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te koop: 
een groot 
begijnhof 
Wie op een toevallige mooie lentedag be 
zoek krijgt van niet-Leuvenaars en voor 
stelt om eens een wandelingetje door de 
stad te !Djlke~, zal waarschijnlijk vroeg 
oli 1'a~t t~rechtkomen in de s'i,faatjes en 
grasp[lè,intj'es va·n ons grooi-'flegijnhof. 
Het is er J<raaknet en sjiek, het is er 
goed om wonen en heerlijk 't'ustig, zo vlàk 
bij het .gekabbel van de Dijle. En dat mid 
den in de stad. 
Nauwelijks vijftien jaar terug zag het er 
allemaal anders uit: een hoop verkrotte 
huizen, waar grote en behoeftige gezinnen 
hun toevlucht zochten onder de vleugels 
van de openbare onderstand. Van die vroe 
gere bewoners is er nu geen spoor meer te 
bekennen. Her groot -begijnhof werd ver 
kocht aan hen die in Leuven méér opbrengen: 
de Katholieke Universiteit. 
Lees een relaas van dit gebe~ren in de 
historiscne rubriek. 
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JURIDl'SC~ ADVl,E.S IN HET OCMW, 
OF DE ADVOKATUUR OP ZOEK NAAR EEN 
NIEUWE AFZEJMARKT 

HET DIJli.EPAARD 
PESE,NTEERT : 
Een keer in ,c:!e zes jaar krij,gen wè de ge 
zichten en de· namen van d·e Leuvens.e ge 
meenterasdslce<len te zien, om.ringd met 
allerlei slogans en beloften, Na de ver 
kiezingen verzinken de meeste vertegen 
woordige.rs in bet niets. Enkel de gezichten 
van de burgemeester en schepenen vrolijken 
reselmatig de, p,laatselij,ke pers op: vraag 
het aan 'd'e bur.&/lmeester, schellen Thi,rion 
presentee'rt,, schepen Sprocke.e'l:,s opent een 
handelszaak, .... Aandacht genoeg dus voor 
de tenoren van de Leuvense politiek. He~ 
Dijlepaard ging eens op bezoek bij 2 ge 
meenteraadsieden, die deel uitmaken van het 
dekor van de gemeenteraad. liet Dijlepaard 
sprak met B'a'rt Massart (CVP) en Guido 
Oepaepe (VU) ov;"er de ambities en ervaringen 
van dieze jonge gemeenteraads~eden. 
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Probilemen llle.t• w, hu.i.s,baas ? Een wasmachine 
gekocht waai;aaQ regelmatig i:ets ma~e,ert 7 
Wilt u u,i~ de echt sc!reiden of bel!'aaH uw 
man onregelmatig o'f helemaa.1 geen onder 
houdsgeld? Problemen met uwpensioen, wezen 
geld of werkloosheidsuitkeringen? Wordt U 
onteigenll ? •.. A]lemaal vragen waarbij een 
advokaat U (misschien) kan he 1 pen. 
"Edn advokaat?l Maar meneer, élat is toch 
ni:ks voor 111ij. Dat kos't toch veel te veel 
ge,Jd,, En naa r Jl',Îte zou ~k moeten ga~n, ik 
ken ex, geen èen. En zi ttên élliie oqk 's g,von4s 
want overdag moe't ik ~e~ken 7 En moet fk 
dan c$1< naar het gerecht 7 En hoe1ang gaat 
dat allemaal niet duren ?". , • Heel wat men 
sen staan inderdaad nogal weigerachtig te 
genover advckaten, het gerecht en het recht 
in het algemeen. En waarschijnlijk niet 
helemaal te onrechte. Een advokaat kost 
inderdajld cv,aak veel geld, en lret gerecht 
durft nog,ill. eecns tnag te l(,e•nken. 
En toch kan he,t s_oms ilelatrgi:ij1k t.?:i,.,in,,. <te 
11eteo 1o1élke rechten (en plichten) men heeft, 
of men een verhoging van de huutp,rujs o·f 

aalde faki!'uuc moet b et a l en of niet. 
nneer uw tege.np,artij Amel inckx, 
o,f RVA heet, /!iè wel over ad- 

n spec iali,s~en beschikken. 

lees bladzijde 4 en 5 

fotoreporc:age op bladzijde 7 

KRINGLOOPPAP.>IER 
U zult misschien denken dat uw Dijle 
paard van kleur ve11échocen is door het 
zonlicht, maar we hebben nog bij.na 
geen spriet zon gezien, zoélus .•. 
Nee, bes,te leze.17, dit i,s kr.ing~oop:papie11 
gemaakt uilt d.e besce ali:vd 1,1an. he,_e1 
Bel.gië. Want ook wij w,illen een 'biJd,rage 
leveren om zuinig te zijn met onze grond 
stoffen en vooral met onze groene longen, 
"da bomen". 
We hopen d~t de keuze van dit papier de 
leesbaarhèid van ons blad niet zal scha 
den. Onze mening staat er niet meer zwart 
op wit Î!n, maa,zi toch duidelijk, genoeg, 
hopen we. 
Veel l•ees.genot 1 
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vàren.~ niet mindex dan 
haspelèli. llaaYUa volgt dan, 
rtje. Dit berekent dat 

d d11urt , - · e klein:e 
u ndei:: et ga..an we.r- 
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ó,e werken 
aan te een 
eer bbac:k 
(BSI!), B ~ eg 
schepen St>.Iëoékeels(PVV). De 10 aanwezige 
winkelier-s van de Mechels.e straat volgd&:a 
dit debar, vol belan ·11fu. Tobback 
wH tel\ ersre-ge]i,:i,ng 
uitg rd e l<raan, <f.:iJe 
eans ck tf. nog za~ 
s taa moe gewe'li,s,t 
zijn fou eling, w~nt 
hij r d van ver-lèeer, 
die opnieU\I zal bije donderdag 
2 9 maai:; t 19,7 9·. Spi:ockee1-s b,aweer t dat <Ie 
k11aa tuk va. echts -zes 
we •tse z de v-ra;t"g 
ho ge-i::egild ar h-if riaa-r 
z? t he ee.. Bur·ge- 

ina dee eze merk- 
waardig< · _praak: t amers moe- 
ten ui ing aanvo t de mark,t 
moet v se word en, _e oplossing 
110011 cl çersj>robleel!l,i w@.a•rdoor cl'e win- 
keliel!: e Meche')Js'e s't;aa,b zilch 'bJ?l!a"" 
deeld , zal uiceinae-liJ•k ge.zocht wor- 
den in ae- commissie vei;k~er-. In dez-e colll 
miuie he,eft- de oppositei geen s'teau:·ecni:. 
Tobback merkt hier terecht op dat ook de 
raadaleden hun zeg moeun 'hebben over 
deze z:aak. Daarmee sluif dit d-ebat. Of 
de wi,nke•~Îleri nu weten 11aar ze aan toe z'irjn, 
blij.f't 'een vi,aag, 

Staclseigendomnen 

• Het spotti:(!IIIJ>lex te Kessel-Lo krijgt 2 
nieuv.e tetinisvelden bij" f!evrouw Lam 
brechtts (,VtU) maakte even een rekensom- 
llle tJca !!D \<Îloe.g zJ:ch af van wie nu e.igen 
li.i-k da lfennisvel:de.n zii:jjlnc: van de ,s,tad ·,·oi, 
va;a de c'Luba ? 'l'obback deed er nog een · 
achepj~ bij door te vragen naar •het ver- 

li - e roze ve 
s s Een te 
me III e1ijk., 

b 
Ee en hanaeisvennootschap. äs 
een ew ens tennisclub een NV is dan be- 
k nc -:dit inderdaad c!at d.e stad de gelden 

nschap besteed om privê-belangen 
n. Mijnheµ van Sina IJl!!rkte 
: " teo ~n wotden vu een- 
vezband kt. 11• 

wiclit ec n de tehn:,î,s:vei - 
de · zin van de aankoop van het huis 
Eikstr-aat 18. waar schepen Cnops (OVEJ 
voor verantwoordelijk is. Buiten het as 
pekt van de zorg vooi: ruimtelijke orden~ng 
waaTop Van lcc·erbeek (VU). zi11speel•t, vraa·gt 
Tol'>back ~a:r de wai:.è bedoelingen ván. ·i 
aankodp. Terloops w.ez·e ge-zegd d'at an 
half jaar geleden dezelfde hee.r Cno t 
huis tq. 14 gekocht heeft voor 2. 100 r. 
Nu wordt 18 gekocht en zal nr. 14 terug 
publiek verkocht worden, 1113ar eigenl~jk 
zou nr .16 beter zijn. Van beleid gesproken. 
Cnops wil lllet deze-aankoop een voetga'(!ger-s- 
door.gangs vetrWezelijken ·omilat hij de · ·a,t 
" het goed is voor d·e mensen een vë ing 
te makèn tussen het HQgesc;hoolplein -e 
Tiense scraa c". De opp_ositie vindt in- 
loos aangezien er ge en nieuwe halldelsimpuls 
gegevën wordt aan de Hilncstraat. Ze. verwij' 
zen da_arbij naar de aa;!ik<>op van de Kz;ei!iet- 
6ank om de kantoren '(.Oot: de statlsdiens·ten 
in onder ,1',!! br:eng!!,Jl· 
Schepiffi cnops huÜ z,ich zoals ahija Ï<n 
vroom stilzwijgen. ,0.nder zijn bevoegdheid 
valt ook .de stadspla,in·ing, onder meer 11,et 
bijzo~er plan van aanleg van Erasmushof 
en Reding<?nhof. Vermeldenswaardige uit 
spraken van leuve11se policici over de 
b moet blij v,en staan in het El!;imus- 
h s: " ik v;i de b,oom in !\.et 
bos mo,e- staan, maa al hier b'li,l-v;e_n 
staan." Tobbsck: " blij met ae, 
Hever-lese. reflexen van de schepen:" Van 
S:ina:" De boom mag zijn eigen aard niet 
ve nen." 

bekwaamhe•id ,v:a,n poli, , 
dit ,gesprekje afleide 

.gaa de aanleg van een zijstraat:je van 
de straat. 
Va, e ~VU): "Ik vooa er". 
Cn '' Ik . ~ "0 
Va ,e:"li 
Va Maar s li~!f b"e,- 
rer , 11 

Voor openbare werken rio.t=en we de goec!keu 
ring van verbeteringswerke.n aan de Miifider 
broedersstraat, een cl~el van de 0.L.V~ouw 
s,traat, de aanleg van een fietspad op de Re 
rum NoS(aru,ml!aan en de Leo11old,]Ili-l!_aan, in 
Ke's·se:l!~I}'o •• '~'an ~ttel!beek (,VU} ,vind,t tl~ W1Jj1- 
ze wal!');~p dié hetspaa aange•tegd ~ord,t: t'e' 
gen ,he't gezond vers,tand. D,e fietsers worden 
tveeJD!la:l blootgesteld aan gevaar. Ze. moeten 
enerzijas de drukke Re.rum N'ovarumlaan over 
steken en bovendien ia'l het verkeer door 
de ver6redingswerk_en aan de t.eopol'd l\U - 
laan sne\~er worden. Hi~ gaàt ze.lis zover 
er mee 'ile ·dlmilgen een 4ktiekoni'i::tt·ee on' te 
richt.en. 
Ver.der vel.'beteringawerken aan de Troli:él'>e,rg, 
de Meche1se Vest, Koet-sweg, Platte-lostcaat 
met aanleg van voetpaden. De invalsweg vanuit 
Mechelen blijft op het progr81111D8 staan. 
Mevrouw, Lambrechts (VU). stelt hier voor 
11an de h'afid .llan een plan dat ze ten aan' - 
schouwe va_n ieder,teen i:,n de hand• houac; e~n 

We schrokken ,g-eeti- ~7.etin (/JQetJIZ W.Jm W~ 
Zái)gs de ,r,adio ve~amiin da,t d9: oeZast1,,i9e• 
011t;duiking een1u,u.d1Jfl!"eg vsrdubBe'ld werd. 
Het 'kon ,r,aar event;Jes opZopim tQ.t 20~- 

- ooo. 000 BF f=2QO ,m.Z;faM ••• voor IM.B 
won is me-t ço 'n bedragen om -te 
11~. 
'óko, toest#f4!en bZió,ue71 ~ie11 'to.oh 
geU,jk ! t Dê ri.e.'l!angi>i;1î<sfP'JJ- .~;y,i· 
ebben trOMv/1/'IB mqaht 1111 ,j,e,z.a,twes 
om te ,zorgen dat aan dit -p:arodi;fs 
veet gétornil. wordt. En wanneer dan 
ns een scmmdaaltje aan het; licht 
te ko_mèn, dàil is omkoperij, voer ~. k' . !PitaaZkraç7f.t;i,gen maar een "e1,n 

Ov~ beZastingsontqu~king WO· ai' 
>Îa!'l,JeZijks gprant. Wezokiozen èn 
W<Jràèn voortdurend' met de vi 1111 
omlio:t zij maand op een stu,c geme1m- 
schapsgetd ree en. 
fran-.iieze situ men ech-t;e wel drif!g• 
enà :ire /Je· vi1r En, men he_t1 
'B"i.jzonder Xi /kader.' Zan 
Sp.itaelis. Hier ,ndèn u s- 
l'echtigde werkZ _ oor 1 kge- 
steld worden bij 'VZI( 's en - stu- 
ren. Het Zoon werd oetwild iloor t. 

In_ ,T:.euvim werden er a•Z ongeveer ~7,0 meMen 
t~weikge,st!e,L_d in J!e,t,, Bid,,1oniler IJ!i,,j,d!èZ;ij,'R 
'KadeP. Het Staàsbeetuuv nam zel'f, èe'rt 80- 
t:dl van deze mens·en in diene-t. · ,. 
Op die manier kon men een aant4Z VeI'WaaJ' 
loosde taken (bep,Z<intingen, ondei,howJ_ van 
de stad ... J laten uitvoeren en bsginnun 
me;t; -wat m:iniler-prestigieuze proj_èkten waar 
,men- cmdf11'S toch ,w,oit ·e.igen geld voor zou 
voo1'~ien (een, k·t.u§lef.'es~ en schoonmaal«lienst, 
uit;kreiding van de iefowinkeZ •.. j 
Daa:rrraast .:as liet TJoor heel tJat ,VZW's een 
kaaj3 voop het nemen pan een aanta-1. 0boe-ien 
de initiat;ieven zoals krisisopvang:, betere 
biaschoHng in kinde:raagverbl.ijve~ -vereen 
voudigen van rechtsformulieren- •.. 
Int_ussen nadert ech.ier voor h'eeZ wat; ménsên 
hét e,in_de •Van h~n ~~i'fjgri,gs tél»erks'teiL'1Jing 
en beg,int weer d_e con~ekerheid van, 'wat nu? ' 
E'r is-nog wel de mogeèijkheid ioct. venlenging, 
màar dan moet de wergever tussenkomen voor 
20 % van de loonkost. Dit is voor áe ms-es 
te. VZW •·s een onbegonnen zaak. 
Wij hebben o e iiiusi 
dat deze maa erl<Zsos 
opL~seen. Il.et ·r : - =ers op e 
man~er aan de oo.,.zêtken Va)i de . - 
heig ~elf. Zolang men niet aan de macht 
duz,ct tomen van hen die onze ekonomie 

epalen, hoeft men geen verbetering 
wachten. 

volks~_aadpleging te houden ov.er d•e aanleg 
ian f,:i.e tspaden. Z-diii ve•rwij,s·t 11aa·t onze 
noo;i.de•rln-1,r,en waa-r "Z.ül,~s wil1L ,geheunt, 

Huur.der verhu4rt aan eigenaar 

• Tot s1ot, het is nu bijna 12 uur l<rijgen 
,de I'-~chts~und-i.gen nog een lr,luifj;. De stad 
zaL :i.n_ Heiberg een lokaal lhu11en 1aen1 'b'ehoeve 
•1l~n' ~e be4aa,:den. Noliel:le,n ;w,i!j da:t J·e ·uad 
e 1:~ellaar u van He :i!ber g ,en dit ge!So\lW aroo,: 1 f.rJ verhuurt aan het jeugdh11is. P-e-r veek 
zal de stad nu een lokaal huren voor 100 f:· ~oo: ~en halve· dag. Van Ittecbeek vindt 
du JUt'.ldu·cKe :nonsens. Er gebeuren inder 
d~d r.are dingen ·Î:n Leuven-. 
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' Il MASSA■:. 
KEN B~NEN BE CVP. LIJKT EEN BEETJE 

· 0, KOClR.D~NSEN ... '" 
n~n e.t bè'g,in: 11h:o,e b:1m 

i.'.JI ntepoli:eiek ·tene;h'f 
geko . 

, &.M. : Ik ben een aat:ttal jai:.en aktief ge- 
weest i-n ~eledienst Heye,:]e die wc,:- 

_king z,iijn we l!cot zi!ch dat 
de p,;obl"elD,in waa c te egent, 
vee:l te 111aken ·ha en 'lllet he -ig 
funktioneren van leid· gaan 
p.akken °'n schil ij b maar 
ei enl "1: eten sen un- , 

gel!\e,e dj oolè 
ho~ae et b. n 
everl ent ek. 

e oen g n voor de GV1'. 

bas· · n van él.e_ c;;V,P-, eoa'l s 
' s·re1 n •de mei)s a1ls mens,. 

men v sarme gtoep_en, kon 
herk De C - teen 

mma, eken dat de 
tee · · • ande haal re~ 
t 11 bove n ,yerg11- 
h eden en het 
k vin a Jè de 

men aanpakl:<,eo op bas i,s van hun 
· · ·, · epen. 

tuu•r taktî,sche rede- 
elcL. Î!B d,e g,:ootsce 
t Jre n hee-li1t dus een 
eng e.1,eid. Voorstel- 

len van de mindeiili i worden apriori ver- 
wo,:pen. In de op ga · s wei- 
ni ef, z spel nu 
ge d,t. v_ eirheia 
ka nJlng o het 
og het ie 
be dt. e-rs 
bes 1.s , an heb het voordeel van 
beter op de hoo ijn. 

D.P. : ·eoe kan je·e.en voorstanäe,: Zl.Jn 
van een open en demokratisch beleid en 
tegelijketëtijd lia z-ijn van een meerder 
he<id· a\ile .~eel) rekening houd·t me•t de oppo 
,ai,tie, ·a•e advie-soirganen•, dtaikk<Ï''lgs•groep.en ? 

B.M. _; .:Ie moet t v van 
de meeirde,;he id gen'i,eten om be- 
wu 1DBl;en dat kritisch n voor,~ 
str niet b · · ·o d'er- 
he ,d,i'slor · enge t t de 
op •e iat k ie dnr.en. 
v&nWege het wo n electäorale bere- 
keningen aan beide zijden. Je. moet van 
binnen~it het inzic,ht bijbrengen dot men 
zirj n e~gen oveirtu•iigi:ng niet vedoochen.t 
a1,a me·n me,t een sociadist of een koom1untst 
gaat e~aten. Hee kan best zijn dat je sa 
men kal!o >1erk'en. 
Toenut'oe sta i'k z~at al leen in mijn par 
tij en .zelfs in de gemeente.raai;!. Je knn 

•al lleen maar hopen d·at ge11oeg menii.en je 
ga'lln a,lie.une'h opda:t men, ook in de €V<P wM 

•méer- cfemokratisch -zeu gaan denken en han 
delen. 
D,P. : Boe kan Je zonder de s~eun van een 
gro.ep ;r;o.a1s het AC.V, d'e boeren6.oncl of de. 
m•iddeni,,rtand iny,,loecl he_bben op het beJiei:a 
van de 0V'P q 

B.M, , De verzuiling weegt zeer zwaar op 
dè, CVP maar-· ~k de!!l< to.t da~ he.t minder 
,s,tecrk ;dooi;w,eeg,t o·e pJa'otse'.'riri•k wllal!,. :Voor 
zover ik het onini!i.deHij 1( zfo, is geen efi 
kel CVP-raadslid een specifie~e vertegen 
woordigj!r van een bepaalde bel~ngengroep. 
AUeen bij hetr samenstellen van de lijst_en 
komen die invloede.n sterk ria:a:c-, boven. 
D'oor,ril. schaolvei;gi;oting met Jte nµsie is 
,het ruic-uur'1ijk h'èel wat moeiHl.jke-r gewo·rde/i. 
Een i~dividu heeft bijna geen ~nvloed meer 
en de p,ersoonl ijl<e kreativitei't van een 
gemeente.raadslid speelt weinig door. 
11< he~ een tekst vaJl 3q bladzi.,jd,en gemaakt 
over a•e, b.eg,:,o ti:ng.. Ver I o,ren moe,i te" want 
die t~st is na'\Jwe'lij'ks •aan l:ioêl gekomen in 
de fr.aktie. De resu1taten zijn minimaa,1 en 
dikwijls twijfel ik ook of ik mijn tijd 
niet beter aan mijn gezin zou besteden. 
Mijn vr.ou~ dr,aait ~lleen op vooY die taak 
wa.n.t •,i'lc b;ep bij11a1 federe avond weg. 
Min of meer posi,táeve punten : het dien 
stencentrum, het aannemen van een sociaal. 
pedagoog voor de ·infowinkel van het s cruk 
tuutplan, alhoewel de. f r akt i e vroeger niet 
zag vo.o;t' wat dà,t 'llodig was. 
De eenheid b tnnen d.e partij v.na·agt natuutli.j:k 
dat men zich neerlegt bij de besliss•ing 
van de meerderheid van de frak!tie. Toch 
heb i'k meerdere ker en een afwijkende prin 
cipiële steiling ingenomen, bijvoorbeeld 
bij de st_emming van' het p11ojelèt van Bue I'ens 
i:n Te:ç; J:il,st heb i:k ,mij' onthouden. (;n. v .,,d .,. . 
hoogbouw in de wij,k Ter Elst). 
Werkei:i binnen de GVP lijkt een beetje op 
koorddansen: als je een staP. tever zet 
lig je er. 
Kigenlij,k kan als 
me:n i'.'n de 0Vi' vo;e1<t, ,dat meer <la.il ~ee .men:- 
.sen en een paarêlekop ;Je st·eunin. Zo1lang; · 
er maai: 5 of 6 mens.en de g~eenteraad vol - 
gen, zullen weinig CVP-mandatarissen over 
tuigd worden dat: inspraak nodig is. 

D.P .• : Denken d'e· CVP.-j'onger;~n niet in d·e 
zelfd·e r,ichdng ? 

B.M. _: Daar zit be.tzelfde probleem. Een 
m1.nderheid ziet tiet op dezelfde manier a Ls 
ik. tekenend is bijvoorbeeld aa,t er nco i r 
CVP-jooger;en op dJ? banken van de gemeenteë 
ra'ad te vinden ;,,ij n. Voor 4·e· me·es een i:s 11i:e.t 
een eerste stap op .he't pad van hun c a.r r i.ês 
re. ik heb ook ambi.t ies. maar die gaan niet 
ten koste van mijn principiële overtuiging. 
Maar dit is niet alleen een probleem bi,j 
CVP-j':>ngeun ; ook de BSP i'it ermee. St.~d·s,~ 
meer. aorige<'cn 1a1'eh z,~oh o:ve11dorideren d'oor 
een gevoel van mach te,loosheia. 
Neem bijvoorbeeld de diskussie doe aan de 
gang is over de bestemming v~n het jeugd 
huis Heibe~g. Ik ~ta zeer positîef tegen 
o:veti de formu•le V'./ln -vorming én onthaal van 
j eu'g!'[~r~epen ZOl!•llii h·ec nu gêbeu,:,t. De me·es~ 
te t,egenkanting t'égen de opzetting van een 
dynamisch jeugdöeleia vind je bij de je~gd 
dienst en het jeugdpar~ement. De meeste 
scou~s enzomeetc houden i:ich eaj(e). bezig 
met hun enge kringetje. 

D,.li,. : f!issohien krijg j,e wat meer aan 
hang apor d~enstoetoon ? 

B.M. : Ik ben principieel t_egen sintei; 
klalfsp,olitiek. Dit geldt zowel voor het 
i,nd.i~.ueel dien~~~et9on a•l.~ voor het uit 
del,en van gelden l!'a'n l,Oll ver,eni,gt,ngen. 
Mens,ë:n die met een bepaald pr,o61eem zitten 

door de bevoegde diensten geholpen 
wo7:a~i:i en ik verwijs n dus do.ai:. Het ver- 
entg·1.~;111e~en zo.u 1Deer gebaat zijn, met een 
de~~ l•uke 1nEra~;t11'u!< tuur d·an me,t ·d,e paa,r 
•du•lJZena" frank d~e uit,gedee1d worden om e~ 
I ector,a.[e r0edene.i\. 

D.P. : .:Ie vertelde dat je ambities hebt. 
Zou je daar een eQ ander willen over ont 
hul ten ? 

~.M.:"' e,iJ d~ vo~i;_e.nd'e 11er'kiezi'ngen r,;k,,,en 
1k op een fl~nk ~ak voorkeurstemmen zo- 
d . ' at l!'k aa.nspraak kan maken op een serieuze 
plaats in het beleid, mogelijkerwijze als 
sc:hcl!eq. lR det\l< ·dat dit een hefboom kan 
zijn om he·t l>e1 e,±iji van d c Ci:VP- en de gemè.en.: 
tie meeF démp~u,t,f.(fch be inakeb. 

3 



JURIDISCf!-1 ADVIES lfSJ HET OCMW, 
OF DE ADVOK:ATtJ,UR OP: ZOEK NAAR 
E·EN NHEUWE AFZlEtMARJKT 

•Nu beataa •een 
balie is ~ven} 
een Bure ediging 
~de I p'ro a,, ie- 
dereen.. agen 
.en eve ja, 
ad11oka s, tè 
ver le.' de 
p~~ de ssch~en 
in een vo ermee 
volst nog niet 

lass.ieke 
t bes ê m·e 
van de 19~ 

e 

l!)oen het plan ·spiftael's m9est s ear.een 1-iée,t 
de scaa eêbter om ons o ekende redenen 
verstek gaan. Had en schepenen 
schrik dat de omb zou konkun::e- 
ren m etgen n?.Qf waren 
:te !la, een a ten biërl;!oor 
1:1c•l ,w,. 'e~ in den èhtvange-n•? 
Of s· zij (b aan kennis van 
de no .agen ur van een d'l!r- 
gel tj st ? O'f vroeg <!it een te dui- 
delijke politieke keuze? Wij kunnen alleen 
maar v;ragen stellen en vermoedens heb- 
ben •.. 

Langzaam 'éi.t,i,ngt? het trouwens ook ,door tot 
in advokatenmiddens ter inderdaad heel 
vat men e 'j ou' blijven 
staan, r t i ns t , een 
en an.de ~ t'l! ·n d·ie P,ro 
èi·eo, A,1 a\Î t.oe,ne- 
~tide ik p de m,ond €"e 
snoei:en en · _geschon . en wat op 
te poet r ja, een advokaa t moet 
natuurl en ~ · gen betale~ 
(en nog och nonil;làl 
dat M.j e pverl\'eid 
zo~ fi,in en en zo.als 
in onze · etalen .•. 
Dat zou at' • an pas komen ge·- 
zien de , vloed van s·tagiairs die 
allemaal s·taan te spring-en voor een p.Laa t s.e- 
je ond' Twee vli!'g!'n in één k.la:p 
dus. · doet e'élrtêr alsof haae 
n t is kr i sas , 
n, rt~kt ,m;i•ar 'i,ê'°n 
e te g ~ n, 'futi ~ 
t de,ree voor éle 
wet". Ze wordt er tro iet toe 
gedwongen. Tevergeefs jyóo-cbeè.ld - 
in de verk.i_e.zingsprogr 17 dee!'JD- 
ber · · spr ekdmg in het parJ.emen,f. 
va wan. jus,üt~e naar he.t 
WO 1 •ZO 
Ma opt! ].,k Openb:aar 
Centrum voor Maatsch . a;~ ,W'elüjn (OCffl/) 
niet ae t4ak als info- en Ömbudsdiens,t te 
fungeren? Zegt de wet (van 8juii 1976 waar 
bij de COO werd vepvan en door het OCMW) 
nien au ben 0,0MW al e L , 
en raai!, moet . ,a, 
a i!app'l!n en om rtin 
recht en ,delen nen 
zij kra e Bdgiséhe en bu dse 
wetten aanspz,aak kunnen maken? Men kan 
natuu~li'k betwijfelen o1 het OCMW daartoe 
d'e mees ezen lilaaz, het 
ia toch becer ~s e·ch- 
ter du,i a,n ee d1nalit 
voor de . 10CMW' p~ts'o- 
neelsui'tbre-iding (oF - rgan1,sa 1e zou 
meebrengen. De 15 maatscbapp.e1lijk wei,ker.s 
vei,bonden aan het Leuvens 0eMW bijvoor 
beeld hebben waars<1h ij nHj ki zo a 1 hun. 
handen vo,), geQOJ?g, Een aan~al Belg,,!,sch,e 
OCMW' s helili.en dan, eek- d,a:nlbbaa1!i' .geb,rui'k. gi!, 
~akt iî'an l\e,t ,plan Spita,e1Js om zo,'n ,i:n~l! 
d~enst op te zetten. Even zag het er naar 
uit dat n~nzelfde ook iÉ Leuven zou gebeuren. 
Het atadsbestuui, had immez,s een aan 

vraag in die zin ingedi!ma bij de RVA eo 
er zouden 0.1n. tvee ju1dsten woeden aan 
geworven~ We 1 iswaar Ml een ombudsdi.e•n;st 
va,n d·e s;J:Jld, maar ,toch· ·'i'tl_ 011,ert,eg llll?;t he,t 
OG!IW. , 

Ondertuss.eq wa's, de Leuveq,se advokacuur ech 
ter ook< nie't bij de pakken bi ijven zii;ten. 
In navolg:ing van kol leg_a' s in andere ste 
den van het land (o.m. Antwerpen, Mechelen, 
Tur•nhour .•• ➔ boden zij het OCMW - tegen 
betalü,g uiteraard - hun diensten aan. 
Tussen -~t OCMW en de Eeuvenss Orde van 
Ad!fókat:en werid eind. vor.ig qaar indevdaad 
een 'kontrak:t afgee Lo ten dat -e.rin voocr,zie't 
dat 2 aifuokat:en ( 1 oudere. advokaai: en 1 sta 
giair) gedurende 2 w,en oer maand ai;;ilag 
houàen in. Toren 3 van st: lefaartensdal. 
Het óeMW betaalt elke a~vokaat 750fr. pe.r 
uur . (,Ee.tÏ gelijkaardig koncrakt werd afge 
s•lio,ten• met d,e l,euve·nse, noti\lri!lsen1t <jfè het 
echter' gut is zullen diten.,) 
ledereèn kan er in pd,_n,eipe tl-et:,ech.t voo,r 
advies. Het wordt aan de dienstdoende ad 
vokaten overgelaten om bepaalde mensen af 
te wijzen omda~ ze bijvoorbeeld te veel 
verél:ien~en (er z i.j n g~~n kriteria voorz,ien 
in he t kontrakt). lnd.ien met een advie.s 
a-l f~e_n nié,t kan !"cird'ep ~q1l,staan, za~ tt;e 
·khen~ worilen äoorverwezen naar de p;ro .deo 
of naar een of an'der:e advokaat , Dat- is 
~rouwens één van de redenen waarom dè in 
fodie'ns.t gog a 1 nijd rri e t. wei:kt. Re·t ÓCMW 
~onder druk van haar eigen advokaa~ die 
tón nu t·ae 1J le zaken van het OCMli behan 
d·e•l t i). staat ettop d~,t d'e advokaar d-ie het 
adYies gee.ft niet ,ze:lf de •IH'iënt e"1Jt. voor 
de nech•~bank zal vel'.'ll'egenwoordi,gen. 11.,,a.'"1, 
zal de in het OCMW 'dtenstdoende advqj(aat 
a~~e ,:,aken waarbij >ve_i;g.ere stappen n_odig 
ZlJn, moeten door-verwij'zen naar een· andere 
advok~a-r,-. In het huicl'i:g ko,ntrakt is een 
dergeli!jlse maauie11eÎI. n,iet voo11zi.en_. 

De bedoelingen van h:et 0CM\'I zLin nät l' 'k 
1 d, • uur 'J 
, ~venkswaark1!~;, Hen wi.l nl, voo~komen dat de 
a vo a~en 1cnten F.onselen via het OCMW. 
Maa,r dat gebeurt na~uurlijk tocb wel, O{ 
men, nu áoot't.end~ !)aar een ko,llega of het 
ze fä' <l·o·e,t, maakt we,iln~g vet'sch,,i,-11 ,-,1-.~ "'e ., l , h , , . ·~ '. •·• n ;a, 11)'1.s•s·c ,11c,n éellDÛlal 'j>er Jaat ,mcie:ten ze- 
te,len ·en voo,r de r.es·t ls men "·ko'l t,,ega •. , • 
Maar wat.kan men daar nu tenen inb- ., . ,engen ? 

UiteindeHJk i:s dat lroch een goeie ~aak : 
De gewone man kri3gt op die mánie•r t;och 
toegang tot deskundig juridisch advies en 
zo nodig helpt aan een advokaat, 

_lfs gr ! 
mt ech Om 
na! r;l e·t i,n- 
we l z 

1. Hec- feit dat·net om advokaten gaat 'is 
gee.n gal.'antie voor een, deskundig Jûridisch 
ad~ies. Elk aaväka~t is noodzakelijk in 
meer of mindere malle gespedal iseè'l'd. l\,ij 
hO.!J,él t z,ich VOOl.'831 bezilg mc,t f:am'Ïil~ètr!'ch,t, 
~tjl1issemen·ten, a.!J:t.o,-oqge,val ll,e,n~ o'f st,raf 
rec'ht, Maar hoe,veel advokaten Jêe·nnen bij 
voprbeeld de hele werkloosheidsreglemente 
ring, ~c huutvetgeving, het kon~~menten 
recht of het arbeidsrecht ? Ik zal de la-at 
s~e zijn om hen dat kwalijk tè çemen, maat 
SC,a. me dan wel toe te betw,ij.fe'lren aan ,hun 
deskundsighe'.ld t."c'.t;z,ike.. · ' 
En nochtans mag. mep vei:wacnt.en :aa,t hee-1 wat 
me-nsen pree ies n\et dat soort v.ragèn naar 
het OCMW zullen ~omen. Eerder dan me~ een 
moeilijk fiskaal of kommercieei~echtelijk 
probleem. 
D~e deskundighei:él zal ee11 advokaat zeker 
n\let verwerven i,n e~p 0€"1\'} waa,r hij ,m,isscli"i!en 
·S•l>eohts ééJ1 ke'eli i>~!-"' j:aar van d,ie11s·t is. 
•Met een eenzi.jd±g ges pee id i-se'è.rd-e advoka- 
tuur bod men ~nderdaa<l er beter- aan g~daan 
een autonome Jut'idische dienst uit te bou 
wen naar ~et vooi:beeld van de vak6onden 
en de soc~ale raad.slied'en in neile!ila,nd. 
V:oo~. bepaa,lde, zaken of wannee.v d,e ,irec:h,cbaók 
,erJ>'l-J" t:.e p'll;s m.oè"s•t komen Jll,-an <jan no.g a,~,t i'ja; 
doorver:we•zen wo,i::dén naar de liaU.e. 

2. Een dergelijke 'eigen' dienst verdient 
gog om een anae~e. reden de voorkeur De 
d;e~s~v~rlening van het OCMW omvat ~er 
ae,fln-1tie meerd·e.r-e faceHen \fan het m1.1at 
l!':'l)appeHj,k l'e.ven•. flen wi!,t l!'IUt, t<!-Ei 11iees-t 
Jl,µ.,v~r-sè probtee11(s,il.tuat•,ies he•C 1hoofd biedein. 
Vaak zal• me.n d_aarb,ij ook op üuz,,idische 
~rob lemen stui!ten, maar nagenoeg a lti:id 
in samenhang met of ten gevolge van ande 
l'e pr~~lemen, Een intec:d isci-ni ina,üe aan- 
pa'I<. 11 kt h' " J 1-e'I' wel aangew~zen of tenmin- 
:·tre "en z~ groot mog_e 1 ~j,k kon~alH tussen 
è Y~rsc~ 11 Dende d1ienstten, e'lf:,d1e ,pet1so 
nenl 110 die diens1"e,n. lloe dat tte reaH,seren 
va t me l een doo 1 .. d . - 
karen bemande J·urr;da_tlJh wd:sselen~e a~~o 

~ 'lSC e 1e.nsL lS mlJ een raad se 1. • 

4 

Een 'e,~oen' • ·a, 
0 " Ju~ 1 'lsche d iens-t b.innen her 

_GMW ~elt(ekent natl!.Ul'l•id,k nu ~ok we,u (l,i"t 
h,et elnde va,f1 a'lle moeÎ'l ióikl\eden. Misschien 
vor:mt dat wc 1 . k .. een aanzet voor een gemak- ►
ell~k bereikllaar eerste advies, alhoewel 
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museum: 
ff4IIEf JILTIJ9 O.UD& 1ROMMEL IE ZIJN 

gewoonlid k een •muf gedoe,, 
feasoren neer oude stenen 

"ken, ltollllllêl van vroeger,, ~l,e 
n we 1 ku~s-t,ii._erk,!ln z i,_iin:, ma ··. 

ni.eta· tè make.il ~1t wa~ -miiJ ~n. 
1 bez.ighouat. 'Van bu-1.1ten ui.t 

euveM stedelij'~ museum Q.Ok W .ie 
k, NoJtbt~n• loopt h ie ' 

l!lli,vaai.,d1i_ge tentoo:µs,t 1 

ges van John lleartsfie . , 
om de;e tempel eens v u,g te 

etreden. 

--- 

é 
n 

ar :heeft 
elen, hiertegen 

,en ns,tenaa'l;s 
gen akheid 
n d ais 

h 
l 
' - 
a ie 
, rev,o1u- 
tione·le 
;erboo.d 
s•c-en. 

er eersten die 
pol>itiek wapen 

· r j) hij" een 
to • 
an · t:se kom- 

ij en tot 1933 bestaat 
l v,an zijn we!1< uit affi- 
t ies, VQ<>r d,e, ;mM ika,t:î,~ yan 
1933 ec:h,t.er w&:rdt zijn 
is bezet en vluc:ht hij 
de duitse invasie in 
' i "kt h,ij ui.t naar Londen. 

in lfé du•itse 
ep aar hij in 1968 

overlijdt. 

MILJOENEN 
STAAN 
:4€Hi1DEIR 
Nlh 

Olj 
eeft 

een du· · eelél van deze 'andere' kunst. 
De fot s hebben niet èe 
nodsc t>is-6irelte waar- a,, · 
de-len ie J·amer gen k vandaàg 
neig even akuut zijn 'llls der 1,g vee-rti;g 
jaar geled'èn. De fotomontage kende na 
Heara,field een gpote naV:0111g.!,Lng. io W:uen 
e"t' vorige ~anél de po'14:t1:eke affiches van 
Ktaus Staeok te be~ijken in het kaffee 
van Elcker-ik. 

De t'entoona•lle;J:4. ing ,fan He'a,rl!if )fèlld· kaa'é1:tf 
in een ree~s over de duitse. demokratisëhe 
r--e2ubliek. 'Dé bedoeHng is' -vert-elc eon 
sewator Jan Crab, 'de evolutie te vo1gen· 
in een 11demoJ;;uHaclj" 'lland. 
Zo z.i:j,n e,,.; .ook nog twee ander e t.entoon 
atrellingen over de hedendaagsé kunst in 
ae DDR in vo.or:bereidi:ng. 

Het is ,ecbtrer moe,ii.i,jlt samen ,w,eiiken- me:ti 
d DD,o E•r i.s een enC>t'me ltonfrole • lik 
e "'" · d dtie voor hoorde van een kunstenaar g,1,n er' 

t dat h:Ïlj alle dagen een ' t 

Buiten deze rentoo_nstellingen_ove: de DOR 
. het niet duidelijk welke ncht1.ng hen 
u · · · · 1·aa 
6 ede1l,irlk museum w,~1 ~ns_,., · n. ii't c'onä'èr-vato'r snu.ffeH IH'et en" d11_ar wal!: ; 

d l·oont enkele tentoónstell1.ngen af en ron , tl'" • • • 
,# verzamelt zo mac-erual voor z a j n m~seui:i. 

H t muse.um be•zit een grote ko.l l ek t Le m1d 
d!t'eeuwsé bi;er1dhou;wet'ken ~~, bran~g,]as • 
'be )>elangrijkste van BeLg1e f'l.u1stert 
Crab"fier. De brandglazen zijn voorname~ 
lijk ,a"fkomstig van het St.Pietersga_st6u~~ 
en van !jet G,i:oot Beg:ijnhof._ De mtesr•e• tlJ 
de lij'ke tentoons't,el 1 ingen ~iggen .~a~. ook. 
in het verlengde hiervan. De moe1.l1Jkhe1d 
hierb~j is wel' zégt Crab 'dat die d-ingen 
-niet meer mo.gen ve.rplaatst worden. z·e gaan 
ons nog sv,erpl Î!ch'ten .naar de kerk te;,,ga-an, 
om kunsc-werken te bekijkën ! ' 
Op de vraag of er aandacht is voor nieuwe 
experimenten in a·e kunst, z~gt Crab 1 
'·Tja ik volg dat 'l,el me t l.nteresse hoor, 
maar 

I 
kom daar eens, me'e op !let schepenkol le 

ge.' Er is blijkg"ar weinig sprake van een 
autonoom beleid. Alle voorstellen van het 
museum moeten door de beuge L van hec schc- 
11enc:0I 1égc ger aken, -We kunnen ons mó.ei.li~ k 
voorsteilen dat het CoH·ege het best ~e 
plaatst is om te beslissen over va·t b.1er 
mag en niet mag. De mee~t voor de. b~nd 
Li ggende a-rgument~n om, l~~s te weigeren 
,ziij>n getd en b,loot .• D·e corrserwa tor doet 
clan meesc-al aan z-elfc:ensuur en bewandelt 
enkel de, voorge.!!chrevcn paden. 
ZeH v,i'tidc. hij een,;komitëe dat zic:b ove.r 
d'e infioud; van tentoon,stt?lling-en buig,t, te 

' -~ -~ 1 

eng ~n t'emmend. W~g denken ec:hter dat 
hierin een grote mogelijkheid zou zitten, 
Alhoewel er soms belangrijke dingen ten 
to.ongesteld worden~ blijft het muSel.!Jllbe 
J'e~<I, é'erder ,amareu-r-is t i seh en l'il Lê·keu 
rig. Een ve-rkgroe,p zou dit 'kunnen verhel 
pen door de ve·le moge I ijkhed'en van dit 
museum te plaatsen en zich (door deskun 
digheid) autonomer og te s_çellen ten op 
zich ce van ~iet gemeen'tebes'tllur. 
De Heartfield-tent;oonstelling bewijst dat 
er mogelijkheden zijn - da.nk zij de gnwe 
tendhe,id van het s tadsbes-t,uur en ooz~ 1 i.e 
ve schepen van ku,ltµµr in h\!t bijzon~;er ? 
-,.voorwÎlä'rde i~ ènke'l z·e si_st-ematisch aan 
te pakken. 

'ens m1Y.Jseum,, 
· · ·el' 

'Vij,ttire;n ,jaar tei:ug was d•~t l)ier a!'l-e. 
maal in 't frans hoór I Da't ,was h~er een 
museum vao de bour:geoisie, kijk maaT ! ·• 
zegt Crab· en hij laat ons een fiche_ zien 
me•t bij.na gotische franse 1•etters. Volgens 
©ral> is @at nu aH:emaa,1 ve,1"ancf,e-rd. Ebke 
verniss·agè t-rckt m<Î,nstens vierhonderd men 
sen. Voor de tentoonstelling_ van Verhae 
gen, een tselatief onbekende kunstenaar 

t ' ' ' waren el'.' zo n, 1 {î. 000 bezoe~er,s•. , 
'Wij ,ztfn h,i:c?J een w-inkel gewotden I zeg,t 
<::rab, 'e,n <lat is goed. ledere11n loopt hier 
zo maar binnen en buiten. Oude madammekes 
komen h·i'.er op de bank zitten-. ' 
De Mr~en~u. van het museum hebben hier 
volgens Crab vee1 ~an gedaan. Deze vere 
niging telt 130-0 !.edi,n, geèft jaarlijks 
een jaarboek uit en om d'e twee maanden 
een tijdschriftje. Zi_e staat ook ~n 1,1001; 

b'egeleiéle öezo,eken en he'l!ft bijvooroeeld 
onlangs een dag voor de j e1.1gd georgani 
seerd. Ee!l loven~rdig initiatief.pus. 
Toch kunnen we ons. bij heb. d'oorbladeren 
van hun j,a.jjrboek 'A·nca Lovan•Îiens,i.s I n~e t 
'ontdoen van d'e -îinélr:uk dat dït someligeschre 
ven is door grijze professoren en strop 
dasass:iistenten. Ka~r goed een midd"e~ tot 

. • • é'r' .aanwez.:iig ,met d'eze 
deinolri1:1a,t1:ser,i.ng 18 • 'a,ls dit middel • . d "' an kbe•t museum , . 
V,r:i:e!l eu '!' b · kt wordt >:iJ" n we . og ge rul. • 

h1.ervoor nu n. <d Wel 1110et gezegd 
al .el!cn hele stap, ver ~- zonder één frank 
dat' Zee het moel!en ro. O'l:~i:! _ · , d 

· - •· ~m1nnentle 8'!,a . sublf'ird!ie van onze -.uns~ -;;: 

. John Reartf:iiela De tentoonstrelh1,ng van , · 
l!oopt van 7 a.pr,f'l to,!t 1 mei· 
Openingsuur , van 10 tot ,12 en van 2 tot 5, 
ln d.e weekends van IO tot l '.l uor • 

.... L---'erd llfiZ.J"ar-d f'i.skalé fi'aude in 1978 .,.,ee """'" • , . . L- • is. een niem.entiaHetcje v,9.or- onae ~o_•1.Ue....,rs, 
é'én '8-tik'k,ie Jfa.sj roken i.s v»ese1,'t_Jk, 
Het g:raene Europa o_r,gi!?Vl!aag~ vo:Z.ze'tt-en . . 
met kerncentTal..ea 1.s ekonomvsc<he ,noodaaµk, 
je stembr-ieven ver-branden ia uiterst str.af 
baar. l)n 300. 000 werkîozen maakt men ai:ch 
nie,t; al t.e druk; 'het ;j"eu{ldai'ko1to•1!i~m_e {a, 
één van de gcz,tJte kwa1.ien van orrze •til-J,d. 
Po:ra 's na= Z.a:!re zenden ia ·humanitair; 
na tien uur 's avonds -op atr-aat uit !YoHe 
bors·t een v,;-:i;jheida1:,i-èd zingen noem~ ·m~n 
r,raëhtlawàcti fl-!:I' dat is voor onz-e bimgêlwlz,, 
der p};'obleein nwmrer- Jén van .de stad L~,-, 
vën. llls een gyneeo'loog - me•t - naam een 
veî1lipofds Vl'ouw ver-kracht, '/(j,ijgti hij ge 
npäe van de kqn:ing; q;ls ee,n .-~iriken-.boev 
ili ,een ca'fé "hët" inet een ach~ doet, ont 
aegt men heir,,..aijn ~rgerrechten en mag hij 
als toemaat;te twee jaar bro1m1)1n. Je Jiuia 
uitgeaet tJOÎ'den Omt,1i,He pan _een inµal:swe{t 
hlè't ci:t:rbanis~,ie:; enlfo 7.:e gramnèn LSD op 
zak hebben is iniadaàd. Als ~t* kind ~er 
dag op onae wegen ov~hoop gereden wordt 
noemt m9n het de tol der voor-uitgang; aîe 
de o.ver- Z. eveaje jongeren htm h.e,i_i :aoeketr in 
ca,fé's en dîácotenten aijn het dekadentén. 
Op Vrijdag l..'6 maart om l2 uur stipt hee.ft. 
Ayafr)UaJ, Van Sina het nodi(l gevonden 50 
poki,t'lieagent'en ( 30 'lli:i uniform:,, 10 in bur 
(JBI!I, ~.v B. 0. ,B. -,eros eij 3 combi ''a ~ af ·te 
aenàen op café Tribimaal op ·de Oude M.arkt. 
Oe keuae van ~it café was aeker niet toe 
vaHig, l</ant de 11.it'bQ!.te.r- van he.t rrribunaal 
had iri e·en ,open br-i:e.fo in de lffiaot-LeuvenaaP 
1Jr1l~ ·saher,p ger,eageeffd tegen de Oude Matikfi 
akt1-ea van fqtaoenZi;ikheideapoateZ. Vctn Sf.- na. 
W~j viriden he~ uiter:st onfat;soenZi,i,k dat 
h,i,e,v.voo» 40 )flfkken ('1oo·k be'{Jen ons gbes 
t.ing") met ~chtwerk belast Wf>roen en dl:l.b 
a~Le k~f,feebezoekera een uiterst ongez:el 
hg. vriJdagnachtuu:rtj,é moo.aten b.el,even .• 
F~~-•· zavee,Z. heibel ap de anders so ,z,udi ge ma:rkt .• 
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DENAK11E 
:f'FE-LO 

•~el!dag 17'L3 stapten een honderdta 
liawonere doo,r. 11.e Btl'Stö'\l,' f~ de buur 
de Plat-te-to. 
eis: doorlopende voetpallen, toepas 
van het ~et a enreglement, uitvoe- 

g van de n1: ekomen beloftl\e en 
vo~: ak~e wegg~brui~ers 
"'~Jk--. 
ep Plarte~lo beschouyde de 

br efsc:~rijvet'ij rond de ' s.to,,epen • 
zowa:t u1.tgeput? Ze 1<011:en vco'r andere 

dd~l ij ~e konden rekenen 
king van nagenoeg 
eni . 

T~ 00n hel= ~~pad. . 
l1/Pflf: , Ltd. ""1l de w_9k.9roep . ?t.,, ltt: -Lo· 
I:; de akbie. 

Het Kötle,,pac:L ' l¾t =.J. ~ ....,,,Je;, ? 
... ~ m;.,,- rc,u~ of ermtigemOJ>è""8<>1"' v0n 

u:>.,..ktc,, a\st\eC,,,,,e.""" tie ol<l:ie. Cl?.t10. :r .. _,"'! 
lkie;,_di,,\¾,:~ <l• L.,, /;s.,A. V. 1 kVG l f3~qa,,d,e,,i,i,~J;.. 
.Do,, 1P•co I öGJ G , S,:,Lo..!.a "' w,:J'<S'""I' rL,fl-e- L.,, 
kW~ v, i)c..,;J,,.f0,,o1,, b,:t-....:_,den tt..,., Sb€.do,,..:+..;.t:-_ 

(..),~ -ioe.ti.p<>'ltn "'"""~ de. pQ,,.,,.t.-)<11 """'""'1- 
\lo«5~<M l.tl: Uo<t:pa,{ ,,_.te,, von.l.o.t<1> , 

' 
'\'1,. . ~ ',) ' . . ~ ... ·.'· ';~f 

Ho~dl\J Wol\, "' ~ ..,.,,1:c,!j.,,W<'Of\dl:'!lcL 
scl,cp&JcoLle.3e. 
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DE GEZINSRAAD 
VAN LEUVEN 

--Ontstaan-------'----------- 

ln 1966 1.ierd op ind'li•iradef van ~e •Bond v-an 
Grote en Jonge Gez•innen in Kessè'l.-'I:;0 een 
gezinsraad opgericht, die tot doel had de 
typische noden ( van financiële problemen 
tot verkeersveiligheid) van geeinnen bij 
de beleidsmensen kehbaar te maken. 
In 19.69 werd ook iin 1'euven een g!,?zins•raad 
op·geri:cnt en ook ·1!.e.uven bleef n;i;etc achter 
zodat er voor de .fus Le 3 gezinaraden waren 
in Grootc~Leuven. 
In maart 1977 werd de stedeliike gezins- 
raad officieee~ als adviesraad geinsta•lleerd. 

--!Jil~ zit er "in de gezi"hsraad:. ?------- 
- één vertegenwoordiger van iedere sociale 
en gezinsorganisatie van Groot-Leuven(99) 
- afgevaardigden van elke instelling die 
zich bezighoudt met het "gezin" .• 
- sche~eu van gezin 
- afgevaardigde OGMW 
gecoÖ1>teerde leden ( 15) 

--Doelscellingen-------------,,-- 

De bur,gers van oni'e stad moeten niet 11lleen 
om d; zes jaar hun zegje doen b_ij de ver+ 
kiezingen maar moeten steeds hun mening 
en noden kenbaar kunnen maken bij de beleids 
mensen en kunnen meebeslissen ( inspraak, 
participatie, beleidsbeinvloeding) 
Maar een ernstig advies is niet mogelijk 
zonder de problemen en noden van de ge 
zinnen in Groot-Leuven grondig bestudeeerd 
te hebben. Hiervoor werden veschilleude 
werkgroepen in het leven geroepen. 

---. Werkgroepen-------------- 

Bin.nen de gezinsraad bestcaan er vier werk 
groepen, waarvan de. werkgroep kinderopvang 
en de verkgroep woonomgeving-verkeersveilig 
heid op dit ogenbl<ik het meest ·a'ktieli z•i1t>-. 
1° We.rkgroep premies sre}d,e een aantal ad 
viezen op om tot een rechtvaardiger verde 
ling van premies en toelagen te komen ( ge 
boorte, tv-distributie, ...• ). De werkgroep 
gezins- en bejaardenhulp, die een studie 
maakte van de bestaande voorzieningen, v,er 
smol r met d'eze groep. 
2° Werkgroep Huisvuilpphaling maakte een 
brosjure over hul.S:vuil ( zie open staldeur) 
3°1/erkgroep Kinderopvang maakt'e een analyse. 
van de kinderopvang in Leuven. De voornaam 
st aanda·chtspunten zijn op dit ogenblik 
s t e aandachtspunten zijn op di:t ogenblik 
de kind_erribbe II Craenendonck" en de uit 
bouw van een Teledienst voor zieke kinderen. 
4° Werkgroep Woonomgeving-verkeersveilig 
heid werkt akt1ef mee aan de week van het 
langzaa~ verkeer en richtte op 21 maart 
een brief aan het stadsbestuur over " 
vrijwat'ing van' d'e ~oonomgeving". 

Inlichtingen 
Sekretariaat : Paula Trappers-Herman, Lodreef 
88, 3200 Kessel-Lo rel 254546 

NIEUWE 

In de lcaatiste info-Leuvl)n s nonden de ope. 
ningsu.rc'n van de groo,tl•euvense zwembaden 
v~1;meld. Er werden er enkele vergeten, di e 
b1J reg~nweer dag en nacht toegankelijk zijn. 
Het betreft de enorme waterplassen in de 
marte1arenlaan namelijk aan het kruispunt 
met de se Streuvel-s-J,aan en d"e Kortestraat·, 
BeJ!;i:n maar t zorgch, \te t pe,genweér e,r yoor 
abnormale wateroverlast. Aan de Kortest;r"'at 
1 iep het bij na de huizen binnen. ·waarschijn 
lijk zijn de afwateringsputten verstopt. 
Dit kan uiteraard iedereen ove~k-0men - zo 
o,;,k mi.j (n neus) . 

ZWEMBADEN? 



Je 
··e ' J·. 

weer 
n in 
v, 

• 
-ke l - 

drulgµng). 
en on~ at of h iing is 
;nv,~rb, ~J s;tt./.'ml,!Le- 
t j eu eme icli dat ook 

. · stel er an ere vast dat 'de 
naam 'j eugdnaed van Leuven' als medeorgani 

uikt - of l ieve-r misbru!Îl<t:- werd 
VN in zijn brie11.en aan de j,eugd 
en.ien scho Iè'n, Nochtans w~d aan 
n de jeugdraird om m~dewerking 

gevraag Il Het jeugdparlement is kwaad 
en Het het VVV s iftdijk weten d~t zij 
niet gest p_ él-ergelijke ongevraagde 
pttoPl}gand , V its ook kwaàd. O'it 
bI'(jkt u,i j:onî.scne- reakcie waar- 
bij me,n z rc gt of het jeugdparlement 
zich niet beter met andere zaken zou bezig 
houden dan met het schrl j ven van bri:e:ven .. , 
Gezon,éll'ïeid ! L 
NOPRI KESSEt.·LQ. 
z·w~LT' 

We hebben h ge groocifaren- 
hu,:iJs NQpriÎ. · n w' rv-la'R'rè: uit- 
breid'en. -'I aanplakking 
van de aan r'gunning ( !engte: 
40 m, bree e _, m, oog e 5 m) op 'één van 
de winkel-ramen. J:e zi - ijk zoiets 
nauwelij:l<s hangen 'tus geprezen 
koopjces en afgep.,r.i;jsd Uektie. Maar 
kom, de aanvraag werd kenbaar gemaakt en 
iedereen heeft &e wetteli:jke -mogelijlèhe-ä.d 
geb1iegen om s,chr-iftelijk z:ijn bezwaren mee 
te d!l1Len aa,n h'et coUr8<ge wan burgemeester 
en schepenen. D'us nu geen eaniek meer ... 
Toch willen we een paar känonschote.11 lossen. 
1. Het is a oc- 
wa ;;;,,,;;,;;=-,,;;=#'s~=::=~ - 
k n been" 
h d . de. 
0 gsstraat drie jaar geleden? De 
k ~.enier op de andere hoek-moest zich aan 
grote broer aanpassen: hij schakelde over 
naar een specialiteitenzaal<. Dit ve1rgc:le 
grot!e J,i,nanciële inspanning;en voor 'hl!t -aan 
,passen van de winkel.ruimte. !jaar we offi 
cieus vernamen is de uitbreiding aange- 

vraagd voor het oprichten van een II cafe- 
taria " . , , . Wie rl!'.ijn de vo-~gende midllenstan" • 
de,rs 1f.ie in ad'emnood z1,1Uen komen?, 

· 2. De -inp>lanting en -uitbreiding van een 
grootwarenhuis trekt verkeer aan. Op die 
manier wordt het kru~spunt K.Albertlaan 
P. Noltlekenss traat - 0nt'1o.ogd-ingss i;raat 
nog ge\Y/l"Ptttiijker dan het nu :i,s. Tot nu toe 
ll•~.evên ·de mees,tte ong'evail J.,e,µ, t_o,t bllÎ!ks.c\)a:cj·e 
bèpe'rkf, ,maar een voetganger of fiets-er 
zonder •bumper risReert er btoed of benen 
te ve1i1rezen ... Di't belooft niet veel goeds 
vÓoTJ de· toekomst ! 
We zoud'en onze bekoDmle•rnis 1,1,oor d1e zwakke •· 
weggebnui:ker d'fi kle'.i;11e middensunder w<1:t 
wetenschappelijker kunnen stavè'nmet een 
toepa.s-selijk citaat uit .de ric,htdoelen van 
het sttul<tuurplan, maar dit. doen 1<1e nu eens 
l.ekker •niet,, 

HE· ·ODEN 
DQ. 1:. 

• HEY FRANS 

11 Wat mag je doen in een doplokaal ? " 
Waarde dopper, de vraagstel1in~ is reeds 
verkee-rd. Het doppen •lllllet je- nega,tief be 
nlld:ere:n •.. 
In het doplokaal in de vaartstraat te 
Leuven, prijken de volgende verbods 
bordjes .aan d,e muur: 
• 11 IJ-erboden toegang met honèten "' 
0 

" Veii bod en te roken 11 

• 1' Kinaerwagens verboden in de wachtzaal " 
0 11 Stil'te 3.u. b" 11 

Oaa"Com deze tips voor al degenen die voor 
d'e eers·f keer gaaç. doppen, 
Zoek óa~r de plaats waar de k.i nde rwagerts 
buite-n staan tussen smeulende sigaretten 
peukjes die veel te snel weggeworpen wer 
den. Ga daar ingeto.gen binnen en smaak 
de sakrale stilte 1;1aarin he.t ritueel v;,i:i 
de stempel op de -rode kaart zich volcrelst. 
Noteer dan je uur VOO'C de v~lgende dag want 
de hogepriester wil wel eens kwaad worden als 
als je een minuut te .laat komt. 
De ure~ zijn soms voo'rspelbaar. Als het 
dopp~rs~omitee 'nfmiddags met de bus naar 
RllP gaat, dan mo·et je ook 's nami ddag s 
doppen( zelfs als dat de 2o voorgaanc:le 
dagen ~iet hec geval was). 

TE LAAT VOOR EEN 
FIETSPLAAT OP 
KRUKKEN 
Ofwel lopen wij rond met oogk-l.eppen of~el 
1'1,ar.en a·e. plaatsen en ueen om fict-splat.,en 
a,f te haLen zeer _slecht kenbaar gemaakt 
aan het publiek. In elk geval wisten vele 
fiet-sers niet waar en wanneer ze in hun decl 
gemeen~e of wijk hun honderd fr.ank konden 
Îlnwi:s•seJre-n voor. een paarse f.ietsplaat. En 
zeggen dat het gefusîoneerdé Leuven de 
mond v0;L heeft ovet zijn gé'decentralise-er- 
de dienstverlening. We vragen ons af waar- 
om zo iets niet vermeld scaac in info-leu 
ven. 
!Foe!llaa,tje : Heb jiîj al een r-i;iwicl oli voe r+ 
tuig ge-zien met krukken ? liet moet noch 
tans ecbt bestaan. Net zoals op uw beca 
lingsbewij s, staat er op het mijne -zwa·r·t 
op wit- te lezen- : "aangif~e van een rij 
wiel of v,11n een YÖe-rtuig met 'één ,of mee·, 
dere trappers of krukken''. 
Snappe wie snappe kan! 

Waarsch~jnlij,k zal de oabreng.st van d·e hit 
" OCMW '1 ,van d c g,t'.g,ep ' 'l!i!Uag~ peopï e ' 
het geschat ce begrotingstekort. '79 van 
93.730.573 (r gevoelig kunnen drukken. 

schepen €nops zet,te na Ca-rber en v~~.r 
'Mic:ha War.a -de voet op ls"Cael Lsche bodem. 

de weg naar 
scheveningen 
Kan u mij i!e weg wij zen naar de Wegge 
voerde , at en de Ineernationale -Af- 
sleepd · nevr , uut)? Rechtsomkeer.! 
En naa est Ghina T ••• (tuut) 
en het dl ? ke il< 
uit vo in g,ra, fte' 
Steenh . Br. t)o l" te- 
rijden naar de Drie_ Engelenberg •. 
Wèèèi!èèèèt ik vèêèêèèèêl. N'eein he.ver 
het stra;t.enpJ.an Stad Leuven, d-~t gl;'atis 
in jë bdevenlius v:i!el. 'Bedoel ne d:i.e 
-reklame ,fo1•<1e-r? 

SCOUTS·-VILIERBEEK 
ZAL VERHUIZEN? 
Zo ver is bet nog n:'i.et. We ver.namen dat 
de scou ts onderhande-len met het s tadsbe 
stuul" om op of rond het terrein van het 
speelple-intje in de Sneppestraat te Kess•e1- 
lo hun ,l,okalcn te boo1;1en. Ze zouden wilillen 
grond huren van de stad tegen een symboli- 

sche fra~R. Ondertussen worden hun barakken 
in de ,abèl.sij van Vli!!rbeek bouwv.a~liger én 
bouwvalliger ... li!éér hierover zal u 1,1eidi;_a 
kunnen lezen in het lokalendossier van een 
werkgroep jongeren uit lleverle,e en Kess~l 
lo (i:n het kader van bet Jeu~parlement). 

DEVILIE.S ACHTERVOLGT ! 

HIJ: 

Z'ondagavond 215 maarst, Een èl,r,ie,td men 
en srer~:kk~n ':oor een plakwandeling 
met. so i arne:11tsaffiches voor RBP en 
affiches voo'C de betoging • Ab . ornus 
uit het strafrecl,\t '. In de 0 h t c • 1 . uu-rt van e ons.jp,ence,p e.1-ntáe stopt ,plo't•s ,een 
donkenb1'auwe Volvo, De man a h b an et stuur 
et
1
ofont nogal veel interesse. Hij maakt 

ze s aanstalten om uit te t. l kk d l: 8 appen. De p a er-s wan e en even een straat. 
en verber,gen hun e~er in ee Je om., 
De wageJI blijft echter in ~·enb~ortta·al. 
to b. h . u. uur l"ond- 
1re en alstarr1g het dtietal achter- 

vol:en. Tot dezen ~peens de geachte 
vo . svertegenwoorlhger p. Devl. h nen I ies erken- 
De heer J)evlies is d<aarmee . 

f k n1et aan Zljn ~roe stu toe. Een jaar geleden .. 
in de parkstraat e-nlcele stud . reed hiJ 
die affiches tegen het racis:ncer ~lem~ 
}leneer <l~ktOoJ; is n:ameil i,;u. ed.p 8 ten~ 
zitte d "" on ervoo,r- , ' •r vin ·e p-r,o-apa r the id sl<l b PRO . \Vandaar. u TEA. 
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-,,VESTELIJKE 
- · · IEDAG 

ri:eld het ACV te Hever 
ah l!hebia 0tle·tt cl\i;i·s.,. 
Gro.o t-,1; euvenW. 
a llettdd,e aai\da11lît ï!,,•n 
dp basis van dele 
ioke vas,ttateil,ling hiM~ 
liaatiegraad van de 

o geduidend lager lig.te 
f edienden. In een voor- 

e nota, ~rd er in dat verban'd op 
dat de "stadsmental iteit" dJie ét 
t-Leuven is een be~angrijke iacto~ 

i1 waar rekenin ,· orden ehou.- 
den,W -,d 
CH~e 
best'lliJ 
l!at g , 
t.cV III rien we,r\<,t. tn hêt 
verlede t jongeren . ru- 
wen ~'l ade-ri,ng kom at 
ze ·ook snel .wegbW.jven. Daarom m 
vei,kgro.ep · . op welke manier t 
aan rekru egeleiding k 
Eend nslotte 
aynd1i ing t 
het A ráa 
wat ,p chnd 
a,eff,,m v 
,1 eve-Pt • n, m 
atgewo· . . 
In ,het -v11.n de s tadsk'l'an't -zä;l die- 
per in den op de problem;i,tiék vàn 
de syn >het Leuvense. (ACV ep ABVV); 
wetke c t ie zij binnen het gewes-t 
verzorgen. 

MALEDICTIE WEER EEN BENEFIET 

Vrol\ger vu een benefiet·avond iets wat e·en, 
twee, hoogstens, ar.ie keer in het academisch 
jaar plaatsvon:d: een concert, waar een ~ute 
bekende artiesten grat.îe optrad ten voordele 
van de kas van een of andere politieke ot,. 
sociale groepering. Voor rel.atief wein!cg- 
geld · z:i:kanllen b · 
j,e k '•ten1opel)', 

,en t ,, .. en he-t 
u.f:t ,e's. ~rto 
geze 
'l'egenwoordi!g t'egent he.t benefietavonêlen. ·He-t 
wordt een eçiite !!'laag. We stikken erin. Met 
alle 'g:evolgèn v<1~dien. De bekende artiesten 
laten het ~eten wanneer ze om de have._r~l~p 
voc,r niets op ae planlfen moeten en de, 111inêlere 
goden zi.j,n al bl0ij dat ze MOGEN opttieden, 
moete • De benetiet · "-es 
gaan 'nd-er aantrekk uit- 
zien stuurt zijn k ven- 
d4en ond m,ees•t·al 
inter: agenda. 
De f:n us te hoog, goed,.- .Maar 
ook de o ie laat te wensen over. De 
benefi:etavona voor de 1ndianen moest oij- 

\loo11beetd twee keer, u,hg•és,te:l.d W.Qt'den, De 
det'de keeii was dar! d'e goe:l:e,, •Ook a•l ,zouden, 
hier' e1ttlé'r,né ifakito,l'en ae oorzaak zin n,, z-o,'iefH 
MAG àewoon N!liE'l'. H'e;t; pub l Lek Heet dail ook 
niet met zijn voeten leuren, en terecht, He"t 
concert werd een fl~p. Op de koop toe zullen 
de Indianen het ~rschijnlink met een tent 
minder moeten stellen in hun reservaten. 
Nu, alle gekheid op een stokje, wie ia eigen 
lijk gediend' met al die zogenaamde benefi'et 
avonden a,ie êen yoor één' floppen? 
Et: 7it dus dui"d;e!l:ili,k slee1l op cis veel ge- 
1\rul!kte Jiormu'lie. Na;e,f alleen voor hèt pu-e 
b'liie,k, ook voor i!"e ar,ttiles ten, Want ds 94'11, 
dan a~ komen opa'iigen, haspe[en ze mèt 6-e:-· 
kwame spoed liuo '' act''' af en voer j e ''t weét 
zijn ze van dè s<;:_ène verdwenen. 
Als het zo 6.:1.ij:Et V'erdergaan, wordt een 
benefiet voor on~ al even interessant als 
een Oberbayernfe'èst Q!8t een tirolerorkea"~ 
met dat vers_chil! dat op dergelijke fees'ten 
tenminste nog iets te vreeen vale. 
Nu nog maar èen ~ac\jten op een benef;iet 
avond ten voor!!~le vap de· 'llf?d,ge ve,,:Hte!, 
latende lien_efi.etavonden. Volgerule wee~, 
misschien 3 
NB: L,aa,t hie=ee n:iiets geze$_d z~)j'n t~~il 
leuk ,georgan,i1eelid:e bene,fie,tavon<ien met. 
een 'gevulde'' a,ffiesje. Alleen moeten sve 
daarvoo'r te.rug in de jaren. 

GOEDE REKENINGEN 
MAKEN- GOEDE VRIENDEN ... 

... -zei schepen Cno,is op de 
gcmcenceraaa van 19 febru 
ari. Hij doet er goed aan 
deze gevleugelde uitspraak 
eens ter sprake te brengen 
bij zijn -kollega' s--po.li tie 
kers. Maar maak eerst met 
m1J een kort toch~je in de 
wonde r e wereld v,an- de pu bU. 
ci ce Lt , Leze'r ! Z_oa,1:s je weet, 
valien de reRÏameb'laadjes 
wekelijks met t0~Qen in uw 
br i.evenbus. Maar 111erkt'e je al 
dat de stapel papier niet 
zo ontzettend vlug meer aan 
groeit dan in bet~re tijden? 
Inderdaad : Passe-Partout 
vind je nog, E"3- en de Aan 
kondiger ook; o.m nog een 
G~oot~Leuvenaa'r te ontmoeten, 
moe~ Je echte-1' aiJ. hdemaal 
~ndep aan d'e sc;ape•l glla_n, zoe 
ken. (lu,lke bicad-e,n s•taan vo l 
van ,pub'1i:c:ite,i1t, ,adl!ertenües 
en aankond i.g,inge,;i van allerlei 
aktiviteit'en mit-s betaling 
door de adverteerders. Zo 
kunnen deze blaadjes gratis 
aan huis -worden-bésteld. 
De veelheid · 

.van ini,tiatt-ieven• op dit vla\< sche,ptt na 
tuur liik konkur,rencie. Mede daardoo:r is 
de Gt.ogc-"'l.èµve~'l' ter -ziele gegaft!I. 
Maar er varen andere redenen ; zoails de 
moeilijlfä 'ekonomische positie van kl·ein 
hande.Laar s ( groot-warenhuizen hebben bun 
eigen rek}ameb]aadje~), 'Wat besnoe,i,i11gen 
op publicitei~ tot gevolg heeftr, ~a~e be- 
taling ie publiciteit en .i"n enke- 
le g ·ee-f betaling gewoon ul'.t àoot' 
f,a-il 
E;r w -s d,art de Oroot-1. a_p de 
das oor de verkiez.in n de.- 
cember de G,L. .een kle H,t 
van zijn blad te wijden aan in ws 
met de g'l'ote politiekers uit de omgeving. 
Afspra~én waren : iedere kandidaat-párle 
ment:u:iër kreeg ~én bladzijde (tarief: 
20.000 frank), het interview zou positief 

dat er leugens · ee 
én klap dus : 
Io de ve rond 
hun .Wf-"1."1;:' ld ~ 

.n d'e ,Gtoq,t~L 
en e.ert1 kontr 

af 11e s1.uiten. Een duide enifng! 
Want sommige heren zweven bl-ijlè!),aar 111eer 
in de witte wol:ken dan het pa'dementai,"l'e 
nirvana dan te leven met hun beiêle ,voe 
ten in de modder. Zij betaaldën dus niet 
of : kleine zeden in de groo"t-leuvense 
po_li t:iek . 

5'1AAR M'.31 ••• 

974~1979 

V.o._or bel! v,ire,t'en )f,Sn hun y•iljf-jal'>ig, b'e 
'càan -,had' o.ncterw:ili 8w,inkeli Ueuv.en s,amen 
:e,t de fakllll teh Wiii sbegi'er.l?e en Lc'~,t·er~n 
e~n vijfdaagse opgettt. ~ond aU8'1'4~1 dee'l 
aspek.ten van de ondenHJ·!!l'robtemat!le.k, 
Zo kon men debatavonden voLg"en over het 
v.s.o., projektonden,,ijs en !ie franse pe 
dagoog Freinet. Verder was een avond ge 
pland over rationalisering v.~n het onder- 

. w-iJ' él:i!t ,spck,t.ak.el kon n,i!,e·~ door- 
,gaa O)j_nis•terie noch vakb'onil_en b·e- 
r.e i en wercden hun p l_annen en be- 
s1 is voor een ruimer puliliek ,tei: 
diskussre 1:e stellen. Het is bhjkbaar ef 
ficiënter_dat deze stof langs allerlei r:e 
geringsmede~elingen en dergeiijke aan de 
man ge~racht wordt en aan de ~.v.. kan je 
ge'lulHdg g-een vragen steHen. 
Enkel,e uten v,oor het ponee,lgesprek ove"r de 
e:i. k_atho Liek onde · de 
de Hat (•o ~1,/anr Het - 
c"l\ n het ,ka'tl\oil i!ek 
,;,e mee dll'!l op da,t o 
sp n terzake ter >bese - 
ren. De opgekomen ,groe:p leer , . kon 
-zich dus rusti,g op zijn ei:gen bezinnen op 
wa-t eigenlijk ei.gen is aan dit eigenzin 
nig onderwijsnet mèt zijn eigenaardige ge 
woonten. 

TA:..LO:; (middsn) : 
beMi.paaC!hoo:1. ook in het VSO sen i>uiLbak ? 
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TE &DOP·: 
EE.NGROOT 
BEiilJfNHOF1 

" verkoep 
O)l de g n 1 1 96'2 
veï:d, :-sku ,erkoop 
-van he.'t . - of, de 
1110ersa e !leél' t en Ter- 
vuurse eurd. aarmee ging één 
van de sch in de 
hapden iek itei;, en 
,v.erdw~en 'e VO: S uui:; t dan toe 
onderdak, · · en. 
:Wat •6ezi eenter ie gedenl<- 
waardige aarom ~ zij 
zo'n groot· ~ van hun v voor 
een appel en èen ei? 

Het of was tot dan eigendom van 
van enbare onde1;-.!!tand Sou 
OC t te a · ·eho,ef tige 
gèz bouwen en in een 
erg en s t de rand 
van g. AH er,ieuze 
opkal , . · n het nog red- 
den, maar dat wraagt natuurLijk geld. De 
i;etauratiekosten werden (toen) op 15 mil- 
joen geschat. Het begijnhof · · et ge- 
klasseerd zoáat op geld va aat ook 

' ' 0 n,iet worden. 00 , 
inkom 00 j•aar,ï · de ver- 
burin ,n w~li:n~g · omda't 
daarv 00.000,- es t eed 
worden de herste ,i,ng , en met 
de overige 300.000,- 1110eöten p.ersoneels 
en werkiggskosten worden gedêRt.. 
Nu had de l<lJ od van IS miljoen gedaan, 
met de be het 11100.ie stukje Leuven 
he-lemaal ld wo,;den. ,De Wcerkelij.ke 
waai.,d'e we stad O,Jl 7~0~ 000 
geschat, . us voor de •Leuvense stads- 
kas een v e zaak betèken·en. De, KUL 
bleek ook · d ee gaan met an.dere ver- 
koopsvoo : kerk en ke1:kliof blev~~ 
voorlo · en om van de st'ac;I, de begi.Jn- 
tjee ) mochten gratii, bHjven 
wonèn dood, po kil de pas.tçir~J 
bil ee.f er besehiRkiI!g van het! 
Bisdo en. 
In de dbkussie die. werd gevoë'rd !in de ge 
meentera-ad, !komen ve nog andere argumenten 
tegen. . 
De J<atliolieu Uni-versic-eit bètekent 1n Leu 
ven niet alleen een beziensJl~r-d-igheid, er 
ate-ekt een he1!ebod geld a-chter, 1:é is de 
wer,kgev:er v.an heel> wat I;euvenaa,r,s. He"t. was 
'dal! oo.k• van b:e'lang t_e zorgen d-a,t dd!e umL 
ver.aiiireit binnen de muren van, l:leuven bteef 
en niet verhuisde naa~ Hever~ee of ande~e 
randgemeenten. De stad moes.t hier aan tege- 

moetkomen bijvoorbeeld door het Begijnhof 
te verkop;n, en er een universitair logeer 
centrum te 1-a:ten maken. 
Bovendien: in 1961 en 19-62 werd Leuven be 
stuurd do01: een al'>sotu te GVP-.meerd.er&ei.d·. 
De oppositie verweet burgemees·ter en ,sch7- penen, van k:ii.dootj es te ge.ven aan ~at hol 7ek'I instellingen ~oals de KUL, om op die manier•. 
zichzelf v,:rstevigen. 

11:et enige gemeenteraadslid, dat er aan dacht 
dat in het groot-begijnhof niet alleen 
huizen stonàenJ maar ook mensen woonden, 
vond het trouwens het beste dat die laatsten 
vet'huisden. De krotwoningen waren immers 
niet leefbaar en.de bewoners m&esten een 
minimum aan komfort krijgen. 

een verhaal 
Het Dijlepaard gi~g eens praten met tw~~ 
vroege-re bewoqg~ters van het groot-öeg1Jn 
hof, om te vragen wat zij allemaal hebben 
meegemaakt to.en de buurt verd verkocht en 
zij moesten verhuizen. . 
" We hadden allang 't vermoeden. dat er 1.ets 
op til was. De COO kvam vroeger alle her 
scellingen doen of stelde d·aanr.oor het 
mate·riaal tier bescl\il<l<ing. µe, jaren da•t 
~e 9nderhand.etden met de univer,siteit kon 
men qragen wat men wilde, maar men kreeg 
niks meer geaaan. Alles ,vat uitgesteld 
kon worden waren iwmers kosten voor de uni 
versiteit en pro.fijt voord~ stad. Toen ik 
ging vragé.n o.f ze een gevaarlijke barst in 
de buitenmuur wilden komen dich·[Jlletsen, 
·1<..,eeg ilt ahs antwoord: madam, g,,id, 'heb.e 
1!18.!'r 'ki,nde10e;:i dan wij werkmensen. 
Z'ce lieten de huieen maa,r veréle,r, verkrotten, 
zo erg dat onze s·chouw ins•tortt·e boven het 
bedje van onz'e kleinste, die er gelukkig 
oggeaeerd onderuit kwam. 
In 1962 kregen we dan te horen ~at ve moes 
ten verhuizen. Wij stonden ondertussen op 
d·e vachtlijs:t voor sociale woning.en in 
Heverlee, en z-ijn dan ook in he;t be~lJnhof 
ljl,i:j,v.en woneri' tot 11e in dat and..e·re 'hui:s 
konden. 
De ,stad zorgde wel voor genoeg voor,zieningen: 
er werden ge~aste huizen gezoch~, met een 
lage huurprijs. Voor de mensen die konden 
bevijeen dat ze echt behoeftig VSl'en, ber. 
taalde 111en de verhuis en zeHs de kost.en 
van de b1rfoh·ting van l\un p,ileuve woning. 
N.aituud.i!.jik war-en sonuniten te, t-f:\'<>t.& ,om zo'n 
1 aal!moes-' aan lee nemen. :Anderen w:l!s,ten 
nie,t da.t ze' sceun 1$.onden vragen., en als ze 

wat later om ve~goedi~en •R•n ' . ze dii:e n:l!e'c meer. (" Waa t niet 
ge'l'l'aagd tol! · "t ,no,d' 
He't crgs1ie e zaak ••:t fei,t 
dat vele ,fam daa,r ea 'lang 
woonden en eena we voor 
profeaa~ren e 'jke stude~ten? SOlllDi~e 
mensen die daar al zeventig of tachti.g 

• • H jaar woonden moesten ook nog verhui.zen •. et 
is sp:i:j · menaen hun 1-aaute J&- 
rep dao, chcen sl~j.;e,n:, ook al 
was heli fior tabe,l! en cvoch'ti!g om 
te wone • 

nog een verhaal 
11 Ik ..,,oonde' fieè'l.. ~,;aag ~n 't &t'O'o.ll - beg-ij'n 
:ho;f en zou er no;g;i,t uj. t mezel!Ï wi,ggegl\iln,1 
zijni Ik ,ben àáàr dan ook zolang moge'1ijk 
blijven wonen. We verhuisden van1het ene 
huis naar het andere , naargelang vaar de 
restauratiewerk~ bezig waren , ma.ar ~r was 
tocll niks aan te doen. In 1970 verlieten 
ve he·t begijnno,f. Ik had geen ge'ld om een 
appartement van 4000 of 5000 .frai!k de maand 
te betalen, el". rk. had• acht l<ind·eien dus kon 
ik niet klein g,aan wonen. de St'ad 'heeft 
me aan een huisje..op de sneppenber:i;; gehol 
pen, en daar ben ik dan ingetrokken. 
Volgens mij is d..at helemaal geen vooruit 
gang. Voor ons i.s 't hier veel te klein. 
Al mijn vriendén en kennissen ~ijn..weg. De 
kinderen kunnen hier niet op straat speten 
en ie kunt ze hd:er dan ook niet zo v.rij 
la·ten. De eigenar,es van d'i,t huis doet geen 
herstellingswerken,, al twintig j-aar la_ng 
niet. Er zouden nieuwe vens rer s en deuren 
moeten komen maar dat gebeurt niet. En de 
nummer 12 van 't groot begijnhQf, waar ik 
't laatst woondè, i.s nog altijd niet ver-, 
.huurd . We haddén er negen jaar langer kun 
J),eQ wonen. 
1k vind ook wel ,,dat de studenten e)iigens•e. 

·moeten kunnen,wonen, maar niet ten koste 
van de gewone mens. Ik vraag mij af vaarom 
zij die huizen niet,herscellen voor de 
werkmensen. 't Is niet dat er niet genoeg 
geld is, maar •~ geld gaat altijd naar 
sommigen, en anderen krijgen niets~" 

hedendaagse geschiedenis 

10 

V9or zov,er w.i, :konden nagaan, wollè\t het 
,groot begijnhof nu vooral bewoomi: door 
mensen die in ie~er geval niet: om de haver 
klap in geldnood zitten: gastprofessor,en, 
assist-enten aan de KUL, buitenlandse stà 
dnetlen met een ru~me beurs, mensen die zich 
kunnen permite~en te gaan woneB w~ar ze het 
fij,n vinden. 
IJ)'e -.te·rkoo,p en die .c1ca:arop:v:(?1'ge.nae1 •re·s,UUlfatii:e 
v.an het groot beg,ijnho•f was voor ;ll_e,t kunst 
llatrimonitiin e·en 1er.g goede zaak: .zo werd ver- 

►
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WEEK VAN HEJ: LANGZAAM VERKEER 

'-WIJS OP WEG' -'11ENT00NS'tEU..l'.NG 
EO 9;ver: ,patiker,en, woJ>.'iiet,,ven, 'li!Ï!'elisr 
a en ~erReersci~kulatie binnenstä'd. 
PROGR.!MMA 'L;uig2aam v6l<eer in Leuven' 

bEUVEN met voo:i;stelLen over 
e):sc atiepl:a~nen, ,f~tsroutès., 
aa,r eJ.' e.a. 

en l<lachtenbatlk. 

'l:lijdene heli. Weekend•: J]!UGDAiELIER op 
zondag 
DEHONSTl!A~[E EbEK 
TRISCIIK WAGENS - 

l"i!jdene de week: om 1'2u30 en l 9u, 
IDÏ!,i·dens lte·t waek-end: ,zo. om 14:1,1 en J;,,u,, ' 

za , om 17u,,: 
Fil'.LM: '·De Olme'n!"Requiem voor ee.n stad! 

'Voor een leèfbare stad' 

'.fNG 

TBMA- en D•ISKU~SIEGROEPEN 
,uttdiepe.n van oijderwerpen-: .opanb aan ve,: 
voer, fietsroutes en verkeersarme !'ijken 
In 1,1erkgroepen. 

Heverlee: :FIE:tSRAl. •J;Y mef 
.oP,'g. S!L'l!O,~ Getd an 
"(er trek: flu30 1ein: 

V0ETELING 
o:i,g. RESO 
Y:èI' trek,: nlu30 ,'.reriber,gple;m. 
aankomst: 1H. ltar t. :Jlerugkee'r met 
bussen. 

Keasel-:io Moet: nog uitgewerkt 
W,il sele.-Wij gmaal: 1,1orden 

ii:N'1.MA4'[!; bij aankom& tt in stad 8 pa,rR o ••Dl• 
ganzebo:i;d, free-podium, bezoek tentoon 
steHing, tekeiunaraton. 

f 14uJ 
en dag omgebou1,1d tot 

'Woonu_. 
- De 'I:IEUKE UNDl!:NS'l)RAAT'' .o?',g. 3'H< .. Grams. 
en Cl\.iro Jongens en Meisjes Blàuwpu,t. 

- Dt LI,GNESTRAAT (Heverlee.) org. Chiro 
Heverlee-centrum en Heso. 

AAR-TOENWEDSTRtJD org. Nieu1,1sblaö, Passe 
Pàr'tout en Infowinkel 

MARTE. · ~ m.m.v. 
,B.GGJ:, en Info~ 
winkei. 

Wo. 2/5 20u: 

V7i. 4/5 20u: 

Openb!lllr vervoer Ln •Leuven 
m. m. v. NMVB, Dbr Roel de~ 

en Struktu en 

en m.m.v. dhr L. Bueiens 
Woo 
woo 
oan?' , 
wöonenren Mecbel~n, KV'l:V en 
dhr. W. Kennis 

ewaats,: V:J.a:l!fllse leergangen" Boekhandels- 
s tr.aa t 9, ·Leuven 

Afsluiten van de week met 

ngen, 
an e_sst , n 

. ~ ,• .' 1:,, ~~;,;:.:,_:; ;'i;.a...~'-:-,:,,:-:.,,.. __ .,:;;..,.,.,.,,,...,...~ :~~-:tt,'-'' u:«, 
• ·,-::--.-~\ .. • •• ·! :,1.:J'"':,·• .... 

DE LEUVENSE 
GIDIENBDND 

l MEI : HET FEEST VAN LINKS LEUVEN 

\ 
Ic: 

1 
1 

r 

;a·e 'lreuveQ!,•e gii:d,senbond .maaJi.t i:Jt haal' j•aar 
vers•lag een balans van haar a'ktivitei:ten 
en stelt baar nieu1,1 progranma voor. 
De ve:i;eniging heeft een semi-officieel 
g,ek,I'egen se·d.-e?'t dit j aar , De d,ienst voor 
toeirisme Yeiic2:or,gt van nµ af a·e poakr Lsche 
regeling van de bezoeJ<en ( aanvragen enzo 
meer), de gidsen blijven 1,1el de begeleiding 
ve1rzo11gen. 
De gid,senbond heef.t n_u bok een voet in he,t 
st;adhuis ( permanentie van á'u30 tot 9 u30 . 
en zor,gt er voor dat het stadhuis nu ook 
tijdens zon- en feestdagne te bekijken is. 
Op het progta.uma voo1r d:i:t j,aa,F staan de 
völgertd•e aJt,ti.-v,î::tei ten:: 

- 20 mei: ontstaan van het st~dspark (gratis) 
: Open deur van Paridaens 

- 9,- 1 0 j,uni< 2 namiddagen naar aanlei.ding 
van het jaat! van l\'et k-ind. D.e kindeiien 
worden rondgeleid in het stadhu~s en 
kunnen vragen stellen aan schepenen; 
een leuvense sportman, een 'kunscenaa:i,, 
een man van het ja~sr..... ~g-;,ati.s) 

- ,24 en 27 Jun!i: abdiJ van he:Ï: ,pa,rk 
- 1118andag vt,or leuven kermis: grote trip 

( m·et au êebus sen) naar Xessel-Lo. Deze 
tdps kend,en toe op heden een ongeloof, 
lijk sukses. · 
9 en 16 september: bézoek aan abdij van 
Xeizersberg. 

De.ze rond:l!eildingen beginnen meestal om 
•14 u, eik ha'l f uue '~tot 4 uur1) ver•trek,t 
een nieu1,1e groep, De prijs is //0 fr, jonge 
ren. van 12 to 18 jaar en 60 - piussers 
betalen 20 ·f:i; en kinderen mogen grad,s 
mee~ 
Voor meer infoJ11Dat!ie kan U stteeds terecht 
bij de dienst toerisme op het stadhuis 
(binnenkort nieuw Eelefoonnuaner 234941, 
tijdens d'e ,nox;ma,le bw.,eel1uS17e~1- 

Het begint in het Leuvense stilaan een 
goede traditie te worden dat diverse 
linkse gr.oepe1'i-ngen besli,.§sen samen i11c-s· 
te org'\iniscren. Eeni gezàmenlij R I Me,i - 
fe.es·t 'is daar nátuurl i j k een van de meest. 
gescb ikre aanleidingen ·toe. Als rode draad 
doorheen de avond zullen een aantal ge- 

l cuigenissen naa,r voren wo·rden gebeach t 
door mensen die op een of and eee manier 
aktief zijn geweest in de strijd tegen 
de willekeur van de patroons, de werk 
loosheid, de ant Lsoc La Ie regeringspoli 
tiek, de onderdlJeukking van mindetl'n;,id•s 
grocpen. (Sal i k , ~Bl', Dopkomi tee., bewae l 
hcns, Femsoc, aktiekomitee voor demokra 
tisch çndcr;,ijs .... ) Tussendoor komt er 
ook linkse s't r i jdku Leuur aan bod met o.a. 
de Chileense gróep Canto ·L~tina, het Leu 
vens Rood Koor en waarsc.hijn I ijk een groep 
uit de Rock against Racis~ be1,1eging. 
De avond wo,dt dan besloten met een da 
vcnende fu,if ur\: in•,de vroege uurtjes. 
Naast dit initiatief plant het l - mei - 

komitee ook mee op te stappen io de be- 
toging ingericht door de socialistische 
g.en,eensch,WP.e-1..ijke. ût~e (SGÀ) op \ méi. 1 
Orde~oorden daarvoor<zu~len~geza~en~~~i~J~k~-- 
overlegd worden met de SGA. Dit feit van 
samenwerking tussen de verschillende link- 
se organisa.ties verdient zeker de nodige 
aandacht en als het enigszins kan ook na- 
:volging. Al 1,1i,e mae.r i:nforma-~ie "1e,ns•t ~ver 
d'Lt initiat_ie[ of "'il meehetpen om pt'o- 
paganda te ver spr e id'en kan steeds terecht 
op telefoon 239692 (~ragen naar Erik); 
,l;je,t \ mei - komitee, ct:'ekent in ieder geva,i 
op jullie so-lidaüt·eü. 

Als feestplaats 1,1erd dit jaar de zaal 
det: Had.Len u-i~gekoz'en en iedereen is 
we,lkóm op zonél'agavond.29 april vanaf 
20 . uur. 

NEEM NU EEN m!ONNEMENT 
OFi DOE EelN Kld)0 1 
'SLECJ!TS 100 FR. 

Door storting van 100 i-ran~ 
(o,f 'llleer) op :!;.ekeningnummer 
001-0596401-24 mag U zich 
tot de gelukkige abonnees 
van het Dij;}epaard rekenen. 
U k:i;ingt bov,end1en de'voor 
biJe nummers ~an dit j~ar 
zodat U in het be2it komt' 
van de unieke kol l:ektie 
Dijl-epaa1'de11 j,aa11"gang 2. 
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