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Bij het vat l en iVál} d~ bl,;îiie:ren en• 
de reg.eriog zijn ze te -;,oorschijn 
gekomen op het Leuvense politieke 
toneel, met een frisse groene lach 
en geur end naar, t,rá;':]/de limoeile.n. 
Dames ,en Heren, ·_Hèt Dif:Îepaard pre"!! 
senteert u Aga Lev, , 
Een uitgebreid gesprek over de wer 
king en organisatie van Agalev, haa:r 
ops tel1 ipg tot a,rideiie ak:t:a'fegt,oepen 
en al terriatieve oewegingen,, ên het 
belang van de.ko~ende gemeenteraads~ 
verkiezingen in nktober 182 vGor ' 
Agalev. Verder een beknopt overzich,ï; 
van Agat-ev's .ide'éëng9ed, jn .de k:ri~' 
tische kolom, getekend Het Dijlepaard 
in afwachting op- uw wederwoord. 6 

VERDER IN DIT NUMMER 
Vrije radio's; ze zouden 
ze moeten verbieden 
In cw-ee jaren tijd heeft 
~cf:i.o; SCO/l.P,lo zich als l,o 
ka Le en ongebond,en zender 
een behoorlijke reputatie 
opgebouvd . De laatste maan 
den moesten de illegaliceit 
{llllac,:;"Ook d•e kwaliteit er 
even wij~en voo~ de inter 
ne on~nigheden, aie af en 
toe op de Scorpio-golflcng 
te doorklonken. 

Ontwikkelings 
samenwerking 
De VeAde. Wl!/l.e-e,d911.0e.p o rga 
niseer c op 11 decem6.er in 
de Lido een VeAde Wvtdd 
luló6e.e.. Met de organisator 
praten we over de bedoeling 
vt.tn zo'n avond, en over het 
d.jdschrift Kee/1.pwi:t, het, 
tijclochri'ft van de greep 
dat meteen z.ljn tweejarig 
bcscnnn viert in derde we 
rèldsfeer. 

Het fascisme 
te Leuven (2) 
Na de nÎi:d-iJ1val hernam het 
scadsbas cuur vr i.j vlug haat: 
aktivitciten. F,en nieuwe bur 
gemeester wen! aangesteld, 
ten,ijl alle partijen zich 
Leken verzoend te hebben met 
een 1,u,sduri&.n be~etting. 
'rn me l 1 9t, 1 ,,erd de geme·en 
cecaad afgc4chaft, en vervan 
gen door een locö-gemcenteraad 
van maximaal vijf leden. De 
raad vervulde not loute.r ad 
minis q:utieve taken. 
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Het swingende 
Dijlepaard 
De Bto.ui.,1,u-Ue/1.- 60.lk:311.0 e.p 
na d r i e jan,r blazen zij 
nog steeds hun oude volks 
liedjes met verse buiten 
lucht, en willen dat mee 
de nieuwe doedelzak nog 
wel wat volhouden. Hier 
heer; t geen konkurren-tie 
of ko~nercie, alleen maar 
vrolijkheid! 

De University 
Squash CJub 
Squash is een soorc van 
e énrri s te·gen een muur en 
kan je nu ook in de buurt 
van de Parks ccaa c be-oefe. 
nen. Maatc de P.V ,13.A. Ull.(. 
v~.U.y Squa..1'1 Club is daar 
wel ges tuit op een J:okacl,e 
cegenstr.eve,:, de bewoner a 
van de Rapengilng. D~ Club 
kan immers enk.w. be~eikt 
w~rden langs de Rapengang, 
d1.e van 's ochtends JO u 
tot na 3 u 's 1u1ch-ê's dan 
ook i~ omgeschapen· tot een 
chaotische parking. Op de 
ze parkeeroverlast is 4e 
voorkeur van de beweners 
d\1idelijk nten bet ekend . 
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'1,1" lit.Pieterscollege 1had een paar klassen afgevaardigd om de raadszitting Vllfl 
IV oktober op te v~oiijken. Zoals bij vorige gei~genbeden hadden deze k~~pen da 
~.a1a,~w b~~eken en ver,li!~e~ zij alr,as de p~aat~ des on~eils. HopeliJk ver 
lli)Ut dtt Di:Jlepaard nog t•lJd1g om hen de nod,1,ge lin.fiormal!ie te zorgen voer 

ling. 

n, ·,d S.J!11&k eeQ 
n·t · 11lb.ta'llnd•e 

en 1:ouw e onl:angs 
ter De-Jo 11.a,r laJ1g 
was van a d~ Eu- 

zijn gazon . •. . ~'- het! 
, zetelde al•s raallia'lid van Gi;,oot- 

eerste agend~unt werll, het jaa,;ve,rshg 
981 bespiioken, 

Men. Delepiert1e GSF) eep; 
aantal konmissies z-o en f'er- 
'. · ai.g ~ol!llll;iiss. ,ers ~11.nll 

z a r 
V t e 
'èle •l! ' 
~ocenel;'U11l,, l!Ul~ ·- 
woo•rd,ej,ii,j ken zoud 
niet alleen de teen, !i.- 
tie1<e vragen aan bod 
Vei;,der vi::oeg zij d&t · sche 
gegevens over bv. ve:r ,ozen, . -proj eknen 
en tewe1ikgestel!de wel' erhou- 
ding mannen/vrouwen, ,z en. 
Van Itterbeek ~VU) to ä._ over 
de toename van de werk!,_o stad 
~+ 400) en v,roeB zi · - · ,,. ál:s 
l!lOt'Olt vo . . ni e t 

het one 
ntoe;ris- 
' jeugdi 
eken, de 
opvang, 

huisvest!i.ng, on erwi toenemend 
~ncal vreemde1:i.ngen, e te ort aan studen~ l tenkamers en de moe'dwi1J.ii.e verk.r:o t ting van 

~ een aantal gebouwen. 
...... 1.ibert (SP) vx,oeg waarom de gemeenteraad 

niet ge.konsu•l teerd werd ·bij he,1: uitwerken 
van de BTK~projekten. · 

. 
f 

OCMW 
Dii. 1rekening 19 · en een 
,l\eg:roti,ngsw:i: · · wet- 
élen: behande ,ij z,i- 
gj,ng moes,il •is.si,ng 
:van cJ:e, ,éflago, 
.Uit de ,to·él · · o,ut<ii.rs 
(CV>B~ bl!i.,i k,ê da de 
stad bi.j,gepast: w enstemt 

•met hetgeell het CiJ socia- 
le dienstverlening. ,aagt 106 
ro4.joen op de reketrimg 1980. en wordt voor 
d;e bègpotfog ,J 982 gefáäiîtd op l•S6 miljoen. 
Van, Mel!llaert (SP) me.ent · j gj,ng van 
het tekort niet in v~ tot de 
i~l'!tie maal: Voor ·· · ten is 
aan o·naoelmatig b eiten 
dfe. nie't dirirek t op · chtt 
~ij n,. Bij maa1<..uè ie 
o:verbodiige luxe i ief 
g.ebouw,, êegjlrl de aàn- 
kopen van grond!en f/1- 
&eving van a'.Îiit ad 
miljoen~, het aan 
belangrijke \,lel)~e iek 
(15 miljoen~, de g 
van 10 miljoen vo de 
daken van het psychiatt:isch i~scituut dat 
in zijn geheel niet meet vo~doet, en tegen 
et feit dat de geme-ent'eraad moet bell'aad 
agen over een begroting waarover geen 
kumenten woi;den v.oorgelegd -en zond'er raad 

. ng van de kommissie 11a11,sJ:inanciën, 
ent ook dat he.t 0CM\V een herve11dele11d 
moet; nastreven ·· - · • · · n d·ien~ 
omale prij zen aan be~ 
rgen en aUe ·'l.a·en 
atti.even 11ó.e ,tl'i 

Mélilaei:,t · ge dat he,t 
• jrk pat:rimo t op meer 

UJard) u laten 
ace van de áien~tverlening, 
De Vlies ,(CVP) mo·edwilHg 
en en ook D'Hà~se {CVP) 
oor het patrimonilJl!I ni_et te 

aagt waarom~ geen kom- 
g gewijd werd aan de be. 
OCMW en wijst op de wan- 

Vê):'1\ouding t~s•sen de luxe in het adni.ini- 
9,l!l:à;t:,ie<f ,gellouw en <lp. ut111oedige hui,;vei<hing 
vaJI de ,pa'lirënten irt de p.sychd.atrdsqhe i,n 
.steiUng. 
'Schepen, T. WouteJt.s antwoordt dat 'een SJ>ec.ia 
le kommi's,sie, aangevuld met mensen ven het 
O'ClMvl naaz een op'l os sd ag zal zoeken voor de 
voorfin.an:ciering van de werken aan de 
St. Pieterskliniek en dat het .patrimonium 
van het O~MW·wel degelijk goed beheerd 
wordt v_ei';liits er voor 1982 op dat punt een 
batig_ saldá' ,van anélerhalf miljoen voorz-ien 
wordt. 
De burgemeester zegt dat de opric'hd.ng van 
het. administr.atief gebouw een bes.liss:ing 
was van liet vorig ko·Uege, dat de s tad ook 
soanni<&e \foQngenemen aankopen negatief ge 
advi'see-od ·heeft, en dat zij geregeld aan 
d,ringitt op he.t .na,streven van ,het (1,i,rvèràe 
lingll'.eff(ek<t m;1°1.1,; dat ltet ,q0MW gebonden is 
aan pp] 7,_{e-q, cl:i'.e ,:rà[!' ho·ge1,Hnn/l opg<?J,ega w:oiz- 
den. · 

T,iensesttaat 
Schepen SprockeeLs (PVV) krijgt het vuur 
aan de schenen gelegd wegens de a,anslepen 
de mizerie in de Tiense.straat, eerst door 
Mevr. Larilbr~chts (VU) en later door een 
heuse interpellatie van Holle (PVV), 
De schepen heef Il de getro.f.fen handelaars 
een a,ttes·t be1oo:lid over de 01itoogankeli:jl<- 
n.ei'<i vap st:r..aat gedurel\de de werken, 
zodat de , ingonttva1,gr;1i, dua,: 11okening, 

t en '11li,1,t11~t)llA.Oli\t nog 
ll'gewoi,kt woi:d*l\1 ~.81:f:s> 

11,e sl.ii.d tlil~il 11 l~ <111 l\lile1.:s- 
oms, s nog toul!11u1n, 
[n ss,en Vea111J.:lm1,1 ~~<111t on 
Roover li • · · · - n de voe bpt1<11111 '-'4l'n-ll',UWcl 
word Scchi!l!lende m{ltltllllhl\Nlij en 
voor ingen klant· 11ijn Ull\.t hun 
l\ers ken; daarna 211111 an cl,> wor- 
ken . . tqpgeze t wo1:clon, 
Het n van do Wl'>rken i~ volsens 
de o,zeer ue wij bun 1111n 
,;leG · wol a·an ltec to,it 
d'a'f mLClllnn~ do ~ Ji eo'ht·e 
s eaa e Jieiidiina.en kol\ 
v:e · o:p aan d.at ~\en 
de.ee aan(l•r~j ti,en ogl 
mens ,maa ~sohnpp,tj en, 
tege11 e I n l!laar we!l Oll! er 
de noda,jl'.e trekken voor de 
ceekomst. 
A!ls tijden'& één van de volgende altibts~er 
mijnen van schepen Sprockeels de Tiense 
straat ,nog eens moet vernieuwd worden, zal 
er dus geen gebTeK meer zijn aan koÖrdina 
tie en zal er Vo0trali rekening gehouden 
worden met de ~oestand van de ondergronds~ 
voo1iz.ienin,gen. 
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l\~l,(l111.:inu rooeten we de v;:@hi;,ugencl.e mede 
~'llliLnf,1 vnp d'e Bchepeq on'óboud,en d&ll op 
tntet11def van hal! smaJs,q,estuur de ve.r- 
11<;hl l Lond·<! m1111tschappi,re,;1 voor nutsvoo,11- 
~ioni..ngc,n samengeb11aêht wcr,cl'en o.m een a'an~ 
vang te maken met het opstellen van een 
kadaster van de Le11Vense onderçoncl. 

Stedelijke welzijnsraad 
De in de mri6e ~::::.ing 
tu~~ ~: -:.~ :;"";e!z:._5:sr 
6~~-·~ 
~ ... 
~~-:.. 
;d .__ 

dan 
tiso 
op 2 
De 
be 
zal 
blijf 
De sta 

n:e verd,eling 
S_amenleviN;sop 
,goe,_dgekeu,:;d: 3 
E'l,k welmelle)1d· 
beèl;, 11.ens zi,j'n 
go.en s amen11tev,i n 
hou.den, Mev,r, De 
er bui,tnm ,deze 3 
ter beschikking is V6or 
projekten van de samenle.ving b· 

d' · • sop ou 
mk!ar ~tedZl.Jn vo~gens Lihert nieu z 
~g me eze proaektenbetoelaging. 

D 
Nnar aanleiding van de op 'k' 
tijdens de vorige zittingm:r l.i;ig ;an TobbacK 
do gemoentiiwet de meerd-et' :ant. D Haese dat 
aanwoz:i:g l:·e zijn. tt:i!'jae·n ~e.1.<1 n1.et :veli'p'1icht: 
11,i,llorl! v.ind,t h~t ee·~ k•/ ~!t V'1:'ageuuunj e. 
h'nild, ten 01,?Z'Î.chte "an "es,""'e- ll,an b'el.ee,fd- 
1 , ' ' a,e Cb'1'J..e-n11''s "" ,euon 011 M:clt vast dat e"• <> raa,..9,., 
uo~ang van d:o ,besil:öt1e ~ ,t:~J.~ens bij de 
waobl! worden op 8 teed \ tî.itt.1.,t\.& moet ge 
ieden 6ie e1i tijdens; 0~~l!4e r1111ds- 
door gingen. lot •Vt:ll~onuurtj e ~a.n- 
0? burgemeester RColt ~oor 
ui.t te prnton met do f-l:nk i tl\l•o kwestie 
toch moeten sa~enko t etoiders die 
dobnc voor ao boroi~OI\ Otn h~t betrotinaa- N • • QUI\, .... 
a Zl.Jn tussonkom11 t '-'él'l 
zoals gewoonlijk 1101111 Attt n•1111010 woor 
zaal, . l'.l\t1n l nf'I l\e raada- 
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to Scorpio heelit de Jan: !l'e:t erri, · ,,11euren is dat ze 
ter d'e llug. Een koili' a'l." zouden sta<rt · and-Sc.orpiomen- 
~8f~l! en dus a:E en ttal:iiteilt, /!ic d'e.eä v,anali1es de 
:i,g Ja·ar. nog rende , 
-zegeiltd. De , E!,t de' r addo '1\et 
• dei -pa~ll,en h.e: 11p:ile, en ctoehn 
ui.t: tot 112'.6 un oi> ',e i.it niet :oitten, 
·te. llîedewerRer s 

~er<J. gesproken ov,e, 'DP•; , eJ en , . . . '.khede.ïJ. g'eui,g e.n 
'1oora:1. : 5corpio 1 . , op 1Ü. y.vwgMmma.'';, '(( • 

Er(i,J<: De spann:Lngen bi"tlilenkamers ,gingeJl ge- n:r_i 01? een luis terpubli , , ns e, d · h 
b~J de opstelling van de . . , amm.a- regeld op antenne. 'r : ' · :c heel 1.e er- 
t'l.e was het meer dan ooit iliek rie ook een, positi,ev gehad : het 
te doen. E,u.Ji. Van G>l-leken t nader heeft ons gesterkt i oof dat we goed 
ed f · · - - werk doen. Toe onze -1,'óndering waren 8 e cLn:i,eerde Jan, twee v corpio- · 
t • we van bijna alle aange ,c reven vuenigin- s eIIIDen, h1.ero11er aan het ;,oolld : "Bîj de 

progTanmatie voor dit seizoen i,e"l1ä er voor gen op de ho<>gte vart die brief, Men kwam ons 
het ee"l.'s t S'1,ncl's twee j.aa . · vragen wat er schéelde. 
een 'lloo'r ons idea-al! 11t VP: Hoe. gehave.ïtél kom~ Scó1ipi.o 1UL UA'...t zc]« 
ger w,er'kten we 111.eer -v moei.Ujkhe.den? 
nebben 01> we1k mome Erik: lk zie niec onmid<lèl1i'jk een ont ae t - 

e mak , , tend we'rl<ies in del 1nens·en di._e nu ops t:appen 
er!La ui c Sc..o'rp'i;o, Konkireet: gaat het om de mede- 
•!!Dmra.: w,etking v,an h · • •, · ·,, spar sagant schap 
op w - Jl'.,PA, dat and , e-.1 maetnrekken 

we D.<i zoals de A•lg!! uraad en het anar-« 
<i:ehde,rs 'b, cnis·cenko'l.léka • 11 €eei'ba,, 

VP: En êJ.e. kA.Uelr..i.o. wväi - 
ite.w, dat ~e11 glwe.p ~itti 
pll:Og'«!mma. wU,de,jt OVelt. be.jrutll.d~g' 
pll.l)mp-t WeJt.de.n a.tgu.che.e.p;t ••. 
:Erik : Dat is $een gevolg v e pro- 
,g1ulll1111eriing. • Al van bij het: Radio 
Scoi;pio wilden we ons Ticht 'jong' 
publie1t: mi.et in de zin 'Van lde ou+ 
dePilom, =ar van -een bepaal ceir. 

frn: 'Ve. l!:(.el.tll/a p,'1.0!f/!Amtllatie. /)ll;Mft;t; -S!!-Oll.p<.O - 
me.dewell.lle/1.6 eM:oe._ScOJr.p,i.o. Jte. ga.an z«b.llJ:maken ? 
Eor:illc : V a:na,j; ,M r- 
m - • a-a_l 
p M 

· 11d'oor 
w 
è 
e ·s- 
a e- 

r..o- 
graID!Qa ve,rlloren. Dal! w · ·ei- 
ding om de demok1;at:ie bi erde 
te brengen. Toen we in' 5 
meewe-rkten, ga·f da.t geen en ro eem. Met 
meer dan 100 medewe.r,ket's kan je -et)kel maar 
ef-ficiënt werken in een syst?eéal -van vert:e~ 
genwoordiging. Die men 
coc een 'i<omitee voor Ra- 
dio' , en schneven de e- 
nigingen aan voor hun 
op;rîc'hting van e ' che 
;radio' . Konkreec en: 
aJ/s 'iemand zin h ee 
na.ar huis te nem 

""'· 'E 21 .. ,_éa- v-rr,i:- , , , 

we-,z.. . , 
Er-ilk: ,e ~s hee), wejn)!, - 
ben ge:i;,eagee-rd. J;le !):aalt·s 
die ·ra!!io luide11, dat · 
t!i:'e beeft, waarvan "!Le opge> ' 
vuJ.d, Maa11 ,f!i.panc:teel ·e-n 
s ceun, gevonden. 

Het recht van cl'e: sterkste 
DP: Op de.11 duWt zou je. tiog vv-..ge.t:ei:t d«:t Ra. 
d.,lo So.01tpi.o a-e.lfga.,;it .u, I11-tu..i.c1·e.11 dl-.1~/alae.n .U 
betta.le. lwu1.te.1t a.t-6 lte:.t üuáUe. N-i,eu,Uh de. p11.o 
g1tanwna. '.6 va.n de. i.Ue.gate. ze:r,ideA.6 a.6, ltoudei-1 
de. Ubetta.te.n e.e.h ~.tud.êe:!fg;g ovv. de. me.d.ût, en 
ge.blliuken aj vlLi.je. nacU:o '.6 luuuli.g .(.Il ve1tkie. 
ZÁ.11g.6p11.opagamta ; lloJLtom., v~ een welbe. 
pao.ld.e. pou.t.le.ke. en. e.lio11oll!L4dte. hoe.k -tJiAch;t 
men ,i.n OnL> l.o.nd -lU:ê:g_~e. MCU..o ';, op de. vlLi.je. 
ma/1.k.t .te. WVLpe.n. 
Erik: De PVV praat: n<iet ever ons als zij het: 
)'lebben over vrile radj;o"s. Wij houden ons per 
fekt aan het t.echni sch p1an dat onlangs in het 
S.i:.aatsb·lad' verscb•een. We zenden te11ug in mo 
no u,i.t, b,eper~en ons eot de 8 km; alleen ?.~t 
een we ~et een iets ee zware ~ender1 maar die 
hebben we nod.ig oma-a,t "'a11üi.t fü;_ussel m:e-t ~u\ 
ke zwar'e zenders wó-i;éi-c g·e.blaz·en·, , . 
lîan: De_.PVV _wil vrqe4 ko~ert,iêl:e zenders, 
en ln die 1<i,n gebr.1.rnkèn z•rJ ons voor hutl ver 
kiezingspropaganda. •~adi_o die niks kQs t 
mag niet ' : lokale 'qlä~o kost w;-el natuur 
lijk. Ons kost hecc e_en half miljpen per jaar, 
tenzij je inkomsten be~r van plugging van 
platen en reklame ei'lzo. Ook politiek is dat 
voor hen niet oninter.ess.ant : een serieuze 
nationale vrije zend·e,:, i,s veel effek:tiev.er 
dan bijvc;orbeeld liet Laàtst:e Nieuws te sub 
sidiët:en, 
Erik: Als zij zouden doo11drijv-en wac ze ver 
tellen, zou dat het ei:~de betekenen van~~ 
dio' s als S-co;,;pi-o P en va,n alle andere lokale 
r-ad1io' s. Je zou nat.iona1'e 11adio 's kJ:>ij gen, 
die de hele frekwent,ieband b.es,trijken. fi.et 
zou éle llla~h•t 'llatil été ,s te~kstè ze1der, "(Ord,eri. 
VP: 1:6 1R(tl¾:p. Sc;Oït/J!i<!O ilt~ &~aei,J:11 g.e.~u,t 
döo/~ pot:µd.rû_ ? 
Er.ik,: Tot onze g-,,:e,te ,v..,r,ba-zlng np.g niet, noch· 
aoo,r politici, nocb dooa, lf:ommëisciël:e ins tel 
lingen. ·Heeft da,t met ef)ze reput!!ti.e te ,makÖ? 

• 

l!e,t •Dij,lii;pa11-rd is d.e on 
barn,ti' -vioor Groo fs-1'.!ieuven, 
is dan, we1 n,l!e,t ov1111al. w 
'haast zeke11 ii.n volglinde , 
lciosken : 

LEUVEN 
Jkvi,gMeitttpl.wi Il ; ·J!a:b11,y, foC!l\pf<e;çit ; Bo.e:k 
lrand,et. Ak:tle~, T..i.ei;:óu~ ï15 ; Lode,wlj~x, 
r.lWL>Utltmtt 87 ; 1-me-l B_qêJthru@et, r:lwe. 
;,/JIIUJ,t 276 ; We11.eldwótkeit., r~-u~ 140; 
pa,tt/U.tli.aa.t 164 ; Boe.khahliel. Kllüäk, Vua, 
UJ.u,.4tlI.aM. 'l i Ka.ó6tt. ':t 5mc., Van Even 
"~ ZIJ ; N~uttw.a.t ; Vö'nke-M:tJuui;t; ; 
•:t Lampeke., IUddeJt6ftltaa.t 210 ; Soket.a, 
IUU:U~ 303 ; eab/:ia.Mt, Blw,#e&e 
~ 120,; ~. l'eJ.l.vJ.IWU,u,tli;aa.t 2; 

l<a.óóe.e. Ve. Zondvlce.&, K!w.ke.nL>tAa.a.:t; S:tlup 
wi.nkel. GobeUj11, Oude /.!Mk:t 3~. 
HIWERLEE 
HeJLtog~:tlta.a.:t. g ; Ge1.äe.naafu.e.baail 170 ; P.io 
n.lek6ve1tbo11a, Gé:lde.rnw.k:l,,e,b,um 120 
l(ESSEL-LO 
Jh He..ibe;r,g., Kap~e.kW.wgg, 'l ; GemeeJ1'te. 
:&~ ; v.i;u:t:.1·11!.6:te.:~ 
W~JG~IMt 
Siti~fla.èllt:wJ1Ul.6'i.tJi.a# ; ·~(f)jl,~-t/iàq,;t 

,&ll nntuur~t •ll'Lljde. 
tnh:om:&t:6 , 0'1 61 
~3. 9.6" 92) . sties, 
kr~ t.ieke,n . 

Wil jo j,e stadsk,r,anc met ·de regelmaat van 
één maand in je bus 'kringen, kan ,ie nog 
v'66r de maand december eeu abonnement ko 
pen aan de prijs van 2bo ~r. Want daarM 
betaal je 250 f~ voer de nieu~e jaargang. 
Sto11t vandaag nog 200 flr op ~ekeningnUllllller 
001--0596401-24, mee deveEllelding van de 
llllland waarop het abonnement begint. 
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ON1WIKKEL . , , , . , , fll7it~T1r,,, · 
• , \ • 1 l, :, ·~~1.~~ru 

De j~J.ijks; sensibiliserings- ên ge,ldin 
,zainellngsatt.t:>1.e 11. 11. 11 , dit jaa,:; o"er-woe- 
kerd ctoor verkiezingspropaganda, zit ar 
weèl:: op. Er wordt wel eens ver11eeen da't 
deze mas~aJ.e ~½tie maanden voorl>ereiding 
v:ergt, eige~ijk een gans jaar la~g. ln 
Leuven funkt1oneert hiervoor een 1,t.eél.eJUj- 
4.e. weJt.¾11.oe.p voo11. on:tilu'.!lik~g<1<1anlC?.11WU/i,btg. 
Deze W'el:lk,S-roe(>, gemak,~eliij'ker' !,/OSL genaamd' 
neemt elk jaar het initiatief vooli' de ,ki l Î 11- 
at<:tie, Zij wevkt dus 11h een koe,pelo,:,gan~~ · 

' 

Een 4ebfe u.1;t he..t t:oneál>iá.1.k, da.t op 
v.itvL 11. 11. 11-a.vohdert ,w.Jul gu,peetd. 

►

, vluchihuis Leuven 
ont•Vi<tJg l\a't Leuverrs yiluch thU-is 
van he'.t 0.0.M,,W,, Leuven l(lll'ax:in 

!i;edet'e m-:iishandelde vrouw 
•~E\i:lomici1ieerd i~ niee 
financië1'.e steun (dat i·s 

'e :.Î;an d'e inwonende vrou- 
1cli v.oor deze beslissing 
aatde ~ecsàrtiikelen i.v.m. 
•V,J.uéhthuis is echter geen 

, us zijn aanvr~gen van vrouwen 
'il· ch-1:,huis ind'i<Viduel:e aanvragen; 
wa idel:Ljk ia à,e ..,ef staat dat het 
0\0.fhW. van de fei'te1:i.jke verblijfplaats en 
11iet d,i,e van de demici,liegemeente,moet beta 
len. 
Daarbij zou iedere Leuvensa vrouw nog eens op 
éte ,;:ooscer gelegd wo1:den en zu l Len de heren 
O.G.».w.~ars beslissen hoe zwaat' een vrouw 
mishatldeld moet z,i,jn voor zij recht heeft op 
0.C.M.W.-1\ulp, 
Volgens de vrouwen van het vluchthuis is de 
acht'etl,iggende reden dat iedere niet heuvense 
Vl!OUW een verloren stem is voor de he111en ~o 
litiekers en dus niet hoeft te eten en te 
drinken. 
Ze nemen het niet dat bezuinigingen doorge 
vaerd worden op de rug van de zwakste .groepen. 
Hè-t is hemeltergend dat 1,1,rouwen in he•t kader 
,van bezuinig!i.ngen geen ge!l.d kd.j gen voor hun 
elementairce behoeften,terwijl er hopen geld 
zijn voor preecige-,pro1e~ten waal' het ,nieuwe 
O.C.M.W.-gebouw een voorbeeld van is. 
G.!!zien het voorgalmd'e ei&en ze he,t vo!l,gende: 
-4ac de vrouwen van het V'!l.uchthu~s,die 1,100): 

hun verblijf in het vluchthuis gesteuwï wov 
den iioo<r een andet' 0.C.M.W. bilÎ ~iä~e van o 
ve$gangsmaa~egel gedurende de eërsle we~R 
v.an hun ve,i;b1ijf iin het v!l:uc.hl:hui11 dooi. het 
G.C.M.W. van lre11komst ges•feuird wo'l1den,en van 
,if de stweede week van het Vel)ba::Ljf do·o11 da,t 
van !Leuven. 
-ditt de VllDuW'én diÏ/e vooli'd:Len n:Leu ges,ceutld 
:we11~·en doo,: een ander 0,G',M.'W, Va!iUlf dé eei:- 

s ±iluen 
eiÏ>ew:er- 

.J<t 
l')':1,j- 
ro- 

ncl\e, 
doo.r 
ten, 
e in 
e'tking 
van 

wOSL 
z iîch in a11en 
ah de , :äs-proj ekt 
( zie D~ IV., • e toekoms,t 
vermijden. Daarom w~ e in de toe- 
~omst werk maken van een eisenprogramma 
vcor het s.t adsb es tuur , een manifest dat 
haar verwachtingen t.a.v. hec stadsbestuur 
bundelt. 
Mete'en maakt die net ontbr_eken van een de 
gelijk st:edelijk beiµa -vóor ont:1ilikkelings 
samenwerking duidelijl<. Leuven beeft wel 
~ijn schepen voor ontwildcelingssamenwer 
lcing, maat' 1net eén schépen maakt- men nog 
geen beleid. In deze leemte ligt een be 
langrijke taalt weggelegd voer de WO'SL. 
.Maar als feitelijke vereniging .heeft de 
wet'ltgt'Oep geen enkele beînv1oedingsbevoegd 
h,eid. Als -0.tedek<.jke adv.ta~d uoOII. on.t 
W(};.ke..U.n-g-01>-ame~m,vtfun:g échter zou de werk 
groep haar invloed op een o'ntwikke~ings 
beleid vodr de stad pas eól\t kufmen do ën 
~den. 0 

s te dag van lf ·untl ,lt'b,cê.'e.n door 
be t O .c .M',,W. 
-een St\e1 
lijke bet 

Arttwoo ki. 18'1) 
De ten 
?er.tl, i1 V:et;b.ond voor 

-u lijksé land- 

• 1 1ran.s V:an 
t deze 
etend 

n' wilde 
.. slechts om enkele 

ias1rekten,een ill n het jaarcema. 
liet aanta.J, ter hese staande vitrines en 
panelen was s1'echts de helft van wat oorspron 
kelijk werd -voot"zien,,zonder dat de·ot'ganisato 
ren 'h i ervoor verantwoordelijk waren. Inde.rdaad 
hadden dientengevol_ge aUe tent:oonstellenden 
met piaatsgebrek te kampen. 
Verscheidene sites werden geill~streerd met 
gri'.mdpl'annen en tek!'llin en.vo-or Leuven vermel- 
den wi,j h splan van de op 
gi.,avin_ge · n.Zoals duide- 
lijx in _,wa·s net 
niet de telling re- 
su1taten ce la gen zijn 
niet eens beëindigd, . erkt ! De 
gegevens moeten udeerd en 
geinterpret;eerd · et afge- 
werkte gro aten 
voor de da · 
enkel OllZ 
ven.Di 
~n èle 
'ka,llrte 
in 
di 
de- 
De 
w 
V 

h 
!d 

het 
• aanwe 
de af- 

~ 50 metet' 
lbe · · lJ ,-als nc.he- 
ol:oge . . ,komen -melden ? · 
:l!emand van, U publimeer.'d:e eqkelle maanden gele 
den ze]f een <>pro'ep om~ ons v~ vondsten te 
ven,ittigen, · , 

Tena!l.otte ebell,en w[j one de 
uw kj:Lti:ek,die wd.j -a3.Q z-ig t 
vaag ges tel;d isr- :i:ek.n wi/:Uen ond 
deze win ze bek~nil maak.if, zoµd-el! de . 
pera.oon,~d.j,k 01:Yk ,ma·a•r ood t é,én woo heeft. 
géiesç. 

D:i;,ene t S tadsa11cheoil.o-gie Iseuven □
(U,it)J)'lijtcr, de· li,cuven_~e JongeYenkrant 
'Witsmij'cer '· is een nieuwe Leuvense jongeren 
krant d1ie, het p1aacseliijk jeugdwerk wil ondel! 
steunen met o.a. 1 
-e_en aktiv!i,teitenka1ender die ook als affiche 
gebru,ikt ka,n worden. 
-Ln te gaan op probl:emen die bij jongeren 
,ij zen 
-het steunen van initiatieven en opmerkelijke 
aktivitei ten. 
Het is duid-elijk dat de11:e nieuwe !Heant staat 
of valt met de medewérking van jongeren. 'Uit 
smijter' zoekt jongeren die artikels willen 
schrijven en hoopt dat elke vereniging op tijd 
zijn aktivite'iten doorstuurt,zodac .ze nog in 
de kalender kunnen. 
Een abonnement neem_ je door 100 fr. te ?torc-en. 
op PCR 068-0524390-35.Je krijgt in ruil 10 
nWllllers (en I gt'atis). Voor meet' i:inl:oanatle, 
kan je altijd terecht op h.et vo~gende ad•res: 
'Uitsmijter', Kap.el'lekensweg. 2, 'Kes,se'l-lo. o 

ABVV-JONGE , · · 
JEUGDWER 
Woens<lai 28 oktober. 198 1 . ne p r- 
<len boven de 18 jà11r ,diê zi:fch 
kenden i nschr.even op I augus,t ï,,5 
rlagt;?n wachttijd opzitt(l-Ï\,Maarr . 
van 24 decembe" 1980 wen! d'L o,tt 
150 çla-11cn vc:rrlcu,W. l<:e moet,en ,US· nog o - iè 
janu<1ri waah•C~li om u'Ï:oke)1,ingsge,;.e_chtii,d we11k 
loo$ te woiiden. Vand•a-a11 de akties van èle JI.B\'V 
Jongorcm tegen cle jeugd.we11-kloo$heid op d.eze 
datum. 
AKTlE Ul LEl,VEN 
[n ),,~u,ven werd elp de Oude Nairkt een gra·tis 
6pt1ïede11 y.~o lle $n.e·akèrs r,evo1.gd do.or een 
ko'l'.tll betoging naaiz de R.V .A. Ue po,liti.e be 
lec;c:e, de J\IIVV~j,;mg.eren bun sylliboli.sche. balon 
('op eip,en. po·ten') in de gang op, te la11en. 
,ian afv1lilrdigi.ng van <ltie jc;rngeren Jo;;eeg w.el 
Je toescemming voo1· een onderhoud met de di 
rek teur van arbeidsbemiddeling. Ze doorbraken 
een papieren muur die de lange wac.h.1:-tijd "'oov 
s celde en zetten hun standpunten uiteen. 
longeren willen 'op eigen poten' staan.~faar de 
hoge "'erkloosheid maakt dit voor velen van hen 
onmogelijk.Eun derde van de werklazen is im 
tners jonger dan 25 jaar.ie ervaren hu,;1 situa 
tie als uitzichtloos.Nu komt daar nog de lan 
-~et'e wachtcijd bij .Die betek,e'Qt zeven ll!&anden 
wnder inkomen leven.Op die n,anier wordt je 
volkomen afhankelijk van je ouders. 
~e eisen daarom een beleid dat meer en zinvol~ 
la,: werkplaatsen schept. llun voorstellen z,i,j n 
o.a.: At'beidstijdverkorting met gelijke aan 
varving,ce~ugschroeven van de pewapening~uic~ 
baven en bestrijden van de belastingsf~aede. 
i\KTl;E 'j:N V lL VOORDE 
J-:en 20-cal ABVV-jongeren vertrokkën \"r ijlfag 
~O oktob.er nam: Vilvoorde.Hier werd · 1cn- 
vet'k,ing mot jongeren uit hec.l Vl,aa e'i1 
leagst11ande f:ibriek 11e1<rnakt ,a}U h 'lr 
van de naLionale ka1npag·ne tegen ie.i· 
loosneül .Ook da~r r;ing het O:lj1Èfpa. 
ki,i kJ e n:emeo. 'tJ 
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fiT FASCl~ME TE LEUVEN (2) 

1 
• BEZETTING 
~t v.orig, nJJ111ner kon, u lezen ever de oy,Jternst van hel! fas<dLsme en het and-fas- 
Jtisch ant!l.'@li>rd hiÎ,e'li\li>,p ~è3r de twire~,e :;-,;erel!d00r'l!0.g,,_. Be,trn:Rie-n-iiè'.lu:>IJ: was d1at d.e 
tea:tol:iieke en liberail.e burgerij in de eez s t.e fascistische k,ernen na de eers ue we 
celdoo-rlog geen bedreig:i,ng zag van haar belangen. •Niet alleen de kr i.si.s j ar en van 
af 1930, maar ook d1e taalkwestie en de ko r ruptt i.e van de burgerlij,ke demokratie 
gaven fa,scis'.t:is,el-1.e pairtil.j,en aä s Rex en VNY- wit:td in d'e ze i.Len , Zo papu.e -d e Ka uo-: 
lieke Vlaams.e Velk.spa•rtij ,(KWlt} aan mei! lïei.t ViNV. ©01k in Leuven z•a,g deze par ~ij 
niet op tegen een b es euur sakkoor'd met Re~, na de gemeenteraadsverkiezingen van 
193-8. 

öeze afleye~~ng over ' me te 
Leµven ti}d~ns de be~ t we- 
gens plllatsg&brek 1n twe.e- de1en ge 
splitst. '>IOtden. rn dit num:oer houden 
-.,1- he.t. bij ficiiHe stads pol.!. el.ex 

t da~r voor - aan) van 
49 tot or 
num:me v.a,n aargang 
wij h i-fas ~ch ve,:~ 

z 11 onze ver d de pe- 
riode bespi,e en. 

De nazi's 1eh liet tiestuur van het land 
Na htt beëindigen van de vijandelijkheden. 
in 19/40 werd voor België en Noord-Frankrijk 
een Duits 11il1'i.ttaii:; Gouverneur ;tangestelil.. 
Jin t'egens tel'ling 11(e,t de J,s;t"éi1We~eldeoirl!ofg 
heeft BIHgië tij.dens de 2<ie W:ereldoo;r1og 
geen Duits burgerlijk bescuur gekend. 
Al was er geen staatshoofd~parle~ent of re, 
gering,de aàminl!s tra tie (on:decr leiding van 
de S·ecre-uai::i.~sen-g~nei:·aa.a) l;>Jieef behoud-en 
en zij fungee.r,de àls ins tr;ument van de .6e 
zettea, .Ambtenaren die naar de opvattingen 
van de nazi's onbetrouwbaar waren,weróen ont 
slagen en vervangen.Ook de Fe$Ïonale en lo- 
1<ale l!etgische ge,z,:i,gdngers werden in de 
geest 'ltan de "f:ilieuge 0-11d'e" ,gfrecrutee,11,;l._Dit 
gold' ook vcee h·ee-i" w-a c ,b.urgel!lees ter,s en 
schep.enen,waarvan da beze.t:t::er meende dat ze 
loyaal. zouden zîjn. Het sociaal-economische 
bestel werd eveneens op naz~leest gescbceid. 
Een paar vooi;be.e];den d'aa.:i;van!)\ij bet;1uH van 
de S-éaliéharii.s-gè'l!eraa'L van. ;Ée-onami.s ehe, %aken 
werden cle zgn. "Warens bel!Len" (Wave-ncentr ales) 
opgericht,die per belangrijke bearijfssee.tor 

. de produktie en distributie sran industrie 
goede,c~n regelden.De bezetter veTbood enmid 
deHij,k atle synäikatten.De weFknemells kon- 
den vanaf ;Juni 1.•:tef~ a'l'Leen nog ,aansfüii~n 
bij de UHGA(•Un:iè voor Hand-en Geestesal."" 
beiders) die in feite een :fascis,t!i.sche <?or 
pora-tie 11aa. Een aantal arbeide:i;s lieten zicli 
daar in den beginne cloox vange~, ve11blina als 
zij w;pre~ door hgt v,e~ra-.aa îl!n dè sociajl:is 
t:isdb"e leidër H.:J).e M_an.Op 2:8 juni. 1940 'I"ic'htce 
deze,als voorzitter van de BWP(•Belgische 
Werklieden Partij),een schrijven cot dele 
den v,an de partij,waarin hij ge BWP ontbond 
en zien tot aanhanger van de "N~euwe Or,de" 
verk-1.aa;i;:de. Natuurl:i;j·k verbod•en d.e naz.i 's 
alle pol.itieke parti:ien behalve VNV en Rex , 
die zich onmiddellijk voor coilaboratie 
aanbeden.Op 10 mei 1941,bij de eers·te ve11- 
jaa.rdag van de aanval van Du:i,tsland op B"el 
gië,we:rd -tussen V:N\l en Rex ëen akkoq,rd ·ge 
sloten voor de o,pnch,till'g va-n e~!l "Eenheids 
beweging". Vol!:eäighe!Î.dshalve moeten wili nog 
een dei;de collaborateursor.ganisat,iie ve=el 
den nl.De Vlag o.l.v.Jef Van de WieLe.Al 
deze v~r11nigi.ngen. zoxgden e'!' o.a.voor d·at 
na ·de Bui l',se in"al in de Sovje t-Un,i,e f22.;f6;1 
41) de SS kon rekenen op een Vlaams en Waais 
vdjwilligerslegioen van oos t.frontä trijders. 
~l!re alttivite.iten van deze groepen beston 
~ in het voeren van de nazi-propaganda., 
it-vp~ren van p<il.itie-en ~erreurakties t~ 
n échte of vei:meende a11t1-fa'scisten. 

!Î f 
1 

ële stadspolitiek tijdens 
·ng 

strikt binnen het kader van 

deze, bes,prekiln_g,,,ttocll willen wij eT hier even 
ep,'< wij zen da-t de Leu1,Kena'a1ës ~nmiddeUi1j'k 
b rucaal, geconfronteerd werden met het nieuwe 
oorlogsgeweld.Op 10 en Il mei 1940 werd 
I:.euven reeds door de naziluchtmacht met een, 
i;eeks bomba:çilementen bedach t .Aan de Tierfse 
PC!>e1:i: vielen ·hicerdoor reeds ti.enta,lle;,n bur 
ger;slJ:àch tof'fer,s. Vorder werd l!t' voo:t> de stad 
tiiet beduidend meer gevochten, en wij mogen 
zeggen dat de nazi's vrij gemakkelijk Leuven 
innamen.Er we.:e hier nog opgemerkt dat van 
áf de eens te oorlog,sdage.n honderden burgers, 
me,t ,het binrrent.rekken te L'euven van de D11i.t 
sers i.n 1914 voor ogen, op de vl.ll'cht waren 
geslagen.Op de gemeenteraads7.itting van 
26 juli 1940 zullen de 1eden zich trollliens 
buigen over een voorstel om onze g~vluchte 
s-eads genc ten ui n Zuid-Fnmkûjk t~rug ce 
ha:J.e,n.. In onze s cadspo Li.t.i cl; werden de ak t i-' 
viteiten(schi inbunr normaal) vrii vlu,: !\Il 
de nazi-inval hernómen. De gem~nteraad kwam 
reeds op 8 juni 1940 b.i j ecn . 'laar dan bi i .\kt 
,!\l dat er toch "i41c6" is veran~,,r:}.l1e \n 
11)-39 aanges tse l da buq;remeestli>i wrsrd doo r de 
1les tendige Deputatie ven Brnb anc op,dj gd?.i'C 
en vervangen door een prof.geneeskunde der 
universiteit,dit met de goedkeuring van de 
b-ezetter.Dat de nieuwe burgomeester(we zul,- 
1en hem p:cof-. B. noemen) y,rij goe<I o,p de hoogte. 
r,1a_s van de naz:i:-muntal:lte'it b1;tj.Kt a, a. ui;t 
h'et feit dat hij op dice eer,ste raad-szitting 
,aan de gemeenteraad en aan de Leuvense a,r 
beiders volgende waarschuwing riehtte(dit 
in verband met een hespxekine, ,>vor warl,z,~., 
Jrende-q~: "Ik z;al è;T hij)'oegeu \1'1L cfa: D°•Ji taern 
vaa geen we.rklozon willen horni,.Mo,ester, .ie 
bemerken dat werklieden niet Rebezigd ziin. 
is het te vrezen dat ze zouden opgeëist 11or 
.den". Verder is he c verbazend hoe rimpelloos 
deze eerste zitting v~iliep.Nieman<Lvan de 
aaihwe,z,î,gen ve.el<i•e i1icli genoepen <>m·· ~ege'n de 
aanstelling van de nLeuw-e burgemeester te 
p;i;otes,t:el!"en. Integendeel, alle partij.en prezen 
de burgemeester -voor z-ijn aanstelling.De 
aanwezige leden bleken ~ich verder reeds ver- 
;Zi;>en,d te hebben met een langdurige b,eze-tting. 
:QpvaH.end is het ook d,!\.t e:r van een echte 
0pposi tie in de raad geen s-prake meer was. 
AJ.le pa-x:tijen zijn het voortaan vi;ijwel 
s·teeds eens met de voors tellen van bet stads 
'bestuu-r, en dus met de verordeningen van de 
'lllet d,e ne:r.i '•s eól.1ab'or,erende ho·ge oN-erlïeiid. 
I·i. mei 1941 warden d·an 'de 0penbaa:e 0.ittingen 
van de gemeeQte.raad en die raad 2elf afge 
schaft bij verordening van de See'.te.taris 
genera-al van Jlinneniand_se Zaken.De bevoegd 
hed·en valt de raadl(wa't hiier dus gewoon bette 
kendè • de bev,ele'rl van él'e bezett,te,,r~w9;nden 
-.zonder meer overgadx-agen op het ciolJ:age van 
burgemees,cer en schepenen. Tot aan de bevrij 
ding bestond deze zgn.loco-gemeenteraad van 
Lem1en dep uit marl mum 5, leden (burgemeester 
,.,4 schepenen) .0p,gemei:;k,t dilentt ook l!at dc0e 
hoco-gemi!cent8'l!aad zijn paH td.81,,e"oegdheden 
verio(l,r. Uit d,e vers lagen van de r,aadszi t tin 
gen tijdens de duur der bezetting blijkt 
moeilijk op ce maken we1ke d·e juiste verhou 
dingen tussen de bccze,tte11; en de heu;vense 
'!,'!!ad 7,j,j,n gewees,a" Jfö maatr~ge,l,en !lie 'lfo 
11lu1d lle t-re.ffan had waren louter edminis ti,o 
tief. E6n keer 11ord,t er gezi.nspeeld op het 
verbod om aan politiek te doen nl.in het re 

_glement VOO'!" het huren van de stadsschouw 
bul!,g. l>aadn wo1id t cluid·el.ij k ges tel],d a,al! PIC!ll 
·z±-cf, vo·oraf moest in ,r,e·~e1. s tteillen l)le•I! aHe 
formaU.teitl!n die door de- bezetter we.rden 
opgelegd. Verder mocht het woord niet ge 
voerd worden zonder toestemming van de po1i 
t:iecommissaris. Tegelijk werd crnk in het re 
glement vermé-111 da I! to,ae .J) 'llln het ch-eatel! 
dooi, de Kre'is~!lllllllahdatur werd opgeëist. 

8 

. ..__ 
llu.f...d.lgi.ng vtui V.fáam6e. SS-vM.jtuUUge.<-& .[11 
de. Raa.cuz<Utl v1ut he.t 4:tad/mi..ó. 

Wa.F]e.n'.!e.6.U.ee. la11g4 de Gr..ote MM.kt eit teit 
hoog.tie. van h€ft Konln/illjk M:heneum (Narun 
.6 eA-¾aa.t). Vka~ e. Le.wioe.11- e.J-1 SS -vlag 
bkoedC?JtMj1h. ~(: etkm:0r:.1 J / 

De be'Vrijding 
(!)p 11 s,è.'p,tembar 19j't4 !Î.~ Leuven be!i'rlj d, Op 
8 septembe,r komt reeds de in 1938 verkozen 
gemeenteraad bijeen.Zestien ledan zijn a~n 
we:r.ig. T-,,ee "oorlogsschcp,men"zijn veront 
schuldigd, Over de·. ka:ol ~eke schepen L. lla 
ckae;r ts _ en he~ _soclial,11.st1.sché, raadtllid llo'~ 
!l:eh$ ,he11.den b.Jdens ,de bozê'tt1ng ,naa, een 
ooncon.~ratlekamp gestuurd, Là !llên op dat 
ogenhl.11.~ nog zonder nicwà.Later zal bl" "k d t b · d · · · · 1J en a ze e1. en t1 Jd.ens hun gevangenschap zijn 
omg~k?men.In die eerste zitting na de be 
vrlJd!l<n!l wei;d, al opnieuw aàn "echte" politiek 
gedaan. De oo~logsburgemees ~e,r droe,g de m.achn 
över aan de 1.n 1939 aangesteld& burgemeester 
Van der Vaeren. Hierbij deden zich cAn · 'd ~ paar 1nc~ ~n~e? voor wannneer de socialistische, 
fl1okt1.el.e:hder fon ~tere burgemè.ee ter p. tie~ 
~e.mami:) P'ro•ti.ll. ZLJ•n "wolwillènd'e'' houding 
•t,o,v. de bezetter verweet. ►
• 



~ ( f<è./it,,el.-lo J 
,e;n. ww:len ~ op. 1,4 mei 

.z,('i ge.dood-. 

ue. echte of veTondeTstelde medewnld.01 •t; 
de 1>uitse11s zou onder onze stailllpolitici ' 
uoah· ,lfudlsho.ud'en"\lan de v4a1:: i,n 1939 verkozen, 
s•obepenen we11d zoals gezagd éfui dooli de be 
ze,trtie,x, ,geUq,uldee,rd,,lién nam op 8-/91'44 "vrij 
wUU,,g" ont·stag en Hn wel'd, 'doo:11 de evee 
l'ieid a.fg~zet. Mai.n: ook bij de s·dc';iial!is tÎische 
oppositie had de oor!l.o,g s,tu~ken gemsa~e. 
Niet -alleen was één raadsHcbin auchenwal,d 
gebl.ev,an(,áe vroeger} maar twee verkozen 
uadsleden werden niet mear in de patcij op 
genomerr.Dm welke zaden dat p:re·cies gebeurde 
kan uit de raadsverslagen n~et afgeleid 
1,1opl!::en~ar v.an colliaboratie· i§ er i;iergens 
sprajse. 
Tensl!o;t;je liÏ.j~ het dns n~g ~n1"ek'essant om 
te vei;mdden d'a t in 1111 s,choo·t Yfin de gemeeri 
te,raad. op 2.4 november 1-944- ee·n "onde,JTzoeks 
commissie voor benoemingen ven het bes tluu,r 
lijk, oncie,ooj zend en politiepersoneel ged u 
rende de bezètting" wex,d opgedcht.Het was 
voo11al de socialistische oppo&itie,met in 
liaaT rang~n een aantal ~erzetsst.rijders,die 
op een onderzoek naar de houding van het 
s tadsP,.gUppeeil t:i,j élens de bezetr,j.ng aandrong. 

op de vl.aeht nii de ·'Q , • - 
. ementen v~n 1 o e}I 11 mei. 19 40 

• : .J Ti.enHpoolLt. 

~-~ 
._ ' Een blaa.ót de i,poo11.b1w.g aan 

de 14 mu 1940) VOO//. de 
~119· 01!•• 

Volgende alile-v:~ring · · 
De bezetting 

Deel (2) 

. . - N NIE DOEDEL 
· · N NIEUW GE ? • 
De Bl•auwpu, gro,ep v i ar'de baar drie-jarig bestaan met optredens van Memel, 

.... 'Zaltdoek,z!Ï! een uil! ' · , gelegenheidsgroep.De Sw i ngar s+d Le in v;:;12 mu- 
zï.ek.geit1;z;e eerd ,z n er op af en vonden het best leuk. Vooral de 
J!looie ni . ik v.an lde enze l\a1rtjes.0ndanks het drukbezette leven 
van de~e vorrä en 1re•iÏid GHI\ cnz'e vlt'a:,geil, te b ean cwoo rden., 

De Blauwpu ep is een jarenlange 
vriendsch Hellinckx (doedelzak, 
fluit:en, z k.) ,Johan Bloncieel 
{a\c:ord'eon e Uê)"tcerhoeven ~viool} 
en 1101 ijo n s).agwerk} . 

Je• 1>é1;.aallt i.'. 000 .if,ll', zo.nder en 6',QOO fr, m,et 
instaJ.latie. 

s. V.: //o.e ,Û/ êle ~M ,6olihg1.toep, on:t 
i,-:taaii ? UV(r êle.. <?;kiili.o, haitlt. bl:a.dkape:i ••. 
Johan: Re spe.Uden a,llemaal in de blaas-kapël, 
Via' onee leîéler Joris de Braekeleex, €!1r-a1>'ancs 
Vol!ltso)tkest) lle'èi!'8,en we de volks.muzielo kennen 
en apreciëxren.Op ,z;,ijn aanraden gingen ;we naar 
het :fjestiva'1 -v!m, D.11anouteJ1;,waa,: we de folk 
mik>robe d'efin,itwi!:f •·tre, pak)•e~ kregen. 
~r,k: Eil.k :va'll 'ons, ,b'.l}gon z,ieh op eeni ~•zte1<i,n~ 
s1'rumen.t toe 1!.e' ~eggen,1La,t'er kwam J!;ieve-d'e 
enige klassiek is:e1rchooider,e'I:' •b,:11.i . · 
s :V. : Jull,é;e ont.6-ttuµt i-i:tu.ee/tit de.h na de 
6olk-Jwogko11j~ van de zuügeJt. /aJLe:n,. 1i, 
eJt. nog ()ei,an-g,stt~ voM ~ fl.l!iU,e fiti;e,ngen? 
Mark: Er bl!:i.jh veel ,rraag naar groepén die 
een bal! popu1a~e willen spelen.We örengen 
dan naast '· · . ieke volksdansen voo;ali 
oud'e,,p,lez oals de pol\tà,.!l'ij,dens 
die optiie Voitksmuz.iek neg 
heel dich s•taat, 
Johan: t>at w n dat fot ,r 
evolueert.We anders da· 11 
geleden en zo voor terugs n 
een alektrill'cha b~e en slagwerk te geb11uiken, 
f).: T,lJdW4 j!.liUile 6eut hadden we no~ 
.lndlw.k iJtJ.Jt. ofldiullu dlé. e..vo.eu..ae 60:&k. bi de 

• Ulif. 1Jootr. de.. ult.6tli.aUng van jul.- 
gFWer;, i:li ~ een 6olk-eii4na ' geMe, 

44lfi 9wa. zeke11. îli:e::t :tc.t dP. 0iil{e 

kri:j.gt minder aand11cht van" de 
op het ogenbl;Lk,H~f leef·t: nocih 
der in een bepaald miil.teu.a~ 
i,t konln.el!eieel geweest 1:s en 'er 

weinig konkm,r,entl.i.'e bes taal: .De v.eschilr,ende 
groepen en muzikanten onders teunen,!:mekaar, 
spelen samen; ko,rr:om,er is een enorme wis,sel- 
werking. · 
Mark: Heel die sfeer leeft door in ~é festi 
vals .Op J!eiberg-folk l>ijvoolébeeld kwamen een· 
duizend,tal mensén -rustig van Vlaamse volksmu- 
z · · r is nog belan s teliin ... 

zijn geen die 
·el.en .Maat a je 
ben is dae s 

bij ·e .!He zouden k 
is een , • _ • , , deel van rni,jn l·even,, maal.' 
niet al1es.rk zou nooit meer dan :vier keer ~er 
maand w~lLen optreden. 
S.V. : Een L 11. maken ut e,,. dut. n;i;e;;t ÁJl ? 
Johan: r clan meer als eeèn bei:inne- 
1,ing ,'li archief te s1.eken en later 
,;10.g e is neren. 
S .12. : · e: zel6 ml.L elu,;te.n 
o,g po , Jtiq,cU,!.&o ,eJU,, op? 
Mark: We heöben e.igen tnstr.um.enta<1'1 we,:,k,ma•a11 
ge.en e'!:gen ~eks ten. 
S.V.: fut z-ou. noc.Jit:cuu, ee.n behmgMjke.. veJt 
tueuwwg kannen be.t:ekenen. 
Johan,: lk h_e'b veel bewondering voo; ie-mand 
al,s Wannes ·V~~ de Ve'1,da,die mell zijn t:eksten 
een go tuee1 sfeerh eèft.Maa,: zelJJi 
~iÎijin W' n':i!ett aan to ·· tste 
aroom . tl' ,eeJ\ rnuzik uk t·e 
1Daken :van ',M~s,te 
s. V. : 1 e.doe;llng om e!l· de.. 
g11.0e-13 , e. g11.0e..leit ? 
Marl(; Ret idee om zo'n totaal-spel<taket .te ma 
ken leeft b:iij ons,]a,Maar vooral door tijdsge 
bx,ek eij1;1 we: ei:, nog niet aan beg_onQJ!n. leder 
van ons is 001< met andere dingen bezig, 
:Toham !En het• foik-m~lieu zitten ne_el wat men 
sen d·we pol::ilhiek geÏnte11essee11a zij11 en d·at 
ook ;Ln R\41 d'e'lç,,s !l'en \r.èi;werk.ert, ~Rum, lfannet< van 
de V:eide,,\!e !Sn..aàx,~ àaa•J/ ·d•ie 1heb):len niets t.e 
ve11lieze11c,want h·et is hun b11001!.w!Lnnà:ng,, ]n d:Le 

zin m(i"eted wij '1/öo-rzichti:ger ~ij<11~ 
S.V.: Hope.U.jh. bU.jft hU ~e,t l:ii.j 

Voor de volgende maand mag je van de Swingers 
een inten.iew:verwachtenmet een jazz-groep of 
een o-rganisator.Hopend op een voo,:spoedige sa 
menwe11king groete~ wij U,welede1e lezer,met de 
meest waan,dnnige hoogaèhting. D 

HOBBELS 
1- De v 'iw 1<.a.f en Koren oogs c Çe) i. s • m. BPJI: 
B a · z.ite'l:dag 14 novemi,er in het Cu1tu- 

van Leuven een heus kle,inkunsc- 
r de ronde pri::' 200 fr. mag 
an,aJi 1•4 uur ban Vemin- 
e ,J;im Puimeg , en l!la,zarus, 
el) *a-6,11i,j, · n :fla,11ry 

e '11'.ZW kleo na ia-tile,f 'voor 
ig ·business 1 -1. laat werd 

oor 1'0 g-roepen uit heuve-n,: 
hliahke-i t' en I abc' (onde•rt\Jssen ç.er 

zie e- _p1.j tig overigens~ ,'Een waa-rdevol inittia- 
ti n de kwaliteit te wensen overlaat, 

ns jazz-groep1e '!)jisba' gooit 500 
markt. Naar · .ggen "dedica- 
Y listene-r' an ook in 
.Vol,gen,s J t e:11 enige 

. Ge,ny, and • c..l<:s zijn 
ges to;p•t, omda.t we hen n,ie1 '-ntle~•hwen, 
And.e,re noddels zijn volk e LUCU/II ge- 
gr:epeti, + 't Snor,:eke or,g een opt11edan 
van Milkshake Banana in éle Abdij van Vl~erbeek 
te Kessel-loop 21 november.Er zull&I) milk 
shakes verkrijgbaar zijn,+ indien je een po 
s,itièv~ n,oot over je g,:oe11 o-f plaat in deze 
kran:II wi:Lt, stom j,e best 500 iir, op onze rek 
ning, ~00,l-0596401-24) 0 



1:700 mens en vonden de velilphegs 1,ers-'.11lil en 
interessanter dan dit sprankelend gebeur 
En o~ ze ongelijk hadden. 
IDhe Wee"Kendl opende n\et zo ''n powe1;-pop d"etl 
salvo da.t zaal 1Li;.clo en iik het n1Jet kon - 
verwe;ken. Dit lag niet alleen aan de k 
slechte a~oestiek van deze zaaJJ, ma~r oo 
aan de zwa,kke mi,~in~ en de on0Veîtu1.g~~:~ 
p,res i:-ade van h,et vii,er>ta11. zeil.if. 'libe Wee 
end haalt niet meer het nivo van verleden 
jaar toen ze het Mei-festivnl nog plat 
speeiden. The We_ekend1 af, Madou op . V~ra 
G·oon1ans 'begint nrët haa11 s't em d'e zaal 7,11, 
twee te splijten. Tegengestelde ,reakt1.!s 
alom. Ontegensprekelijk,een niein:7_geluid 
dus. Maa:r; voor m:üj mag het. We lq.Jken 
hoopvo-l 'ui,t naat de !LP die begtn '82 op. ~'e 
markt komt. ~he Boxcars sluiten de avond 
af zoals we hen kennen. Leuvense rock op 
zijn best met zw.eet aan _de muren. ?ok deze 
kee:r; enl(e!I. dço r een vrae1:!-twa;genJJ.i,_d11.ng 
politie te stuicen. En, toegegeven .. • 0B 
straat klinkt het allemaä'l veel beter, De 

) stemming was echter oruajddelijk gebroken 
~ door he,t vo,o,rtijûig ':'e:r;d~d.jrten V.·l,!_n deze 

' •' formatie. Naar ile fui.E ·g,ing dootr... D 

r oyL,Er?ftAR [) 
iMlbDE E.G,Hî 

\ 
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man (met) 
liet Jl;àn u wei:ticht tl-iet onugaan zijn hoe 
bevsegqh,ede_n en a11c!.=e at,er:i!but,ei\ vacy kan 
dida11t-,po•litieke-rs in vei,kiezingsdrukwerk 
op hun waaide verminderen. Neem natuur- 
1ijk de PVV, die ook met dit soort devalua 
~i,e 2iich op glad ijS« durft ~agen. Zo laat 

1 1 

lijsttrekker.voor de PVV Ge.o~e.6 Spllockeel.ó 
zieh voor zijn verkie1.ingsfolder.s zonder 
schaamte fioto.gra-feren ze-telend in he,t par-. 
kement, terwijl hij als volksvertegenwoor 
diger toch gekend is als één der grootste 
,spijbelaars in de Kamer. Qf z_at hij al die 
gij-d voo-r :tij n bo.eken te turen ? 0p zij 11 
drukwerk l~at hij zich inun.ers aanprijzen 
als 'Voc..to)I. .UI de, Re.dite.n! , maar uit goeie 
bren ve rûemen we dat hij nooit verder raakte 
dan zijn tweede kand i.da tuur . SprocJ<,eeJ.H : t• Een man vnn de dcu:id 1 ? -- · -l-;q fT -1 

,-· --, ~- 1î1 
' / 

, 

1 

•. 

Prakken tegen Protea 

Waarschijnlijk merkte je tijdens de verkie 
zingskampa~e dat op verscnillende ~ffiches 
een s trook._fe 'is apa-i:t.heidsv.riend' bij gep Lak.t, 
w,e'lcd • Het g:i:ng hier om een a:l<-ti_e van, he t Al<t:i,e 
komi, tee Zuidelijk Afrika.Dezè g-roep vindt d'át 
de kiezer zich moef kunnen uitspre~en over 
het pro-apartheid Lobbywenk van politici die 
Protea--lid zijn. 
In 'Leuven kregen de volgende mensen zo'n 
strookje op hun neus: Vs~dezande Robert (VU), 
De Vlies Paul (CVP),Piot Fer~atid (CVP),Daems 
.Joz ef (PVV') en Laga~ And'ré €CVP). 

, o, nooit! 

Pl'I' 

" ' ~ .,, ..:......... ,.1 . ·k.. • .,. . ·:~ ~- -~-.. ~~ - ~-:'1 

y- :'i 
~ .... 

/, 

• 1 - 

1

1 

Hl:.e!i. lu.tnne;n ~e nog .f:aehen, V/t.lt kd.11 de. voe;t- 
,B~ellt. -d!i,e. MM de. pMh,qig 'iute_ én ond'eli. 

1 

h@ paneel. moe:t lvw.lpen~ ru.e..t:! 

0'niia,nft6 de v,~g. v e;di,ée.z.htgJ6,llo?1.d.01t,, weJtd 
doc11. äe me~.te paNtlJe.n on6~ ge,pläh.t. 
Een ;ti,p VOOII. On6 ? 

WIi.ait. men ~aa.t &:,igi> Lea111!J'll>e. wege,i kom:t 
men Ve. V.Uu .teg~n. r n IIM.6.u.Ujd ~e.n 
Wé. dUJil «xl.M he-t: ge..&! 14,t. 



EN DE BEWONERS VAN DE RAPENGANG 
m en _d'~ joggers van het tennis 
ers , j_ogg,ers , wiele:rteeris 

zi1~ be'kende vers~hó.jn 
in ens vrijetijds 

geregelide massa 
·~rc het hele gedn 

. De b,eliangrijk.ste 
-ij te zijn 
dheid" . 

maar ,eek ster'k 
haa11de Bor,g 
is. 'Benn;is 
et Y.lller , :Ln 

•nstand'er ., 
rro0ils zbnder . 

balJ..etjes slaar:1 te 
is s.quash uitge,groed!d 
ardige v.~riant v,an de 
Eq il-let is i4eaal om 

aad tè test__en of oMer 
i;,tj,es 1;1it t.e zweten . 
dig gei;;l.eten ruimte 
hart.elgst ka,teen geven, 

a e~•n (half')u1;1rtje •bent 
~eeld en je ongetwijfeld grote 
e·p:t . Meteen heb je de volle 
omoijatie voor squash: en 

-~elbó:icen" naast elkaar, 
a'i!r en een ba'1:" • 

:l,pe sqpasb-business 
~ 

~-- Rei. sull!§es van squash en de vraag 
naar ge}j0UWtjes met de vereiste ak 
komo_gatie. vas natuurlijk een ge- 

- - - - voor aannemers, die 
sektoren van de bouw 

· agen zitten. 
n.derneming Candries, 
net schijnt van 
l.. H. candr aas . 

.,. trouwens voor een 
a•brikant als snau 
-roten in de stiel 

:i:n PLAG, waa-r 
n doc:omen 
-el tegen 
. d-pe},:eer 
er 
!Î/e • 

RSfl'Y SQUASH 
CLUB 

~u:i;_mt,.e!l-i:!i;l~e 0rden;ilt,\g klomt er ;pas 
~jkijkeli w<1-nneeir jé zo '•n :gebouw· 
tjes ergens çrci.at neerzet,ten . nan 
krijgen !;lçk and.erè mensen é!'mee te 
IJl<l,keJl- , ~ls !Î.•!'l d~ Mpengang te 
Tuemren • 
!lle'.t, voo% IR:el.'t was de ~pengang een 
EUS:t.!Î.dge inst_eek vanuit de Pa,rkstraat 
waarrond een.25-tal huisjes gegroe 
peerd stonden. Erg kleine huisjes 
tJ;euwens, zonder tuin, ;raardoor 
steep en straat de gemeenschappe 
iij'ke buitenruimte werden . 
Enkele jaren terug verrees aan de 
toegang van de Rapenga,ng tot de 
Pa.J:<kstraat een appartementsgebouw 
Enige t.ijd 1ater kwam aan de overkant 
van de laaEkstraat een bekende Ame- 
1inckX-vers€hi.jning, Maar buiten 
de schaduwen die deze bouwrnassa's 
ovell' de steeg -w:ierpen, bleef al- 
lies rustig. 

En toen kwam de "University squash 
Cl'lû>", een, P.V.B,A. waarin verrne1- 
g_e belangen van aann_j!ITl9rs en tellnis 
&ettenfabrikanten handf in hand· 

h-lokalen werdeh gebouwd 
naenterrein met toegang 

langs de Rapengang. Metéen veran 
derde het ~even van de,beweners 
daa-r ingrijpena . We 0iteren, uit 
hun br:iief aan de, burg,_emee·§fter 
(25 april !981) . 
1•~ d b µ, d,e. 
l?b.pe.ng4 IUl 3 lill/.!. 
'"' na.ii.1 e pro>t- 
fung e.n u.t, 
.ile.nde. m,q 
Te.n eeJLó '.,n de. 
Rape.nga.n e/1,è1ul 
op deie. , 
volif.ed!:lg. q en 
1v01Lel-t z,elM ,oe.i.- 
Uj/U:, 
Te.n. itwe~dt : :ge.P,a,!L- 
lt èe;,td 1.oi/.à:it \/a'n 'èl e 
ga. ng k.f.e,n g men vop/t:t- 
<lwte.nd V(J01L JtM'n .<.IL 
i(e.. gang tt.UI de dooJL- 
ga.ng VttJl dl flX! . 4-êe,,u,:t 
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./'.ru~=llt,i,nd,eJt.1leze.. w oli2a.a.lit. doolt. .la- 
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11.en 11.n,nnee,,,. U.j hun t<.ng . ohkeeJul vlrde.n, 
doO!l. dielit:6./'.aa.nde. poM:-l , doo»: he..t ö-tM:te11 
en mruteu.\/!lelt/J.11 ll(llt pa/l.f..Vl.ende. een weglt.<.jde.nde 
i.ngetló. · 
f'a.tVl.bij lwm:t ook nog da;t;; r:ü.t .erum.u aar.u.en 
U.jk vVt~-te/UIX wo:ltdt. 00011.- d« enge e.n ge.tilo:ten 
voltm van de. Rttpeng,u-ig en. doen: de. abt.olu,te 
~-t.ifte. die. Vl. a.nde.,v., hee.,v.,:t. Bove.nd.i.en 4-ttltut 
meeJt. dan de lt_el~;t van de. l<nge._118 van de be.:we. 
k.e.M. 1.1a.n de c,tub i1t ovv-J-.Ae.d.l1tfl geJW!.feeeJtcl. <'p 
ve11.zoek va.n de. bewc,ne.,v., lte.b'ben !-'OU.Ue en 
JU.j./utmC.h.t 11.eed<i v=e.hi:fl,ende. ma.ten -i.119.e91te 
ten-, rraa1t cLü: zonde»: f:r.tijven1j 1;.e.t,_ul;taa.t . 
Be.neve.126 keae/J-tien v;;on.:tfwm!LJ7de u.i;t de ,:wmev..- 
ovenhu..t, u.j11 e;1r, ooit., .. 1 ~ ruu:uulur.- 
den., VVtOOlLZaa.k.t 1 · e.mJ.i.4- 
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wel. :t o.e.p aa.h 
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Nieuwsgierig als we zijn, gingen 
we op éen zaterdag eens kijken of 
er iets van de voorstelLen was ge 
realiseerd. En inderdaad, werden 
er verkeersborden aangebracht en en 
kele pai;keerp.laatsen voorzien, zo 
ais door de bewoners gesuggereerd. 
In het geaeelt_e voeró~j àe t;o,!i?gang, 
to.t de U·.S.C. is e.;- abs01,uut •:gëU' 
keerv:erbod1 . '!loch st.eniilen er t.we.e 
wagens , ~ell.i:cht van bewoneÊs• zeJ.f. 
Wat meteen laat vermoedep d~t de wac 
gens voora.an niet ud. tslh:.aitend van. 
bewoners ,z:i.Jr:i • Terwiji11 ,we da-acr aa'n. 
he-t rondneuzen waren ,kwam er t~oa 
-wel'lS een bezoeker aang_er,eaen ift:ie 
zond.er veel omhaal zijl'l wagen P..a•!L 
voor de toegang to,t de C!Lub ,pai; 
keerde. 
In elk geval is riret de ak:tte van ae 
bewoners het probleem van het Woon 
parkeren nog maar eens geste~a. 
Wettelijke middelen en de wi!L om 
ze toe te passen zijn hier drin 
gend nodig. Want het is duLdeLijk 
dat de pl.annen voor meer wiMeL~ 
wandel.straten -waar we het de verige 
keer over hadden- a1..s eei:,ste g_evcol.g 
zullen hebben een neg verder over 
spoelen van de aangrenzende ween 
gebieden met gep:arkeerde "il'êfge.ns. 
Zelfs als men erin slaagt enkele 
van de geplande parkings te reali 
seren valt dit te vrezen , .äe aiep 
geworte~de veerstand kennende te~ 
gen betaald-parkeren. Tenzij mi;m 
tegelijk hel.e woongebieden effeK 
tief vrij kan maken voor uitslui 
tend woonparkeren. 
Ook in het geva1 van de Rapengang 
zijn de autoos d'ie er verj;aagd 
werden, uiteraard niet ve'rdwenen. 
Zij zullen nu ~el w:at verder in de 
Parkstraat staan . 

IDe U.S.C. en de' 400 tn-r.egel 
:Die 400tn-reg.eL komt niet - 
tennis-i::eg.lellleJ11t , maa,r · 
k,entte s,pe:treg.e[ v-<1- . 
ordening, . E•en b_ei ·;J,;.;. 
'¼al ;v;an d'e .s:be'd: 
W,,anr:1eer de beWID 
gä:ngi last hebbe 
'.de wagens van d , 
ligt de fou,t n er- 
~~ d~ e~ .. e~ 
zonder de v:e· park.eex,,p!Láatsen te 
ver.eisen op het prd.vé-aomèin van ge~ 
qanvra:ger . · 
Well~cht is ook hier weer geb1:lli.k 
gemaaRt van die zgn. 400m-rege'l. i0'e 
ze laat toe om in situaties, -waar 
het niet mogelijk of gewenst is par 
kings te kreëren op flet bouWJ!lerceel 
zelf , deze te gaan zoeken binnen een 
straal van 400 m. 
De bedoeling hiervan is duidel.ijk. Il!- 
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DE UNIVERSITY SQUASH CLUB 
Je kan een boetiekje in een winkel 
wandelstraat of op een _,perceel van .. 
amper Sm breed moei1ijk opleggen b~J 
een verbouwing op hetzelfde perceel 
de nedige parkeerp~a'à'tsen. te voor 
zien . Anders liian j.e cie \W,inRe1:wandel 
straat ,Gf ze:U's dé wiimkeil. weJ. verge 
te;n. 
Dat de kliënt ~an die be~ste :win - 
kel zijn auto niet .Qacl't stallen op 
een parkeerplaats clie uitgerekend 
400 m verder ligt , maar wel een 
straatje verder (did1ter) is op zici1 
nog niet zo èrg . De gedachtengang 
in de ministèri~le omzendbrief was 
immers dat op deze manier een gans 
net van parkings~ou ontstaan voor 
de globaliteit van funkties waarvoor 
ze "gerealiseerd" -waren. 
Je kan je er t•rouwens ook vanaf ma 
ken door VOQr de 0n't.b1rekende par 
~eerpla-a tsen een bè:Lasting te beta 
llen ( il'I Leu,v.eR 20 • r,JJ 15 . 000 f r per 
s.taanplaa ts ) . Met deze gelden zou 
de gemeente dan zeJ!·f par,J\iin.gs kun 
nen rea_!J.iseren . ·Haar een blik op 
de begrotingen leert dat men hier:.. 
van niet veel verwaeht. Als bouw 
heer moet je trouwens wel gek zijn 
je goeie geld aan de stad te geven 
als je met hetzelcfde geld ergens 
een stukje grond kan kopen waar je 
dan wat parkeerplaatsen op intekent. 
Ofwel sluit je met iemand een •fik 
tieve" huurQvereenk0mst (fiktiel<, 
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t[tlll,s\t ~ \ l · • 

,_ .... 
want je hoeft de parkings niet echt 
zelf te gebruiken) . 
Een veEalgemeend gebruik van äe 400m 
rege~ kan zo tot een situätiè leiden 
waärin de rand van de b i.rmenst.ad 
(L.emre!n beeft amper een s.tràa.l van 
l km--) vol niet-gebruill:te of zel.fs 
fiktieve parkeergelegenheden zit 
voor allerlei centrum-funk.ties ·of 
grotere -woongebouwen , edm. 
Waarbij in de praktijk die bewoners 
en gebruikers hun auto stallen om het 
even vaar ze hem kwijt kunnen, op 
straat dus . 
En daarmee zijn we dan weer bij ge 
.noodaaax van •woonparkeren• 0 

DE B,.B.-tiINKGO BILOBA 
Eindelijk eens een spelletje in Het Oijle 
paard. Juiste anc,;,oorqen worden deze keer 
nog niet beloond, bij gebrek aan een schif 
t.ingsv,:aag. 

V,'!Mg : iu:t-t ,il, ee.n Gi.nk8o :Bi.toba. ? 
~oh.li. , da;t beut' :i..6 : 

la) ee.11 nieuw <100J>..t gl!J..ep ; 
{ b) e.e.n Clwiu-e: wa11,,fe1tbocm ; 
(c.) de. Oude. Be.lg,e.M:tam cüe onto.119<1 aa.n de 

Y.~ we1r.d opgemeJJ.k.t. 

;•wooq:i:aprn"', nra:ei.l{Tq ap :t.u'epuet.' a Çl:ta111e"' Ilp. 
-nai,naal!',:1111:i uaa :io:i p.e1q a'uao:tl! '.184 ~l!oo:tp 
-:t8h Ual11!AJU '.)al.f f11f"Uf}'.11!'l '.181.j U1 , 81!01îq, 
xee-puuA'l!1qqo18al'>'.l ur,p •az·af:i1aa:is uea ue11 

pual!usquawes s1al!na1A- apaxq aal'l:l :i1n uee:isaq 
az'w.:tOA auo~al!uo unq ioop do ua11e" ua:tape1q 

aa·wooq al!1u~paaxq'a,:oow uae s1 ol!'>{U1l! 
aa·~ee:t af :i1z a:i~ol! wooq ap do aÇ ua1pu1 

Zo'n levend fossiel kon jarenl~ng door de 
afbraak van de Jezuietenkerk op de Boeren 
bondparking een bevoo;rrecht plaatsje inne 
men. Het Boerenbond~personeelsblad schreef 
dat die nodi_g was., opdat "onze /undeJt.e.n, 
cüe: elk jaJVt. op zo,e.k moé.te:n ruüVt. boomvOJt.- 

WHENDOTOUTHINI{ THEYWILLDRO~ 
OKJ08ER J98J ~'¾"1!1 -·- 

oe IIBU'l'l!O!IZll!IOll •EEII SCi!O!l~ """' 
Blatnt I Op 120 ct<>ter b,iven C:e r: ·•>to 
carlct ontplatY"~êè!rneut-rooc:,ha 1 "-l~ 
een 1rprlng1<01(-Ya)Llle.J; ty~• lf-·1n 
IIOD ) • In een .a~ra,µ, van 120 ::elo 
ia olle matu•il.4 vûpulverd'-otor. 

meJt en óeadvi.e.n e:e,1 enlge gelege.nhe.éd krd.j 
gen ee:n oud.e Gi.11kgo .te. u.e.n". Zelfs de uic 
brei:dingswe,;ken van de B.B. kunnen het boom 
exemplaar niet deren, zca Ls de plaat.sel'.ijke 
bou~"!akkers moeten toegeven. 

Rood ; 8.1.o.nen ~~a~l "'ll-D "'' 
to-r bezll1J l:en a{la gebou~an " ; 1 t1 da 8'10~1Lll !lrulcg01!,,t lil IUW-H3 

, !ó'dl!)<,.~n ,-orpdo.<>;L. ~ l'.i,jn ·• ,,. 
, lukkîrfn·. - 

n l 400 mo 
cllllt'h bur- 

gers. t.n lljéf◄ au. Hlcen 
.tau duren. De .D ,11bo11 011t- 
bi11dt de •nilll'iffl" èriUn zodat 
je ,..NU•. ~ 

Voor,door en na de massale vredeijbetoging 
in Brussel is in V1aanderen een brede dis 
kussie over ontwapening op gan~ gekomen.ln 
dit debat wondt zo oveivloedig van cijfer 
materiaal gebruik,grunaakt dat men er onge 
voelig voor dreigt te worden. 
Neem nu de neutronenbom.De explosie van een 
lichten-bom vernietigd alle leven in een 
s er aal van l .400 meter, Voor een landmeter 
mag dit veel verdu.idelijl\en,mnnr de gemid- 
dulde l:ezer 1<1oiidt daar wei.ni11 wijzer mea. 
Oanrom •g;i.n~en den !!lioeport van v Ier l;,euve- r n4ncr,a op w.r.wnsdagnai;h ~ 2·1 okeob cr blauwe, to 
do en g~oene •lijnen 011 de qtrntun acJ-d:ldet•en 
verge-zald van een aH:iicllo. (J'o eo) lln wat 

' 

blijkt ·1 Als boven do ~rota ma,rkt oen n-bom{l: 
van het lielLte t:y,pe ont.p l.o f t ovcrlcert bin- 
nen de Leuvense ring niemnnd.Voor n l l e mensen ~ 
zou dit een lange lijdensweg betekenen.De ~> 
straling tast immers de mena11lijke cellen aan * 
Die begiooen ce ontbinden zodat je 'versapt'. 1 / / 
De groep Leuvenaara met 'de daver op het À 0/_ 
lijf' vindt dit reaultaat bijzond<1r angs tvek- ~ 
kond voor een b~".' d ie oHiciecl een anti-tank 1\.../\'7, 
wapen heet te z1Jn... \_~J.~. 
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Negativistische roddelpraat 

''Dv. Lwv™ e. ,.1,.t.a.di,·fVfun.t Ht>Á! O.ljlepOfW1 ~!1;Ytg;t 
.üi u ·11 .6ep.tembe/U'U.0!1mV1- ond.e/t. ä.e Ute.f.. _He.:t 
gJLO.te.1 VSO-be.dMg .i..11 Lw.vw I ettkele. _1.~ub J e.k. 
,tle.ve.l buc/1oiauinge.11 omtlt.e.n,t de vJUJ e: -1>c.ho 
le.ngemee.n<1c.happen .i.11 G/1.~o.t- Le.uv en. De. 1t.e.dak 
tewi. v1111 cûe.,1.6.t tt'<!J19-t u:c./1 ooi;. <!4>1 be:denh.l:n 
ge.11 inzake. lte..t VSO e.n de. .l11voeJL<.119 e,,ura.11 .(.lt 
de V/IÁ.je. ~c.hole.n. ·--·• +-•t 
Wa;t .ln hû beJtU6.te: aJU.l/1.el. a.U~ <I~ 
gtuui 1.u.j lu.eA. 11{.e;t heJIJutl.e.,1, lte,t ,u, n<.e..à 
.tm z11/!e. doende nega.t~v,i.l,~c.he Jr.odde.l.~. 
t~,lJ onthouden u e,veiw~ ,1it.e.t he..t bu.UU 
van lte;t 4.tu./i : 'He-t vM.J ondl!/U!Jlj6 he.e:6.t --. 
g~e.n ~ehoe6te a.an e,e:n d<;11!0/vr.o,t,ual~e. ve1r.- 
J1.t.e.uwt.119 v,01 h,e,t o )'.IQ'(/J!M.J:ó I maa/L ,l<I ~.nk~ 
uLt op de. ae.u.ten vc:Jn cte. geme.e.rL6c.hap. ün- 
de. cA,:t.1111-t. He;;t ,il, goed om we.ten da.t //e,t 
V,~p"epa.a11.d z.lcltzd6 ' d.e. /1..lune: lv:.a.n-t me:t 
de 911.0,te. mond' lteë.t." ( Streekkrant, 8/10/81) 

Ja beste lezer, u bent gewaarschuwd door 
de Streekkrant, de gi;:ote krant met veel re 
klame en weinig informatie. Zelfs de essen 
tiële informatie over áe samenstelling van 
de scholeni;emeenschappen wordt of kan niec 
vermeld worden. 
Toch wil Het lhjlepaard zichzelf !liet ont 
slann v11n Kritiek. Hee artikd(cje) w~s een 
toont;eel.d van schraalheid, een li.i v,ig- !)ij 
hr11.ird onw1t1n·dig. In zijn inJ;ormntia 1)le~f 
hol s1.1mmie1:; :i;n zi.jn konklusie, zêals he•t 
,·i1.1111t in bovens-caand uittreksel van de 
!itra,.,kkrapc bevestigt, trad het vor buite'Il 
zijn oevers. Het artik,el was geschreven met 
de verkeerde hand, om met de andere hand 
wild om zich he.en te slaan. Met de hand op J 
hel ha-rL verklaarc. uw Dijlepaard hiermee 
nederig maar onvoldaan enkele stappen terug 
te zeLLen, oo in een volgende beurt uicge- 
, . ._.iJ op de invoering van het V. S.O. in het 

vrij onder,:,,ijs en de voli111ing van scholen 
ge111e1.mschappen in 't Leuvense in ce gaan. 
Met de juiste infoL-matie in de juiste hand, 
nntuu,;l.i.j k ! 

Toestanden 
Hoe te rijden met andennnns grote wagen en 
er nog geid aá.JI over houden op de koop toe? 
Dat kan je vragen aan !Uk Ve Gll.oe., de gro 
te baas ~an het ACV-gewest Leuven. Je rijde 
met de Peugeot 5Ö4 van de vakbond, en zege 
dac je hem cijdens het weekend meeneemt om 
hem in je eigen garage te stallcm. Maar de 
huur van je garag-e laat je becalan door de 
ei~enaar 11an de auto ... 
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Verhaal (3 haikocs) 

.: e.i. de: v.u : "la4,t me 
vltÁ.j" - de v,4.11!/1. : "do.Mom v.i.1113 
.lk je." - Ue-t Item vûj. 

ze.l de v.ü. : "va.;,g me:" ~ 
dQ. V.l6<1e1!. : ''dlU!Jt.Olll ,lle.t .lh. 
je y!r..lj"' - e.n vhlfl h(!Jn. 

zu de. v.U : '1va.ng me. 
n.le.t'' - de. v.l.A~-e11. : "i.aa..t me vl!J..j'' - 
1 .(; llli-teJt. /u.e.&:i /i e.n VGUI .t. 

Jos Stroobantff 

Uit. Zaclt:teJt. hrut .lk nle.t. Leuvense 0 Schrijversaktic, 1981. ~ '---------~' 


