 
b:lfjj:ft benader,en , moet G!P "1:e l.ange 
i:i,\rnr de zwakke wegggebruli:ker in de 
Verdrukking kernen . 

Diffuus maar radikaal 
,v-er~ee1r op men,,serunac;i.t veriµst een ra 
"<ii&k.aa-1 änclere• ;J;ienadering . v-e·r:trek 
p.\ltlt m0et opn~l:lw worden àe straat 
in ai zijn rijkdom. De straat is van 
'i:edereen , de p.Lssant en de bewoner . 
De straat kol!lbineert twee ~unkties 
qe verkeer.sfuntkie (langsrichting) ,t 
eh de erffuhl$tie (dwarsrichtiRg) . 
fj•lre)r :içt•uisen l;1f;e.e :w.erejld·el;l : de .! d00.r 
gêl'a'JJ:!sle' en cile 'terp1aa.tse' . 
~î~ hpofdstukje~ledt -~ai van verfris 
s'ênde ideëen over verkeer in de stad·. 
D:e gedachtengang leidt als van zelf 
tot de eis voor 'gemengd ve1'keer' : 
bel: diffuus m0iie'.l . 
Ffoe;we:l aJJ:L es wa,t '<<!-a.g, bl i ~:Jo t , s-w:01.1àot 
de .li!:;iif'f,use ben_ad'.e;i;ir,:g veräer •~i tge 
we;11;1<:,t voor de 'Vet-schillende onderde 
len van het verkeerssysteem . Zo 
is er sprake van een ring die ver 
keersafremmenifr is, richtsing binnen 
stad; onts1uitingswegen met begin 
nende erffuMtá.e ; bedierti,flW'ss,tra ten 
meib at;oenemende er,f:fu,nktife ;_ strate))l 
en pLeinen met o'.Vèrheersemde erffunlt 
t,ie . 

B 0r~it t0ege!J!oh 
e gen , d-ile eea. idee ç/; 
h - à,LD..elllaail zou kunnen ·_ 
zien 

Alle da.gen Leuven-kermis ? 
B;al:t .gosé;}'e ideeën n:d;.e-t al!t:L ef 
ve•.1ige.z0.'çÏ;lt hèev:en t~ :i,,i ji:;. st 
een ande-11 enigszins apart tief 1 
het Tueuven-kermis-modeD.. • 
Het ei van Columbus bestaat erin op 
elke weliKdag te d0en'wat sch~j - a~ 
alii.een ka-!'l op v . - 
kerm~s: ie ~o u d 
ni:e,t i•l'l er.Î er ,a . g. 
Konkr--eet ~s d g 0p 
één prineipe : t _ c. 
poorten van de inkonfn._a 
verkeer tu-ssen - ·r en 8u3-0 
•sm . w m011 ens n-iet 
:im k- •ef · t 
-uit ee 
.p.ie he 
keren iR de woonwijke~ opgelost. 
Bij de ve~dere uitw~ng wo~dt het 
natuurlijk -wel iets ~omp1ekseff 
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Maar na äe reeds v en au 
~Qndagen tts ,de ·ni,e - !l.ogan, 
ven-kerm.is :.,waarom . _. •ke d 
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DE FRATSEN VAN 4 DALT'ONS 
GALERIES ANSPACH IN LEUVEN : ONZ ~KER 

woB en de te · ing oMeker en de w~rkvoorwaard~n slechter. 
E , e:en 'F- de . P kerhei.d ,is h'ett tries 
,Ij,' , d'eli'l'ran tr,u d,:in, 'e vakb0,nd,en. van de &,:! 
Be , van Ga sp, !!'Va, . · ven , 

Het wanbeheer van de geb s 
o · eders e Fra 
d u'Ltin acna- 
z i de 1,1an 13 
Ä b»oe n multinat~~- 
n e on . _ exrs, s~nd d·! :"-"-el! 
Da;l,tons génoemd, era.ge nu!lJaJZ- 
den om een &tukje Ame;va,kaans~ ma•7kt 
verovetren. ze h_aalden daaJ:'VOO~ ~:et 

- ; • V 
i:ler d · ,tj 
0a~er · re- - luk.te a 
teko · en. , , 
Zo luririg je. de situati<e dat een g'ezond 

d .. f 'lllet een goede omzet en nonts.'lee 
be 11~~ ' · àte · n het geva-1 van 
bednJ, 1. erge kof\ku-,;- 
de vQed in 

; )1eus n). , I? 
.r.entie .de ,Jlg-i,o 
<hiel! ra 

O 
e h'eb n 

landt, P WUilot s 
hogere bazen, de 
hun ware kant leren 
Een risikovol herstelplan 

• O" ~ndi,k!cl:e ondei:;- 
d'e •gpe~e~;i, " prqmtssen ll'e- 
l:ll'JU:11 • ~e "~to! te o' l 7' 'a ~ptem- ren nee ... '. . ; ' keJutelpla.n. ~an de russeis-e 

• l'::1abank •voorgelegd. (De ondernan- 

delingen worden a~lemaai in Brussel gevoerd, 
want de Galeries is één nat·onaaJ: e~rijf.) 

• a de se s - voo1,- 
d t goe , dan 
,d·e 8• e"n b'e,- 

, ci'ëi.e 1(0.a. 
· ng van · 011n ,doo-r 

rdt voo~ 800 à 900 men 
igen.de.. tewv.i.k!>.te.Ulng ge.zoch c . 200 
zouden aldan verhuizen naar een 

11 Con$0nam11,,_ (8 o,e,d:imgs- 
i,s Di,ll~ll'fa'e (,een DelJ- 
ilon) , . P@h· naa,:, .· ke 111er- 

ten, -250 op brugpensioen, en ca. 150 
i-n e-en teweJ;ks telllit;1_gscel ter opvulli.ng ·van 
bijkomende joba tn de sekcor grootwarenhui 
zen,, Maa'l1 met w.e,11èe garanties ? We zullen 
voo11 deze la · n:s en n d·a t er 
lllÎt de to·en~. ,tomat• n de~e 
s',ekil;o:11 ,i\Qg 'o,,ë> erk,p dj·ko.men,,.,. 

Gateries ..\nspach in Leuven 
De situatie in Leuven is als volgt, 0p 
1 oktober is de v0edingsafde1ing van de 
Gal!eril~s ove11,gégl!,:an n'\ar l:.o,wis J)'~l!~a:iize, 
lileze n1.é11we ui,ti:bate1 ,neemt ,d.e h11filtl'l,9e 2$ 
pèison_ee'l.sleaen ,11an d'e k.e'l.derv-elidie,pin~ 
aj.'lemaal over. maar laat hen i,,ei een :f.oeît.6- 
lfeJlliwli/ eJt.uig slikken : naar verl,uidt zou 

5 

deze voor halftime-werkers wel eens tus·s.en 
de 2J· 000 f. . kunnen 1·iggenl 
:\!0or ere ;v.er · · ,en, be • • 
s taa • me._nt no :,ras,e 
derh ~ ziJ n ne Om al, 
d;efsta'llell' te vermind len j,n- 
lijk binnetkort alle k aar 
gangen ve,t"plaatst word • et an 
:van de · daarenteg~n staa,t dat ae 
1:te11,ven g rdw,Un-t 1, en d'B:t et ee-p ,zaak f<::0n.fo.rama 
in de r euwe a,Jideli-ng 
zai da . e n e, er1nemen, maa'I; 
niet iedet.°<een en niet zonde11 wat loónsve= 
mindering ••• 

W0,r~e~ .; g~bro Willo't 
ong!i!M0èil · e1-ate 
Maar di.t is nog niet all.,es. Zo w9rdt ei: 
nogal te koo}l;,geiopen met een idee. van de 
syndi,kale ;pnderhandelaars, dat hierop neer- ·'· 
komt dat het personeel l@O miljoen bijeen 
zou spm;en ,;;im h.et dan mits enkel.e voo-i:;waar 
den :iln he'!! b-~drij.f te s•teppen, We v1mien 
dns w-e~ a-lr a-li cl:e~.e nieuw:e vorm vt1n k,11eaé;ir.e, 
ve se!ierltei'd w,el o.pgHt. •tèïwiJiJ. ae 4 :Eran- 
se broeder-schurken - de hoofdrolspeler$ in 
deze soci'aile müdaad - o.ng_emoeid worden ge- 

. laten. Moe~~ niet op de eerste plaats ge 
probeera wor~en de 1,2 miljard, die zîä ge 
,:,ui,sloos a{iu de ~assen 0nt'~uta,eiJ.den, - eJ: 
gehee!L -Pf ,ge!l;.eeliUe'la:Jilc wee,: 4m te J<i,ri;j':gen 1 
<Jl,ni!.se al<t~é. -rond dit punt zou de zoveelste 
uiting van soberheid van de kant van de wer 
kende mensen wis en ze'\ter onnodig maklfu. , • 0 
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DE PERIODE TUSSEN ·DE WERELDOORLOGEN (l) 
Wat oftiieiële politiek 
He,t f · e zie · iië eig~n.- 
lJ!,i.j k · an da i;e Euro1>ese. 
J.áode. , ui osl onalis een, 
misn, ,ae,xss eede inc-el- 
lect e!J.ij vrij vlug 
n~ d oorl s-t e fascis- 
Gisc were van het kapi- 
tali · , en e onmacht (onwil?) 
,ian ä" de m hieraan 
tie v de me ook b i.j 
ons sab ,uit de 
krin iddens tan . aar ij !!;wam 
ook de het feit dllt de bu11geri_j 
(katolieke en liberale) in het fascisme 
geen bedLei.ging van haar baj,angen zag en 
dat vjecisme van de sociaal-de- 
mok s een e:r:J!SJ: ige b.i,nde'L'paal 
be ttot sttand komen van een 
M.1 :i:s·cb. fa;<>n1vLn de krisi~- 
1/î, -i,egen àe ;'f!asd,s•tische 
g,r d de laind in de zeilen 
en ·delijke gestalte.Voor 
Vl at VERDRfAs:OFVerenigde 
Di:e Sg:Lid~i,rt'en~ en het 
V, N · onaa,ll Vèrbond) . RE>! met 
1ei as · het gan- 
se d' ei.ding 
"'an, e'\!e'l1 -pw,rle- 
men ti;rs c. s•,truk- 
i;ui,e zimo roep 
eni.gz'hns ;v, ge, ijke 11.M.O. 
Hèt 1s partij i.m 1933 ·,doo11 Staf 
De C rich n al tie met 
een d Jiascis c :logie. 
Het . , .. , mi · wijden 
oye er. 
De ,i<tt 
,zg · h'"et 
an ncg : 

hec raci:sme(bi.jv.anti-semitisme) ,het: volks 
nationalisme (bijv. verhcedijking van de 
eigen , · oritei t:) en auror.i ta,ri11me 
1(~:l,j,v, ókturee,rd <!>p ,he't '1leide,r,s- 
pri:nci .aal-economisch gebied 
is hec , e e verdediger van het ~róóc- 
kapit:aaL,waardoor hel dim o<:>1-. v·áj .,, ~ 
financieel gesteund wordt,cu een ~,; i..r.c van 
alle vo--rmen van synd-tlt ).-!Î.·L~. 
Ook in ons Land h"'•bb1.:r• th• .._~c:.~.:~:-cisc:11 :1Jr- 
tijen niet alleen gept"ii..;1:r.:Yci van .Jt-. , ._, 
nocu s'che rkrisis, ma~t nok ..t..-'.Ju ~~ tsrt":1it~:1 , L-t::• 
en de cor,Fup~ie van de bc,r,g":r;l:ijk;, u<•.inPkTil" 
ti:e.Uiceraa,cd ,ga.f het succes van Mus;vli.ni, 
llitler en consoorten de .fascis·cen in ons 
land wind in de zeilen.De sceun uit ltalië 
en Duicsland aan Rex en VHV was trouwens 
niet alleen van propagandistiscbe aard, 
maar drukte. zicb ook uit in ruime financiële 
hulp.Die alles leidde er toe dat bij,v. bij 
de r,a111lementsa;v.e,rkiezingen van 19'36 het VNV 
1·6 en Rex 21' z.ece1a <1• /1<,>. K~""" h~hr.vl,fron 
(op een totaal van 202) .üa t. wi.Js1:. .;,r "~ 
dat nee .fascisme op dat ogenblik in ons 
land een bepaalde basis <>nder ~e massa had 
verwonten.Nie.t alleen sloten °Rex en VNV 
een alliantie ter regeling zog.ezegd van de 
gemee.nschapsp.roblemen in het laIJd,maar ook. 
een 'dem6kratische'pa:rtij • e KVV. 
(Katholhke Vlaamse Volksp pte aan 

,met het VNV.i:Yp 19 j'uU 193 e Leuven 
"het cong-res der Vlaamse o • . ati.e" ge- 
houden met vertegenwoordigers van het VNV 
en de KVV,Dit leidde later tot een akkoord 
dat voor de XVII mede door vader Eyskens 
werd ondertekend. 
M11ar ook o.nd:er d'e l:.euvens · wis een 
lli!!><; en' v · dl! 
1g~/1ieenli ng~ a'lllden 

, ·d.e ,Jl:a·to tiet U?)ek'te 
meel!der ermaaL eze 
partiJ oo op Il aatseli.j opzag 
tegen samenwerking met hts. 
Want noch met de libeiralen of sociaHsten 
werd een bes'tuuraakkoo rd es-l o te aar wel 
m .• W r zitting 

'9 enen 
o w~- 

en de 
nieuw , hoge 
ovezh; . nieuwe 
stadsb !lij,ke · · it dat 
be·t COC ' : 1•939 a kon:iJng 
.de niell! e b,ur noemde. 
A11n wel: sehe u1e1e ber 
w,imd op i>s s t edli,g 
ge~Üus l\e,t BWP geen, 
toela,ti !Î.n d penbane 
omhalin ten· ;voorde.'le van de 
Spaanse ep ~.e1nen. 
Na dLt kor't overzicht van de partijpolitieke 
verh · · euven v.l!ak v6'8r de 2de 
We1ïe é tt i:n tel'.'es itan:t om eens na 
te g i'I de Leuv,ens,e a'!1beidersl:ier 
we,g~ : i/:an,' béct i:l!!l:eisme l\eeslic 
ervaren . zij e1:1 zi:óh teg/en Yenieerde. 
!let Dijlepaa~ ging hi.ero:ver il''raten me,t 
Louis Van '8l!uss·el,die het van in de Leuvense 
socialistisáhe jonge?)enbeweging aQiemaal 
heeft zien aankomen. 
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Hoe het begon 
~iiilll~î!!rn~in= Hoe ~orden j~lli~(d .w. z. 

·militanten van, ije a,r&e1dersbeweg}mg) 1.n Leu 
ven me,t het; fasbiis·me geconfron,treèr,d·? 

!Jg~i!l.~l~~~:_fillggt!: De eer~'ce fäsCÎ!s ti 
sche bende die ie Leuven publiih< optrad 
was het "Légion na tional", een prive-mi li tie 
waarvan de stichting in Luik was gebeurd 
door een zeRere. lloornaert.Zij op.ereerden al 
tijd volgens lïetzelfde scen~o: e~n .me~ 
ting gecombineerd 111et een dehlee' in, unll 
.form door de s,t,l(d. Ze hadden aaruian aan de 
universiteit ~n bij de burg enl,igk_ 
niet bij het Leuvense "vo lk' ovoka.tn es 
werden steeds door de milit · n de ar- 
beidersbeweging .met tegenbe beant- 
woord.Bij één van die ~elle ~t Tro- 
yens (die onder de oorlog i zou 
terecht kome na ~ aa\ 
sek,reta,ri& v ·geme heit 
ABVV werd~ euve !?- 
houden en voor et ez•i t v t 
6 maanden hech1:enis veroord . r ons 
andermaal een bewijs aan wiens kant het 
gerecht s cond ! ! ! 

.D • .P: Als we bett goed be ·· ren ae ja- 
i!~;;-" de:rti te c met de 
fasc\Îs·ten, li o werd1 be- 
s le·cM .l<!a · l-e,u ve,r\l,ell:i(en? 

LVB,: '.Lk zal. mij tot een paar 11ooroeelclen be 
~;ken. Voo~ een Verdinaso-mee~ing bad Van 
Severen zijn stoottroepen per kamiou naar 
Leuven la ogen.In de V aat ter 
hoogte va -dige gebo Artois 
on tde% t erp, ka- 
m:i!q,ns. be leen 
ve'lls ch · gen· t heyt 
'i1'g•r!Î.j !i/ee, k 
maakte. . . . ens in 
café den Bareel_ aan de Vaart , e aan- 
gekondi · ' niet ~oorgaan da11r wij 
met een ascisten de zaal be- 
zetten s ruim in de minder- 
heid an in, , · , · . af- 
gedv, g:lïit,ik eJ.aen 
i:s h J.ö e!lik che 
betogi g een ,be , . , ,t voor 
onze eigen lo'klaien ve~zekerden..Be Rode Val 
ken hadden tro~ens aan hun unif'orm een 
schouderriem toegevoegd die bij reilen als 
wapen di ens,t kon doen zonde-r dat men dl! t 
als 'verbo·den- wapendracht' kon bescho11w1m. 

D:e ltJellMen'S:e' a•nti"fascistce:n 
2"f ,,we!Lke g,roepen van de •Leuvens'e a,rbeidäts- 
4>eweging stonden yoorai vooraan ~n de prak- 
tische strincL _tegen het fasèisme1 

~:Laat er llll!j êerst nog eens op wijzen 
aat het verzet tegen het fasclsme uitslui 
tend uitging ian de socialisti$che en kom 
~u~sti~cfie p,w~g~ng.~anolie'ken en 1ibora~ 
aen hebbel). dll>a•r ,v'&8r; de oo,Ji1og nooit ,w11t 
te.gen g_eda:a,n. lntegendeel, de &VV(-Katholiek.e, 
Vlaamse Volkspa,rtij~met vadex Eyskens sloot 
ze1fs met 1het VNV wat wij 'bat monsterver 
bond' noemden af.Rex en VNV hadden veel aan 
hang aan de universiteit en ~der de Leuven• 



sa mJ.ddenstand.fie liu"GgeTij stelde het .zo 
voor._ ~a~ onze bevolking moe,st kiezen tussen 
B•rl~~~ en Mosko atuurlijk betekende 
dat Zl.J zel ozen. 
Nu qnze voo ijdgroepe 

laats de 
e Kollll!lun 

Il waren z 
• kringen.p 

. :Tonge Woc~t) en de 
An.ti,-~01:logs,1 et ik nog de MAV 
(•Militie Arb SVet:WeeT) VC'l"meldén 
waaTVan mijn vacler commandant voor Le~ven 
vu.De HAV bestond voc ral uit werknemers 
van de social~stische vakbond en coöpuatieve. 
Deze groep ontbond ~ich.zelf toen de oeTueh- 
1!,~ wet op de prive-mLli ties werd ui tgevaar- 
di~1:A!l waTe officiee · 
de vakbond g ft he 
kast i-<n >Leuv 09r d 
'liàjte strijd en ko . n 
~e$en ,h_et fas na elke oproep tot 
be&ogen en a uit van de vakbond. 

De ideologische strijd 
D.P: Wat deden jullie nog buiten "harde 
~'tie11

~ 

!,;~: liet is · · ·o dat örtaë strijd 
teg(\j:l het beperkte to& s·traa tr- 
geweld <i:n b eerden ook een sae rke 
ideologisch werden niet alleen 
tal\ozc ant~-fa cis rscne brochures en boe 
k~n uitgegeven en ve't"spreid,die bijv. de 
tqestand in Italië en Duitsland ontleedden, 
~ar er werden ook in de Proletaar talrijke 
antl-fasciscische ayonden gehouden die bijv. 
~a 1933 opgeluisterd werden met het optte~ 
den van ui tgew · · · e kameraden,. De so.- 
eialis tisch Exelsior heeft b:ijv. 
tientallen in volkshuizen 
gegeven '?.a hreveo t)oo'r .ê~h 
van haa,r le steen. Het stuk 
heette "Hoge e Lda over de arbe.i- 
d<jrss trijd i k die in 1934 bloe- 
dig werd gesmoord.Ik heb in dat stuk ook 
au:eeespeeld samen met nog andere Rode Valke 
1),_p: We mogen dus besluiten dat de Leuvense 
;Tbeiders zeer sterk gemotiveerd waren in 
hun strijd tegen !re·t fascisme? 
Jàfä: Zonde11 twij~él en ''!!.aar zijn vo ldoei;idi} 
°fëëienen voor. In J.:euye:n v-i:elen i.n ·t.902 d·è 
mees);e- slachtoffe-r-s., in de stli'ijd voer he,t 
algemeen stemrecht.Die ervaring heeft lang 
de strijdbaarheiá van onze militanten beïn 
vloed.DaarbLj kwam dan dat de Leuvense ar 
beiders vrij vijandig stonden tegenover de 
toenmalige studencen,die bijna uitsluitend 
uit de katolieke burgerij kwamen.Wanneer 
dan in de jaren dertig de universicei~ een 
b~i;,Î:ion van VNV en Rex w-e,rd,heeft dat onze 
men~en alleen maar in hun o.vertuiging ger 
sÇ,el'kt.0ok he,t 'nee rs Laen door ~en:echt~':· 
kJE/rikaal Do1ffusS van de ·arbe1d~rsstn.Jd 
io Oostenrijk en de tèrechtstell1ng van de 
;J.eiders van de soèialis ti sche Schützbund 
in 1934 droeg in dezelfde zin bij tot ons 
verzet tegen het fascisme.En natuurlijk de 
success-en van he s internationaal fascism~ 
met Musso.lini,Hit1-er en later Franco garen 
voor ons de zoveelste bewijzen van het ge 
vaa'r dat ook voor ons van het fascisme uit 
gi:{lg, Tussen 'haakj,es"als ik du~ spreek- over 
''onze" ,militanten dan l'>edoel ik zowe1 so 
e'ia~i,s ~is'cl\è a-1$ k0mmu1;is t i.sche ,Wanct aan de 
bas-is bestond tussen die twee een perfek!te 
sametl\,lerki,ng. Daarvan het" , vo 1 p;ende voorbeeld: 
in 1936 had te Le~ven het nationale samen 
smeltingscongres van de Kommunistische Jeugd 
en de SJW plaats. 

D.P: Hoe reageerde de leiding van de BW!' 
(:Selgische We~1iédan_puti:!))op deze samen 
werlc,;ii;ig? 
LVB.'· !fa tu1,prl'ij:k •Stond de leiding daar nega 
~J:;i eegenoverAlo w,l.~é:n bijv. de lfommun'i,~ ten· 
officieel uit die vaklionèl gesl0te~!m,iar in 
de praktische strijd op plaatsehJ~ vl,~"k. 
kon men de samenwerking aan de_b~s1s ru.et 
bel,; teen. T-rou,,entl binnen de le1d1-ng van 'ile 
s.gcialisren op nationaal vl~k 1-'a~ men h1rc 
zelf nie, eens over de houding die men y,_ 
gfnover het fás&isme moest aannemen:Spaak 
en •De Man wa-ren bi.j,v. voor de erkenn,1.ng van. 
liet Spaanse ~raneei,,egime,Vanderve1de was 
daar te:g'en. 

De gewapende sbiijd 
D.P: Dus naa-r=te het succes van het weJeld 
fa;cisme toenam verdiepten zich ook jullie 
inzichten omtrent qe strijd die er tegen 
moest gevoera worden? 

LVB: Juist! Wij jongeren van de Roile Valken 
;;;- de Kommunistische Jeugd kwamen tot. de 
vas ec overcuigin'g dat wc het fascisme eens 
met ~c wapens zouden moeten bestrijden.Dat 
besef werd nog versterkt na de komst in 
Leuven l linkse jongeren uit 
Oui ts 1 onder leifil,ing vat\ 
~-ritz n ons politi'ek h~:el wat 
gescno apens Ie.rén o·mgaa,n. 
D .•. P: Waar kwamen jutlie wapens toen vandaan? .. , 
LVB:We kochten ale klandestien van onze 
o;;;tse vr~enden.Waar zij ze vandaan haalden, 
hebben wij nooit geweten.Zo betaalden lile 
bijv.voor een revolver l35fr.en voor een 
Duits cor Logsgevee r 250fr. Vei;der hadden we 
nog enkel e gewere,;i ui, L 14-18 die dooz mili 
tanten in de lste Wereldoorlog waren achter 
gehoudè}~- 
T), P: i>:n waar oefenden jullie en yanwa•aJ:' 
k:~m het geld? 
~Jrn: Dat was een ander probleem.We begonnen 
met het geweer in de zaal van de Proletaar 
te oefenen.Maar ~at maakte zoveel lawaai 
dat we ruzie met de portier kregen.Dan wer 
dep de oefeningen gehouden op afgelegen 
plekken tijdens de Rode Valkenkamp~n.Ons 
wapenbe.zLt is altijd strikt geheim gebl even, 
Er zijn in dat opzicht nooit lekken geweest. 
Onie 1-/<ljlens waren vers top ti in de s ehouw van 
de fabriek Vande.r Elst aan d,:, Vaan. 
Nu wat het geld betreft,wij spaanden og alle 
mogelijke manieren om die toendertijd toch 
niet onbelangrijke sommen t.e kunnen ae t a Len , 
Zo hadden wij bijv. in het va rkens s c.raa e j e 
(aClasblazerijstraàt) een vnerbalcluh gr 
stichc.etk lid moest 5fr.pcr week betalen. 
We hebben echter nooit een voe tb a l gekocht, 
maar wel wagens. 

_, '1.\ 
• çr,.'Q/'"'! 

\ ~~qj. 

O.P: Om te eindigen moeten we nog het pro 
bÎ;em van de Spaanse Burgeroodog(l936-39) 
aansnijden.Hoe kw.am dit drama bij de Leu 
vense anti-fascisten over? 
LVB: De gebeurceni ssen in Spanje zecten ons 
ërtoe aan om andermaal tot ak tá es ove.r te 
gaan.Er we,den tal-rijke feesten,cu.itur.ele 
avdnden,o-inhalingen errz , ,ieor11ani>seerd ten 
voordele van de Republikeinen (~anti-fas 
cisten) in Spanje.Ook de vakbond heeft 
veel geld voor wapens,materiaal enz.g~ge 
vcn.Verder zijn er talrijke Spaanse vluch 
telingen(aUeen kinderen) in Leuvense ar 
beidersgezinnen opgcnomen.Versehillen9e 
socialisti~che en kommunistisch~ militanten 
namen diens.t in de tntei;nacionale Brigades 
en trokken naar het Spaanse front,zc;,als 
bijv. de kamecaden Smeye rs ,Omloop ,F.ra-ncle 
monc en llut,t·e.mans. Be-r$'t.!lenoemde sneuve'i:de 
in Maddä,Geo-cges Oml:oop en Sozc.f Putt·e 
mans werden zwaar gewond.Daarbuiten ~amen 
bijna ai onze Duitse vrienden die hier in 
Leuven verbleven dienst in de Interna~io 
nale .Brigades .\.lanneer ik zeg "bijna aîle 
maat" bete.kent dat dat sommige Duitse emi- 
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grantefi d0or geen dienst te nemen zichzelf 
ontmaskerdeQ a,ls lid van de Na1>i-spionage 
dienst ~e Abwehr en de Gestapo.ie wa~en 
samen met de politieke vluchtelingen uit 
gezonden om de anti-fascistische oxganisa 
ties te :j,,nf:Ll rre ren , 
Onze Uui (se medes tandees die de Spaanse 
llui::g;è,-I;o.,€1J:l'o,g overlee:f;<;len :üj,n na het eind,e, 
ei:va;{l doq.l' de Franse regering· i.n,. k:a,mpen ge 
s token; zodat; ze enkele jaren late11 na de 
bezetting van Frankrijk tenslotte toch in 
handen der Nazis vielen. 
Voor de meeste Leuvense anti-fascisten kwam 
dan in 1938 de mobilisatie.Door i-n het leger 
ingelijfd te worden,verloren wij elkaar 
cnigzins uit het oog.De meesten van ons 
zouden e Ikaa r tezugvi.nden in het verzet tij 
dens de bezetting. 
l:>,i.!1: Ben allerlaatste vraag: welke ovene err 
koiiisten zie je in de hui d i ge situatie en 
die der jaren dertig1 

~V~: Er zijn veel onheilspellende gelijke- 
1'- . . . . n~ssen.Zo is er opn~euw een diepe economi- 
sche krisis,een sterke verrechtsing van de 
politiek,een fel opgedreven bewapening enz. 
Opnieuw is er de druk op de Sovjet-Unie 
vanwege het kapitalistisch b IokVl ak v6ór 
de 2de Wer-el.êloodog trachtte de Soyjet-Unie 
de iiazi~(:l:).'e;,iging enigzins op te v,~ngen do()t\ 
zijn gre,ni..en vooruit ce s-chui ven in ·Pol an•, 
Finland., 'Bessarabië, de Baltische s.tate.n. 
Vandaag gebeurt iets vergelijkbaars in Af 
ghanistan.In deze hedendaagse agressie-en 
provokatiepolitiek hebben de Verenigde 
Staten zich blijkbaar de ,ol toebedeeld 
v6n ~azi-Duitsland vóór de oorlog. ne ar 
beidersbeweging zal zich naar mijn mening 
totaal ooecen inzercco om een nieuwe kata- 
strofe~~ voorkomen. □
Louis Van Brussel werd op het einde van de 
lste Wereldoo..-log geboren in de arbeiders 
wijk van het zgn. "Varkensstraat-je" ,_dit is 
het gebied tussen de Keizersber.g en het 
kanaal Leuven-Mechelen. Van jongs af stond 
hij in de soeia1.istische arbeidersbewe.ging. 
Al<tief van bij het: begin in de ".trijd tege.n 
hèt opkomend fascisme. -d.ch-tte bij reeds 
vcl6r de cro-rlo-g een geW/lpen9ë ve),zetsgroep 
op.1'/lt de rsYdaagsa ve1dtochtel9Z.0) ont 
vluéhtt:e hij de krijgsgevangenschap en orga 
n'iseerde na zijn terugkeer te Leuven láin de 
klandestiene gewapende weerstand én de klan 
desciene Socialistische Partij.Commandant 
van het Leuvens Partizanenkorps sinds einde 
194 2 werd hij tens lo cte sek ccor-commandan t 
voor heel Vlaams België.In 1943 trad hij 
toe tot de illegale Kommunistische Partij. 
Later werd hij benoemd tót Natioqale Staf 
che( en e;nk.ele weken 116ór de be·v-rijdi_ng 
tot nationaal comma.ndq.nt van _g:e ·gpel:'aties. 
Van 19~5 tot J 954 i.s hij aktief als v,rij- 
ges celde va,n de K.P.8. Hij werd tweemaal 
verkoz.en als lid van het centr.aal comitee 
van deze partij en was bovendien achter 
eenvolgens sekretaris der federatie Leu 
ven,propaganda-sekrctaris der federatie 
~rabant,,;edacteur bij de ~ode Vaan.Vanaf 
1954 is hij markthandelaar en blijft hij 
verder funkties vervullen in de schoot van 
de K.~.ll.afdeling l..euven,van de federatie, 
van de 'll_at1onale en &ewes ~elii~e l,ei.ding, 
van het 0n~fha:nkei.ijkheidsfront(=giawezen 
leden van het ve,::ze.t). 0 

V ol'.gende afle-v.eriing , 
Tijdens de beze~ing 
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·· . P~OPULIEiRENHO'.F: 
VOOR WELGESTELDE 

NEERDEN? 
jaar lange 8 utjd van 1het :buurtko1'.1itee. !ter Els t-'terbank ( z:Le 

d • n~ nr 9) werd de service-res~dentie toch gebouwd. Ln ver- aar • Jg ,., • . · · · o 
de tijdschriften en kr,auten vim~t men.al de n7e,uwste :ub11;-e1~~~t: J .~ze 
soms een hialie pa,gina, m'et een tJJtte::It dl:e moet ll'flcS]a1an, • Elugr ~e;6 
deltde. te.e.tUJd, (de b'<ÛjM00JI1lïee,l:d, ~pack 11:an 9 <se•p1tt, 11/N) 
mijn werlt k~~ ~k dikwti.j!J.is in kdnfàil~;t ,me•t ouaet,éu en, {l,eèr i:k. .•hun si1t~a 

wat kennen. Vanuit die heek ,wil ik enll"..elLe kril!ii.eken spuien op .d it presuge 
jëkt. 

Op de eersue pla •t men in de reltla- 
me voor àe resid ig gebruik van een 
nie ti-g-pJ;u ie 
nu j e stait - 
g5' ' :te. 
he:e. . p;!Lo bt , e. ·om- 
:t/1. . . e.{i'~.:jä:._ 4chVLp guit'e.&l. Me.n 
,u, mh v®k ni.e,t :te.n V'O.U.e. bemu:t va.n de. 
moe.Ukjf?:h!!,dl!.)1 dle. Jti.i,ecl!.)1 uwme.e;i, a.kti.e.ve. 
peJtil>ol'l . h · j ·-ow gaan., he:tz.9 . 
op e. hun beJtoe.p~~ltti.v~- 
,t e. n,, lielt'f'lj pto;/f:.5, cee. 

:6 
Al - se vast- 
ge ob orde • ·- 
ce r aange o .e.n. Is e e ran oord 
de be te isolre:t'èfi in app - 
b Iokkèn ? Acl~ l;>ou · a ts•- 
biokket1 lrectt socta· eg 
van de bejaal!den s be- 
jaarden et1 de men om eze 
bejaalf<!e:àfil:a:ts wo dan _ lant 
aan de ïrand 'van een wi ,k, o 4 km van het 
sfadsc • men hen af van d'e ak- 
~iev,e n hun 
moge,f · • k c!<!a1: 
geen ,n ~uim 
voo'r~á, e dent 
schappéli . .jke aa'l,o pann k- 
ken. Dit ve11hoogt 'j h J;:n 
dat cetwijl de wij nog . ch- 
ten op e1oofde, w~jkceti,b:um da<t ;,:eu te- 
gemoet aan een lie'.Ê!!l!e ncod, 

Op de 'l;Weede plaats valt het mij op dat de 
prijzen.VIU\ kost en inwoon voo11 een kleine 
mindéi:h~d van welstellende bejaarden be 
taalbaar zal zijn. Alleen v.OO11 de diensten 
vraagt men 20. soo :ffr. VcO0.t' é@n pet1so.on l 
Deze dt'êtl.l!t is lferp,lich,t, ,na•ast de huut1 of 
aailkó'op_ van het app11cr,tement. De bonwpr'olilO- 

mi:kken Wl'i:.l degeHJk op een hogeltei 
, en m'.áll,en e1< ze•~Jis a,1iu.s,:i,e ,G,!l Ln bun 
ent,les. He,t gevol,g i.s dan ook d1a·t men 

sen uit een b;reä:e omgeving hiet1op afkomen. 
in december '76 werden er door een werkgroep 
van studenten soc~ale pedagog~ek (KUL) 53 
· iews aifgenomen van de inweners van 

Ls t-Terb<! en vraag ging over qe 
arde,nllllpar ben. li)e b.e',lirlldi<llf;lell' op 
v];'allg ;l,u: · ·1dus : m~et gan de \1elft 

dg onderv (30) st·onden negatief 
· . rv.er het van bej•aai,denapparte- 

• terwii ·ll>l.nder dan een de;de ( 15) 
sitief tegenover stonden . 

. ~ns.t indien met midig 
ilk 'Vermoed dat, mede deer de \foge prij.zen, 
een heel bepaal'de groep zich r.nl ta ten drop 
pen. in die omteving. Vanuit het oogpunt van 
een evenwichtige bevolkingsopbouw is de san 
ta:rekking van deze groep in Grooc-Leuvcn - 
waar e,: reeds relatief meer bejaurd"n wonen 
d:11,n elde.rs ~ oh$e,~~nt\,t. , 
Lk hel me dus liever it1 d,~ schoenen van 
cle Leuvense bej aacda . Nu weten onze boleicb; 
mensen ongetwijfeld dat er een behoe(te be 
s eaa t aan aangepaste woningen voor b("jna1· 
den. De initiatiefnemers van de s er vi.ce re 
sidentie hebben vo.oral zakelijke belangen 
bij de bouw van ·se-rviceflat. ~~j, zij,n wel 
min of meer op de hOGS,t<? ·,., 11onî. ngma,rRt 
o;p diit gebied\, maar nebbe geheei and'ez e. 
,zerall,twqordei:i.!i l<aei:d dan it:a_dsbes t uux, 
dat ii.ns,taat vooz een gunstig bejaardenwel 
zijn in het algemeen, Vele bejaarden die ik 
ken zouden beter gediend z.ij,n ~t ei.gen aan 

e 1foningen. Zo kunnen ze z~ la1,g mo 
bHjlièil. w:onen in liun verttr9uwde ém- 

dat een uitbreiding en verbetering 
van'de 'extra-ma=le' zorg meei, ten goede 
~ou• komen aan de bejaarden. Hiermee bedoel 
i estaande diensten •uisverple- 

ling yan wa tijden, de 
' en a;li-n,ms,ys,t .di,11~ er 

, s 'tngen gebou en, \/lorden 
o I'he.r deze tsen tussen 

d · gen, niét tê Veraf van win,- 
. , pen •r Ve).'V9el1, e.d. Be'n inspraak.- 

r · · · · e · es de be- 
' t r · ,; ze- 
"' ,t -t de 

an id gaan 
, sam rclen- 

enve · , in 't 
e. Dït ZGu ik een stap vinden in. de 

ing van een b·elei.d voor het we1z:i:.jn · varr 
9udei::en, eerde.!! \fan de go~dll,è~t1îng, van e:én 
bouw,p.1:an bes·Mm_d voer el)ke)!g ge~9,ftl\neeJ:tde 
benaard·en, 

~ - --..,;;: 
Leu.v.w ltVu11.U . V(Unpe.n.de. .u.1taf.:e.n me.:t ho.tdog.1> 
en cli.kbilf.v1 ( jaa1una.11.k.t voo,'I. paarcden en 
vee.) 

M:i,a 0 

CI/U.ty et&~ de.eli: 
da:t de. :(Ià_q_gp,g1>:f1/IÁ,J 

et. liun11en î®lg'ep,ati:t 
de. benwr.e.,:zj.j.ll en 
• en van ~ aoUM 

zett WOJuWt .ui 
• e.nód.igd zlc.h 

Ve/tg,~$eil 06 
· oll.kuXt b~~ 
1 .s l.a#iJ:11 é.lw.nó- 

' 
1 , 

r1,oa -fEIU:lf'.-1Hf.t 1111dif lfAIA'Y lU.tF. MCTfAlltf MAJA ltl(A 111' Dl Ll\lrtlis~ '1111•11• 1MQ~1,11 _ 

~~~a&.~iio, 
O!ilftlfl&.I.JH ~l'"I VIJi' 

._ Ui "• nut.,, ,. ~••• t, lot~&) •• AAL~ 
ka 

c.,.c. i:.in. .. , 
····••w. .u 

"f•1nu VILL't (tÁt.S ""'"'' !è1 """· 

PrH,tu ••r ,'J.uuoifl , _. _ _,.fl " 1.t, •dllf11 1 no tr-. 
J .. _.,~• , ll4 lt, 
"Me N"°" • Uo ,..-. 

o,. \'fit .Of' :f'U IM1!o f!~e\_Nof l1lltl ll•lll Il • 1 r,41111,., 1~_1r1 ionn:,·,.o ,-,-;,. 1 
l•o!- 1~• 1'<'11,,_.,,11" 11lu1wn"1t 111 
..., .. ,."",. 1 

~.' • r-~ .. 

Moo-le q_-eM~l'l, dal'tk zJl • de. zon ? • 
l\<!.e., ÏOJV1eko.U.e.h,to11, '.1 ja ( W,l , ~111V1C!.ll.g,<.1!., 
dewr. M.!il e.n l!Jen.k911.~e;p Zrln'•"'e.Jgm • open 

~vrw. Te.ehnol.og.C:e) 
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~lt. P.'-' '4./1,J~IJ.JJJl.~ll/,U.'4/I~ 
, nationale infoTinatiè- en ideeënbaurs op r 1 

zondag 11, oktober, waar het startschl>t ge- ' 
geven werd voor de nationalie we.ha.käe; ; ~- 
. nationale aktiedag op 21 november '81 : -~ 
" .ltt6o~e- en .uu;p114D.kgali.an.ti.u hi he.:t N 

' 011-áue1tp van de Mw.we geme.elttwe:t "'; ~ 
. nieuwsbrief Ve. We.h/Wt. : veer~~end~a~!I _ko~-:- ~ 
t"aktb:lad voor en over plaatsell.Jke 1.ru,t.i:at,,.,e- ··~, 
;ven ,; 
• 

11 11:~che. .6ta/t.:tilagen ": kultu'l'.e·l,ii,"ra~ 
n,... 1 

11.ofl;tah.:tda.gen. "half '8'2 ; , 
n ,het a tads en li,ege•).eiding, yan plcaaits,g- • . 

e1: d voJun;i,ngio.anbod. ,,, c,rt ,, 
z. 1111m1na' s, ~ro,te~ t~-.d,acf{,r,ili~ 
id , ~ ne" 
B naar infQJ;ii\;itîe en Be 

n ,en, die's meer !(an' u 
· (op alle uren , 

. u, e), per ad11ês r.· ., 
nnrt.rwn70

_in( ~' el (02/241•8833). e a e- !'s.: 
,... · · bestààt. .F' 

.. · · e voor het verkieziÎ:n1~spr t., 
• Vcerd~r moe.ten er l.ui.>dèns de nota v.an e J!ó<:,,..._ .... _....,_ " -~" ~ 

meel: speelplein!!n komen. Voor ..._____ -----~---- k 
niging moet er een lokaal (J) ~ 
beschikkil\& ges tteld worden. Vet_onttost . ~ 
ubsidiebeleid moet herzien; _'f,. 
e jongerenorganisaties i,n het Dil, .int"ellektuele veelzijdigheid van een fi- ,i.,. 
111oeten h 1 t · · l ,g!l,lfr al's Van ltterbe.ek blijft vruchten af- \!,,.. un p aa sen 1. n:çux 'en t;;,..~ 
igden van éle jeugdvereili- werpen. In de loop van de maand septembe'l" ~ 
edigheid gesproken .. ! vei:cscheen net proefnummer,en tevens eenste :: 

· , emeente~aa nummer van het nieuwe jongerentijdschrift t,' 
.½é:tl. Eugène Van Itterbeek tek.ent als ho0:lid- k 

· er het oog van een uit.gebt:eiYde .-~ 
naa-r we vermoeden, bevoegd. , ~ 

,,, ook na élé s t,ir, · · ~ 
uden . l,ant ¼~ tÇ 

~ ho,eJid'e ,d'eze ,ti,t Il"' 
·c n he,t kondig~ z '~ 
, gei,en, ha, en ,dit J;e,- r maiazJ_ne "oor \il.. 

, füi:'e no'ta, ~e beslissing n ear,il,i:.'.e beoor,d!_ ,t_· 
to.t de aanl:eg van h'et orlç,pig m'aar aa ~"'" 

-t in onae oren noga1 en ( i'eH blijkt ,. 
' J er !lussen de 300' i:nge~ age ernstige afmetingen toe : 
· hrilten, ( wain;van er, ·zie • Wat het nieuwe ~gazine tót hie-r- p·• 
• zittsing van Jl augustus, ·,ezonderheia maakte, is de pole- ~ 

eeater 295 identieke), óók het kristelijke brandmerk op het ~ 
, ngeren zou zitten. eet weten dat Yell een uitgave i:-.: 

Goede Pers Averbode, die ons des- 
- .,,. _ -. .J< ~] "lkorfde met Doremi, later Z-on- 
= - onnelànd,en ander pruts..,erk. 

) 'Illll ellijk na het versc~ijnen van het 
ummer liet Vlaanderen's verontruste 

~ mo~a:tle. van a.U.e. l<ll.11.i?.eJt.e. · j monde van Gas con Claes in de Ga- 
-.s' no'g me.eJt. l<ll.11./J.eJ<e. totwerpen (7sept. '81) horen dat ~ !Rëm.ie:h.é. van (11.i.jgmaal 
'!f' , t. e.e:n. vVtf!..Pt- inig sekulariserend was • Meer be- ~ ,&1; dé. g,aze..tte.n6vi.g . 
• ~, ' . · ' · pi;;el<.ing van Jan Wolker&' i:o.mail ,~,-.'.:;. 
~: · • ' · esehl."e- 

t,gel(len. 
~ Ll een 

s l:':i:l][.e 
anl:i 
r in 

, te a·allheli "~n een , t~e·ede nwrune:r). ~- 
~ p11oj el<st. Ve. Wa~/i.eilt.e. dä c ti,j aschrifl: ce 
"!I ,k initiatief van achten zat"' ? 
~ tel'liingen zoals Lo- ~ 
~ ·er-ik, die bij d•ezen Y,~ ver.schijn-t veertiendaags vanaf oktober 

6lad>zijden te 1110gen '.81, en ±s voorlopig alleen vei:krijgbaa·r vi:a ~ 
ann , Wij besparen u de seholien of rechtsti;eeks bij de uitgever ~ 
gon en beperken ons tot De Goede Pers Aver~ode, 3281 Scherpenheuvel- ~- 
over hoe men de bur- Zic1Jem. De 11edakde zal zich vestigen in L,eu- ~ 

e'll "il halen. - e. ge.bi:teJLe:6./lMJtde. 11.b.k.- ,ve~, .Blijde, Inkoms es traat 11. ~ 
oJ,ge.nde maanden te. ~ 
udti u vast aan uw b11e.s: ...--""'°"!"" ...,,,=....,--,,,...~• ~----"'" ~ 

eeHen,. • - ngswerkers zijn daar ~ " _ :S ~- 
~p~7'; YJ~•"IT-lf.,,,"/f,:~"!f,r-"!n:r"'Jf'!/f:W, . , ',, . ~r'lf"~W~"l!'1!~ 

tllf , _ : ':, ;f- 
't:i f .1 .,,._. · 

1 ,. - r. • 
/ . - . f 

/1 

e.eMJ-t 9, 6iuHn vcilee.n e.n Vl. e.e.1, ti'.éoem in- 
'6.te.ke.;i. 

. "' , 

r, I 6 t e.n me.UJe. û.jn. êm .teJt 
'.ek.e. van W.ljgmaa.l 1981' 

De um,ezin en '82, de 'Inspraak- en, 
part1C1-pat van de Leuvense opbouw- 
wèrlcep So en de Muuenbuurt, heeft 
een jaar i rbereidi:ngswerk achter 
de rug. Be ntakten met gi:roepen ver- 
d811 gelegd,; een :1.11ventaris van de paiit:l.jpro 

s van. 170 en '76 en een inventaris van 
tingen ,L'Î,ggen haast onder I t stof. 
dag 17 ok,to1Yer wîl men de 'vlam in 

ten slaan. De Leuvense groepen kun 
g Óe alI~rh~nile gebieden zoa1s 

, w~lz.ijn, verkeer, stadsver- 

82 

okf'erd wo . 
A1vai,t Qet .geae,cai:J:1eei:de pi;ogramma : om 
9.u, :imJ,e1Jd1,îng--en voorsteill:i'.ng, daa-.;na voor 
stel1!1Jng van de we'ilkdokumenten en de werl< 
teRst rood inspraak en participatie door de 
Leuvenl;e opBouwwe~ken., met om t0u, pauze. 
Om l0ul5 volgt" de besprekllng van werktek 
sten per t"ema en per groep; s,J!ot om 12u. 
Personen en/of groe~en die getnteresseerd 
zijn in de Aktie en wensen mee te verken, 
kunnen steeds terecht op het se~retariaat 
in•hee gebouw van Sokelo, Diesbsestraat 
303 ee 'Leu~en, ce,lefonisoh op 22, 20. 14 • 
De we~kda~ ga.at ,door ûi 'he,t K,u:i.tutl1'el Cen- 
trum, BrusseliJfE!'s t:iraet. 0 

0 

. . . " 

~ 

• 
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11'-TJ: lY tPt 30 ,spe.te!llher w.e'lrd in het stadhu•is 
•~ Leuven een te.ntoonstèl1i.ng gehouden en 

===>::ér de hoogdravende titel M.c.l1e.o.lo9.le. .in 
~eit. lfoogdravend, want zulke. Ee.ntoon 
stelling zou jaren voorb~J:'Qiding vereisen, 
en een buîl,get in de. milioene.n. Dat beide. 
hier ontbraken was óverd~idelijk. In Il 
vitrines' w.u,e.n er zo mîfa1: eventjes 4(i9 11r 
chceologisahe voorwcerpeft opgestapeld, af- 

' lromstig uit minstens 29 vindplaatsen. De 
ze voorwerpen verdienden .een betere voor 
stelling. ~ij hopen trouwens dat u de. scha 
mele uitle'g die. ei;bij vers t11ekt werd', niet 
!,Uemaal ;ge'.l.oofd heef·c. H_et wetensepap,pe 
Ii,;ike peil liet al ,evenzeer te wens-en over. 
Tekeningen en grondplannen ontbraken vol 
ledig. De. 6 panelen met wat _foto Is opge. 
pla~t betekenden maar een magere troo~t. 
Ter gelegenhe~d• van deze tenttoç>ns~el_ling 
g.ail d·e I..euvensè d•ienst s,.t!!dSa-11ehe.010.gie 
een brochure uit, die Ln een behoê'ffe zöu 
voorzien, ,wa11e het geen wartaa~. 
En wat betreft deze diel)s~: na bijna een 
jaaT werken(?) is de zeskoppige dienst 
er niet gesiaagd noemenswaardige resu~ 
racen te be.halen, enke1le tot in Neder 
land gekendè flaters niet ~e na ges~r9- 
ken. Bovend'd!Î.en zijn er, door he c n'i.at; 
tijdig ingrijpen van de stadsdienst, al 
mi.ns t.ens twee. -monumenten. verloren ge_g~an. 
Het gaat: om: een bouten sterf-put (en niet 
azyalpat, zoals zij bewer.en) aan, hez 1'a 
ridaensi.nsti,tuu,t, en ,~l!n 'd'eea van de Md.d 
del:eeuwse Dij ,te)(ade in ,de Sluisi9 !:'raat, 
slechts 50 km van hun deur. Door het ge 
bruik van een verkeerde metode hebben. 
de opgrávingen op het 's Hertogeneiland, 
de b.elangt;:ijkste pl,aa1:s van Le1,1v'e'tr, ni ens 
1/et:ekeni:ivq.1, o:p~el'everd. )/an het cm v00,1; 
cm uithal•m -van mangaten "alt natuw:lijk 
niets te ve.mrachten. 
Het gerucht doet de ronde dat <le stad haar 
dienst stadsarcheologie, zou willen besten 
digen. Dit d s inderdaaa zeer gewenst, Maar 
1a,ten we dan wel hopen op e.an ànilerè be 
zetting. fils er tenlnli:ns,t·e nog a,11efieologen 
kunnen aan_getrokken wo-rd:en d!Î.e '-'ooi, d.e ar 
fenis van de huidige di~nst sta~s~rcheo 
logie niét! terugsclu:ikken ... 

Leuvense werkgroep voor 
Mid~eleeuwse en ijQ~erne 
ai,chebl.o,gie, &. U, Leuv,en 

I 
1 
j 

Weikgroop voor Olltwlkkellngssamenwerklng : 
11.11,U•nklle '81 
O.p wo.ensdng 2: &eptomber kwam het Leuvense 
11.11.11-komlte.e. voor het eerst dit Jaar 
bijeen, Meteen werd door bijna 40 aanwe 
zigen het startsein gegeven voor de 11.11.11- 
a.tw,ée. 1 81. Ter inhidi.ng weTd de diareeks 
tiot1d het jnarttema hlt.l64_ e.:it d:.e. tteJi.de. weJL_eh:l 
vertoond, Dia keuze van het ko111Hee voer een 
projekt bteek1ll0eilijk. Ui.tein.delijk liletd 
voor Tanzania geopteerd. Ret projekt TMde.p 
beoogt de steun aan een vijfjarenplan tel7 
verbetering van de l~ndelijke woningen. 
S teunertd ·e,p ,Jt.et 'solf,...he,lp' ~prJ.nci.pe W,o:rdll 
p_et dorp e_en boµwbri!.gade van vier amb,achts 
i.ui opgeleid. l'!oveal mogeli3k 1,1ord t h-et ini 
tiatief bij de plaatselijke bevolking ge 
legd. Het projekt is bij het N.C.o.s. in 
gediend door Co·opibo, e11 ~ef!.raàg~ in he t 
totaal 7.50.0',îp!i)O fr. Van de 11.11,Il~akde 
il) g.ro()t-Leuv~n 1lot<l't 9,lfä .G0Q Ct. v,e-~"11'.it:chct. 
:Een hoogcepunt; in ,le nktie vormt het 
stuk Chtvi.ll.at.tli van het derde-wereldteater 
T.le.3 onder leié..ing van Tone Bru1in. Dit 
stuk over de onderdrukking van de vrouw 
d;n Afrika komt op mabndag_ 19 oktober TI'.aar 
he,t Dof\ Bo scocencrum lln de Zwail.uwenJ,a:an ce, 
Kessel-Lo. Het stuk speelt die dag ~wee.maai, 
om 14 u. voor de scholen en om 20 u. {Kaar 
ten en affiches bij de organiserende~roe 
pen Kriscenen voor het Socialisme,AmneS9' 
');nternationa:l, W-eteldwi~el! en Derde Were1d'." 
gro,ep,) 
15e 11 1 , 1 1 . ,1 1-aktie steunt op ,d.j f werk-groe 
pen. E.én groep stimuleert de eigenlijke 
aktie, e,e~·toneelgnoep bereidt e.en stuk voor, 
enkele mensen werken aan een b11ochure en fol 
der, voor de l:.euvense jeugdbewegingen wordt 
gezor,gd voor .enkele· speelse al<\tiew;,rmen, en 
tenslotte Wo'Cd·en ook de· Leuvenae snhoJ:en n:Let 
vergeten. W!i.e voor lián van deao dingen de 
handen uit de mouwen wil st<,ken, kan al.v .. , ~ 
een eerste stap "'llgen door na,,r de ee-: .. 'lt"O 1- 
gande komii:!}ebij eenkoms t te t-r;i:,k.,<1. ',:,or 
meer i.nl içfi tint!ln : Erna llen,fr ~ckx, Le euwc 
rüens t raac ï4 t,, ~lev,er.lee ~2:l.04 .65), \frl 
lianl Vandemel.lleb,uc.cke, l'. Nollcl<o.nsstrut l03 
te Kessel-ho (25.11 .65), Hugo Boon, Ruttelaan 
50 t:e llevedee {22. 77., 1), en Rica. nemees eer, 
lliiosierlaan 17 te Kesse,l-Lo (25 .63 .39). 

V rouwen. tegen de k r.isis : 
open b~ief aan de 3 nationale vakbondsleiilltlgen 
en aan de 3 rnctanlbonden 

Via deze b r i.ef ,,,ille.n , .. ~e on~e têronr,aJrèi 
ûng uicdrukken over h-et stoµzetc.en van de 
.fiua.ncië~'l!- ~ ceun aan dè s,tal<ers van Sl;tel. lü,j 
1:tarèn ·ce:n' ziê-e1:s te vei.wo:ndet'd ,clat s;e,a,~u ten 

il'.! • • • 
vooi. u bl1Jkbaár zwaarder doorwegen dan een 
volgehoude,n •StTijd van 22 weken en een meer 
derheid van 62, 5 l tegen het verzoeningsvoor 
s tel. Wij vinden uw beslissing, bu=kratisch 
en kortz,i.chtig . Wi.j b.etr,euren ·dü des te 
meer, omdil.Ji uw bes+ Lss ing •de pa1troo•nS' naa11 
heeft van een s tr!i.jd tegen de vakbouden naar 
,een stsrijd tegen de vakbonden, Met Saverijs 
wrijft heel het patron~at zich in de handen, 
ti:,rwijl d:e antslag~nen in de kou blijven 
s caan . Väkbondell dÎ(! in tijden van R,risis 
.een u:i:ee'1,ij.ct' oel.a11g~ iJ~e, d,e,Jîe.ns:ÎieVe ·S tri,j:d 

van de arbeiders ontkrachten i.p.v. te sti~ 
rouleren tot een solidariteit met andere ba 
d:rij,11,en en sektoren, zijn V'oil.gens OJlll, all:an 
ge.synclfkeorden, die naam niet '1<1aB1id, 

Vrouwen tegen de Krisis Lauven. 
Blijde tnkoms ts tr. 115, Leuven 

V.olk~tmlojonge~en : 11ersbo~icht 

Oe Volksuniejongaten van LeJJVen protest-e 
ren tegen de de.màgogie van burgemeester Van 
sina die de zaken op zijn kop zet \>Srtneer 
hij béweet,t dat pub1ieiteit rond kunstschat 
ten 11lleen ma11r kwaad u,itlokt. Oe reeenta 
pog!Ln1:1, r.ot diitefs-t;U:1.en in a:e l:teuvonse S.t • 
jacobske~k zou U(ltgelokt zi':in door een TV 
uitzending waarin VU-volksvertegenwoordiger 
Kuijpers de wantoestanden in de kerk aan 
kl.oeg, i, p, v. verwaarlozing verdient ons 
i:,ij'l< Leuvens 'kunstpatrimonium nog veel méér 
pubhcicei~. Het tHen•t evenW,el op een pal1- 
S'ende ,wij,ze beschermd. VUJ(i) Ve'l:'ZCt zich dan 
ook tegen de gemakkelijkheidsoplossing om 
alles stil te laten en te hopen dat de die 
ven aan onze schatten zullen veorbijgaan. 
Waa:T n,pdig zal opnie1,1w d.e klok g!lluid \!OJ1- 
9,en,, ,v. Geei;aer ts, 

voor,z;it:ter 

De gehand.ikapte in de kunst 

'In de ,tentoonstellingsza&l. van de fakul- 
teit lett:eren en wijsb-egeerte, Blijde J.n 
komatstraat 21 gaat van: 7 tot en met 25 ok 
tober een tentoons teHing door onder het 
tema Oe. 9,e.ha.n.cf.iJza,p;te. bi de. hwu.:t:. Een se 
~e.kdè wer.d gemn;il<;t u"S:t ;i,so ·gei:1wentarisee1: 
de originele ltuns r:werk-en, e11 aangevuld met 
een 1 5-ta,l reproduk.ties van internationaal 
befaamde sçhilderijen, etsen en beeldhouw 
werken. ne tentoonstelling werd kronolo 
gisch opgesteld. Uitet,aard is zij ook toe 
~~1tlefe'ld.j'k gemaakt v:oör h'e,t aodel!~-wilidën 
publiek zei.f (katalo,ge:n zijn eveneens ver 
krijgbaa" in bruillescltrift, grootletter 
druk, en op geluidsband.) Oe tentoonstel 
ling is elke dag geopend van Il toe J8u 
' ~ • t s zaterdags van 10 tot 14u., en 1s zondags 
gesl:oterL. 

GESLAAGDE &OLIDARITEITSAVOND VOOR BOELSTAKERS 
Op dinsdag Z2 sept:enibet g:Lnr, in de P'rolac1i'a.r 
een diskuss.!iie-avond door na1oli áaru,eidi,n$ v1;1n 
de 22 weken lange staking- van 2000 scheeps 
bouwers van de Boelwetf in Temse. Ile stakers 
eist.en de intrekking van 128 onwettige af 
d~ingeu. Na 22 weken volgehOuden s,tdjd 
eu opoEfe~ingen ( het sta.J<ei:,sgeld is veel 
minder ,da:n het loQl'L !~ wex-d de sta~ing plots 
iet 1DeE!r erkend doo~ de 3 nationd1e vak 

bondsleidingen. Op 7 september staakte men 
t protest: tegen die verraa<l oog één dag 

erder, maar langer voortdoen bleek onmoge 
':îk zonîier stakerssteun... · 
:n ,het Leuvense is dit ~onj;likt. v:an nabij 
evoi.gli door tientallen militanten uit vak 
i:ill'd~n en linkee partijen. Reeds in ju'Li 

qp initiatief van RAL en de PvdA gepoogd 
,.-ql;idariteitsav))nd met de stakers in te 

, en akties te ondei:neJDen om itcld in 
, ert, Wanneer d411 de s~llking ~eamourd 

.I:' de synclikale toplddei:-s, net. i rt 
êll4 v.an. Leuven kermis , kwamen Mn 

llSl (llilitanten uit ABVV en ACV, 
ede SP, ~ en PvdA ) snel bijeen 
d~ dag nog geld in te ~8lllelen. Op 
24 lll'en tijd wavd in teuVP.n meer 
J-r. bi.ieengebracht, en diru1d11goch 
• aan de stakers OYlfi'handir.<l. 

die gftpland was, ~ou nu 

na h•et einde van de stakiing vaU,en. Een idea 
, l.e kans dus l'lm de hoofd,,,o'ls 1,e!Lars> tee l1;1-te11 
nakaarten oi,er alle asp.èkta'n van de zaak. 
Bijna 100 mensen daagden op om naar de b'oei 
ende videamontage te kijken, die een levendig 
beeld ophangt van de oorzaken en het verloop 
val) ae s,taking. Da'!lrna kwamen Ji:ttt cy.p (ACV) 
en RL!fltJ. VqJ-t VU.v.11:b~'.h'e. (ABW),, de twee hpoJld 
delegee's van de scheep,iiw.e?"f, 11an het woo11él. 
?wee u= lang antwoordden ze op de tal,r,ijke 
vragen, vanuit hun bijzonder rijke ervaring 
en inzieh ten. 
Ui ter aard lag de klemtoon op de '1'.ol van dé 
syndil<alle le~dir;gen,, li.Î!p. tlc ~tak:i,ng He~en 
valle~ 0p e-en momènt dat or n()g nièts vatlo 
ren was.lanen Rudy legden uit hoe het komt 
d,1t binnen de vakbonden een 'machc.sstr1.1ktuur' 
f'.~~roeicl il, vnn enkele topleide,s, die dik 
w1J1~ op ond<,lflokrat:lsche 11i Jzu ,hu•vcn an 
k~nnen besll,tt>d n~n doordrukkc,n, 1:er,1w rl~ 
w, l ,mn dt, J.ed,•n tn. M1r,1r voo, 'l,i.-n hetvkenC 
dil niet dtlt ;,;t• de <>akboml 11f,ichri[ ven r 
r nLcl!<>ndeel • dit ?.ou al cc.h 111 een enorm 
kadu wezen voor het ;,ntronn.!L. !Iun ui t1,1nni1s- 
punt is : ''Ve. valûJond, duj ,.i.J1i rulj ,~Ur - 

1n~. 0/'li qe. tlle.l~~i üt de. <i";!J~.fi.j/v..e "!Jmll 
kal.11. o'tir.l)'d1 J..l.Jilllrtl> 1,i./11,/~rnr,M, mu,c.,,t:en ttC 
te Wibe.i,dQN., litt» zi\9 /1ebh~.11, en mov.l 1fa 
g.~.01J.t.Ji:t mo9,~U jke. e.t>J1.he,i.d Mu d'1. lllt6 w 

IO 

gv.e.<t.l'..we.{!4(1 bUjve.1t•i. V<1n11 i,t ren d"ri•e 
Ujkc poi;:hi.e zciu t,,e1- m<>gel ijk wonlcm ét•n 
CegenmacttL va,1uit lle lrnsis op tê bouwcm 
'"''t •~elegées dl c kunnen rekenen op hun ' 
nrbe1.ders, en dan ook sLerk !lLa;,n tegen 
mnncuvei:s v..in róchtse vakbot\dsleid,.,r.s. 
lli I debnt t11,rne11 een k-0,nsel,w11ni, stri id"· 
h1rn,r an 1l0m0kn11 is-ujt;syi:1diknlismc e.i\C'r·- 
;d jds, Cli 1,c-1: f\C'll1Cll,il1<I ovcrlc1111yndtk;i1 is 
me nnderzi j,,lu, ! ,; nu , na de lloel stak in" 

l . ht 
vo op nan tic gang lil dê l.lell\isehc nrb,,i- 
J~rsbe.weging. DeY.t' avond :,.n1 er zeker toe 
b,jdrar.en dt1t nok in 1.cuvon cle~c élisk.u.q1,ie 
WbqlL v,ecrcle,,•,(''l.ol. 
1 n dt, ui Uel\ VOi\ •!•in en Rudy kw11m (.)!>k nnm· 
V~t>r, dat do syndtkalc, n"1~hl op do war! na 
d1 l voorval hdumaal nicL 1•ebrokon 'c Il . . - . • ._~. at 
was Ju>s•t· uen vnn de beclODl lnr.cn v.nu hDt 
put ~onnut. lloL is nion ':elukl. Volr:<1n11 ·de 
hooi,jtlel,e1:ee," wui,- er pi Ol•t Le hDJ1;"'" . 
l) 1:1~0 cJ' ., • [ . ' • • ;, ,,-s,UI Gil Vrtn 11 c 1t,1ng o . den i lJ1rn," van aé s'tnkcrs 
,11c1 •Atakerskouii lt't' b1i 1· 11 verder v 1 . , tl · er~nc. e1·en en on l'rzockl verder 'hoc de str'.. • 
ht!l at · 1.1e lev.en 

P ronanL k,tn Vt!rdcr•:c7.ct \.rord<"ll nld 
no~ de w001·clvoerders. • 118 
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LEMBOO 
Ln "d:e ja,ren élat · · · ri,e de Ned1er!J;a11'él,l!)n i:Tifsél'e varë 
~~g~ __ ,v, en Wil om de aif-s•cheidiir1g ,r:a,rr èi'e . oMr e, 1J ,e 1P-r0- 
va.nca.en - later tijd dat Luther en Cal:vij n hun [)rot:es,tan.ts•e 
il.~e~ verkondigd .. werden vuvolgd doo'r fana.t:ieke kaco l Lek en ... 
in de dagen da.t · ë hertogin van Brabant. was en hulp kreeg van 
de Spanj-aa.rd A,lva, de 120g ••• dat Mary Stuart in Engeland werd onthoofd 
op beve'L van haa-r nièht Eftsal5'eth... , 

•.. in die woelige djd nam, fllU..eem Boonen. 
_ambtenaai, van de gemee ' be- 
sl-ui~ een boek te se - 

ta4 en wat e 

de- 
ll n d 

van euven et besluit, e wer van 'illeru 
~onen te publiceren. Di.t gebeJJJCde onde'.E de 
hoede van to.enma'l.ig s tadsarchür.aris Edu:Md 
V,an Eve.n, die en,oor zorgde dat het lijvige 
boek, voorzien van ta-lloze verduidelijkenda 
voetmaten, in 1880 het li.chst zag. Wie.het 
~andaag nog wil inkijken kan altijd t~echt 
\Ï;n de le~s:zaal van de O_penbar,e Bi:bliote_ek 
fVanderkelenstraat). 
Hie,r._on!l'er volgen enkele :f11ac&mènte;, 1:e11 l<en 
n$smating. 

. . n- 

de 
us-, 

"Anno 1566. f7e Wiv~t'e.n h0bb6n ~l!ilte.eM•:t 
begonnen ;te. p11.e.di:ke.n ,u1 
-~ buîne.n ~eit ( 
·ëuuwui b,i;JM .ót alle. . · · 
N~e.n, belidve. hl d 
äj..e. u.e/1 J>.tanilva:6,ti,g ge.ho 
oUj1e. ~,.lle.h.e. M.Ugri-e., e. 
ge:tlwoJ>tte :&t fië.'t wih.e.n 

• . e.n 1!4C- 

. e:n, ,u ,te. /iov,,en, e..w pu.~ 

0ranáe, en om erger te ~oo~komen, voedee1 
hadden vens t,rèk,t aan de vij and , Zili werden 
voorgeleid o~ bes.chuldiguig van verraad, 
"Cn u; d h.o_me.JVJ.e.J..a':J:'e.g klj hen, 
06 ze. cu. . p.lj.6d e.n, lllUVtop de. 

-. buC! . : ltdae.n dat u.J dat ge.da.an 
··-.-~ /uuldµt • de. P!t.ln.l, van <»i.an,je. 

ove.11.va.&e !4wVtop de. he.lllt"og_ van 
hu.rt von.ni6 me.e.bl!.o.a.h 

me.~ ze. zoü ve.tthait 
be"6 c./!ulcCè.gden 
ba.a:.6d!, Ell,weJriJ/te.n. 
:e. /te,n. op de. dooi:J. 
Jl~MeA /u.LJ!: . 
w~cfhd ltáái4 ,a,e 
e. da:t he:t !&re..:. 

de.n en goed l!e.v.e:n., 
hem · veltal!dè.it.en en .te. 
hwwepe.n "ldféie. de. lteJLtog iia;t. 
,nen, 011&.n . , J~e mou.it doen, ze:g- 
ge.11de. : .itmt eA d.aJt mai:1./r. ~ffl ge.hangen iw1r. 
dM. 
Alzo u.jn o.Ua. dli.i..e. de bue?/udd:i.gde.n ..1ame.n 
olllieA e.e.n boom blj l\e,t l¼nh.e.nboJ> ( Pell.k) ge. 
.te.gd I e.n he.e.ó:t e.e.n Spanjáal!.d ahiaM de.. .te.eJL 
Ul'lg gwo~ wie, van hvi bûde.n zou. mo~e.n 
g eJ11u1g e.n wolid.e.n. 
He;t OrJ.g e1u~-e. e.i-t OWr.e.eAfvruvuli.g e. to.t .l6 
g • 'c.li, bi.utgeme.ut:e11., 

me..ti ~en 
e1 en weJUii, 

beJL 1568. 
. ç/p.g, mt<t 
en d:.i!e. 11,a,ri • 

Lov l';n g e.b/tae>/t{t, 
en d!e. Pite..cU<li.fieJt.en 
evr:tij a.b;t van Pe:xh.1 doO'Jt. '.t g1r.oo:t o . oom .ln de. ,pe./1!60011 
van Jan vM E~c.k gv,c.h.i.e.d, he.e.~.t de. 
boom mu: de. -orM:t®nde. bomen doen u.lt de. gltend' 
halen, 0171 ·de. 171em0Jti:e. va.n_ hu ge.he...e.t .ten,é,e;t 
te. doen, mq;;& he:tf Of.19oddeU.j/l. 6e.U me.el!. doo« 
W'l.e.e.dhe-i.á daji lio'.011. gµe.c.hti.gltud del!. he.lt.tog 
van Ai.va. geóeiyul uxt.6. " 

-- 
-.: f 

-~- - ~--T' .7t,-' 

bUeh.e. plt.OC!UUe-genVl1l1i:l 9elwu.de.11 0171 God 
Almac.h;ûg ce: hûiékn veen: hU be.hoe.de.n .te.gen 
alle. -i/tc.onven..lëi\.te.n. 
Augu..o;tuJ, 2 3, v . eM, 1uu:un a.Uue1t 
de. t:,i.j,d,l;ig . . . il.U.e. kell.ke.n 
b.ut11e.n de ..1.t;ad · · • • d ei1. be.- 
1!.oo 6d, e.11 d,J. ud do 011. volk 
:hl ,~'ei.J-le. .ge; · · BIIJ.tM,e.l 3 
Q,61 4 .~e.~h.Q.1.1,t ltdkg,le. (AX;tl!.e./1 
ge.h.dJne.ri. '()p.aJto Lou~1i (v.üt 
c:om~ilo.6~.6 <1.'1.1 n · van Pair.ma 
ge.zq'l'lde.i-1., lta.LVIJ a n./l no,i?fll.6 de, 
zo.ah. va'n. de. C.On.t, . . h~e. 
/vi.lt;;/:Je.,llfke gé.toos , en.. • 9 voo keltke.n. 
en litóoi..telt..6, v~ de.~ Loven ze.eJL 
gMo:t, wi.jd e.n bti.e.e.d «nó en vooiLuen van .eu.t 
.te.t. U.j a.n.tl.,'Col!.dde. die. va:n .(,oven, da.t dj 
de. poo.l!Xe.tt van Loven be:tit ;toe. zpu.den ltotlde.tt 
en ga.dulaan, en ge.en v11.e.emdili.ng zou.den .tt>e. 
la.ten, en dtt:t ze. d.i.e:ge.ne:n ~-wp e.n-i.ge. óu..o - 
ni,ti..e zou 171oge.n we.z .a.a.nhou.deit e.n 
tlle..l onde.n.zoe.ke.n. r ng e.iuge. OpltDe/1. 
06 ge.tue.ld aan. de poo ·. ze. d.i.e vllA.je.- 
.Ujc.k om den ha.L!. bti. .. en ehde c!.oo;t ..1c./ue,te.n 
06,t J>là.e.n J>ou.de.n, ..1onq-!0-· ~e<'L.ae.ne. .te m.u. 
äa.ene.' . " 

Belastingen 
,tllbk t'oen al - d <>p .ijk- 
dç,m. 1ts/iett, o 1 
op het a·ant· a'l!- 
be!Ï!ds11laat1s. e:&!,, 
Wi!l.hm :Soonen ' )._d, 
anno 1553 ... 

" :re wll.:te.n da.t m . 4thoaw o 6 /la.M.d,, 
t«lM. 1111!.h VUWt .i.n. ,<1tèke.n kan, ge.ve.n 
zou. b.lnne.n de. ..1.t wd.jhei:d van 
8'tabah:t : 2 0 .6 p de. dOl!.pe.n e.n 
de. gehu.ckten voo u.w 06 haaJuf : 1 s 
.6tlJÁ.Ve/t..6 • 
.A;Ue. ho/1,be.n.ge.n md l · , zou.de1t dub- 
bele. bela..ów19 b .twe.e. 11A.jk6- 
gu.ldw. Alle; kalr.e ve.M, ',bak- 
oven:1,, potoven.6 ze:n ba.d·- 
hui.ze.n en deJtg: ~eh,o~ 
geJt.e.~w. m n vn.i,.j be.- 
Wve. ci'e ·4 b.i.d . ~,6-e.n,, ,, 

~ - . , , Yr ANNO 1550-1 . 

J]))e ijze11en hent(i)Jl 
De geschil•ed · 0'1).13. daft ,J1,:iiHps 
de Spaanse I aa,r &et po..oid'e).1 
stuurde om cî.eä op o,rae te 
zetten. Alva k, m van !Jz_ei:en 
»ert9g, vanweg ~oniet b~oed- 
dorstig optreden te~en alle v,ormen van on 
~us t en oproer. En noewel onze Willelll •Boonen 
kon:iingsgezind was, en tégen de rebelieYende 
WUlem van Oranje, g,i-t1g M.,va voo't' hem toch 
wat i:e ver. Boonen vertelt de gl!schiedenis 
van twee bur~emeesters en e~n sekretaris van 
een stad, die onder druk van de legeJ1s van 

11 

îusse · en bestuurlijke pro- 
bl l! em Boo\'\en ook nog 
and gebeur ten:Ls·s en. 

'% . '.t zyljk: 1een ,911.0o.t 
011 ·'li;l,.!/;!IJ, 4.~(\J'I. ~ ,wiiad, 
dM; ooibt. ge.zile.>i, 11oa,h ge:- 
hoo otè. .6'c.ha.de. gibe.a:lt.dé:. 
VLt VocA:o~-Cotiit~ 
G '~e. va.n, he..tzU.6de. 
i ·· ven.de. ai.du..6 : dtUJ he..t 
zul . zou. da.t henie.t en aaA- 
de. beven zJe.n, r.,.tx;t ook wd. a.ppa,te.wteUjk 
bf.ee.h., IU'.titt v~e. ffome.n una.i.dei1 ui..t de. aan.de., 
vele. ve.iii>:tell,.6 1.1.WWie.n hapo:t hl cUve/t..6e. h.eJL 
h.en en IU.iroJ>-.tvu. .' 11 
"Anno 156'3 -i.n. oM'obeA h.uwn lue.n. ..te. Love.n 
ók11,11e.n een oliitaM, e.n weJtd l1IWt. de ke.lz(!.11: 
g ezórrde.11. " 
"An11 
pltiC),'e. 
wJ;tt' ,, d 

;i:it M~. ir" 
"An1-t0, ~ s,1f ÖeJt.., zondq.gavotîd k.c:/1.it 
n4 10,i.t.., Jii&og:i.e. mè.it e.e.n g1too.t 
i;e.ha.va.e;k :lfe.11 van Sit. l'.le:tvr, ie. 
Loven ge.v 
"Anno 1511, i.tt. &e.b!w.M.i, ~ 't gll.O.te. ~w 
nood binnen lo11e.i-1, l.ltt:ti ge.kome.n ~ dooll. de. 
QUffloUeit <111èellw. 0 

"Anno 1 ~~6 we.Jid Amwt.a..tiu ke.üeA VtUl ÎUJt.- 
lu.je., u.1n vad.Vt Se.Um opvo.tgend," 0 

g.ó'lg .te Loven e.e.n 
voo1 de. 9""~.t. e. ,oveA 
fl. g·e,l14d ha.dd(>Ji te..g'e.n 
o.g e.nd uM lte..t w&t'lld 

• 

J 
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er d ich<t het de11de Eut:ope- 
se l'Öez ei: op pö 
deze lie en re 
ral9ter, 
11cn ess 
Z8$4•, ~ 
Van :IJlllit 
J'esper,s 
Van den - 
dertands , 
Wer,ner L sel- 
Frans), las HellDÎnger ,}laul 
Lanners, en Fernand Hofnnann 
,LwcemBur g een -r · • : - 
tenlandse !<:l! , 
John Sil!k id 
o1i Wight);, g o 
Mo118nau·séi è: 
~ijs). ' 
Donde.rdsg om 20u. óp'ént 'ä,~ ,;i.en- 
toons,telil d van de s'chUde,r', m~t 
M. Coclac, _, . Vanbekbergen,P. Gillis, 
Th. Humblet, en ,J. Cobbaert. (voor.eaa L stad 
huis, tot 26 ok:t.) Vrijdag 23 oktobe~ om 12u. 
'kan u een mida'ag van de poëzie met Eugène 
Gu:i,J'l:evic bijwonen, e1iakul te-it lett. en wij sb. , 
8ste v,e-rdiepin@, Zate11dag 24 aktober wordt 

Î' 
1 

,u, gestart met een uitstap ~ het 
provinciaal domein te Kessel-La, in de na- 
. · poëzielezîngen (J 5u.) , 

zieprogranmta (2011\, , Go- 
. s,) •. Heb !!,luit 

a m I l'u , e o- 
g uU,J.e,.,ic, nc- 
v dsb,es t,UU mid- 
dags om 1 Si,. een concer t met ve . uz · ek 
ui.t het hePtogdom Brabant en de vi'êring 
van de tienjarige Leuvense Schrijversak 
tie (Grote Aula).(Het zondagnamiddagge 
beuren zal dan ,wel overstemd vordeq door 
de nationale optocht tegen de kernraket- 
ten ,in 1 .. ) 
Het i 'ngsgeld voor alle manifesta- 
t:i:eê, t'ie op het s•tadhuis en de 

,Jll,uro,pe - en dich,tbund' naar 
aanie:i dit fesc;i;val j nt , 
bedraàgt slechts 500 fr. per n, 
Jongeren beneden de 25 jaar· krij,g_en toe 
gang tot alle manifestaties voor 100 fr. 
Entreegeld voor de afzonderlijke mani 
festaties : 50 fr, 
Inlichtingén: êuropeae Poëziebiblio- 
theek, .Blijde Inkoms ts traat 9 (0J~/23 .53 .52) 

D 

De pr ri'eg,ra,tie v · - 
dilcap j anen vol e 
belangs ce . iroch b l 
nog een h . te leggen : zo,• de 
sociale se'ktor l'.[l9et leven van de kTiri~ls 
van de . v . Hefdadigheid van 
'vrij ge a\l: de k gewen- 
teld ten. D 
wij . A~ 
iltebb b'otre, 
!l{een, 
:Lg. '!,. op \i,'an 
vemb zet om 
per in gen. W r 
initiati , die _ 
moeilijke weg de gehandikapte mens na_a:r 
zel:flstaruli,gh · · ~en en de anará:l!&en 
#e hij hier . 
Qp vrijdag s er 
uitzend:i,µg van, ••• -Kru• 
ge11ij · e • 
0p "'11' d 
de •ka · 
ven met , 110 
op u.jn. e. tel<st va 
buer. Deze voo;i;stelliggen ga 
Heliand, Waversebàan 210 in •. , _ 
vrijdag om 20 u. en de zate11d~g om 15 u, en 
19 u. Oez oorstell:i.ng wordt ge- 
volgd doo king met 
naamsfe se11 ·, 
kelijk. g : 
J:rûiocent ~sf 
aan Z20 ,~6/ 
ijn 82) nder 

14 tot 17 u. 

' •ellnuakeJlfüin~'- 
s oktober: çpt,o<;ht "neen a·an d<e 'keT,ntak.etten', 

ver.trek. Ladeuzeplein 9m l8u. 
19 oktober: lezing door dr. Frank ~arnaoy, 

direkteur van het vredesinstituut 
S,I,P,R.I. (Zweden), over ,--i:cde en 
ontvapeni ng . 
Grote Aula (St. Michiels•tr. 6), 20u, 
nadien film 'Pau1 Jaeobs en de 
ternener~iemafii,,a ,, . 

1'-0 ok/1:obet:•: pofit!iek teate:r '·De :P.aclaes t.óe'l • 
goor Ko,pspe'l 
"' fuif met Siglo XX 
Zaal der Hallen (Zeelstr.), 20u. 

eniging Verenigde Naties 
itee 

us 

ligt voonaao ook nog in twee ·nieuwe 
kiosken te koop : 

in ka:ffl\'.è•' J?'e Zoi\dvloed, l<irak~ns t11aat 
!lm lîe s•!l,Jf,ipw4lnlk11l! ~9be,l!:Î:j1n•,P~ace t,la11kt 39. 

l!Ell' DT-mEPAl\:RD 

geeft vanaf det:e maand korting aan CSP 
<houders. .re kan je abonneren voor één 
jaa.Dgang (10 ~Ulllller&) aan 150 fii. i.p.v. 
200 tr. Dóen 1 (CJll, Wáterkrachtstraat 
36 te 1040 B.,russel.) 
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W-Wd.O'Q_i, héi.cl en me,1z. e.. 
Ungfl,mogd:Ljkheden. ln - 
4,tancü., aJUma..tle, tone. - · 
.in '.t i,,ta,dt, pMk 1 

I \.-~ .,. 

OveJtil4g klompen maken 
pendá.M me.t 1000 m1m. 

~ , , , . , , 

/ , 

Een VeMl.vr.de. gevel. ~eiti.11, : 
a.a/id4ppe.ten ht de.· ,t,e,/tU. 

, ' • 1 ' 

, . , , , .. , 

We11eld:w,inke:I Leu~en 
,me'dewerkers gezocht 
D! _Wer~ldwinkel zoekt bij de. aanvang van 
Z'l.Jn niellW' werkjaar nog v;rijwillige mede 
werkers: Inlichtingen: Tiensestraat 140 
telefon~sch : 016/23,74,67• • 


