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AAT 
n S rockoteh. ue 116 : 'ftk one 

genoot. ~ch:r1
• t •.: mij niet akkoord kan ver 

houd mlJ o hat b1elei8 en het voor1.itterschap 
kl11ren met e . . ., 
van mijn piu;tlJ' · bi· d CVP • E der dissident roerde zich J e, • 
en ~n . d het nodig zich te onthouden 

Uebb I nr.kuys von • • • J, 
b i j tw~e aankopen Vd11 de re1111g1ng~ 1enst. 
Il~• vond hl.\t te gl"k' dat er vnn 4 be~to>~W<1- 

J ' nn•r·t~ aanko11en we11den 1i,•,nnnkl. UI eens " .. ,... · · : ~- ., · ' - 
0 de~ l~ brt•n~Pn ,n wen ,1,,m1nt~ 
plantn v~n ze oo ~ 
tru~I ,•f g,)hecl!, 

Kun-uur 

Was h ·tweeli, dat onze g 
leden ? _Of hadden ze een ho. 
miliefeestjes-, gouden brui.loften en kan· 
den af tenandelen? Of was het doodg"l'oon 
gebre~ aan interesse. In ieder geval begon 
de r.aadszitti:ng van 27 oktober met een i~ 
het oog~pringénde afw~zigheid van eén deel 

· · • litieke~s. Bur.gemees·te-r 
ven, daf een aee! van de 

niet eens hadden la~en, 

Il·~- 11 ~eto~_ch,i 1 maakt.e voor 
he z,î,t<ti.l11g ~elf. 
'b.e <li'egenen die • g 
de •rege'Lma·tiÎ..g hun mon e 
op , . e z.i g : alJ.s voor,n-aamst'en 
vei:me•lden we Vat1 tieillaert voor de ·soci.alist:en 
en "fan lt't:e1rbee~ voor de Volksunie. :MisschJen 
doo·r di,,ap;,ezigneid van de "zwijgende mee~ 
d'efüeid" ~re.g_en we de,:e keer nochtans enkele 
stemmen ti, horen die zich zelden verhe:ffen. 

Hui · g met haartjes op 
,Ov n d·e s t:ads rdlm de 
.ee ; dooi, v he·- 
pe .P~ zoa,1s .- 
k . • W~ on 
dá eld t:e k 
de , t'engst van a 
vo g' •biJvoorbeeld w-as t og 
ma •ljoen, en er zou in ro 980 
270 miljoen in het laatje van de n 
belanden. Vandeputae spi:ak de "eroncJ:ers te11 ing 
uit, dat de Staat syitcemntisoh a l Le ge1ile.n 
aèbte.rhoudt, om ~o le kunnen pro~iter.en van 
de i.11.tres t:en die het k:ipi caal opl>rengt. Het 
zoye.elste 1apmkddettje om de k r i.s.i,s l\e·t hoofd 
te bîèoen ••. 

Ván Espen (511), WilseLaaie in liatrt en rui.eren, 
s t.ak zoa1s ve11w11cl\t zijn v·tngel' 1,p., t:.o.en dtt 
vel'n<Ï>ewbou1'1 in de Armana Me~s"ij,k ~~l! h\i \sele) 
ire,r spi:akc l<vam. lle stad zaf ·aaat _~en <11tht~l 
hof.ze;-: 'O~k-nn!!;,1"11 ... ,11.,i d.: 
1,.!! miljoen poer ..,,,ning. 
z.ul'len tl j de-ns de wcrke-n ergeJ>s ,i,n\Jer;s, moe Gt.?n 
gaan wonen. itan Espen vrocg , of e,i, eigenlijk 
al s<!r-i_eu.-;e kontakten gelegd w11-ren met de wijk 
bewoners, zoda;t die mensen veten Qat er boven 
hun hoofd hangt. ttansi-na wis-t te verte.11 en, dat 
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e~ èètl<i• bde,f was gesclî.~evcn, 0·ok •h<nd ean s,c,1-Js 
ai;,hlt.enan-r u-i t ! Pf, komen .-ei:,s,cha'f&e.n. '/an Es pcu 
,vond, dat! er tnch wt:l oen ,palî.tîéker mt.art.<>r. 
had mogen gaun , om lic.= be,1. -e,i,d uit te le&ge1l, 
in pl'aa t s vn n een ge"-•01-u? ambtenaar. De rae ns en 
hadden graag iemand van h-et -co'I lege gehoo rd , 
z·ci hij. 
Van Meltaerc, S'P, sprong hem daarin bij. 
"Wij zijn voors tand er van var rri euvbouv , JUD8 r 
zo'n onderneming vraagt een goede begeleiding. 
Schepen 'van vernieuwbouw' Cnops was nu wel 
ziek, maar toch noet het college de nodige 
maatregelen treffen om tle operatie t~ doen 
slagen. Vooral, omdat van liet slagen Óok de 
webtillendheid van de, bu-cgers hij een vol 
gend ve11nieowbom,-piroJ ek t ze l afhangen. 11 

•De ,nraag eees ook, hoe d'e bewo·ners van de 
At'.tlland Heysw ijk ~ij-dens• die "'erken .<U11 en 
gehuisvest wor.d!!n. Vansina ancwooedde , dac 
er- meer in het centrum 'al woningen worden 
vrij_g<?houden, maar a Is .de mensen i</!1 f op 
lossingen v i nde n , des te' beter. 
'tloe het mee de buurptijs v,an de vecnicuude 
woningen zou aftopen, !<on de burgemeester 
echter nog niet konkreet zesg~n N~ zo'n 
investering zal we1 ~eo huurprijsvecho~ing 
nodig zijn. Maar dooi:dat de mensen niet te 
veel kunnen betalen, zal àiP. verhoging ~over! 
mogel'ijk beperkt w-orden. We houden het VOl•C 
gezegd ... 

Vlaan,~eren die leu 
Bij de goedk · :n de toelagen voor :va- 
der;londse ve- n·, kon çle ,Volksun-~e 
bij monde va ter.beek het toch n~et 
laten, tegen · . , ttelen. Bij d'i e vereni 
gingen bevinden er z-ich, die tegen algehele 
amnestie zijn. Ook a1. h_ebben deze vereni 
gingen voLgens het t,eglement recht op toela 
gen, toch kreeg de VU het niet over het hart, 
'pro' te stemmen. De rest van de gemeenteraad 
vond dat wat overdreven en naast de kvestie. 
Devlies (CVP) me"tkte op dat de bevoegdheid van 
de gemeenteieaad ziçh niet uitstrekt over de 
amnestiegedachte. "Bovendd en , er is nog nooit 
z:o V• ha-ndeUng v.an 
de il_ dus houden Il ilj 
de p aanbe-langen,." 
~•l'.d üs i t l.,e ke v:J.'i,;j t. 
Da·t 1 • di1t punt 
te, on ~ 
Nog e , nthoudingen dienen te worden ver- 
meld. Zo gaf ·f\otll; t,I>viT) e.r de br11i aan bij 
twee punten van o.penbare werken, voorstellen 
die nochtans afkomstig waren van zijn partij- 

Ubcrt (SP~ UL~slnot deie. ~c.mcvn'.,•rtr~dscitt.ing 
,,iel c,•11 ""cicuz;: ch.1·q;c in c1" r1cl,l1ng \'&Il 

· k 1 · · 1· Rv1.u; Wuutc rs: (CVP). uf~ZC 1trhcp,·11 \"•,D u 1,,.UU , • 
"F.r gebeurt op het t"rn•i11 van kull1111rbcl;.d 
"•:ulh..1:•:ft. n i e r s . [tt,: lul::-urcl" rn.td, uo~t. •:-t:t 
ku1tt.rei'1 c1tntrn:r c;1î en 1.•rkt'nd, "m,t~t rr Jf1 
tlt• l\u!turl'lè ~a.:sd ~ .. ui~n •... 1 b(••Jr~anlSl-•~r~~ 
vc:;:oi~ingcn .:.d:telen OJ,tt'rt•t1b1r:1d, KVT,},'} ~!t1 
s\·vn r!!giona!l? .,:<Li· ... itc-i ten •• ,.:r.Gt.1rg,•n. ~cJ! 
l((lder ·100F Öt!t Ku.ltur.._j .. } ...,,,ntn1m Î$ ~t nJg 
r:LecJ-,a nicL. ~•~11 ,.,;itdiniltio Lu::,,n IJèntooe 
a,L•,Ll-ing_~.za,!1-lt,, cp,ncei;tzaal. ktJlturcel i•~ntrum 
lln,~t>'ftli>t't is g.1.-ï.\Jl ttrr.nkn.. H• t kultuur(!ttn-,t.rLnn 
'W~l:l<:-t volrc.clig r,(!C•~pti,•f, o't' ~n11ë gi'• f'I imi" 
t· iat:.: ief yan u·i:..." 
''En ·k.ilm f{let: ai o:;i?t ,!nt •1erh,l.1lLj1 da: t;r- g~t•n 
r-tjd ,.til.:>~ i.t, e.r ~i.j-n :,6-:; d.1gun ir }uq ;a:i-r, •• 
~!des dri,-igde ons v1:cmecel g,•mct.'1lt<"rai1ds- 
lid. 
Uit_ hec an~ço:-d J.1t R,h'>f• '"".,ot, r:-. baf. '..:2r 
de·n ·111c Qier ve...-1 ~·ijt.t:f. Dt!- KulLurï·l._ Ra.::.,! 
Ï$ 'bijna dt:.finitief' g,o•:dgckcurd fh1>t.:- o:jna? 
hoc definitlef '!). D,· \culturele îrcfr:rs.t11f. 
tuu:- '""'-'' ui q;eboul<d wol'dcn inet ol s ccnt'raz1 
punt het Kul tu:-eel Centrum. Een b,d "ièsnc> t,l 
v.-1n Roos. WnuteT.s i..s bezig mu.t l)Ot $tand Le 
komen. 
\Je ?.,ull:ep "'aarschijnlijk l'.o,t de %6,>t,e dag 
van het _ja.ar moeten ·.1oadne-n, -nJs "'" er méé~ 
IJVPT vdH,en ,..._.t,•n ... 

17 OKTOBER 1910 
..... -En dt:ie. "1è'ltt.~n later 7Hten 'ilP "1'eer met z' :1 
.11 len s.a111t>n i !\ de Goth i sr.he 7.aa 1 van he.t 
~tndhuis, en luiste-eden Mar de nieuws·t.e ver, 
"ikl;,eli.nga.n Ln h<,L Lauvens p«rtij1,ç,tit:ielse 
,.,erat<lje ... rJf, n.inulinste, ,-.,c lui&t,er.ifen naar 

OQ,Zj> P"l-itickcrs daorov~r kwi-j·~ willen o.p 
ee:n ~emee,otc-raadsz,iit L i ng_. 

·p door Ele re 
Het ,:erste groot diskussi.epunt waren wijzi 
gingen aao de begroting van 1980. ~et komt 
erqp aan, dat er een kt,:ine 39 miljoen mêér 
uitgegeven zal moeten woçden dan was voorzien. 
18 miljoen daarvan gaat naar de indexering 
van lonen van het stadspersoneel. Dat komt 
omdat de ~ndex dit jaar sterkeT gesbegen is' 
dan voorzten. Ook de stijg,ing v.an de bi:a.nd 
~to~p,1;ij,zen• (stookoHe en benzinè} is een 
belang,ijke post, 
n_aiil."naast waren er een heleboe<l k[eirw~e be 
grotingsw.iji:ig,ingen. B\j d'e besp're\sd.,ng er 
Na~ schoon '100•ra,1l, de Yotksuni-_e;"tt,a!<:tie llti:n he_t 
ge".'e'eT. Yan, lt-te't'beek k'l,oeg de o!:id.boT:z:-i.,,ch,t i,g 
l\e1.d van. het ~eyolgde _ bele.i:d- a~"tl. Het ging 
op dat ogenblik over !\et onderbrengen van de '►

· VllJ1l1L 
' .... zo z1en de s-tra ten van stad Leuven e-r 
tweemaal per ma_a_nd uit, wanneer het grof 
huisvuil wo~t opgehaald. ln de andere deel 
gemeenten spelen dergelijke tafereeltjes zich 
maandelijks af. 
Gedurende 1979 werd maar liefst 12 566 ton 
grof huisvuil van de voetpaden opgeraapt, 

Het gewone huisvuil wóog alles biJ'een 
23 785 ton. 
De Reinigingsdienst haa.lde bov d' ' 
?2 438 T b en i.en nog 
- . ~n eet' rond, verzameld uit diver•• 
part1kul1ere beerputten Al d' , • ~ • ie s111Urr1e 
en vu1l gheid w-ordt dan afgevoerd naar de 
breekwerf v~n tnteFleuven. 
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,tads~ienaten op één cenn~alè p'· h 1 ~ ,_ 
b,,. L t • dh . •e~. n. ~-aK ~a ••~. s-~a 11,1,s • • l'la•a:i;toe l\eeh. hen college 
lil d

1
e ~'l!edb,let.bank 1>n de Mo.nt~,b:1:-aa,t aange,koeh.t. 

\lan !L,tite,r eek V&l!>/:eet he~ co' lc.gn d ·t d _ t d dl' " ~, a c ge ma.en e-raa l ngen moet goedkeuren, waa,r,,1can tie 
ve't.d~t:e bedoe'li ng_cen 1Jor1len gehe ~ru gehoudert , 
Van~1na an~woo11dd~, 'Wijj w~t.en wat. "(ij wkPenl 
en 'leg~e Ul.t dat Je nu eenmaal bij de aankoop 
van zon gebouwen nl je kaarten niet op ta 
fel kan l~gge~, omdat zoiets de prijs wel eens 
zou ku,1.nen be1nvLoeden. Dat die si tuacie i;en 
l<oste gaat; van de al zo twijfolacht'ig~ 'gc 
meenteraads-demokrati~• mor.te~ we blijkbaar 
maar op d" koop tue erbij nemen •.• 
Vande~ Ey~dc, ouk een Volksunlejongen, kloeg 
de pr1vat1sering aan, het uittgeven van taken 
van d'e s t ad aan privêt'irmo's. 

Bouwen 
"Enige puncen in verband met urbanisatie wer 
d.en afgevoerd '-'Cgl'ns du af,.•e,:-igheid van sche 
pen Cnops, Onze schepen is reeds hcrstell~n 
de, ve.rnn.men we, maar moet het ka Ip j es+aan 
doen. 
Wat '-'~1. afg"lrnnd,•ld werd, wns het stratenplan 
van NV Matexi, llt,11 firmn dî" n~n Platte-L~ 
straat en Koetr.weg wil ver~avuh,J'l. Vansina 
S~i!!lde voor, hot strntrnpln'p a,f te kjWFen, 
en lil~ i s ook gebeund , Op di.t umni\l,r wox,d't 
t>?n 1atPrc vr-.:l;aveling voorlopig •nQg u,itge,steld. 
Ott is ponicief ta no~mch, wnn1 de percelen 
w,aac Mat·cxi ,,p mikt, 1 igi;,in ni,•t in de bouw 
aone maar in het 'woonujchreidingsgebied', e en 
r es e rve :1:tn bQuwru{mtt" d i •· men pas zou mogen 
3'10spr-eken a'l s d.t c:igt~nl ijkc. bouwzune vo l ze.t. 
is . .).,u,m._,r ;J:ir di,, gulden r,•gel n'i e t; altijci 
even 'kons 1 k\ol'è:U: v" rdt toi!i~p:1S t ... 
!:b~..-tart: {CVP-mt!erd('r~i.•ió) ont1,îel:l zirh ~ij 
punt 2J : "••e.·g'l!ninfrastr,:htuur e n nut"s'.~(•t)r 
zi11:::ningcn K~:7.,•r4;b,-rb." Hij h.u.! !'i.c·z: do s s i e r 
f.)('-g\·\·r:13.t • 11 ll'au. ~:- •:.1.:.. .. !.:-. ~ 1 ! ~ .1 ,l;l t er- i;t•en 
enkel pap i er r j « i n ~.:,!.. Dr a~hc-"0.1:·n-· dtt! 
hij a.:tnkl.1mt>lt kon h. ·, u i e t "..J,j,C'r :u.t!q•n. 
n~ ... c;c"hu1Ji_s -.::1r .tnJt.•rr,q:.l :; -h.__ïH·' Srrr- .. --:... ,..; 
cnz.c p l aa r s e I ijtt. ,·~h.1r-dl111<ler .i~ r.~•t ~:.·:ird 
h,.: ... ,;i· "n'ti:.-.•u \'.t,1 ~ ,..;5i •l"-.. 't,.J•;t. c:1'-<i: ê)c;:..a..•!!i 

tcr:1a..! ~•1.J"'d' .~r'1,• to.-,:a:d ' ..... \' .. 1.:_·. ,t.r 

t-.:- •1,•h•'~ -~ v,•~gl c r '1! :j~ ".)n . .:g a i j r; 
~•elt.":l .,.tr: ,·n •! .c r ,.,.,,~ ',·r h' :~ ...... _. -·i •r : • 

~ijr "'-,, .. \~h,·i<!. Y,,, .,,ti g&:v•l~ d~· JtJ ;t' .. - 

~vcn-:e-r~1.JJr.lcd .. ·n ,.•il~t: k1•l!J" in b I i nd Yf"rtlJY-.:t-n 
mo,c..:f•a SC-Prmn{'n. 

!l'°.F J.n1~rdn 'H1" 1\t"tH\1 t:• ~.cn~,\l-t,., is <"i~f('f\- 
~ ijk e e n t'fH•nh:J.,r pnrk. :r,~t;1C \.o'l1rdt d1~ur ha:1,;r 
:-,te::i.an'!\ ht•tcu:ht. 1kt ,·,"11,.,t.,c· zo·, dewc ... to1A- 
s t.and c i Tl e n '.lt.."th1•1rcn 1tu,,r c c n ne.t~t;!r\1 \.Oit 
g.ans,$ ...... (",._s n-an t.<.• l j\b,~I..' l~ 1 c n vcur- p. .. \rk~c--rg,~ 1 t• 
g~n!,è.iil te 1org,•n. or ,H4- .. ma n i c r- z c u ~r :i~c-r 
1.\?-C'nhe.id z i j n , en dn t 1':lH de bczock~r,; :"tanlc,k- 
~en. 
Van Mei l ae r t (SP) :"l't te: \!:t,1r e,•n p ... 1nr ·-..·rnag- 
r ekcns hij. Er \Jonen loch ~.:neeg, m,ensen -in rlc 
buur t , va ar orc b• :,-01•ktsn dit± h,\t park niet ? 
Eo die h ebb e n s• en pn rk i ng nodig. '.'an }:el 
"ac r t ~·rot.>~ z i ch .,f • c-f d, .,anlc.g van de ,,.-et 
•"'rt parking n i e t ,~crdcr gebeurde in funktie 
van de Stichting Lodevijk l)e Rnet, d i c het 
ge-hnuw 'De Bron' huurt. 
V.rn Tt t e rbcck vees e rop , t!.1t het meest drin 
gende werk hel ooder.houd van het park was , 
da•u er nu meer a 1 • e en broes se hij 1 igt en 
niet d ir<'kt II i tnod i &t tot woande 1 an. 

11jj aankoop van een huis tn de Glasbl.aznrij 
straat (vlakbij Stella Artois) tezen ank 
vt1age,n. Dill hu•is ligt in d~ ind11striezone 
vol;ge,n• het ge.wc,st,plnn. \-lot gaat de s·tad er 
meé aa,nva11gcn ? \foonverkopen -;uilt de Stella 1 

Waarom )$.ocht de' Stnlln het dan nir.,t meteèn? 
De B11rge11tecstc,r suste de g<,moederen: 1,mnuit 
het R)chtplnn ts het'. 11nnguraden, de G.l:asbl,a; 
zerij,s t'l/aac te~ug i.n de woonzone te 1,eggen. 
0f él"at ga11-t lulfäc,n is nog niet zeker. ,I1n'di!e11 
ni,et, zni het in~ust,riczone.moeton blijvj:n, 
maa-r omdat het toch e,en gtiede koop was, l e 
ken beide richtiot:un gunsHg. Voorlopig :t;}l 
er waat'&<:hijnl Ljk één v.1n de g'lzinnen van 
Camöodjaanse vluchtelingen een onderdak vin 
den. 

Restaureren 
Van Itterbeek (VU) had t..,ce puncen op de a 
ganda laten plaatsen in verband met restau 
ratiewerken. 
Het eerste handelde over de Predikherenkerk 
door de: Universitaire parochie gebruikt. In 
1964 werd vanuit stad Leuven een architekt 
aangezocht om uen r~stauratieprogramma op 
te stellen, wat dat,:elfde jaar nog in orde 
kwam. Sindsdien is er niets meer gebeurd, 
ondanks herhaald aandringen van organist, 
pas roor, technische d lenst van de KUL. V:tn 
lttecbeek noemde deze toestand "Wan.be leid". 

Schepen SprocReelB verklaar-de dat -<Ie aa.11- 
geliaa-lèle data Ju,ts,t zij,n, ma11r !la,t i,n 1,g,77, 
he,~ oollre,ge akkooiié:I was, om, atjde'l-ij'l\'e bel!- 
.s,te l<lt ngen t,e doen voor 103 000 fl' . t,n 197 9 
ltwam de restauM'ti:e t·e,iistuiake bij de pe,grotï$.n,g. 
De wèrken werden -voor 19!13 gepland, en zO"u- 
den 73 miljoen kosten. 
Ook: de Jans·enius toren, eigendom van het Pari 
daensinstituut, verkeert is slechte staa~. 
Spr.ockeels kon antwoorden, dat de bouwaan 
vraag voor begin 198! wordt verwacht, en dat 
de restauratie-opties reeds goe.dgekeurd zijn 
door de Rijksdienst. 

Over deze twee punten zei de schepen, dat er 
nu eenmaal in Leuven zovéél te restaureren 
vaLt, zodat niet alles tegelijk kan gebeu 
ren. 
Burgemeester Vansina vulde aan, dat de kre 
dieten voor restauratie trouwens flink ge 
sl.onken zijn. Hij had geruchten opgevangen, 
dat door de aankoop van 'De Brakke Grond' 
als Vlaams Kultureel Centrum in Nederland, 
her g.eld van het ministerie wel erg gestonken 
was, en men zou besnoeien op restauraties. 
Het lou zelfs kunnen, dat de restauratie 
van he:t s.tadhuis daa·rdoot' in gevaar komt. 
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JAN PIETER 
MINCKELERS ■

■

DE MAN DIE HET GAS DEED BRANDEN 

:'.Je naam l'.inck.:lers zal ie:iere leu 
'tenaar ,·,el bekend ,:i~n. '::a~t iede'!' 
jaar krijgen we m · mitens €-f:!n keer 
een gele brief uit een st;1•aat, die 
naar hem genoemd is. Jeze b=ief ver 
telt ons hoeveel we a,n vadertje 

MIS,DAAD IN LEUVEN 

NO/IV, MES PETl75,. 
POURLA Ff<ANCf/ 

tn het jaarverslag v.1.n 1979 troffen •·e ook 
ncn leerzaam lijstj1: .ian van de misdaden, 
· .. rnnhedrijvun en o•.icrtrcdingcn die doo-r de 
;,'>1-i tic werden ·1erz:.:imeld op hut srondge:bied 
ieuv~n. We duen er e~n greep uit : 

Bed rei ging door ..,nordcn, gebaren of 
zinncbct'ldt>n 

Brandstichting 
Desettcur 
Diefstai. 
Dronkenmnkcnda drnnkt,n i;csc·honkl'n 
Dronkensch;ip achter het ~ tuur 
D i er1>nbc•schc rml ng 
l)icr-e11 ged"od dllor rcioCdiur (?n 

5 :! >. 
10 
3 

2549 
34 
51, 
22 

:::-'El:;~ aoeti:'ls afi.okken. Dit zou ,:;o.; 
-::.e ::tlaöva+-,-in°· kunnen leiden Jat Jan 
.iie-:er .'i::ickele:c·s de uitvinder van 
de belaa~ingen is. Om deze man te 
rug in zijn eer te hors-cellen wij 
den een sp.eciale rubriek aan Hin 
.ck,elers, de uitvinde-r van b.et lic-h:t~ 
s~-=i< 

Jan Pieter Minckelers 
werd geboren op 2 doc,•1pber 17-+8 t;e 
Maa~tricht in een oude, deftige fa 
milie. i.ijn g!'ootvadet' was dokter en 
zi;:n vad.er wa$ apoi;bekor. Van zijn 
jeugdjaren •,reat men alleen dat hij 
school liep bij de paters jezuiten 
-Ln zi;:n geboortestad. Na zijn mid 
delbare studiën ber·eidde hij zich 
voor o~ toe te treden tot de geeste 
:.i;ïke stand. :·.aat' gelukkig voor àe 
mensheid heef- hi.j ::ich ti.j:lig be 
dacht en ~oos hij een ander levens 
doel. F.i~ gi115 r.atuurwe,;enschannen 
studere:1 te Leuven, met groot sÛc 
ces trouwens. Op 23-jarie;e leeftijd 
w-era !:ij ben~md to,; t>rofessor in 
d~ filos-0fie(1?71). Zijn ,roefne 
mingen met gas dateren ve,n 1784- 
r meer uitleg hierover vindt u wat 
verder ) . · 
Door de franse t·evolut,ie werd de 
lemrense uni ver si tei t geslot;en e11 
kwam Minckelere op straat te staan. 

►
Exh i,bî t ion isme 13 
Cabetcn door hond 10 
Nac,htge·rucht 19 
Ovcrspe-1 en onderhoud vnn bij 7.Î n 32 
z"lfmoord en poging tot zelfmoord 41 
Overdadig gebruik van kalmerende 6 
:n~dilelen 

Met water gegoten op voorbijgangers 2 
Gewater~ op de openbare weg 1 
Fietsen op de voetpaden 61 
Vuilzakk~n te vroeg buiten g":tet 19 

Maar laat dat de sfeer niet drukken. Er 
zijn ook positieve gelµiden. In 1979 wer 
den volgende overtred,i ngen geen enkele keer 
geregisi=ree'rd : Bomalarm, Dopingcontrole, 
ge-en l\~lp, aan persoon in nood, kansspelen, 
krankz1nmgen, moeskopperij, vertonen van 
p,o·':~,ografi!che prenten, vinden vnn lijk, 
BhJkb.;iar 1!S het met het moteel geha-11:e van 
de Leu11e.naa-:r nog niet zli erg ges tel,d I a 
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. branden 
A 

r 
t 
1 

boortestad 
heek van zijn 
WOFQ.t M'in,oke 
raar aan de 

n Maastrioht. In 
ij zich voor~l be 

. lli~ val!l. t,o•a.sielen, 
op 4 juitil. 1824. 

· are lucht 
êle dagen 'l'la,het epstijgen van 
ballon doór Charles .te Parijs 

• rden d:e hoogler~en Thij s'l§aert, 
:än Bo!le'1~ .. aute an Ma.ne:kel.e!L's doo:17 iie hertog van iü-enbe;r-g verzeeh·t -tie 
onderzoeken welke ontv'l.amba;i::e gassen 
aroor het vullen van èall1ons zoude~ 
k\111,tnen g,ebruikt WO'll'dle,a'" Mi•~cl§ele,1?·s, 
de.ad eer.s-t e~rimenten met gas seu, 
verkregen door het verwarmen van 
stro en wol in ijzeren buizen. Het 
,m13wich't van heil, gas• a"it st~o ,was 
48 tegen 71 v0.or luelàt, 4'1 tee;en .6/.~ 
voor het gas uit wol. Het ~erschil 
-in seor'!;e1ijk gewieb,,t was t,e klein 
l1îlil ,een ·'!!tallen :te i:l!oe~ s:t;ijge,n. tl~g 
een aan.tal ani!î!ere s<t0ffen ·we:r-den 
.a,an p1'crefnemingen onderworpen: schaap 
èeenderen1 eiken- eTh beukenhout, 
sèhQo;r-steem:-oet.,. De ga1ss·e;ra;, vel'.'l<rEe 
gen uit deze st.offeia wa:r.en eehter 
allemaal z~iaa:i;:der dan waterstof, dat 
t~t dan i:oe ge:brud.kf; ·werd voor het 
v;i;illen v,an !Dallons. 

l!Dan ver1varmûe Minckelers s·teerik0'ol 
:Ln gesloten ~ui zen '°J? ,hoge ~e~e- . 
;I?atuur. We <;'":!. teren z.1 Jn bev:i.nd:r.~en, . 
t..:vep;t;aaJ:d uirt het frans na,~uw;-l;i.,Jk) • 
Het su-e,ce•s had mij,n aandacht ~ge:trolc 
ken; want op 1 oktober ~ 178:, ) , . na 
dat ik steenk0olp0~der in een ge~eer~ 
JL00p ~a;d ged'aan" 'v:e'i!?J.l;:ll'eeg ~k ,ol'lm:hcl 
dellijk ontvlambar,e lu.cht 1n over 
vleed: vier ons steenkool leverden 
me êén kubieke voet, frans eenhe 
.dien van a:ezElJ luc'ht, äile na wegi\')t;_ 
vier kee~ minder woog dan de •atmos 
J'eris'Q,he lucht. 11 

Bij z~ju eerste proefnemingen had 
Miüèlifelers v:,ette k@o:I. .e3e~eme'!!l; äe 
ijzeren buis verstopte. Mageré keol 
"bleek beter ge schci.kt. He,t gewicht 
wan h.et koo.lgas was 15 t\9gen 54- voor 
lJ.1:1:oht.l/elLe j;are:11 ili'ber k:0'\:l inen aan 
tonen ~at dii koolgas ho0fdzakelijk 
beston<jl. uit methaan en iE mindere 
~ate, uit et~yleen en koolstofmo.boxy 
<ilie. ·op 21 november 17s; werd in Rever- 
lee e~n kleine ballon gevüld met 
kso,olgas, lo~elate.n. Daarna werä 
de Pil?©'ef voo;pf;g'e~et me·t ~rotere 
ballons te Leuven .en Antwerpen. 
Mincllrelers breidde zijn proefne 
ming~n ui~ en had zelfs een klein 
bedrijf inge:i<icY!t. Minc:keler:s be 
reidde het gas voos: ba1-lenvulling 
maar gebuikte bet .ook voor toepas 
sinien. Verse'hillende oogg,etu.igen 

,;,,;erlüt:U'en dat Minckeler.s iR het col- 
• ,1 d Valk 11 ·e;r;- zijt1 3/eisl!i;,k:aal 

lege li~chtte vo0:i:·al deze ui tvin- 
mee ver • 1 · 'k ding was ~ractiscb erg. be angr:i.J 
n <f}aaJi'Ciitn ;is Minc.k;eJ.rers overal ~e 

~end als à'e uitvi.rr(lel' van •J,'i'E!t la@h'il 
. gas. Hij ;i,~gde C?-e grondslag va,n0 de 
gasindustr1e, &ie tot voo~ .de 2 
1:1,e·î'eÜloorlo.g zeer belaTilgr:1-Jk \!Jas• 

De mtho:Jd.e,¼e 0:0ga14is'atie van ,he.t 
fittersbedrijf nuld~gt" haar ba~i: 
breker Jan pieter Minckelers b:LJ 
d:i1/;lRS t1:ièede eeu~ifeef!lt: ( 1?45 ),. 
1, Wet zoude,n a'l'l.ze h:u1.svrouwe.n d:oe;n 
als gashaarden, gQskooktoestelle~.? 
hen nog steeds ~nbekend zouden Z~Jn.. 
Ef.e•t 1oveR zou voor han ontegenzeg 
ggê'1.ij'.k veel moeilijli'!~ z~j'!'l als 
de ';1erkzaamhedeR van 1"11ncKeiers . d l Il op. een ander terrein he ge egeR. 

Zijn vitvinding is ook vandaag nog 
1Drànc!iend .akt1,1eel. Wanne·er me.n sp.reekt 
van onderaards verrt,assing van steen 
kool, dan is dat eigenlijk Eiets 
anders dan de uitvinding van ,·iin- 
ckeleFs. 
Het :i$ dus niet Urbanus van Anus, 
die " q,e gaz doet br-annen " 111aar 
jan pieter Minckelers ■

.. :.{ 

, DE VERHOUDING ~ 
\_ · ACW-CVP i 

Dit was b.et thema van de derde 
sti,died~ OV'e'L' het gemeentebeleid, 
Wl:l,BT'Wal'I sU ecê,11, e.erste vepsl.a:3 kon 
1ezen in he'b v0:rige dijlep,aard. Ale 
sprekèr was ~aë.tk Renckens aange 
kondigd, maar· ;in laatste instantie 
lie•t 1iá,.;j het afweii:en. t,.ls v,erwi,ng'e:Fs 
it:t',adn 'Luk Va11 den l3r·and:e, volher 
tegenwoordiger voor het arrondisse 
ment Mechelen, en de Heer Bosmans, 
,gemeente1?aadslid ·t;e, Bquters.en, epi, 
\'-,aar O0k L1,l,k van de n B:i'.'atrde ha~ 
slechts tijd voor een korte speech, 
waar l'!E: niet veel wijzer van gewor 
~en q;:1.,.;1n. Vée:l. woi;;i;cden GHl4ifr! de fun 
c!iatnent"ele do~istèllingen val'l 'hêJt .. 
ACW en wat algemen~ bedenkingen 
0.ver àe politiek v0lstonden om de 
1l,et1,z1;i .v.0.or ~. OVJ' 1;e mo,ti.v,eren. 
Voo.1' ons is e'ehtet' d.e keu.ze Van de 
chris~elijke ait'beidersbeweging ~iet 
ze evident en we :or0beren in dit 
á'r!til<;el w.at meer te vertellen ever 
deze i'l!i.tieme verl1O.udn,ng. 

Strukta 
We wagen ons nie,t aan een algemepe 
uiieeen:~éttirig eve,r dtè str•·t\lUF ,van 
het ADW maar we be~rken ons t~t 
de atFUktuur op gemeentelijk en ar- 

rondissemenëee l vlak ( ·1iie neer ~r. 
f ormàtiie wer;,st over "Le na+a ona Le 
struktuur Faden we lil.et tijdschrift 
vart .l\:rist'eri~er.. voe» het socialisme 
a~0- . . 
Het boogste orgaan is de zogeuaamde 
Midde,waaa:, waariu -1• 350 afgeyaar 
digden zitten v,an aë ve".l?'sehillsende 
deeltàkken ( KWB, KAV~ ACV, LVCC, 
BAC, :JVV, de Hoorn, Lovanium1 Vt.Z, 
KBG 11!'..AJ). De eigen~ijke 'be.sl.issing,(:)n wo:rden 
genomen in he•b hoofdbestuur C + 
75 1eden ) . Maar de macht is in 
ïe;ite in de handen van kléine groep 
p.e:t ~_'BAOW, ( alg·~me;en Bur.e•au AOW J, 
w~arin de N@orzitters en sek~eta 
rissen zetelen. Hierin vinden we 
name-u a~s. ~.,Degroe, F. sme'f;s, F .Cn0ps. 
De VeTbi)'(.dang ~-us,?'en h.e,t AC.1/1 ,ea de 
politiek bestaat uit 2 organen: het 
politiek 0verleg~omitee en het APAK 
41:'.'l;'?~dissem,Elntee1 J?<?'litie~ advies- ' 
kom:1.il;ee. In l:let po-!l.i 'èiek 0ve!L'Ieg 
komitee zetel.en wee;rom dé voorzil; 
ters en äe sekretarissen van hev 
ACW en andeë1?zijd$ de paF1ementai~ 
ren ( He.n01To1:1,n·sf Leemans., IDeijTOe ) 
en de pvetLY~ncieraadsle~en ( F. Van 
sina, L.Va.l~kenae;rs, .. ). De getiieen 
'(;eliJ~e ma-ndataJl'issen 21;i..jn ):lie:itin 
niet ver'tegenwo©TêLig,d en daaà:'~m 
werd het APM<. opgericht. 

het ACW 
in Leuven's'e gem·eem1tè,aad 
f.Vansina, burgemeester 

2. F.Cnnps, schepen va~ ruimte1ij~e 
ord~ni~g en ~~isves~ing 

; . R. \foui:'ers - Van 1:fove, schepen 
·:an kultuur en onder1,1ijs 

11-. i;ë. !Je Reyclrn - Ger~1en, sGrhepea 
burgerlij'li:'e sta:rid, maatschappelijk 

1•1elz.:Ljn en gezin 
5. 1,. Valckenaers, gemeenteraads1 id 
6. F" Ve;i:linden, g,1;nnee:n;.teraaàsl1d 
7. R ,Bruyq;i.n<',kx, gemeê,ntèr·aa:ds'lid: 
8. 14. Rt.mels- de Kel ver , gemeente- 

raadslid 
9. L. bogaerts, ,gemeeni\ïer.aadsliQ. 
1C. 
11. 
'12-~ 

het ACW in de CVP 
' Uit de gemeente'1:"aadsverkiez.in1:5em 

van 1976, blijkt dat tmgeveer de 
helft van de C\ll'~verk0.zenen. z.ich · 
;rekenen t.o he·t AèW. In het aFron 
dissement Leuv~.n beh00rden 135 van 
de 257 verkozenen tot de AC\rl-strek 
ld/ig ( 53,% ) . H!;t aandee'.l. van het 
AG,W itl d>e CVP 'ii, d!\il,S ,ze,ker; :n;iet te 
onde~scl':!:atten, maar §lobaal beke 
k~n. is e~ ~en serieuze onderverte~ 
genwo?rdi~ing van de arb~i~ersbe 
~!w,eging_ äls je l;)eli'tèi'rli;t q..at· :!: ao. ~ 

. ~ d.e CJP-stemmers loontrekkenden 
Z~Jn.,Deze onde~vertegenwo~rdiging 
~it zic,h 1:0g s;terker in d'.e hoge;re 
P,<i,,st e, •. Y•a 11: <1e 7 8 bu:rgemee si;er'1,i, ën 
schepenen zijn ell'.' 36 acw-ers ( 46 ~ ) 
Van. '?-e parelementairen voor het a;r 
~on~~~sement beheren s~ech~s 3 -v.,an 
de 9 t0ib de AOW-streii;king. ( 3 3 'fJ } 
Komt daar noga~ vraa~ bi~ ef je 
professor, senaatsvo0rzitt'e~ Lée 
mans wel a).s een v ,..,_ - i\Ta1c1 de ·ar" , ..,, , El.:!:' 4egenw0,0wd:\,ger 
Se,. - "ei.,,,eri;;beweging kaR be- 
.. ouwen. 

· ZIE GINDS KOMili DE S1iOOMBOCT 
Leuven ia een liavennad, ook ,al wor'd•t dat 
vlug vergeten. Nu, Ja, de Vaartllant nod•igt 
1\i«t duekt uit to.t plezierwa,ndelingcitjes 
en zón'ilageuità'i:appen onder cte tontmerr.iJke 
fabriep1111ren. 
IJl totaal deden 1 643 schepen de leuvense 
~van.-~ gedu~ende het jaar 19J9. lr werd 

1647 11'9 ton goedei,en aangevoei,él;, verdeeild 
als af te lezen in de 1bijgev~egda gra~iek. 

Zo te rie.n wo.réj.'tr er in .Leuven nog wat afge 
bl'owen en -gebák.ken ..• 

' 
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na~ ~et aandeel van het 
_iets hof;er dan het 

g;:lddeld~. Volgens bem 
n de 19 CvP-li'iemeent~ 

tet_ be~ AOVf. , Wij l~<i>rtil:den 
_~a~~n ~~~~g~1ntten op 

1 s'i; · 4 976. 

J;,. Valék.e»J.aers &cbrijft 11;Lerov,e;e 
T 11 a:~ lçl.1:;ine v01ksme.cht: ! H:i:-e;ruit blijkt duidelijk dat 
in Leuven en omgeving de CVP 
er z~er goed is uitgekomen ( nv<h'; 
CVP in arr. Leuven +6.% in 1976) 
In deze g•.· bieden heeft- het AC\•1 in 
het algemeen naar blliten uit meer 
positief geopteerd voê;r de, CVP en 
w~rd !:ok e.en meer ee1;-s,gfzinde hou 
ding ., • a_;v; •. de f>a;rtq~:u,cht aant~e 
ia~mei:i:. Ret is on s lWVi@"él{;in dä.t ver - 
üi t het gTodtste ~-el yan 0nze le 
d!en en militanten wen·se:n dat het; 
gehee~ van de Kristelijke arbeiders 
beweging een duideli.jke en eerlijke 
houding aanneemt t.a.v. het beleid. 11 

de r. ze vo 1• • VP 
We cit-eren l.ettea?lijk uit de tekst 
van Lllik van den Bra-nde- he e de keuze 
w,or 1~ Cv-P gemoti vee,rd 1,rordt. 
" Het J;.CW heeft vier ke1:rzemogelijk 
heden: 
a) in fJ<> mate de verse:h-illende po 
li-i;iek'e p.artijen de visie van het 
A.CW ve:Ftolken en verde<iigen op be 
paalde p:r.o.:bJ.emen, .word-en .P,eze p~r 
tij(?n ge;g'teund. 
b) _e:J? ~'l,q.;r::"d!t zelf e:en a11t:0;n0mê cb.risi,te 
lijke arbèidet·s'(5artij 0.pgerich t, 
c) ee n :frentvorming ,;10"1?dt nagestreél'd 
met de socia1is·t;ischê arbeid.ersbe 
weging naar een progressieve arbei 
derspartij. 
d) er wordt samengewerkt met één 
be_paaläe politieke partij. 
Duidelijk w.erd de i'euz,e gemaakt tot 
samemt~k;ing met éé:n politieke pr 
tij , met name de CViP. 
Dez-e keua_e is geen wetm:atigheid of' 
vanz-elfst,rekend.heid. en 0.0t nie·t, on 
omkeerba-a.r. Zij is mee"'!:' en meer aan 
voorwaar-den gebonden of zo-u dat ten 
minste moete~ zijn. 
Om de-z.e keuze te blijven verrecbt 
vaardigen - zij is ges,-ëeund op het 
teit da~het programma van ~e CVP 
betrekkelijk de meeste waarborgen 

biedt tot de ve~wê~enlijking ve~ 
àe opvatt:i.n15en van de KAB, .•• 11 

Men zegt steefü? è!at àe keuz-e van 
het AOW 11iei. v,anzel.f'éprekend is 
en vo0rwà.:~~e:l;Î.(iik. Voo:r:- de 1\0W 
manda 'êari-13.s .. en Îq de ze ke1:17,,e blijk 
ba. .. i:, wel va,ti_zeil.fsprekend want 
niemand van he n, b.ertialve L. Valcke 
naers, vonden het belangrijk om 
de diskussie over de verhouding 
AOW -CVP bij te we.nen. De keuze 
voor de CVP is ~n feite ook alles~ 
behalve voor•?;aarde,lij:k, zoals dui 
d:e1ijk blijkt uit de kr@chtlijnen 
v00a:- same111v:el1'k#0g· me t een poli- · 
ti·eke P'a;r,~fj " iri.teengezet do.e.r 
Fons Smets in "'<:Ie vorige studie.~ 
dag. 
11
- vooz-r-ang heeft de .eenheid bin 
nen het AC':/ en. het ACW-programma. 
- in principe opteert het AOW ook 
op plaatselijk vlak vqor het samen 
gaan met de CVP 
= indien, ge~iep de plaatselijké 
,-situatie, ee.nsa1_nen-g.aan 111et de JJVP, 
w-0.:1:d.t a.q;ewez6n, k;an het J;>llila:t'se 
liJk AC1,v sleèh..t:s !;!en andet>e op 
lossing overwe@en: 
+ ini ts het plaatselijk ACW-ho-0:fd 

bestuur met grote meerderheid 
2/5? ak..~0ord is 

~ in geen geval kan he~ plaa~se 
l~jk ACW samengaan met een poli 
tieke partij, die een l)j nding 
heeft met een nat a onac L erkende 
par'\;:li,i, een aud:ere dan de ffllP' 

+ en dit na af'epr-aak met een af-. 
vaax•diging van. het pla,, tselij"k 
ACW-hoofdbestuur met hft arron 
dissementeel .bureau van ""'e~ ;,:GW 

- deze keuze al:s bewe~iro- voo, een 
bepaalde -psirtij ve=,it1'1 ':'"t. i:1 .ie~s 
de persoonlijke keu~vr ... Jhe:.i.:. van 
de leden van d;;<> sam~1,f't.ellende u.k 
ken. " 
Zo.al$ bJ i,jkt tüt de i:;ec.ite,:,:r,de tqk 
sten hafü!len de irüeidei:·s geen mo~i 
te tneb de keu~e voor de CVP en von 
den het dan ook niet nodig hierep 
~rat dieper in te gaan. De deeln·e 
mers aan de !,ursus vonden deze keuze 
helemaól niet ze evident en de d:l..s 
kussie met Jos Bosmann en Fan:: .s=--::s 
verliep dan ook geanimeerd, zo~~s 
élat heet. ( Er "Volgt nog een sp'è..:. 
c~ale avond om. tie diskusaiepunti-n 
m.-t te p:i:•ater,i,, we ho.ud.e·n u op à!e 
ho;~te. ) · · 

het rechtse gevaar 
Het huwelijk mat àe CVP is hele 
maal niet zo probleemloos als men 
ons wil doen voorkomen, getuige 
hiervan is de aa-nval van het CVP 
cone;res op de arb,,lidersbewegi ng. 

1j,!e11 s;ing ze H,s z,0v,e;r <le aT.ö.ei<àc'è'r.'S: 
bewee;i 11$ ele se.J:iµld te geven van 
de k!r:is:i.s. Hier ~wam weJ. wat -<;er 
baa.l piro·t;est tegen van " Het Volk 11 

" d.e Volksmacht '1, zelfs premier 
i·i1:1rtens vond het nodig om te reage 
ren. Jos Bosman& steld hier·tegen 
over dat een stevi§ aanwezigheid 
v:an het ACW in de CVP de enige .îno~ 
gelijkheid is 0m de steeds ster- 

. . 

ker,e -vèrreehtsing tegen te gaan. 
Hij ve_rwees hier na~r het steeds 
agressiev:er optreden van rechtse 
groepen ZQJ.ae he·t Vf·f©. L. Val 
okense:r,p v-öle;,ti àrezeJ::fdie :i:eàene 
ri ng in zijn op~oep 0m bij de CV~ 
aan te sluiben, d.ie versohe,en in 
dè vo1ksmacht van 14 november. 

DEM0€RATIE QF 
01ei:ATUU.R 
W10 hol P. W.18' 
WIJto•d9 gi,duld. 
han(it •al ratio of 
dictatuur. 
Y•le lanáon kennen.een éfictatuur. mot 
al de govol9en vand1on. Volën onder u 
hobbon· de brutale· geyotgen van het 
"na.z1-rog1me·· gel<e(lél. In Midden- en 
Zu1d,Amt.1(1tq, worden áegelJJks mon 
son govangon gezet enfof vermootd, 
omdat zij e"10- 
cralf o en Yr; vacfor 
werden - d11 
1aar móór ren. 
v;ro.uwoo e 
On:1,lond k JllO, 
c1at10. Wol wrq 
van ons 1s 
In ean do n mag 
unkomon v over1w" 
g,n/l, i11n O l!lllende 
P'.()lllleke P• 1 1edor• 
oen cJoioUcJo ff'l3ning oo 
Hol ACW (d..w.z. . l hnslohJ~O 
arb01dors oect.s ge- 
Oploord orn waar de 
bolo1dingsb0 men Wór" 
den, dus in provinc10 
&n. gqmo,onto. 
Bov.endron Is 
hier, er, nu, 1 
he.don,· or:l• ••~•' · pre;>• 
gramm.a de n heeft 
leng• de CV lkspa<11J) 
en h:;1ar mnndn 

)i-i; b.eeld wordt· ook steeds 
mee= en meer door de pers ver 
spreid ~P dient als r0-0kgordijn 
voor he ei wa·I; anders., De, a:Ç0raak 
van a~ soc•iàle rec:ti.ten . za_;L nie.t 
gebeu.re:a doer het VMO., ·maar wèll. 
door die groep van de GVP die 1:e 
arbeidersbeweging de schuld ~eert 
van de krisis. 
Ve~der was e~ nog heel wat kr~tiek 
op de eon~ro~e van de Cv.F-manda 
tarissen. De gekozenen worden zel 
èl.en 0-J; nooit ter veran:&WJ:J0rdil'lg 
geroepe'n. Mee stal het P·@J.i tielc 
cdmi té slecht,s op ;pa:li):iier o,t zel.fs 
niet. Men zegt "dat1:ae 13~-~r.eging 
zeli d:e 'hand. dient te h0uèhfn aan 
een streng cumulatiever5od.' 
Maar b1:Ui'gemeester Van Sina cumu 
leert maar op : burgemeester, 
provincieraadslid, voorzi~ter 
Asv.'_RLEC , ••• 
Schepen Cnops is voorzitter van 
Huglé'al en 9chepen van ruimtelijke 
ordemn_g. Hoe zijn çlie àelange·n 
alleme;'àl sa.mèn te .rijmen-. 0.0:k cile 
zogez,egfre ;j:nspraak bete-~e:at niet 
veel, de nelangrijkste p0litie 
kers zij_n nooit -be zien op Yeli' 
gaderingen, waar ze e:ventueel 
kritiek zouden kunnen krijgen. 

■
WIJ tEU·Vf1NAARS 

We w,nreo in 1979 11111ar liefst .met z'n 85 632, 
waa-rvan 4_1 5V• mannen, en iets meei, (44 108) 
vrouwen. 

A 

'te.genoYe.11 1978 was dát een aaiing van 836 
Leuyenaars. Nochtans,, a1s je. geboorten én 
overlijdens vergelij~t, zouden er 579 Le.uvè 
naates bijgekomen ûjn. Leuven heeft ecch."t:e.1' 
fä kampen met uit11ij,kingsve.rschijnselèn. Er 
d'jn i:n 1979 4 850 mensen op het gronage!S:ied 
va.g de stad komen 11onen, mailt 6 261 leuvenaa-l's 
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11erhuisden naar "buicten", zoda-t h~e1' een 
'ver.lies' van l 411 inwoners te noteren valt. 
Een verklaring van deze uitwij~ing zou vol 
gens de gemeenteraad liggen in het feit, dat 
de verkavéli>ngen in de deelgemeenten afge 
remd worden, in de hoop dat daardoo1' de meQsen 
weer binnen de stads- en woonkennen zu~ien 
gaa'n wonen. "II-9.br,eid~ng" in p'laà'ts van "u.J:t 
lbre-~d,îg~11 w,i;1 îl\~n, ,n•as1tte:ve-n,. ·Maat ·.oJfü§rkoa'a'li 
"erkiezen d~ :i!l'eu:venaars de u•hbreid:•ing, en 
als zJ J geen rpfaa•ts..,j~ v-î.,nden bi-nn_e.n, de gr-en 
zen van Groo-t-teuven, verhuizen z-e maar naar 
de zogenaamdè tveede ring, de gemeenten Lin 
den, Lubbeek, Bierbeek ••• vaar verkave1en 
11iec worat atge-r,emd. 
Overigens, ook binnen L~uvens' grenzen wordt 
er d1,uk verhu-isa : in 1•9-79 worden ~ 1 055 
od·rcsve-rand'e•t'Ï'tlge.n genóc•ee.1rd, 

Man d·e 8'.3 6·3.2' ite.uv.ena.a;i;-$ z'ijin e,r 81 3Jl,0 Bel- 
gen, c-n I, 3:22. vt'-eemqclingen, voo.n'l ,It;allianen 
(89~). Ne.derlanaers (813~ en Marokkanen (504). 
lloe oud wij -Leuvenaars dj n, kan je afle- 
zen uit de bijgevoegde graf.iek, wa11r per 
ledtijd het aantal in leven zijnde inwonel's 
wordt aangeg~ven. 



oEK· VAN 

E LEUVEN 
'Ulj,t de g,r±jze neveiten" dm~ Man in deti 
begä.nne steeds 17ond ·het st:rukeu1a1_1'",p,1.an 
gezwee.i'd • • . , is J:\U · 
~e't 'l~eek. de· il1s,P, <,>'ken;, 
~ee J~a1' e'f~a.ar-dll 
em ±n Lèuven de 'G:fbte n~praa e 
'Begel.ei/ien' . rd,jn ~I;~er .J}een s1;1,kses 
§eW<Drden,, ,zeg maaur ,. ee,r,t gw.0~e m'!l.sl.uk- 
l©Jng geweest. 
N0chtans, zo stel.Lende st:hl7ijvers 
van het QRIJSB©EK, ~ij,n eE enige 1icht~ 
"]11:ll'ltero. 
"t:Jit de 0pged.µ1e er.va.ringen viei er 
· e l.el7en, niet al.leen,v-0or 

·, • • de: in~pli"ëfáÎS;beg-~ei 
vo0\I:' de 0veph:eid . Na, 
ng 'aeginrtèn: deze rce 
ar te worden. B.~ o- 

. en e'F,zijn enke;l(e 
- z, J het zeldzame- e·l'va- 

- in,5praak gewee:s-t." . 
Of• . <DeRo~st dit opëimisme ge- 
-w~-ttt;mg'à zail! >Ji>)hijken · is Reg d'e v.i;aag,. 
Maar l.a'!:en 'w.e ee.rs:t: eens îd.jkeB wat 
:äet grij.sboek ons 'te bieden heeft. 

Een duik in d · nis 
ee·ir.·s,be' , · 's. o- ... · J 

·'het n 
_eers van . A1les J:>.ijeen 
il!i :!l · . (ft,r,vm:wek.Mencl : Ei_e1, 
info e B~g~l.eidingsgr0ep 
gr0t (BGGI) , àe rich~ 
p..:LaR · >;Ll iag I f0~\l.111S , prik- 
kelp · vraag-en ant~00'1rdfor- 
~ulier~ en tens10tte de óeelgel:>ied 
studies . 
:Maat: ~erug n'eyë!-l: , eek • 
Wie het niet all. meemaak- 
te kan er de 1ij 1gen van 
~et iaf0cent.i;um ,en I , 
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Een eitaat : "•Einde september 
start; àe stagiair~ ~nae RVA 
k0nt!7akt. Ket ve~trouwe~ ~an de 
stuurrgl'eep groei f. in zeiér·e më!,te , 
gezi~ de ~eohtstl'eelese ve1rtegen 
w00r~'iging '¼001:1t.a~n van. infowin'ikel 
QP dé êtuu,rg>~0epv.e:tëgade.1E:i:ngef:I , 
$ind6~ien is er ee1, v!l.0t.tere infor 
matied00rst~0ming. R0ng de st,uur 
gró"eJ>,'(eEgaa~1ringen 1,,mij~t echt~r 
een !ifee,r v:a.In gJ1aeimzd,-n:nighei'.d 
kleven, äe map 'stu1:1,r~0ep' 0p de 
infowinke1 is 0nt.oegarnkel±Jk vo0r 
:J.ede!!l van, cl'ë B00:11 . . . Necht(<i.Fls is 
één van de arg•umenten veox het af - 
wijzen van de learîdidatuu!l7 van àe 
~GGI. 0p de stuu-r~o.ep ; "h,eet van 
de Naalld i-J11:f''0rma,tê'.ie is st(eeci1's t:iP 
het. infocentrum v.erk:rijqbaar" 

EIN·SPRAAK 

Is het_ ~0cen~rl!lll) ,,;n~-h~t doo~ 
S]la-rtel'.en và& ~e NOdjl/ge k!Lnàe'E·ziek 
tes, kunnen uitgroeien tot •een dé 
~el.ijk werkenà inspraaKinstrument, 
de BGGJ: ,v:erging het n,et andersom . 
Boor de onwii, .aie men ont'moe,tte,1 
en de ontoereikendheid van de ter 
l:tesehikldng gestelde middel.en wer 
d"eri de r,anger,t cler ent<i/es,iastel.ingen 
van het eers·te uur , beetje 'bij 
beetje,uitgedund. De enkele over 
~lijvenden hebben dan toch in sa 
m~,riwerk.img IÎlét het i1,fo1:Jel'ltrum t;f0g 
tieel. wat waardevoll.e initiatieven 
los-gewerkt, zo blijkt verder uit 
diet .eeF•ste hoofdstukje Je leest 
het er maar eens op na 

Uit het leven gegrepen 
"Over inspraak kan men boeker, vol 
schrijven, maa.r de realitei~ valt 
tech vaats hee-l .aride-r s uit . Het 
zijn juist de praktische ervaringen 
waaruit men het meest kan leren. In 
het Leuvense trachten sedert enkele 
Jaren v.erschillende: aktie:g,roepe:n , op 
bouwwerken , miJ.ieugroeperingen , be 
wonersgroepen ed. hun stem te la~en 
la:oren in het ruimt.el.ijk 1;)eleid van 
de stad . ( ... ) Er'IK<elé van de:ce kon 
kxete prejekten worden hier nader 
t-0egeiicht 0m te illustreren welke 
tiu juist de eiementen zijn die in 
spraak beverJ:îerd 'Óf verhinderd heb 
nen. (We denken hierbij aan de rol 
van bepaal.de groepen of personen, de 
""'e:J?schil:-:1:et<làe belarrg,en clie spelen , 
de aanpak, àe procedures, de moge 
lijkheden en de moeil.ijkheden die 
:aaarl:>ij naar -ooor'komen ) .. " 
~o sfaa,t 'he± er bij het begi,n "'9,'Fl 
bo0fdstuk 2 . 

~l.ierbeekvelà is z0'n kol\ikl:eet p~o 
jekt . Ên met hoo'fd'ro!l.speiers van 
foi::maat . 'Het seminarie van Meehelen' 
heudt er u,itvep1<;00~ van zijn g.irenden 
e>. a. a~!i) [nteriLeu~en, l\ndÊ!r,el:) J!)Og!,ln 
de mooie 0mgeving van cle abdij te r,ed 

éen klasse;ringSJ!l~OCed~e in 
ze . Bezwaren daar.tegen 
n I le',,i\vén, ~~ Heu'l/i.el- 

• t s arc.ire van Mec;:heil.en en 
d-e stad Le . 
aems :gc1,at • · p een dètektilve 'ller- 
1'laa1 li jli:en . 
"Op. 28. il. 79 wordt een nieuwe verga 
dering belegd met cle J:>etiokken in- 
!l,t;anties . DaalJf zouden d@ v01 'e 
besli•s~ingen genomen zilfn r- 

jJ 
~· ', 

beek:Veld komt vol.ledig vool' J:>escher 
ming in aanme.rking / de mogel.ijk:heid 
tot ve<t'kavel:i.ng- moet gesc1:il19>pt w0,ir 
den / de opt:i:e t:.ot onderzo·ek 1,aa'r 
enige rechtsgrond vo'Or schadevergoe 
ding voor çle eigenaa,rs , Tot nu 'Ëoe 
heeft va'111, 'deze vergaderiz:tg nooit ,een 
o~riciëel verslag het daglicht ge 
zien." 
He~ richtplap geeft vopr v1ierbeek- 
velld 'lanclb<;>uw•· a!l:s bes,tellli!ii,ng a~. 

Maar . . . "Voor de tent:oon.sï:,e1.l in'g 
van het richtp1.an zijn op Vlierbeek 
ve~d •s~erretje:s' versche,n.en d.w.z. 
'gebieden met sterke bebou:wingsd:i;:uk • . " 
Kortom, de heràertjes uit ait ver 
haal hebben hun schaapjes op het dr0- 
ge. 

o~~~• _auto's. b . jn 
( e:e_EtJ. J ds popu'l:ai.ce vexkîe.zi,ngssJ...0ga11) 

Het tweege veriaaal gaat. 0ver een d0- 
v:emansgèsprek; . 0I'l.denrerp van ges,pr,ek>: 
een voetgangerstunne,l ondaz het Mar 
telal'er.tp:).ein. 
Reed!! ~n: '72 s~hrijft het. G:,,0l]egè a~ 
~e N~niste~ ~n ,0penbare Werken: · 
Nochtans J.S het tevens duiidelij'k naar 
vo0r gek0rnen dat· een zee·r grote hs11n 
der :,,c00r ·het v~ll.eer giasc!'.Hta1pen :w:e'r<;).,t 
door de aa,1,wezî.gheid v:an tlê' tweè .b.,e 
scherm~~ voet~gersoversteken aan 
w~~ES,Z~J~en ,van het Marte~aJ<renp~e1n. 
W'"';i ~i~,n dal'),' Gièk z0 vd . .:l ,u. , m:Ljn'heer 
~-~n7ster ,_~e v:erczoeken de m0ge- J eicl te ';IJ.1:1.en °ve:J?weggn om deze 
twee ov:e:J?ga,r,tgel'l te ve·-,.•a,nge d • ~•v · n · 00.IZ 
v0etgangersbunnels ," · 
~an dan af volgt het enè piàn het an 
ere op. De argumen"Een voex en. te- 

lees ;v,e.rdel' op J>lz lil 
' 

AULE. 
ln 1979 verden, er 25 omte,tltige Leuvenaars 
geboren. 
ln 197,.9 werden. 46 oaaen, 810 s•tie1ten, 2 827 
koeiè.n, 67 kalveren, 10 048 'Yanl<ens, 27 scha 
pen en 23 paarden geslacht in het stedelij~ 
dachthuh. 

\;:;,iO' 

Dn 1979 werden 1 129 rt,fii~ 
ondell'nemiiggen geécl\nap.t -4_ ' 
uit het handehregis~er, ,terv,ij,l ;,;- 1· Sl2 
nieuwe hande~tjes Lngeschreven werden. 

Jtn ,1,9;z9 ,werde·n 48 ~~ndenen dood g:ebo11en. 
;In 1979 varen d.t gemidde1lde marktprij~en 
van de Joeokiekena : 80 Fr.; 90 Fr.; 105 Fr. 

itn. 19 ?9 studeerden. aan de. Ka tho'1.' s1te1t te Leuven 937 b . • eke Univer· 
da ,.__ uittenland~rs 2~1 açv,an .,.,amen u-i•t Neder_aia11d. , • 

lîn 1979 we eden 5 73' huwe 1 .. te-genover 602 in 1978 qken ~oltrokken, en 563 in 1977 
~n t 9;9 wai,en en t 511 • . • v:î,eren. gouclen brmloften te 

ln 11979 woonden t:e • ueuven IS 
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' gate ee~ - 
ederopboui,, 

rd het miLddel 
rond het slacht 
een ddorgedre 

TeY1nieullillg, 
ekte zich Uit tussen 
6 van de ~rueselee 

aeatraat, van onder de 
e S~nt Pieterekerk tot aan 

t de _toen no~ n~~t ove~welfde 

an d~ sta(\, 
de ·e bochtige Dijle 
te, h oorspro~elijke 
leeu Leuve~. 

S , ERI · ·. · · ,_ N DE 
, ·1 SLACHTHUISWIJK 

_ ·. .. , sde 

ls Pens 
aa,t ei:i 
•e gan;g 
rnaltel 
n een, 
tegen 

. door ,ve•r- 
il. ui teil:"13t 
moe toestand 
van de en :zelfs on- 
hygi de huizen 
hädden es-temming ver- 
loren. oor de buUl't 
werde · t door de soms 
:zeer ·gheden. 
Zoal.a jk zelf zegt, 
s:ii-t rledelijk slacht- 
huis · dtong in de ok- 
sel reclltover de 
hui . . ) • In de nabij- 
he Mo~tmolen, 
''t 
Te 
Si o,ude 
1l1J: t dee;!, 
~ • veil"l!o- :z ... ~- ' 
ren, •hun 
vlee o•i:-sde-n. 
Rc;>nd n 1.n de 
Pensa :r agers:, te:- 
vijl de ver . . . -k:l:ng v-oorn.a.me!l:i.jk 
kleine h:andela~s en arbetl.del'S 0,11"v:att'e • 

H · : ,sontwerp 
va 
Vóck d a,l was er in 
•0Iio.uvar ake van <Ie 
verand ten plaats vin- 
de» in 'jk. Men spreekt 
van h e'en kerkplein, 
van h an e·en brede laan, 
het ver an het Slachthuis en 
het "ont van de Sint.-Pie.te-rs- 
kerk. 
In 1909 t.eken:t Friache, direkteur van 
openbare werken te L~uve-n, een rooi 
lijn- en on~e<ig~ningspll!Jl dat de wijk 
moest sanei,en án de zin van de hierbo 
ven verme1de-o~tîes. Om dit p_rojekt te 
kunnen real.iseren zou het grootste 
dee-1 va,n de buurt ra<l.ikaal moeten wor 
den afgebroken. Frische voorzag dat 
het hele binneng,ebïed mi)est v-erd..,ijnen 
Alle his-torisch belangrijke gebouwen 
en e'Ve ei we'r · •. dode opgeschreven 
s uis, 4e helft 

Leveretraatje 
le :j:"bnd het. 
ij nu die 
'• 
, "pi t·to,res.- 
plaA in de 

as een recht- 
lij -u.levard uit 
van . gs de oevere 
van. de Dij zich twee ''!leien" 
van e • Vddr het kerk- 
port Trappen") plant 
Frisch us kerkplein om 
de voo .:i. · · aar te maken. 
Om de ve eling te verbete- 
ren ~ond htjes de rooi- 
lijnen a j de straathoe- 
ken sto zicht aan de 

· · en. 
F eig,n projekt 

. de J. 1 
Daarmee 
en tijd 
n• 

s,te staa:n 
bd h 
Yoor. a~ 
he,t l e.b~ui'k 
maak,t- ··ge vuist- 
regels daar heeft 01pge- 
vangen rigour.eu:ze manier 
in de • 

_ Een • ·. · " t aan het werrk 

d 1 · · ke gezondheids 
Er is in Leuven ook een stee IJ ktoren , Humane . . 1 . •llee ge . dtenst, d:i.e uirecnva tin• 
geneeskunde -e.n Diergeneeskunde. 

taak geboorte 
Hum&ne geneeskunde beert.tot te' aan, me- 
en sterfte van ite lïevolktng na g 1 te ver- 
dLsch toezicht op, net stadspers~~~=u in het 
zorgen, het arinkwa1le:t' en h,e-t 111 • h l 
oogt~ houden-end~ b,ewoon~aar.he~d van u ~e~ 
na te gaan. 

He-t e in :zij.n ste- 
de aties v,a!lt des 
te ruineer men ,er in 
Le.. e.c,iaa:Lst ter.zake 
bi Ub ben.. Hij was 
e.e . bi tekt-urbanist die 
voordien a~ plannen had getekend voor 
steden a,J.s lfür.en, Mulhouse I Darms-tadt 
en BrusseJ,._. Leu'ren trekt nu - i-n nä 
volgiiig VélIJ. deze gr~te steden - StUtiben 
aan om hem.haar plannen voor de Sl.acht 
hui:m,:ijk VOOT te leggen. 

He t !rij aflevert komt in 
gro vereen met dat van 
Fr· toe vas hij verplicht. 
Ee ~et het plan van StUbben 
v a~t bekijken dat de enor- 
me in. kwaliteit gaan opva:t~ 
len het bulldozerprojekt van 
Friscbè ~IBl.g_e:Pali:t tot een parelLtje van 
stedelijk~ fijngevoeltigheid. M~t zijn 
,Fingç;,llJ>iitzen -efllhlL voor historisc:J:i,e 1 
affekts· · he waarden 
he· huizen, zelfs 

uae· kvart:lier 
el '1!o·gehj)t 
:zil. jn pro á,elët. 

jlè.e x,eal!Lsa't!Le• 
,buurt het u!Lt- 

BLOZENDE APPELWANGEN 
Diergeneeskunde heeft ~e~nlg te maken met de 
veearts, maar slaat op eetwarencontrole en 
controle van de w:i,nkeh en ondernemingen 
waar voedsel wordt verkocht. ]n 1979 wer 
den ~o 1Hjvoor.beeld 6·2 1beenhouwedj,en, 59 
re:staur·an!Is, 1 grootkeuken voor scholen, 
2 ij s.aa:'J.on_s enzovoort gecontro teerd. Ook op 
de openb:are ma-rk:ten wo·r~•t ro.nd·gegaan. 

►

Voor.melkhandelaara bestaan aparte nomen. 
H~7 rs ~en geruststell:i,ng~ als je leest, dat 
b1J ~e ,i:n 1979 gecontroleerde melkboeren, 
elf 1TI getal, _geen enkde :i,nb,reuk werd va11t 
ges,te'.!id. • 
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zicbt Tan een vernie-uvde, opgefriste 
llee:!omgevdlng', va,µ- de 111:l!~ob.eu "'~ de 
a;!,_oppen z:1:ff~ C\'er@even pil plaa:rl;s t~ 
maken .\'Oord~ ~oderne tijd. Nieuwe vor 
aen en -ten.alen en 4e 111obili tèit van 
het verkeer konden nu hun intrède doen. 

Verscf.iHfende versies 
Het ontve~ van StUbben wordt door het 
Leuvens gemeen_tebestuur echter niet ge 
~p,~eciein<d,, zoal!e s-1:raks zal bl!:ij!ten. 
~ ~t zou wel eens kunnen t"e lllàken he·b 
oen ■et de :v.ecrscli.il.ll.:1;:en_de :vi'sies d~e 111en 
er elk van zijn kant o,p na houdt.,. 
I!! zijn uitee.n;etting a~gaande demo 
til.-even C\'Oo:r het S1acht}luisvijkprp,jekt 
zeg,t bllrgemee:ster Gó'J.ilrs : "Het ogen 
'o!!;ik Ls aangebroken ,O'll!· di'tl pl".ac•lil!:i'ge, 
ver:fraaiingslfe,rk aan ~e vatten. iDe ~el' 
~atsing van het oude- Silachthuis naar 
de Kapucijnenvoer laat ons toe de Slacht~ 
huisvijk al€ te breken en te tr.a:nsforme 
:r::en, omdat d,ie nu alleen 11111,ar hl!'t C'en 
trum van de stad besmet." 
·Eerder däl:t zich te bèkiommeren oiîl de be 
woonbaarJieid en de g~zondheid. Va!i de 
buurt, is het schepencollege be- 
zor1d om de va,lorisa~;i.e van de Si,nt 
P~eters~erk en de vlekkeloosheid van 
het Leuvens stadscentrum ill het alge 
meen. Men is daarenboven van mening 
dat deg;e aanpassingen een guns.tige in 
vioed zullep ui to.e'fenen_ op het toeris 
me in he''f hart van de s,tad. Ds,-t zorgt 
op zijn bé1Wt vooit' een nie'ulfe abpon van 
iJJkomsten voor de kommercanten. 
Ket stadsbestuur is daarom eerder ge 
n_eigd het ontwerp Tan Frische te aan 
vaarden d<!,ll dat van Stllbben. ~ 1,909 
léeurt me·n he-t proje~t van de eigen 
duekte!Jl' der ope~ba;x,e werken Uii.t~ 
eind.e1.ijk goed , "0ndanks de •1>itteres- 
ke en ëircJ.lüsche c~me die he:.t plan 
Stllbben aan de omgê.vi:ng van d~ hoofd 
kerk zou- :;erle,nen e:,rènals aan> hei: n•ieu 
ve ~artj.er aan de !;,ei, met 4;'.ijn l<o:li:.o 
nades, ~'ii.jn huizen :i.n oude :V:l>a:amse stijit, 
zijn antieke fonteine.n, et.c.. ga.a.t onze 
vo~rkeur uit naar het plan v-an het bu 
reau van openbare "llerken." 

Toch )IS;S men 'ove·r '!iet g o e·dgelt:_eux,de 
projekt. lliet unanj;e11. tevrede,tt. De 11Comi 
missio~ Royale des Monuments et des 
Sites" hee:ft zoveel kritiek ®-t zij met 
ean eigen ontwerp voor de da'g komt. 
De komaj,ssie v,erwe:rpt de :i:dè""e, o·m de 
voor,gev:el van de Silnt-Pie'ters)èerk vrij 
te màken door 111iddel van ee,11, brede, 
re:cht;Li\jnige boulevard voor het por 
taal. tij wijst op de blunder die men 
reeil~ geslagen beidt aan de overzijde 
van dèla!kerk, na.111e'l:ijk met äe aanleg van 
de Bon.d-genotenlaan. 
In plaats daarvan wil zij ~e huizen 
vóór de kerk bewaren en va!la:r de Zevffil. 
ho-eken een straat met e en bochtig traçé 
in het gebied inplanten. Zo verruijdt 
men het -verge2iicht op de kerlcgeveJ.. 
Dit is het startsein voor een lcn;Jd\1- 
rige discussie tus-aen hot s,:-a,-r n.,,;;J.J _,_ 
ge en de koninklijke komissie, waaruit 
talr•ijke nieuwe 11lannen onts.ta-an. 
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D,e oor,log als spelbreker 

tfo,da,t 1>,e t projekt VOJl Friscbe door Ko 
nink,lijk Bssluit is goedgekeurd, be 
gint de stad in 1913 aan de uitvoering 
v:an,het projekt zo.ndar z;Lch te storen 
aan enige kritieJt. Als de oorlogsver 
woes-ting in 1eu:ven huishoudt in augua 
t us 1914, zijn op het toekomstige,; 
kerkplein al enkele hu1zet1 opgetrokken 
die bovendien ongedeerd b1ijven bij de 
stadsbrand. 

Tijdens de vêd..eropbouv laait ,op een be 
paald mo111ent d~ discussie rond he:t 
Slachthuis1>rojekt weer in alle hevigheid 
op., De enige verander!l:ng aan het voor 
oo,r:Logs ontwe:i:,,p die M,erv-an het gevo.lg 
is, betreft de verlegging van de Pens 
stra.at. Om lret zva:re doorgaand ver-kear 
in Le uve a te vergemakkelijken leg,!e men 
de mondingen van de Pa,rijsstraat ën de 
Penastrao.:.t ib elkaars verle~gde. -Vi~ de 
Ko-raalgang, ·die nn de oorlog ve:c:a door 
getrokken(= Rijschool&traa:t) kreeg 111en 
op die wijze een verbinding van de Naam 
sepoort met de Sint-Maartenakazerne en 
he-t kanaal,. 
~e aanl.eg via11 de, kaarsr-echte, lir.e:de 
Koning Al be'rtlaan Jre.eft op onze dagen 
aanl.eidillg gegeven tot de nieuwe invals 
weg van de Brov,versstraat. 
En 111>ee'.Lt zich daar hetzelfde verhaal 
TJ.i.et ,..f ?? 

Volgens 

J januorl 

Pieter Uyttenbove 

Jo eelis en Pieter Uyttenbove 
De \tl,ederopbou-., van Leuven na 
1,9~-4, Leu,ren,, 19,80. • 

: ~r.soo••hTotce_pt-ie =tet hutdiglng van vtttdhn.stie. 
l1j~~ p•rtone~lsleden on g~peM\onterd~n in de 
.$t.ads•cho~burg re. Linwon: 

C. BOSQUET • VAN OPDENBOSCH 
Schepen van fe..,cbjkheden 

te.der~ vrolijke leuvenaar zál er in een o.nbe 
vukt o~nblik vel een.1 van dromen, schepen 
van Public Relations en Feuten te worden. 
Deze eer ia sinds 1976 te beurt gevallen aan 
mevrouw Ce1sa Van Opde-nboscb. Ze heeft ook 
Toeriame onder haat bevoegdheid. 
Wat voerde o~ schepen zoal uit in 1979 1 
Wr kunnen een lijstje aanleggen van 56 re 
ceptie■, en 54 plechtigheden met-o!-zoruler 
receptie. Bij deze laatste kategorie horen 
onder 11ndeH de Gambr:inuafees ben, opening 
van de Handelsbeurs, beioek van Kon•ingin 
Fabiola uu het Le-inatituut, bezoek van 
Promea Paola aan Windekind, kontaktvergade 
riag •t de interco-.nale Aavertec, vie 
rinJ van hond•eril/jarigen, hutd-iging van Rogei; 
Dlicoae_er, onthullinJ van he,t standbeeld 1 D<1rre' 
(de balc:ker) in de Dieate■traat. Dit alles 
•- kostte de stad 818 898 franken. 

l(o,rtom, een lie·es,tie~ijk 1be.ro.e,p ... Jammer dat de 
rubriek 'voorlichting' er minde,r stralend 
uitkomt. Afgezien van al die plechtigheden 
moet de doorsnee-Leuvenaar het bH,jven stel 
len met 'Info-lleuven'; dat dan misschien wel 
sind's septembe,!l" 1979 in een k~o ine,r en 
haod>J..ger lfoi:!iuiat ve,J:'sch.i.!iilit, moair zich toch 
tot het allerminste minimum aan informatie 
bepetkt. 

Wat toerisme betreft, valt het op da.t het 
aanto•l overn110li tingon •~42 4ó6 in 197.9,) ,mè.t 
886 gedoold is tegen het daar ervoor, DLe 
daling ia vooea.I te wij ten aan o.o. het 
sluiten van de Jeugdherber3. Inderdaad, een 
atad all Leuven zonder j,eugdherbcrg is een 
tt'ie~ te zaak en zal aan het tot1.tism!! ve~nig 
goeds doen. Wanneer ei; nu eirtdeHd,~ i.ete 
<aan verholpen zat worden, weet ech•ter blijk 
baar nieund. ■

11 j~nunl 

14 [iJl,~lU'ld 

27 februat'l 
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10 •un 

16 -..11n 

24' 111.urt. 

l ~pd l 

n april 

13 ~pdl 

11 uprl t 

: ,o~tVilnS,Nt van ~! li'.acn11vi'llVl!re.n!)ii"q_g Orde v11n ae 
'PLetennannen b11 ~hun tl J,u{g .be&·U•ttt 

: oiauvjaàrtrto~ptie •angobodan door de •t.ad a•n a 
proal~ente~ uLt f{n;an~lël• haqdds.,-, e . ~ -~ .Ucttor, otfl .. -,-1 , 1 n "' 1'111!.t,,e-i - 

L ' ~ e e ,nJt• lin&en en K~~•t~lij'-heid 
"'"'" -:iuvc.n;. 1

~ 

: on t.V11ng11.t v411 .dt. d l 
&•nd• Xa1wnn(era; •• ,i'1n.rs a:4n d• Jo1 Van cfo Vll•• 

t huldlgl~a van ~è laur•aten 
f4fl Natlcn~l~ Hu~i•k~•d~tri~:-~ S•l•••nh~{d van de 

J Yuor do de.ugd f 9'18.; 
1 uurdcHn1 Trot11e Vin 8 t)l't" V~n dt Sport: p Ve:rdien1t• en Laureaat 

1 ontYAng~t v~ d~ le~en vind 
de v(artng"n hun 20 ... j . , Ktlo To~ftcltib bij an, b•CU-.nj 

r C.HllV•~•~ v1m· d.c, 1 d 
Clu~1 Cl. •Il vnn de NcdorJ,tnd1e Cauvto 

t untv-'"-'•' -.nn étc l"ct•n Y 
hjkci Qp,Yo...ding OntvooS:~ de acboltn voor lichait 
'•" utt 'hjec;ibo"Stov•~l j~~ t!n Vooruit en hu.n 1&1• 
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·••IIAL.l'STISCHE BIJBELLE~IING1E'"' ::tet dank aan Bie Voor het typwerk 

\ 

Boseo~a:roch.i~,y~n Kessel 
e.ro-chllcera-ad teï-qg het ve.:. - 
e ::iatt 'll'em t:az,are~,n Jezt:.c 
n. iii~s bijzonder z~l. C • 
zes~en want el.~e zondag, 

erk Wordt er u~,t d:e '\)ijöe::. 
zen. I,e~J~i'een, d.:ie kat:h.el·ie.; 
eed. k,en:t da.e v,e'!l~'a .1 t jJ) s 
bu:i.ten. Er ils eébter iet-s· 
zonder aan de manier, \,iaaro 
llezen, zi;j noemen het "ma- 
isch.e bijbell ". 'hj 
'!':. ges.;irek flle :t l l/i!l'F. 
Ó:ie d.feze bl;Jb . 15e,n .be~ 

D : Waarom de i:äjbel o:in,; euw lezen 
n wa~i-n zit da-t nii.eu1-re? 
!VI.: In de grç_~;p heb ik ±n ~egin f!:e 
aagg;: "' wa~p-m 1~;il!Ie~ •Qll·il.lä.e aà'n: 
aterialist,,t:s(fö!l bi,jbeHezing dde:q 
?" Er kwamen •Ji"teenlo,pe'DJ!e antwóo~ 
den: " ik ben nie'll tevreden oet de 

-· .a9.ro · d,e ker · -eert 01' 
ndaa obl .h wa't· 

. ver s 'à , 11 Ik 
àa::ll i ar.der,s 
nkt.", " he't · h ons 

oek. ·he zijn er r.ee ; - gebrac.i:n:;. 
Ik w:il er c:eei:: over w Nog 
iema"Rd at;a:e:rs z;;Lt met ;;.g va~ 
de cv;ernoua;j.n~,-.,o:s,sén d'q_m en 
mer.;icisme. E:nea:-z.ijds de-2J'e 
anwoorden aanwijzinge-:1 011 a,;.n een 
bete"'.e werei<i -te werken. en een. ster ke waag naar- '[!.en aria Lys e van ons 
k 219,jn eµ .de samen;L~ving. :-:aa~ 

ij an6.e;r-~ï.;tg:s steTk- o,;,val t :ps 
1 de ze eye,n:s~n de -schri!f"t zeien 
e-n inst-ru;nent waarmee ziá hun 

eigen stellingen en ver'-wach~ingen 
kunnen be\,ijzan. Dit is ;rrecie'S ook 

de the·olegie · ' rkel~j- 
menten ;te ,o npas: 
': st·fl'p;ngê' 1-/'e,n met 

s tekst.e·n. l'.k k'er V?r~ 
als er naar aarueiding van de sy 
~oae qver he-.; gezin een te~st zal 
gep,föil;::.e e • , i wo~ ~e ~'Ok 
d-eei!s:aal.d; ·:i:jn . a;j,zi,~el'l 
'~ ~ebi!." silien. ek't: gé',-c 
boods:c'h,µ> '1180 ?reil r~~ii< 
"'"at Z?en wi, • J -c is e-en~er in geên. 
gev~ à~ ric?t~~, die w~j me~~~ 
1;e??;i.&lis t::.scrne oi j belle ~i ng uit 
wi11en. 
DP: \fa'atioal :rert~n; men de schrif~ éian 
we ? • . 
·: -~a · r eige-- ï · twoo lijk : 
., -t k een ,ze'e~ 
Jée W•tl;a ~ill ';'9r l.og? 
w ,i:rg, l:nhe1.d, 
w :&ij het :).e~en van 
de bijbelgeschi.eqen~~ doe ik een 
hoop~evend,e ontdekking, 09k deze 
verhalen g · van e met 
•· ., · ""Sen ana: z.e. v:e;'l;\- 

- .. et1,,1 ede w ya.n 
ke whe de a,r- 

m 3 or ae boer di land • 
ver:Jitest, va.or de w e dre:i.gt 
de, hói.gerdoed te s;; 
:-:aa'F-· dez.e er. ne:dit- 
st,r~e'eks 4,n · p e11 ~:i'ê 
wij ons au . ana7'yse 
van ae konl onomïsche, his- 

torilJ,scbe oms--ta,ndii,qihe-dl~n- kun:nè'i'i w.e 
e:nkel 1er-e11 hae deze mensen @erea 
..;.eerd heboe n, ·::elf •ben ik r.oeit 
;e:i.Qk.1<i~ i;:ewees;; r.:.et ae~ iàea-l::.s 
~±sc~~ iste~~~e~atie var. de ~ijbel. 
'.i:eze in:ba1rprete.tie ga:f mij (;e~n 
s-ys,iaem0'6'm ~e ·;ei:he,,:i,e,n ven ci,'ê) 'ó~iJ 
bel a.a-nee:n ~e leno]>·en en te óef'r1~ 
;~n. ,_ver ::.e ei:ono.;;ische 0D?s-c,and1g 
~eden en -de _poi!.:.l:ek ·.-:e!'.'è -vroegerr 
nooit bes;;-~oken. ?och hee~t ie 
kerk ~l,c::a\,.:;Jd aan po·liti,:ek !lje.,:la-~n. 
tè i\!1;1t'eTi.,l:i.st;l:,sche bijbeUéiz,i.r.g 
~ee!t (j.us teen kottl1reet ant~re,_,,rd 
op de preblecn van vende.a;; maar 
à.oe;; orss wel ee n :nei;..~oó.e aan ~e 
hs:t!d -rooz: he\Ï G>näer"ke,nner. van v et:« 
G;;:l.l,iti<iRg:S:mec!.:a.r..i:sJ"e,::. ,.4.ls :.~ ~~ ~e reg'eji:îfgjsvet,kii~r,,g op ra<lip. 
of T.,'1 ~o·er :cael< 2 =e de b'ede-!1Á.:..ng: 
wie t~e~z èaar óElar.g hij. 
:P: ::aar ~e;"":34;e!! l~zen is ~oè~ vrii- 
02:.,:vea&. ? 
~~,,:: Àls je de bi,jG~e·l goed le~t 
~n lua.t iè.ze 9etr"ige:iä.s j.e n~e,; 
~eer me~ rust. Zoais de can die 
zich ~vroeg : "'.·1e:t -=;.oe't ik nu. 
met :.:i~~ vi-3.la ? 11 En hie!" k<?,;~ 
ook hen; bree'.{-ount ,voor 'scn:c:rge men 
sen, ë.ie weigeren· kgnlclusiei\ t~ trel<i 
ke~. !}e bij'belle~bg ::ioe7 a'!x,. in groep ge-'Deuren wa~.1: als. :1;nd.iv1.du, 
oen je verlo~en. ~e~ 5Z":!.JPL ze d~ep 
in op je :eve~ da1. je ~r met apàe 
ren over moet prate~. ~a ver~c~i; 
lende bijeenkomsten is er '1te-rkelijk 
..iecs ge,beur'd in de ,j,':roep. Zo krij i 
•î.k nu !i!O€; .telkens een telefoon van 
een groe!) uit :,echel.en d.ie. iK ,. .. "'roe 
-ger begeleid heb. :-:ij inter7sseer-:: n::.et. zozee::- '.'ia~ er p;-ecies oe,spro 
ken is-,, ,1el da;ti :i:e er 09!> s:;;e.eci,.S 
::-,ee bezim z-i.jn. 
DP : r.oe-~9rit er n~ prak't:isc'h ~elë- 
~e~? - . - ~~- :~- : ..i..ê{.l:e-z-.e~!l i:ee.:ft eers .. ~ ~a.n- 
s·e ver(L.al van. ,·is.rkcs ge:ez.en r: 
had a:e o;:;è.ra-::i:11; sè'ge;r,en in §"?o.:e. 
., j;jnen àrê rsar"";;ijvefrmi-nl!; na t,e ge;an,. 
~ie zijn' 'de - hoo.f'd:;ièrsannigf~ ~n. wel 
'ke ,par1.î.]'en vor:ire:n z~~h .. '!;:e kiest 
partij voor 1~ie ? fil:i.~f; <:i _:: zo, -? 
0f doen er 2:1.ch verscnu ... v1ngen voc_, 
Eij de ~esf.reking. ~n ~ro,epjes ko"l'l, ·a.:en we 1~. Eiro.:te laa,ne,p _ t,v!iJ,e s.o,iDrten 
r·eakties ·.ra.ststellen. ::.en eerste 
reaktie was : vree~d, je kan er 
niets ~ee doen, je kens het al, •. ; 
:;;en an<i~e reak,;ilr. wees in e_e_n te 
ger-.gestrelàe richti-n,~. Vooral __ na<!- 
ll!en me;t, vell:'\1'or.dertng v,astges~'fl,a. 
dat Je-zus ·,uitél=~/§li,'jk pars;i;,J Jo.est 
voor het kleine volk, dat hem_zal 
volgen tat op he~ aemen~ van a: ul~ 
.ieme konfron1;a3:_ie F.le;;.ae i;:acl!.~n 
-,,an d!e temoel · .uan laa;; Ï',e • vo_lK 
nem in i:Fè. steel<. . , . • 
!:,j;, rE!zen in.aar aan:Miidllng v~n o.e ll.e 
s_prekin~. a,ller;ei ':I'ag~n • .E':n r_eeks 
'v-i:-a.t;;e"!'l.. 01e 1n ae r1.ch;;1.n5 v~i;: e~o 
nom1sche , poli,;i~ke ~n ideolog7eche achtElrgr~n<lèen : w:ie, z:,.j.n d,E;_ far1- 
'-?ieeèin, &e, p11t:Le,s~er'§., a:.e sa"do.'liçeeJ!,n 1 ae zeloteT>., •..• ? We:).ke p;aa!t~ _ne-u 
men zij in net lles;;el. hQaer~~Jds 
was er een sterke vraag nae.r ~en 

' lees~e,;h0de, de vraai naar s1eu- 

~els em de t1?kS•'Cill1 :ee ont-al ui.ten , 
om éctt te lezen We.ll Et!r staat• 
3i "voorbeeld ee,nheld van _plaats e11 
tijd laten ,iiiJ..--,1i,:l!s t{)e de sekwen 
ser. af te bakenen en ~e {)pbouw van 
he,'t ·-ierhaal ;;e onder;r,e1;nen. . , 
E&ir analys,e van de ~on·F.-Tete s~e~9- 
ekdno:ci::che oCYstand115h'eden en àe 
st1:a--tegie, ile gevolgd we~d, geePt; 
een àeel ni.euwe kijk 01> :il.t ou<!e 
ver-haal. ::aar zoals i.le aI geze~d 
l!ieb,,,. je vind;; er _geen paslüare ant- 
we:011'0.en i.ioe·I' ~anaasg. . 
;;;,p· : :::e enal~SAJ v!l.n on,z,e se~enlev.1.-cg 
is ~ie ook ae.-.~ bod gekoae~? 
:,ivt, : Z"ij èe besyrekir:g i:i g~ce;i:l 
verueli; ook i.ed.e-::-ee:-. ove'I) zi"n ei- 
6en 11rvar::.n,ge_r-. ',iij \:'.e]?ben oc.k ee~-s 
e,en inter:\Sà!e;•1 !!'et de d:u,;-e·e teur v;a,h 
è..e }~VA , d:.&-'t in. ;ru:no ve=schettën i.s, 
b·esl)Pckei:. 
~?: !n üe DZà.xiz: 
:~~::,; : ;"je,: ,!'~--.;isc!:. en;;B.ëe:re:1t ~e 
b-e~t in é!:è, gro-e?er. en_ 01:n;i;.:-:isa-;;ies 
1~a.'a$rl:n r.-.en -o,li;-e:i.,e.r :i;s. :i;n:kene }<oir-, 
1cr,,e.te vocr"beel -:.er: v,an -a:k'tiee : 
Oa;abodja, ~,er~lozenwerkit)g van de 
!C':iE, geban::.::.kai:te:-:, ... 
!:e;s =e.vids.:'e.näs ric:lc e.en avor:'--- J,:c.. 
::-ónè. geluk e;; ell:oT)omi~. Vroege:r 
d,a,cht eit' ni.e,;:eirä, a!l'n ze 'n tl'\2-,,,a 'é'!!l 
het- ~rogFez::a 1=8 Ze1'te::. in ~e we:"?. 
gr~eo ka~echese lag v::-ce~er ne_na7. 
dr•·k· vooral e<> het ;;h-e.;a : goea. z:..;n, 
gelukk.:.g ziin: het hart. Op ~ic~zelf 
is dat natµur.li-j.k goed m.iar.e,i:ar c:ag 
he't ni.e'O b.ij blijven. nu sn(l.jGt,,inen 
t'he~a•s àanioals : hee ko:a1. het èat 
,;om:aigen riJ'k zijn e~ vel•n arm ? 
- H \• ~1• • ~icie~en 2ijo een daR.~~aar p~~ ieK 
•.-:a~ zij zijn cie't riJ}: ~n Zl~ voe 
len snontaaïO sympa.'t:bie vooz- uê.e 
kJ.e:i.ngr.''. 
~p : î;iet ï~:äereen zal ,z,oraa11r 9:1<:koe;r:,ti 
zijn ~et di-e materialistische inter 
o=e~a~ie van de hiJbe1? 
~~4 : Je hoort wel reakties van ou 
dercS da,t de ca1:eche s:e !§een god:~iens": 
me:eD is, ma-aii z,ij' re.a@:è-11~-ii noa'4,.: 
r·ë&ht,streeks. I'n de p_àlä-och:Leraaè. 
,z;tlf" v:oei ;jè ·naituurl.ijk 00~ we'l. de 
spanningen. 7~ ~i.;ln een d:rie~a.1.- men. 
sen die z±ch. a!zet'l;_en tege'!l ae "a 
LerialisT,iscb.e bijbell~zing. Vee.r 
a], or~enizat;ies , áie., nation~al ge 
,erg:anizeerd zijn, zi,jn 9ak niet c;,t· 
verdee.ld gel:i.lrkig. De 'Ki·!.B en ae - . 
werkgroep ca.;ecilese st"aan t>'el pesi 
tief'. 
Di : liet bisd-om. rea!!e-ert ook niet ? 
nv.L : ,:een, ia,;.ege,ntleeL, ik v:oel 
)pij _ge,s,te,tind <i:o0zi .b.·èt Birsdom. WI.ii,j 
zijn onze t·t~rg gegaan !11.et Den Bosco 
en da.; heef;; =:en blijk-baar aanW;,;;M. 

Met dank a:an ,·ëarcel van Laethèm 
vo0;r d:i t inter-vew, 

(Jt;) een ui t>siieken<,i \,rer-kboek vo·or 
bijbellezing i.n groep :i:s '::arkus, 
he.; verhaal van een p!;'axiS. '1979., 
1199,, 15 T~. uitgegeven door 
Kns:t-enen VIO~ h.et ,so:d,l!lliStr.e' 
,,! .~heresia•s1.:t1:a_at, ,95, '.'0C'C .:.e.u;le~ 
\'oar alle !ie-rdére ir..:'·a!fnatie kan: 
je pok 1.erecht op &i. adres. 

1 

1 

IN VUUR EN VLAM De Leuvense brand1,1e·e-r heeft in 1979 zi1n 
handen.we~ vol gehaa. ln cotaaQ werden 

, 296 brangen en bl'a~jcit geb lmit, wM1.~van 

206 in Groo-ê-Leuven en ·90 bui ten fiet gr-ond 
gebied. In vergelijking met 1918 was dit 
b.tj,l)a een verdubbeling;. lWiJjkbaar 'lorden 
rdA. lie.uv11.n11a1fi; m:tnder v.ocirzi.oh'tig me,t ho1t 
\'UU·t' • • • 

~- 4-..r1z./)r !-táar niet a~leen bij brand komen de dappere 

~
~/ /4! j.ongens ~n hun rode wagens aange!Lnotr~. ne 

· "'-"~A~~@f;Y; !f) bran<lweer hee_ft nog vete' and-e.,i,c k!us~cs op 
i_ i ~• ~'%'l!t , ' · t.i? 'knap,pen. We pfäken er e.en paar uJ.'•t : 
\ (~~~ ." 
\ 

~7/ "I Î 41 m:1:11 afsLµitingen p-laac-sen of veghalen :<,.... ~ j 9 tussenkomen bij geblokkeetsde liften 
0 ~~, M<t<~:q~/ '"~ een d1i._e"I' red'den 

. '-~~~~- 1 \!t-en~~Hng o,ol\affien 
0 &}, 1 ver-voer van p'lanten 

1 hóbby-vliegtuig uit een boom halen 
fat verk-eersplaten zetten bij zon" en 

vt:ijdagm11rkt 
w,egde,k r,eini,gen ~11n glas, steen,tag 
keld,ers led~gen 
bruggen maken over de Dijle (Dat onze 
schepen van Openbare Werken Sp~ockeels 
dat maar goed onthoudt I Waarom dat 
1-1ei,kje u,i,tgeven aan dure. privUj,rma,'s 
i,t•ts ,onze brandwe:e,rJongens l\èt z11H 
kunnen ?? ?) 
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liegen i-n het Jiond . ~ssen 
w:orden: er ook sveih eens tel - 
en gedaal'l • De >tu!'lnel. sS<Jmift 
de Dtestsevest 1;aa·ir de Tl.ens.e- 

vést en dëUl naar het midden pal on 
.· , enz. 

del!ij~ : de 
, · ib'iä>OS ~0.!;)•r 
ze onder de 

blz. 41 van het grijs- 
: .. 

.bare mr,0n w.ij 
, . ~<i;Ji. gee . . .t:a- 
umenss da,t, ·•un- 
ij .he':tö sta, 
f . Het argument dat 

~7 · ou gev-en bij het al. dap, 
n.J;e't ,t'V'oel:'en van èle 'V<Pei!. - ,, ... . 
gang l.S .tlà!t: openl::î.a-:ir(e wer,~en 
de t ancièl1,t . 

t staa-~ dan: 
en · • ·x:un vast- 
e . van • GG'I 
!i;t · '_ging . de 

, e'f eggeb a t . 
el.ijk aan s ~en er toe geko 
·r irékenin<!J te gaan 'houden 

·g~rs f:lÎ'l• fîetsers . Des- 
·u:Î:g1: d!c! irealisj:!.t:ife van 
erstunn~l van ~et niet 
g komen op een uiterst 

a v ch e besl.is ing, gie rust 
n ijg efde visie ten 
n ier " . 
an de naa dt aa·ar aan 

'èoegevoeg;d: 
":Minister Chabert besluit in het ka- 
. van ettaire besp-aring-en de 

· J:iss ·· v~-r d.è :\,i0uw va"n. e.êt:l tun- 
ui t telLen tet na '$2 , als 
gevo gen van het sluiten van de 

ring ende aanl.eg van de A2 voelbaar 
zijn gewo:i:;den ." 
N,og heter; van de naald is j:ian we,l'. 
het volg.ende: · 
"Minister Chabert heeft aan zij'n 
Leuvense €Ol.lega Geens l.a~en weten 
dat de voetgangerstunnel naar het 
L~uvense station en ga~nde onder q.e 
li'ii.l'lg>J.a-an eli' tocl:i 2ia.l !tomen. ·Eerdëf 
was meegedeeJ.d d~t die pJ.annen wer 
den opgedoekt, minstens na '82. 
'( ... ) 're!!}en die beslissi s vanuit 
];r~t: ]?l ijx; l:>e:,.tul;lI , otes- 
ti:eerd . ert 'Zffi!!gt rd.J:tt kitedie- 
ten hu op q:e óegr0t1ng van '81 

· " Nieuwsb'l.ad 8. li . 80) . 

· a,r PHatus 
, , - 

De 'hisüorie van de inva1sweg' is pas 
echt een k.alvar~eto€ht voor de in- 
spraak Zeer minutieus wordt hier 
vers:1..a . aan V@n 9'el'1 'historie' ai.,e· 
'.!;eed!> on vaafü na de ~·-de wer~cl- 
00rl!J0g . voor deze wiijk. J.ijKt het of 
die nog steeds niet voonpij is . Maar 
ja , dé, plannen w.erden dan ook 015.9e 
l!!aa•~t d1eoi11 bekwame mensen, "die beter 
<i:!P de 1ioeg,te •:,ü j,Fl. dan 'l:i · , , dan il<: , 
dan aiJJ;eJnan ... ,; (si•c) . 
~it was ~og VOOE bet huidig Ooll~ge 
in f~ie trad. Maar t9ch blijit 
men a'?,11 de invalsweg vastheuden. Wij 
l>roud'e,n <l>,JlS, t)ie'li y;er(jj:ep ~~ ey1Rlel.,e 
citateA uit het g~i1sbo~k. 
"De p ngroep van het st.z?~tuu1?,plë1n 
dringt aan op eep prikkelp:irojekt in 
d~ Bl;"Uui en wii een info=stand op de 
J:!îa,ndellsbeW?s me.ti cvers<i:!h..i;:llitende 1i00ir 
sbea.1Len . Dat stai,t op lfe:vig verzet 
in de stuurgroep. Op de beslisaihg 
om de i.Jtvalsweg -aan te 1e-ggen kan 
niet teJrugge)<'oJnen worden. De inval.s 
weg is een t: eilt!; , d.e ,"iLann.en z'oTI'áer . . . ' ' "' . ""' ., invals~eg ziJn zinlloos ,t;m mo~en der- 
haJ.ve niet openbaar ~emaakt worden. 
De stand op de handelsbeurs komt er 
niet, evenmin a~s een pri11\Kelp~o 
je~t :im: de Bruu\J.:w:L jJt. ~ . - .. } BROM llî.e 
slulL't ~e S'chepen llit <te nodige!') 0m 
een duilie1ijker ~icht te 'krijgen 0p 
de zaak. Op 28.10.78 kbmt deze naar 
het buurthuis, vergezeld van 0ijn 
stadscin:genieu,r . E.J: billeek al $p.c;iedig 
-dat el' geen v.'eii'lie1Te disoossie ineer 
mogelijk was. "De invalsweg is immers 
een st.1.!kje van een fantastisch ge- 

tlee'l." (sic) . Dank. zij de inv~nsweg 
zou de rest van de 'l:!:uurt v:e:rk.eer svt: ij 
li:)!l~'neM wli>r;d'.ên . Er Zo/lil/llen 'W:o.Gln.e.rv,;eri, 
1<:om'en , de :huizen zol.lde.n ger,efstaureèl:'d 
wo,i;den . AJ.f'es zou verbet.ereri !net de 
invalsweg ... " 
tJit:e'indelijk zou er ,tgch een _prikkel 
•1rro j;e1<;·t 'fl;omen , maae hoe '? 
"©mdat de Bur-gemeester op v:a.J<antie 
was, werd er kontak.t opgenomen met 
de Schepen van Openbare Werk.en om de 
bedl:leJ,ingen e'!'l de inhoud "an. 1'let pri~ 
~e',l;pre:}iek.n ~.e v,e,Jtd\!.ii.qi,ilijken: . Deze 
1.aai:ste z.ag :geen onmidclelli'j~e bezwa 
ren en verwachtte ee,n uiteindel.ijke 
gqeê!k.eurin~ op het èó.ll.ege . 
Op 14.. 9. 79' :kwam het .doss:Le'r t'er goeq 
k;e~i,n,g o:t1" het ce'lJ.ege . De werk,gro13p, 
moes't viei:- dagen wabbten en t.e'l.el:one 
ren om dan te vernemen dat er geen be 
slissing genomen was. Grote paniek, 
want het prikkelprojekt zou s,tarten 
op, 24.9.79 en al;te affiches, buurt 
K$r-itJes eÎ'l_ 't:litno'digingen wa'r:en ,re'èds 

-· 
ged.rUk.t. Er was geen beslissinq ge 
nomen omdat "men niet op <,.;, noo-rt c -,.., 
was van de inhoud V<1" lvö"I:. u,:i:i-o;1,_.~J 
.p:t'OJ',ekt en omaa L de t.~chni~c'w ~:~r,.1iat 
eerst advä as moest geven'' . ue- .,,a 
vies van çle stadsingenie1;1r was ne 
gatief . 'Hij beweerde niet op de 
hbogte te zijn v:an )~et prikkelpro- 
j e~t . T.';i-Y<j!nS wercl er gev:.1,eesd dat: 
~eze aKtiviteit ae op handen zijnde 
werken aan de invalsweg zou "hinderen. 
Tenslotte was men toch niet van plan 
met de resultaten rekening te hou 
gen emda L men al vo.rop be1z'ig was 
met he·t 'hertekenen van de oJ.a.rmen 
en men ni_et veel goesting had om 
nq_g veel t.e veranderen. Er.waren 
~ij de werkgroep nog drie werkdagen 
((;>JII 1l.et tij :l:.e' doel'): R:eren ., ( ... ) .33-± j 
'cle aannemer werd .er ,geihl'ermeerd or 
.e:en prikR:elpro jekot echt een hinder 
zou zijn voor de werk.en. Dit b1eek. 
.i n het geheel nie.t J:iet geval te 
z:ij,n en há:j bezor2,1d.e ons een cl0·1tu 
ment met de plann_ing om dit te s,t,a· 
v.en. Met dit dolàllnent in cle hai,rdi::t 
werd er getracht om de zaak-nog op 
de vaireep te .redden. Het werd é~n 
aJ:tminist'ra,Ue:v.e mil1y dooit' liet staq, 
huis , 1l!.et. aahkó'fiÎst tiij iàe Bu)."ge 
meeste.r, die net terug was uit va 
k.<;11;tie : De Bu.rgemeester zegde dat 
h~J de .1mralsweg altijd al een spij 
tJ.,ge Ziia'R had gev:onden, maar dat 
m§•h zoinl!ta1: he-t :bele'li.á :van zij'l'l :voer- 
9<;11:!ll'ers niet ongedaan kon ,n1aken . 
~~J.b~weerde verder voll~dig acbter 
positieve voors~e~l.en van de bevol.- 
15!1:,ng tf/ staan , kort<::>m : het prik,,:. 
keîlpro Jell:t 1,>a13 ge.tted' , g:o..,eclgeke'.l!l:l!iiil: 
.op het <::Qllege 'Van 21. 9. "19." 
De reak,ties op de proefinrichting 
waren bemoedigend,opnieuw rees er 
hoo~ no~.±ets te ~unnen redden. 
i\!e.1;gG1,d'.e,ll'i1mgêm ina-tt 'het bel!eli.d we,rti'ën 
belegd • lil·ijst'l:lring van de plannen 
-werd beJi.oofd en het iresul-taat? 
"Enkele weken l!ater gingen we naar; 
de pl!annen kijken, Daar bleek n1et 
:v:eel. ,aar,i v:e11r'à.mfe1':I~ te z!lJi;n , Een 
paar formele deta11s weraen over 
·qenomen (bomen aan tiet Jcruispunt 

01e,t de C0utereeilstraat , het 1:!e 
houcL van het hoekhuis van Cite Del 
vaux) . De geest va~ de voorsteillen 
was voll.edig-tussen de tekentafels 
gevaJ.len" . - 
EJ;1 zo K,urmea we verëlie'r gaa.à . 
Er volgt nog b:et ver:tiaal van .de t,,1us 
seribuurt en het Rietenspark. De in 
dr~ die blijft is er een van "urba 
nîs.tische w,;i.l.dgroei" @:n "financiële 
t©1;1,'wt,rekkeri j" ( '):>1. z. 5,9 ) • 

Volgens het boekje 
Zo kan het aus niet verder • maar 
ho.e· moet heli. dan ~ea. ?· Batar w.ora,t in 
de-vol.gende hooftlstukjes o.p ingégaan. 
"De moeilijk.heden die men ondervonden 
heeft bij het organiseren van de in 
spraak r01,a het strl:l:ktuurplan had men 
kunnen voorzien uit een kiritische aT<1,a, 
.L"se van he:t pl::inningsopzet.. De een~ 
tral.e rol Vë).n de overheid , he·t wan 
tro~wen ln ~e inspraakgroepen, het 
'.Jet,rek aan inzicht en informa,tie ];)ij 
de bevolking , d-e stroe·fheil~ van 'het 
u-nbtelijk •.apparaat , de afs;tandel.ijke 
à.anpak. door de plangroep, en de gë- 
1:;rekkige wijze waarop de be:17olking ge 
infprmeerd werd: eFlkele as;P,ekte.p 
J;iit:inen het planningsopzet dîe enige 
inspraak (s!nntogeJ.ijk gemaakt hebben." 
AansluiteBd bij deze kritiek oo de 
Leuvense struktuurp1an opzet ,-wor 
den ook en.~el.e teoretische beschou- 
1dngen gegev.en over inspF_a-rak en stru:R 
tuurpl,u1.ni11g . ó-een gernakkel:i.jke m~e 
r-ie r ~·.aar besl.ist de moeit,e van het 
.lezen waarä. 

Oe mor.aal van" rhaa'I 
V:001:aleer het varkentje met de lange 
snuit ten tonele v:.erl?Chijn,t worden 
1;1og enkele ' tips voor de to,e1<,0111st • 
b.oegevoeg/i . 
Tegenover de dedeuktieve aanpak van. 
~et Leuve!:se struirtuurplan (met vage 
ooe:1.stell~~gen als basis) stelt men 
~en werlct,ii J ze . v.Go•r nret k0:r.ikrete• !?KO,: 
bleemf oinmaleringen a::i,s \1:erti::e'kpunt . 
OR het struk.tuurplan moet nu een ak 
tieprogra~a volgen. om de probl.e 
men da_arbiJ het 11?ofd te kunnen bie 
~en worden voJ:gerrd-e 1il·t1gg.eS;ta:i.es ge 
aaan, 
"~- D~ uit,bouw van de dienst urba 
nisatie to~ een vol.waardige Dienst. 
S~adsplanning (met personeeJ.suitb ,_ 
ding,, h~J?,4,'efinië,t,i,ng t:a,ken ,irea: 
-2 • Een l~o'örcHnat.i~e van d€l' v~r~~hiL 
l.~nde cliensten betrokken in het ak 
t:i,:eprogr~a (op_ènbare weirken,soci 
a.al. hele.lcd , hu~svesting , plant 
soen7n .. ,) en d..it ·onder l.ei..dd:ng, -van ae Dien~";, Stads·p:Lann±ng . , ~ 
3. Een tl:Jdelijke begele-iding van de 
Leuvenseplangr0ep bij het opstellen 
vpn het aktieprog~amma , 
4, He.rd'ef .i.,niërir:i.g \lfa,n d.e ta,a-k v.a,. ;,;. t 
Infoceriti;um . · a ,n"e 
5 .• Be~vekkE!'?, van 'het buurt- en o bouw 
~erk in ~e ~n~praakbege1'eiding .PP.ro 
Jekts'Ubs.1.ddering hiervoor vo0r 'è 6 14 t • ,. , ZJ, l'I , . ' .,e, 1,1,-1""-we:li'~el}> 'Y.an een1 b.a,ndvest in,- 
:::~ ~~spraak -goed te keuren door cle 
Voor de inspraakbegel.eidi'n . 'nf g is eea 
i ~centrum met grote beweeglij:Kheid 
en lage drem)?e:1 een abs•o;t.u.t:;e· l'l.s>©<ilizaak. 
Als a!l.te:rnad:il..e.f 0p de l:i"'("')T t 1 t · t · "' "' "'- ens ot - e zie men een 0v.erJ.eg-:r komen van alle i g oep tot stand nspraakgroepen. 
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Een brekje geschieden;is 
Ret sttuif's~él,meer bepaald het 
struifwerpen,,is een voorbeeld te 
noemen van een eeht volkssp-e.t een 
voo.rbeel.d ook van een eei:rt .herili:>ei-g 
SJJè''l.. Het is -e.en spe:L cla:t ·wa ~ 1Je~ 
treft ma;ter.:ilël:e "lllid·de1e,i nfe._t 'l!'.;e;er 
ei.sen stelt d~n hè't gewo'ne iiîl;fàl:•'t 
spel. Toch is het vandaag de dag 
veel minder bekend en veel mi.nder 
verepTeid o@k al. was het strlli:f'spel 
vroeger zee~ p0pulair in het Leu 
vense. Er z.:i\j'l'l. Ln totaal meer dan 
dui~end struifmaatschappij~- n i~ge 
selU'ev.E1n- ge ... ee'st l:>:!i~ het staàsee- 
s t1;J,1.lr. :Qe ~e:irs~e <:!.ateelll't v,a;n_ 1 :3 j;uni 
~IBS-6, n1 .d.e' S@ó--iét~ J)eë N0VJVce--al!l>lliin 
de DiestSce&traat 1Ó9 .He,t strui'Espel 
bestond vr9,e-ger reeds bui tert ve,r-eu 
gi ngsver-band .'De ouda te ~ieerg-evond en 
tekst in de arcnieven ia eea affi 
che van de 1$~ijsschieting met ket 
st:ruifsuel in den Oratoriënhe~ te 
Loven' Ûi t 1"13-38. Van de meer 'ö.an 
autzend maàii_s;ch&PJ;>ij!;)n war-en· er een 
zeahen;~er,dta1 .di.e z-ieh toe op 
'het gil?oót, st;r-1:tlli:,1\''spël.-ÇHe r, _ 1 
tus:Sen gr00t .en klein str1:):ifs,ffê.ll. is 
vooral ee'Îl ve;rschil in atfüiieti-ngen. 
De xeglemente:n. en spelr~gels zijn 
voor beide vrijwel identiek}.~ De 
oudsten zijn üe 'Sint-Goorîs' tse= 
sticht o-p 10 februari 1857,en de 
'Hereenigde vrienöen' ~estieh-" op 
7 juli 1~57 '. V00P het klein sï:Jl'u.ï:-f 
spel ziJ,n e.r e_e11 1Tierhono-eil?~~,l i:n 
schl?ijV':mgèn ·geWe,eet .:De -Cl~_d'to:it~ ,is 
l!le reeds ver,rn:ê,21.de 'Seeibét~ 1@:s Nhu- 
veaux1, · 
Om een idee te geven :v-a,n d-e ip01pula 
ri teit die het st:ruifspel weJ:·eer 
genoot een ~ar cijfers:er w&,:i::en 42 
struifmaa-Mchappijen in de 'Riiîa-er 
straat, 31 in de Diestse-st11aat,3-0 in 
de 'llieneestraat, 26 in de MecraeJ.se 
st11aat.;\ta11 il de rrtaatsohap;pij~n die 
'.er geweeet :e!j-n bee,taan er td,et 
veel meer: 'Blij <te· J.a-k•ke 'in ae 'R.1.ad,e:l.' 
straat,, 'Bij 4-tteUe 'in d'e Kerbèelt-ie 
st:raat,de 1Bruu1.'. Wel.li.eht Z-!bjn e:r 
nog een paar meer,maar van öe groti 
populariteit van het struiven ià al 
lang geen sprake meer.(In het Tiense 
ia het wel nog tamelijk bekend.) 
Eén van de laatst gestichte maat 
schappijen :ts die V/il,11 df;l Bruul.Eet 
JJ:truiiven \J'a,n a.ecze .kll:1-'b had 0ors]flron- 
1j:elijk een e$à'er pi\41mi tte-me vem. 
D.e :Ji'egelmat±ge bezoekers van de 
~ul vonden da.µ" een geleg'enhe:!.i'l 

zich aangenaam te verpozen:~ij 
li:ken een lteord in het zant1 en 

en met stukken van o,25 frank 
dichtst bij het koo:rd.~it 
~s~ven werd o-0rspronkelijk 

gedaan voor geld .De winnaar kr·eefl: 
al het geld da' zich o:p de grond 
bevond :Langz"mer:'land gi.:g :nen uver 
tot heef we:rpe!l van ij2.eren sc:i.ijfkes 
naar een bakha.ringba.k;;e,.e~erst gevuld 
m.et z;1vel, 1.a ter V'ervangen ö oor le'l::m, 
JU· · ·. , 1'-1 ë a .etrokk.en. 
u· ijk i;t'1;)s;kken 
a gçt b' stuur .De 
a werd n de 
•s , a taeha -!!.'werd 
de jongste stru· g. 
Wat hB1'l'f't men n '"'e ~+.,..1•i- 
ven? 

De riege.l's '{,an hèt 1. 

lfet struifspel zelf 'bestaat erin om 
d·e schijven binnen de kle-istrok-en 
~e gooien.Elke speler krijgt acht 
schijve,n.De klei wordt geregeld nat 
gemaakt S1;odat de schij'f !;lr blijft 
in steken.Voor het klet11 su-Uifspel 
bedra-agt de afstand tussen de streep 
waa:i?/!l.c.hter. d~ sp.elérs j,Ha;atsne111en 
en d,;i ]ii.eib-a:k ~elif 4 met-e:r..Däarom 
0,0k wo;rd t het kleine s·ti?uif-spel 
meestal binnen gespeeld~in het kafé 
of een speciaal aaarvoo~ ingerichte 
ruimte.Het grote struLfspel daaren 
tegen ,-10rat al tijd buit.en ~espeeld. 
De ars-tand waarover d~ suelers hun 
ij zer's naar de klei "te+.f l- gooien 
befü:•a'äg-1; ,neien meter·.H is e:vident 
dat iit meer kracht ~- 
lilf ~l;l:s.i;à'ari nu èei:t··vij!f"t:a:JI: ~q:>eel- 
1-11L j Z'en,-:, 
·1 .1foog ge:tal (gespeeibd met blazo.en) 
Men pFobeert het haoget -aan ta L puu 
ten te spelen,d.w.z.dat men de 9 of 
de 7 zal bet:radt-en omda,t die het 
dichtst bij elkaar ligëen.Elke spe 
lel!' peseru.kt ov:er 8 ijzers.Na 8 
keer geo:j,e'l'.\ heéft men e:en 'tloQrgang' 
ge)na&.et .lfa: elke ~ poii'g_?.tt,& '!;el t m,en 
de P~l\flte'P. 9,p: di.~ !liet p.e 11\e~s•'t-e p.µn ... 
ten. a.s de wmnnèla--r·. 
2.taa,g geta:1 (gespeeld m.et tlaeoen) 
Hij die op een doorgang het minst 
aantal punten scoort ia winnaar. 
3.Rozen (gespeeld met blazoen) 
Wie de meeste rozen weli'_pt is win 
naar.Een roos is 10 punten, 
4 .De :pei!.'ké'Ilt (gespeeld. me·t blazoen) 
De waa,l'i!l.en de?i' perken ·w@:r:d'en itelo'i)t. 
M'.è:?)- .trekt ,e.en pelp~aJA ei.;,lîe:r waa:r 
~a~r nren garät ~ooie~, :o;v i11te~' c·t :):f'e'r 
zeve~.Jflen zall dan trachiten ~oveel 
mogeÜ._jk zevene·n he werp.en op een 
d•oor,gang. 
5.Koordstruiven (zonder blazoen) 
Dit spel wordt vaak o~ liet groot 
etruifspel gespeeld.Twee koorden 
zijn in het midden van het apeel- 
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veld bevestigd met een zestal cm. 
s-patie t,ussen beide ,Men dient zo 
liieYrt. m.0geQij1{ bij de KiOO;ri'd te 
gp,ö;Lsin,,flij d.i!e het ~~ontst %lil~ dre 
'koetd ligt -is ·~-ew-ennen. Zo e!l? twee 
even dieht liggen ie hi:J die net 
laatst gewo-rpen h'ileft gewonne'l'l.. 

Deze ve-rechillende vor~en van 
struiven worilen vaak door elkaar 
gespeeld .Het s-t;r;uiven is meestal een 
ii:tdividueel spe- waarbij de ve:rlie- 
~er 1 fie'a~'k bi age moet lev.eren. 
±n de oftk~a-t'e s worden ex -:,;oati 
weèlatrijden (e,,spe-eld ~µssen ver 
schillende m-aats-~happi jen z0als bij 
Deuven-kermis.In dat geval zijn er 
w~l v:-otere prijzen voarzien v~~r 
de winnaars. Tos"h is het struiven i.n 
de eerste plaats een ontspanni.ngs 
spel voor toev.,;llige of minder 1:oe 
vallige kafé-be'?,0,éke~e .;De zelfge 
m'á.11,ltt& Jûeibalc Is in cîe meesî:_~, 
Ji:~".f'és· ee;hi;_er '7/ei?'ra,r,,gi,in ä,0.cr d.e v<:f). 
¾'utoma;tis~he fJ ï-pp·erkas•t. 

l.'l°'egen van de·ze stroken hebben een 
-oun1~m-1a1:1rde .De onderste en boven 
ste kleistrocrk be.zei. tten geen puRten 
waard e en komen au_s VOO"' de 1.--wo te-· 
ll'tng Ya.n /Ie Jjrestátie!S }1:l,et in ,a;/3.'Jl 
merkin~. 1De tweed•t s t:cook bo'.V·eTii!._an 
heefi. puntenW'~~d'e 9 en verd·er krij 
gen de stroke~,iR volgorde naar be 
ned·eu toe,de waarden 3,7,1,5,2,€,4 
en 8.In de strook -met puntenwaarde 
5,qe m~dêelste s-:rook,ligt de roos. 
:De +;,1ee draden ~ie de.ze s,:rook ar 
bakenen zijn met elkaa~ verbonden 
dQor twee -v:er·ti.,k'aal 10:pende araa_dj.es 
Z{l)Oa t e:r zd,eh :i;n l'let midden va.n, cPe: 
taf'el eellil vier:lêsJ;l'lt'j'e vo:cnrb :,c\e ::c000s, 
D~ roes krij~t ~ó ~~nten. 
Een tweede vOcQrwe;:;_<p ~odi© bij ~t 
st:ruifs-pel is d.re -schijf of .he:t i.'j ~e::c. 
~i ~ 1::es+aat u:rt een rond stu1c me.taal 
~e- een bo~le bo~enkant en een vlak 
ke onderkant.B~j het klein strui.f 
sp-e_l heeft de schijf een doormeter 
V:à)1 ongeveer 5:am .Bij het gro0t 
s:trulfsp,el is iil,it;! -"€lel gr.oter e~ 
Z~/(¼~l'a E)Î' • Het .t.s d aa:r,mii j ,we1 wehs'e H jk 
d'a.. t de sènijve~ ·in êen zelfde ,s~ê'l 
ni-et 1;e veer "Van elkaar V'ersèhi.llen. 
Hc;ie wordt het struifwerpeil nu ge= 
speeld? 

De benodigdheden voor het spel o~ 
staan uit een soort tafel,de klei= 
tafel, en acht metalen schi ~ven .Een 
boute11 bak van G)ngeveer 5cm diey, 1m 
IaJilg en 75cm br,èe}l bevindt zie_b qp 
vite!t' peten w:aaili'vàn (le aolüe~rate twee 
la11©er 'z:ljn cfä,11 ä~ voorsh z,odat ci!e 
bale s·chuin geric~ht staa-~('50,0 na-ar 
de spelers l;oe) .[n deze bak beviwi!.t 
zich een massa ui.tg.estreken klei 
dle gelijlanatig over de bak vel?deeld 
is.De benedenranà van de bak ia zo 
wat 80 cm van dè grond verwijderd. 
Deze kleitii.i'êl wordt E;tChter d00:1? d-e 
speJ:eTa zelf gemaa.kt zodat d·e afme 
ti:r,rge-1rniiet al t.ii'.jJ a!l.n ae jeci t·e'.er-~e 
ei:)Jê_;tts b"ea,i:r:l;wó-;01î'd~e,n. 
Over de· le.ag kl§i 'wo;l''d en nu hor-i_21on 
tnal 10 aratl,en ·Efvenwi;jdig aan elkaar 
gespannen.Deze draden zijn beves- 
tigd aan een rdam dat over de ~lei 
bak wordt gel.eg.à.Dit noem-t men het 
'lllazoen' .Het blazoen verdeelt het 
deivol,d in eli g-elij,ke stroken. ■

' M·oeder, waarmee spelen wij ? 
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