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Heerlijk is het, op zo'n rustige zaterdag 
namiddag een stukje Leuven te gaan bekij 
ken, vooral wanneer je ,bedenkt dat het wel 
eens de laatste keer zou kunnen zijn dat 
je hier loopt te kuieren. Al 1 igLdat niet 
zozeer aan jezelf, dan wel aan dingen die 
wij hopen dui·del ijker te stellen in de 
1 oop van dit schrijv.en. 
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Hét ilJ niet de eerste maal in de gesahie 
denis dat een paai>d een nad i.n.l ver<:weJ'en. 
i!eer dan 3000 jaa:t' geleden besloten~ 
Grieken, ,uz ;jarenZang teve1"{Jeefs TroJe te> 
hebben belegerd, een iist te gebruiken. Ze 
vers-eovt.a,1 zich in een enOl"tl1 gl"oot hou-ten 
paard;· de Trojanen trokk-en het gevaarte 
nieWJ/Jgier>·i,g binnen de oal len. ... en wez>den 
door> d!fl G!"ieken in de pan gehakt. 
Het DijZepaard heeft vrede'lievender be~oe- 
1.ingen" maat' die eijn. misschien niet mt.•n 
der amlri.tieus. Ja, 1,18 witten Gl"Oot-Leuven 
~nr:cr.,:m. 1,te :ni1.1-en. dacrt:oe r, n gP'J)aa:r-'i:ij- ~ 
ka ;Japen ham;eren. dan de Gl"iekse zwaarden: 
viijmsc:h;;-rpe pennen, een speurende blik en 
e.m kritische geest. Komt daarbij dat reeds 
een vijfde kolonne; in Groo•t,-Leuven aanwezig 
is. Een 1.rirwar van aktrieçroepen, buurtiko- 
mi.teee, organisaties en 1~ndividuen werkt 
soms in ver.~pl"ei4e s Laqorde - aan hetzelfde 
pi•o;jeké: een andere stad, een ürooz-Leuven 
leeföacu> voor de bewoners. 
Het is grotendeels vanuit deze groepen, 
mee2' konkreet vaw ... it "Jeugd an Oemeenxe"; 
dat de idee -vc;n de etodskrant: geri;jRt is. 
Men steit vast dat de bradi tn.onel e media 
de ber,ioner•s niet of onvoldoende de. in.forma 
tie Z@ve1•en waarop ze recht hebben, Dat is 
m:et zo ue!'WOn!krZ:ijk. Of het nu (laat om 
verkavelingen, aanbestedingen of feeste 
Zijkhedon, bijna a?.ti;jd aijn priv~-belangen 
in het spel. Zo kreeq de onwn'mi;jdelijke 
"Stella" het in het Laatste n=r -van 
"Info Leuven" (uitgegeven dool" het stads 
bestum•) weer eens voo1• mekaar, onder de 
mom van een Bievlried, z.ich:&e 7,f een ode te 
d·ichtm1. En ga zo maar door ... 
Het: D-i;jZepaax;d i.,il. niet enkei 1:nfoy,ma,tie 
bieden. (-Ie zul-Len een sex-ieuee ·inspanning 
doen om via de stadskrant de gelederen van 
de versah:illende gl'oepen dichter aaneen tie 
sluiten. Niet om ae te bernoedel'en, = 
door ;;e een fovum te gèven om ideeëri en 
initiatieven aan elkaar en aan een zo ruim 
mogelijk publiek kenbaar te maken, dom, te 
diekus eiëven en nieuwe medewel"kers aan te 
trekken. Ook ~ri';j ze l:f wi i!,m s0vee Z moge 
U;jl<, aktief betmokken zijn bij bewustmaken 
d"' iniUatieven. 
Bewustmakend, /a>itisch, akties ... maar 
jullie doen aan po'Utiek? zoat« je wi'l. 
W~_hebben inderdaad een ander~ maatschap 
p1,3 VOO?' ogen. Een maatschappi.j waar het 
recht van iedei•een om ovel" zijn eigen toe 
komst te beel.i eeen niet in handen 'ligt van 
een aantal: onbekenäe, onbaminde notiabeben , 
011! _de. nav?a Z [aa» vex:k~zan na een /:,edi'iieg 
Z'l-J klJ, (J./3 lde lokkende kq,eakampt:;m;j e. Een 
ze tj'beh0r~~de maa_tschappij. Een eemi:te stap 
daartoe :.,1,3n akt1,es op kleine schaal die .I' 
bewijzen dat men er iets aan kan doen .•. 
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'De n olëtobet: beva cce merk- 
we è:en. Zo is er de 
b.e . llie volgens de. Bestendige 

· c,i;_e) moet aangepast worden: 
e OCMW , door de gemeen•te 
P. boog! Het nieuwe 
nt op he.c ophalen van 

huis!TuiJ. el wat zorgen (zie kader), 

O\? de M11,rteil;_a,ii,en,l}aon1 ~stc: 1) k.olllt een 
a11 tek l,e:urtge ye11kee11 e si11naHsa tie eer 
'hoogte van het voet;gangeu11rugja, ma·at: b·Ln-' 
-nenkort komt honde1ïdt meter veiido11 cle v0et 
ganget:stunne1 onder de spo11en naor boven 
gek•t:open, en dan z·al! men dan r mat hetzelfde 
p·trob:leem .zhten. !n d'a Savoyesti:aat wH 
het stadsbes~uuii de huizen nrs. 8 en 10 
kQpen voor de bibliotheek, maar voorlopig 
wor,.a_en ze gehuurd. Eii waren vragen over de 
oppoir•tuoite1.t stadsdiensten in privé-ge 
bouwen te plaatsen. Dezelfde vraag geldt 
~~or de Salons Geot:ges, waar de eerste 
veirdieping v,rt.j i.s tot einde '79 (verlaten 
door de 'KUL). De stad huurt die om daar 
<le dienst bur•ge:dijke stand enden te 
bi;eng_en, 
Van Si:na,:'1We hebben op dit ogenblik geen 
verde;:.gaa!'ide .,OJI lossing 1'n het vooruic 
z1l.cn t." 
(frer>vein, ~a,e1::la w.o,11dt waal:'sehijnli.j'k 
!>'inwelcènt.J;\]]11,; MiJ.à.a111se ~eergai;Jgan ;±jn te 
duuir~ de o,oe.n,s.taa1vl<! twnede ,ye11diep,:!:l\g 
'1,1:an het go.t,j..sch, ,staähu;i,s wer,dt "ó.ud,3,rzcoc:b,c",) 

· · ns Geo11ge,&: 11El·andig,, 
n en meteen bene'den 

Il / • 
' u1rgèrll.j'ke s.t and kcmeh 

, ·terw,:lij t er een 
b•i. . stadhu'1s komt ? !'' 

Verder wist Van de Putte nog te vertellen 
,lat de st-ad "de mo,r,e;l.e 'lerpljchling hall 
ln •7a·ee.n biermuseum in tee richten". 

Van ltt,;,rl;ee¼: "Eet s cedsbes t.uur zal alles 
blj mekaar ljoen uitgeven 
ter p-con10 vens biermerk, 
tentij 1 o I< slee.hts 
anderhalf ',tl wora t ter 
bes'trij',tl b;plisme.l" 
1'hb·ton · · gei,oon- 
Hj1k·~ o c11a ad, 
en w,mu ld 
werden de· 
11gorttn , , • -i ad 
niet ee 
moest da 
an twee 
Van Sina maakte eL eèn eind aan door te 
vermdden a;t "'de st>ftut.fl.n sle...chts 
voorlopig zi:jo" ! !1?· Toch we,ràeü .,.e 
éénp;irig aangenomen. 
Llbert ace Lde -~rageJl over het jeugdbeleid 
(dé kadertje) en Van It:tePoeek ove r 
Gsl.,, - Karsentv. Voo, die gelegenheid 
w~rd de zitting opgevrolijkt do~r een 
twintigtal z i.ngende le<len van hel 
"Vlaamc Akciekomitee L~uven". 

edit.ariiaal vERV0LG 

p07,.i1;-/;ek ja, geen pcwtijpo~itiek. , We zijn 
op geen ~-e'l,e manier de u1-td1'ukk1.ng van 
wevke organiaa~e, dan ook. De vaste mede 
werkers- komen ?Januict aZZer'Le-i, hoeken: E4n 
opvatting Hebben we nochtans gemeen: hat 
moet àndera rin Gt>0ot-Le1.wen en e Zdsr~. De 
bevolking 1110'.et leren ze'l,f het heft 'Ln han 
den te nweJ'!.. E:n de huidige machthebbers 
zuUen ¼t zórn,it!I' nie,t uit handen geven ..• 
Je hebt a:/. be{!1!epen dàt we staan of vaZt.en 
met de aktie:v-emede:werking ~an 1uuJ'[, veeZ. 
m Dit va b Ufkbaar niet: de opvat·t,mg 

-van 1'De Moeial"•, een "nûet» 
o · o,ot-f.teuven", 

,i,.n o.'kt<1be:r 
IP " a v.?'iidi~il~ · anav mes: 

, 1/,,tez,'lei 
D?,:jite- 

pa w~ri/<.eria 
(w vev)1-'ek- 

, p,u rin{JJ nam 
de it he•Ze #jd 
-i,it beelaq, Dr;. w,eg vqn ~e &mokPatie ria 
lanq! 
Poen we in sept;r;11îber· p'lota Jioo.rden van de 
"Moe.iat", konden ~ na tarzg; zoeken en qan 
dr-inqen einàeUj'k ..di-s'kusai.ëven met ëën v,w 
hun redaktieZed,m, nà het versehijnen van 
Hun eers'te numner. Êehte scurreruverking 1,Je:ud 
door de 111,JoeiaZ" ll).an de hand ge1,JezenJ al 
leen konden a:vtikel$ di:wrgestuu:rd uorden, 
die dan euentiueel: het, rit;zt van de redaktie 
zouden k.Pijgen. 
We hadden te kiezen: nets bij'U;fe e:robij 
ni1erZeggen of doorgaan. ZoaZs je ziet, kir 
zen we voor het laatietie , maar ./,/6 »ekenen 
wei op jou !! ! 

DE REJI)ltEI'IE 

Bu~ ·gen :in je 

Mee•'l/der.p ·erh-e·id wel'd een 
be.liast::l:ni het ophalen van 
huts:i,r.ui: 1ir /jaar !Toor, een 
gez:lin en oor een hüurder 
die nd e.t en woont Çstudèh,ten 
dus}. D et geóruik van 
dul'e p la ngen tegen 
advie~en van mil' gezinsrnad in. 
We mogen e·fllter w'ie de aan- 
besteding voor <Ie za. Jes wint''. 
liet is te hepen voor net stadsöestuur 
dat de opb~en,gst 'Van deze belasting 
(enkele mi1j~enen,) n~et lager ligt dan de 
kosten om ze te innen, 

Van Itterf>'eek:"We bevi'nden ons in een 
soort fisl<aal stedelijk 
oarwou'd!" 

En tijden~ de besp:,:;eki.J;lg van net Vlábric 
ikont,ral<t zo,r:gte Tobback voor em donder 
slag bi' min ·qf meer hel"êle1;e. l:i'eme·l (zie 
tweede kader). 

lloa'Ls v.~rsch ok 
Girgot--I:.eu.v.11,n1 
V:1:4biri~, "•tn s- 
B11 apan,t" , in gs,- en 
st:edeóouwkun . d~ng, 
be1lastlngen•, lone !!!oenen!, 
H·et kost 9 mi1j,oen/j aar, teirwij 1 Vlal:>l!ic 
(ondanks een partij,po1itie1<.e beheerraad-~ 
nog niet offl:ci:eel d•aa1Noot: !?•11kend is, 
~aldus Tobbaok): 
Op die manier k:djgt een ll1"ivé-ins.t:éll:ing, 
het monopolie op iruioirma-t:ie die äe buirger 
u:lf niey mag bekijkeill Niemand van het 
kollege. kon vei;tellen wat: de eigenscha~ 
"algeml!.ne opmerkingen" berekent, die oo.k 
van elke burger in de komputer gaat. 

Van den Bynde: "Reeft de burge-r h"'t re-cht: 
en de lllOge'lifldreid te 
i,ecen wat over hemze[! 
verzameld is7" 

Van de Putte: "NEJ;:N" 
Van de.n Eynde:"Waai;om?" 
Van de 'Putte: "Omdat dat niet m9g'elilk :is I" 

Jeugc:beiei<) : beleid? 

S, Llbert sç,dde. · 
de ~t•ugd.!Henst . 
nat is het be le 
Gtu11t het 11\!l.t d 
speel.pleintjes 
,p·arletaent ,het p, 
11 !:e't geb1:1.l'~ket1q 
~che,11éi, G. Sprocl\ree,rs á 
kend· z,'oal,s van een "go 
lfé,rwacli t W,Oli',dt. Hi;J VQ 
om 21:\30 op eea gemeent 
o.ver j eugdbeleïd mo,e't 

A,BDIJ 
V1E Rlf1E E,R · J ! 
aktie waim 

föt:Q. ,gtj il,pers 
Zondagnamiddag 6 november · _ 
groep van Vl ie,rbeek 
dij 1·s zondags ve1:0k 
lokalen van de ,s,roep 
ren en grote ruimten 
als spèelter,re!Ln geb 
ui cefaard ,ve11,velend 

s deze, i::-ei,.,r_,etn 
l ~ . 

'.iJb 
, SU~ 
d Hk . 

n~ 
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Nuar hoe vei;gaet het. ondertussen 
de b 1)1! fusie ~s voor hen. e,en 

ei!•t cewotden·. 
,mo,e.t g 
ij1k!le ~d' hu.t- 
e ,t; t,1d ijtk 

verve en kt vot:/l.t"; ;lldus a .Van- 
d epu t te- in ••~ovue , nlllllll!el' l". 

kheid rg~r ai 
en b'l 'lP.n v,1tn 
mttes ,glie - 
n fde o,p "er- 

to ,ng efr verm11Kel'1.j:kl:iede.n, c•p 
de • lophaling, d.o. opcentie- 
men aks wellicht: nog de ver+ 

lng) , 
gevel :ltioo t- 
i;oede· él1 !s, de 
l:!:ng vu,tleamrr,s 

op plastiekzakke iedereen 
(die tegeç het a vies ~n van 
mllie.u- e.i gezlnsraad) • 

'fl.~ a~m'i.n\l., ma 11k t 
ifl'et de tn n ook nie e 
makkelijk 1:!at uitlenen 
van gemee , talrijke 
ver,,,ij zingen van vr agen en adv-ie zen van 
1<:ommissie X: "eya•a'l' ko · z én vooral 
de onto <hei de burger van 
lll;l:jn e't te1:g b:Lj' ha,t dm--· 
li.Ortfla,t:1 û/v'B 
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Sommi.Re aspe1'.tP.n van het b,üeid ,-erdan 
ree.4,s door de. "br ave" bn=~crs .gokontes~~ 
t(lC?l:d . 
En1": Le j,eu il • oepe1:iugen; sta,l'den een pe,.. 
titn,e o ·d.:e ,;erm1''1Jcaei,~;,.g valt de p;e 
ce kenn' ,i'd les • 
lie.t ,Vil. ie·kouätee ileuven protesteert 
ter.en 1' =Vla .. · van de 
voorste "B0 onde " rut,i 
"Gal11 ' in U\'b 
De e He 
~ç g ing 
ee ,ageb 
~ kte 
Ï;iun c lgen ice:fn,l Heu . .. 
Verscheidene wei:kgroepen zoals "ftet9>a~ 
den" en 11Speë.l~u!i.mte.11 v.r8g:en. meer dan 
d'ach t; voor i:!ez_e domeänen • Wijkkomit:ees 
als da't van, de J/:1at:t:#-I:.o dri.'T\gen aan op 
veiJ!'i;fe i.-e)!:!?,'m•t.lm het stop:zet een van <i'e 
verdere là'auw· van appartetnentsbil.okkén in 
hun witlk . 1le ·plaatse.J.i'jl(e UV' s v·e-rlan- 
gtn d ' •ioo e resul~eex~ 
in 1<:c rw n . De wijk- 
"~ g~t~ 
l!iey.~ a· t· 
~t~. e 
zi~- • 
van de s • .11" •• D.e Goede Ha.ud e~ bou 
tot: Bueiens 

.2 Ljn er dan geen positieve stappen te be 
speu 
Toch n ll'epe-t>k·ll'é smalt;.e • 
We d • aan d~ 8'$pák "An h e-t 
s,trukt; , de ut,tbi"ë.iding van de 
Leuve speelplei~êµ naar Heverlee 
Kesae Wilsele , de geboden in- 
spraa khe-1.d bij hS:t. f'ietspadën- 
plan,., coop van he-t p•ar;k i\ .• Me'9:S'.i,l•lJ.k 
~ Wi 
K:ocrtom , we waa,r,deten aiJ. die besli!.s•s:Ln· 
gon 

I 
dfe,™e "¼wa::Zke" bmzger ten goede 

komen 

Maai,, er 11~-g~n oo lang rijke Mn- 
gen :l:fi 'élêo. luJiJ,,t : .en spo•rt1;ia~ , 
de ende'I'g-toodse pa• n J!S,'l'k.ce,r,ifo ·- 
iren s , d'e- verka:ve :J:, b ouwp J:ai1n'en 
in de fameuze woon ingsgebteélen 
dt stadsléetnvern!e· •. 

peze l\ete hangij'zers zijn- uitei;mate de 
'.1,f,ka1l,f omdat E\11 veel ge$d me-e gi,moell:d_ 
!l,s , H:q~c:l;è'IJ.e ,J?e!l!a'tlgen_g,iioepen 1iège-1i:ig 
u!I.Ckljken én· omdatt ze· èl;fce,pgaand ons 
woon- en ~eefmiiJ.1eu bepa1en. 
Redenen genoeg om met spanning !'.af te 
vachcen" of gemePnte1d.jlèe demokx:atie , 
~oJ;knvei;gaderLngen, in- en uitspl'l!,.ak 
mo,ge,1.ijkheden, , pai;tfo.:lip,sti,e van de b,iii; 
ge•liS e,1_ bun gameen,tei,a•a'dsiJ.ed.en nog !lan 
deze weire-'.l:d d1n 7 

fiets in opspr.aa k 
fietspa·d en ' inspr:aak 

'E'1., ,d_ê :raatst.e '[ ~e,!,e ml;cl- 
dênp,§lgina notab •t ,stacls- 
bestuu r een voo enp lan 
voor Groot-Leuv erbij uit- 
dr,ukkelijk aan de bevolking om b~erop te 
rea, eren en al! te w het 

'tieve ~ il r,ac:)'l t l\,iler- 
n il\ sp i:i• dure 

DU: 0a;lles t s inzovei;re ongew,oorl. cfat sommi 
gen zelfs de titel in Info-Leuven'Inspraak 
is ,geen uitspraak vver definitieve plannen' 
ver,keerd begrepen. Bedoeld wor,dt dat de 
wensen van d·e bevo.Ik Lng s Ie ch t.si werkelijk 
11;an bod komen ~a'lne..er de l,,e,vo'lk-l;-n,g vanaf 
li e·~ - ll·e gJ!n; vana:f het v,oo-ron twe',rp ,b,:v. , de 
gele:genheid krij ~t: mee ,:vorm te geven aan 
h.eli ,pil.ar.. (Dtt i;teldt trouwens ook voor 
andei::e plannen dan be.t fiets!fad~plan.) 
Voo:r iemand die • leuvense ogen en oren 
n;!!e't! op ziljn i;u g~,komt ,:d.ft vóoront- 
we~!'' nile,u uit d ,t gcva :Leu- 
/)';c(lse Fieospade 'roe.'p essel- 
srFiletspaderiwe p-hee kelijk 
in. haar Fietsmap !1-D Fietskr n en op 
ha'ar tweede Fiets'e,ling in ds11ark 
o.~, 11 september J't. om de tie van 
d!!:t voorontwerp ai:;d. ze en 
a-~. · -e sensib.'H" e ak- p.u,bl.tka- 

!l.s de fi!è't• t bi n dj,ds~ 
'e ven ande . • a • aar-, er.1aardeerd 

al:s tc!e.11al verk:eersmiddeJ. voo'J.' ko:rta a-f 
stand liinnen een stad a•ls Leuven. Zo'n 
rontwerp is dus het logis.cli gevolg van 
v,ern ieuwd tn_zJ.'°'h t. 

Mrat' per ie van !f2· 
- ember j 1 Leuv.ens,!? 
ts11adenwe ei!. haar 

tevredenheid a1s haar bekommer, 
tcl.s uit. De publik~tie van dit 

én "an he 
de stad ts een an ere. 
En voo11alsnog ontbr.eekt het de stad aan 
e·I! ohe11ent, vooi, iedereen ver,staanba11r 

;rsbe·l!ej;!l). 

0 • • , • 

: : :\11 

Elóah 4atl'en we de fe,:Lten niét vootop l!open: 
het voorontwer,p is gepubHceei:d ,de bevol- 
l<ing wetid gevraagd te re~ge'l:en. i.lit deze 
wex:kw,lj ze i,s -a•lvast láén l!es te 1:e-cen: 

1iNSPMl\1< MOE4! a·E tl?/_R.EN, 

" N r 
~ -~- \Af, \$t'1;A.IJ"- -tJ~ ~ 

en dit geldt zowe et stad uur 
als vQor de b,e hten o reak- 
t OP erp is ge- 
" de · rk,gi;o_e ;d; 
i sen . e , e, ,o~king h.e ve11-11ui- 
m e inspta ,,,.=====z~ orden. 
Daarom J.anceerde de .e groep aar ove.m- 
ber-kampagne' met muui;k,~ante met 
OpFoep.en, ver$aderi:ngelll met j as- 
s n:i,gin 'llic or- 
m h oo1ma. ,t'.:fie 
'· 'in de end 
G a ~ v n. De~ _ , m er-k 
d p wordt g_~!'steund doo 
v erken,,jeugdh'Uis He 
E . . 

.l 

De f!lie,ta-pa~enî.e-itg11oep, 
sta dat_ de re1à!!,tlfes o.'p 
he,t · ei:p ert\sttg- genomen 
wor ei: een garantie is 
lig feit dat de Werk-• 
groep met vertege'.nwoord~ ra 
u 1-gemeent: aan 
t· cl: w · }l e · Fille,t s,- 
P e Stad, et dé 
pol ek. vMantwoo1::deUJken en 
specialisten. 

Gehoopt wordt dat aeze'Fiet d 
v tad, de f:L . spa enwerkgroep 1 ~.' e~s-padenpTob lematiek n ~et 
W . ;: I! ~e lle'Jle ..,;erkeeii~pii10O',!l(emB1i:tel!, 
10 

e, spaden 1SJ),teelbt,ffio'et !lmmar,s • 
langzaam Merkee1i spreiken 

openllaar vervoer - ,over · ' , ov_e'l' verkeer,s ( 
zones ,over 1.nspraal;.,over liet s arme woon)- 
over ee.n verkePrsbeleid :L tru-ktuurplon, 
ook B -zeggen! · • • ,w e A. zegt ,moet 

teuvense F!e t s_padenwer\l:~l:oel> 

) 
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§ beeim md l:9,7'5: Jle eerste van 4 BUU.Rir 
muu!TKtl open'€ de aanval. 

f 5 llt~'fl ll97.5': Het akttekomftee gee,Jit een 
perskoîi!eiien.tie waarbij het grootste ar 
gument van T9oback (Riddei;sstraat ontlas 
ten) weerileg& wórdt,. No~alls w~rd'e11 de 
eisen geformuleerd. - 

§ 11 j,uli !91.5: He,t komitee d'iskus.siee,r,t 
met Toliliack 'til.ldens zijn zituur in een 
kafee. Hopeloos. E~ wordt op gewezen 
d!lt de zgz. "iiaadplegende ver gade r Lng" 
ten behoeve- van de bewoner-s (in Vriezen 
hof, ~973) nergens toe geleid heeft. 

§ sep,ttembetr I-975: &.tmat;ie in de buurt 
(o.a. door sprekers van hèt buurtkomitee 
van Scj,aa,:beek over de verwoe scing van de 
J-loo,iidwîjk), -films., .s t r aa t rone.e.I over de 
situati:e. 

§· okto,l\eii l:975: He.t komHee pubJ.iseert 
e..en pOil._i..tfek platfo.rm, en richt een al 
ternatieve tentoonstelling 1.n over het 
Leuven-se belei:d van openbare werken, als 
~ea:ktie op de s,tede-·lUke tentoonstellin,g 
11Leuven, een stad die groeit". 

§ 1!7 0ktobe-r ;J;97 5: '.Bobba.ck en Dè;y:lfes ko 
men de bouwpolitiek van de stad uiteen~ 
zetten in een tent. Daar wordt een twee. 

zucl)t,) aangekond1igd dt_e __ 
de Dies,tseves t naar de eer- 

ste invalsweg. 

In de Rd.ddersstraat 
nummer 83 stort het dak tn.. Reden: ver 
krotting van het huis. Er vallen geen 
s1!ach to'ffers. 

§ deca/ober 19_75: Bi.j de NV ilillems in de 
Diest~es~taat wordt ~e vitiiine volgeklad. 

§ be8in 1976: Het ~tiekomitee gaat he~ 
hoekje om. 

Vrvu,,g van het Dijl.epaard: "Wie 'tl.an er nu 
eigenlijk, -afgezien van het städsbest;uur, 
,ppo & vnv~Zaweg,? 11 
L. TOBBACJ(: "Ah, niemand, hé. 11 
(5/11/77) 

officiële plannen __ 
Wie z0ekt na'llr stadhuisdokumen,ten komt 
voor e'ï:genaardige vaststellingen ·te 
stijan. De verslageg van de gemeentera 
den van febi!i,uar!li en maart 1975 b,;tj'Yooi; 
beeld, waarin de hele zaak aan bod is 
gekomen, blijken spoorloos verdwenen te 
Z'Ljn uit het s•tadliu:l,sa,icMef. 

Het gebied van de invalsweg beslaat 

,raat UI (I9?,2) ver- 
~,::,..:;:::.c;.:,...::,;'Fi,;.::.;:.:;;;;.,:;.cc..cvc.-an..._°"2"'I,.....m in de. Fon- 

tein , t ter , e van-re invalsweg 
(%a, ebouw.i'11g" genoemd). 
Il. H r Boe;J:bage bestaat ~nvou- 
Mv.w 
-31• H~ BPA.Jlechelseve. dge-- 
keurd in 195'.7): 'Hie.ro klas- 
seerde wJ.jnp'ers. De. bouwhoogte is 15 m. 
'l!an de invalsW'e!I geen speer l En toch 
,pass'eei't de inv:a~s'1eg doo r de hud.d:llge 
Donkersstraat. 

Bra>g:emeester VAN !{INA: "Wanneer een BPA 
onilbreekt of onv.o.Hedig iis, geZdt àe toe 
passing van een rooi»: en onteigeningspZan 
om tre ~urmen afb1'eken of ve:rbouwen." 
vraag: ais dat dan toch allemaal zomaar 
kan, waartoe dienen dan al die mooie plan 
nen "1aa~in de bevolking zogezegd inspraak 
heeft? 

En t:coch moet de Donkersstraat (tot num 
mer 54) weg0tegen 3!/3/1978, Dààr be. 
p.inl)en dan onmiçld'e ll ij,k de "1er1<en, waar 
voor de aanbest'eäing nol': in 19-77 ~e 
daan wordt. 
Sinds de fusie is er met geen woord p.e 
rept. over aven tueIe ve rande r tr-aen aan, 
of verschuivingen van de invalsweg. 

"Ik zal. niet dulden dat men de stad in 
stukken snijdt met invaiswegen, zoals men 
een hesp dooreniiid», " 
~o. SPROCKE"E:LS, Gazet van Aiitwer>pen, 20/10/ 
7!1) 
Ondertussen is Georges toch maar schepen 
va:n Operiliare Werken, en zal hij zonder 
protest de weg aanleggen ... 

goudsbl·oemhof 
en andere sprookjes 
Er is ~rond voorzien (opp;ekocht of ont 
eip.end) die helemaal niet nodig is voor 
de invalsweg, maar wèl -voor apparte 
mentsbouw. De n:l!euwbo'!w is dui.ilel:!ij_k 
niet bedoeld voor de buurtbewoners 
(vooral ge.pensionneerden). Dàt bewijzen 
da brutale veranderingen Ln de woonom 
geving, èn de prijzen van de nieuwe wo 
ningen ..... 

Nemen we GOUDSBÇOEMHOF. Oorspronkelijk 
wilde de stad een koöperatieve oprichten 
met p;eld :van de Lat e.re inwoners. Ret 
Leuvense architektenburo Vanderbiest:c 
Reynaert tekende een ontwerp (kleine ap 
pax;,tementen). Na 3 jaar bleken nog al 
tijd niet genoeg mensen bereid er hun 
geld in te steken. Dus moest een privec 
prornotor bouwen: NV J ~ K Wi,lems uit 
Gee 1 die. 1,>e,rsee P.,rof. Lr , ar ch ,J .Kin.t als 
arch.ltekt wou. 'De grond bli1f't van de 
stad en wordt rechtstreeks doorverkocht 
aan de im,1oner, zonder winst (applaus l) 
Tegen 3'! de cembe'r I9~7 is alles bewoon 
baar. De studio's en appartementen mèt 
I s,aapkamer zijn uitverkocht. De prij 
zen van de overige· wouiinp;çn <2 en 32s1'anp kamers) gaan van I 211 000 fr (77 m ·) tot 
2 373 300 fr (106 m ), alhoewel het in 
1:9'7$ geplande makstmuJI1bedra·g I 746 @00 j:r 
was, 

!IEFJRLlil'~ f✓0Nf:N JN GOUD$BU)EMH.0F ••. 
"midden groen21one en spae Zp ieinen 11 
111JJQa1' kinder>en geen straat over> moeten om 
te gaa,1 spelen 11 
'1vr>ije beroepen" (?? ! ! nvdr.) 
"een fantastisch vergezicht op de histo 
J>i;eolie gepoW11,en van Leuven 

En vooral: 
"Doordat: de qrond rondom het: geboWv eigen 
dom van de stad biijft (hi.j zou 0nbetaa'l 
baar zijn, al.dus de fo.lder, nvclr. ·), kwmim 
de bewoner>a zeker zijn dat het: gazon en· de 
bZoeme~ goed, onderhouden worden, zonder 
dab hen ooit een r>ekenin(f wordt voo:rgelegd 
voor> een tui-nman, een groama.ohine of bloem 
bZoembedden," 

In de folders wordt uiteraard gezwegen 1 
ove r de eksp-resweg. Op kaart.Jes wordt de 
weg dan ook zorgvuldig p;ekamoefleerd. 

een weg in del wijk 
weg wijk! 
Het had allemaa'l n-i.e.t zo i:lr.oevig ilDOeten 
z-ijn, indien het stadsbestuur de .-oon 
funktie van de binnen stad wat realist.ie- 
ser had georganisee,id. Nu w0l!den de 
voormalige inwoners uit de. wijk ge.dreven 
ten voordele. van hoogbouw. Die is er 
slechts g~k0mel) doer de "'ogtslu:Ltillit" 
(voor wi.e of wat?) van da wijk door een 
invalsweg. 
De nieuwe flatbewoners zul~en ge.en (of 
weinig) kön't ak c hebben met de (overgeble 
ven) wijkbewoncrs. Zelfs als ze dat al 
zouden willen, is hun hele woonomgeving 
er niet op afgestemd. 

Het komt er dus op neer dat de stad haar 
eigen h.uizen (Cité De Lvaux , Oonkerss,traat, 
Fonteinstra.at, RiàdersStIC·aat, Wijnpers 
straat) onnodig laat verkrotten en "onge 
zond onverbeterbaar" laat verklar.en, een 
weg :t:aat aan I'e ggen zonder inspraak (Van de 
bevolking, •.. 

"Inspraak ia niet de mensen geUjk {leven, 
uël: met: de mensen gaan praten. Ongeacht de· 
beslissing die aoht.er>af genomen wo1•dt, is 
e1• dqn tiooti inspraak. geweest. 11 
(L.TOBBACK tegen het lii,jlepam>d op 5/11/77) 

..• daarvoor neg me.'er. opkoopt en on1:ei!):ént 
zodat de vroegere bewoners weggejaagd wor 
den, en dan appartementsgebouwen laat op 
trekken ten voor de'Ie van aanneme(Cs en men 
sen di:e zich een de,irgalij k hokje in een 
woonkazerne kunnen (en willen) permitt.e 
ren. 

Nochtans lagen andere mogelijkheden open. 
In plaats van de bestaande bebouwtng·om 
ver te gooten en er grote wegen en hoog 
bouw te laten komen(• stands~ieuwing) 
kon men de bestaande huizen eventueel 
aanpassen w_a-ar r;iod;-1.g, e~ de i!C!l\l!!e '~rot 
ten vervangc.n door gelijkaardi.ge gewone 
hulzen (•stadsvernieuwi ) n- -- ng • uat onge- 
vee r '· samen '!liet een aantal an.ae,re maa.t 
rnge'Len (varkeersvrije sttraten en plan- 
tjes, afremming van dooroaand k -1 ,, d " ver eer, voora Án e Ri~dersstraat) , 2 , d - ... s J11-a-r ge- .._e en, op v0ors,te'I. van het akti k i . • 
i k .,, _ e om, tee u ~gewe_ir t ..._oor een "-roep-• ch 

d 1l. " '-' e ar itektuur- stu enten. un plan bevatt 
1 ,, e vo.on:ienin- gen v0or c•e .i!nwone,i:s van de ij'k 

niet voor de automobillst::~n :ie zèlf, 
nog 5 minuten sne:Ller ter l '·k zo nodig 
zijn. P e~ e wt1len 

\rer'1o lg l' ~ 8. 

1 
J 



invals 

We moe gnod•ig van het i:dee gaan a 6- 
s t:,a,pp.e elfl.e ver,ph,a•ts,lmge-n, nodi!11 
z-ijn e r,uil.tgang betelèene'n, a:n een 
stad Ls b ruäk van een auco trou- 
wens bijn -z -nloos geworden, alleen al 
omdat iedereen persee met de auto wil en 
op die manier de boel mêé vast laat lo- 
pen. En nbaar vervoer wordt op 
z:lijn be" dl omdat al <l,ie autootjes 
in de we •, . 
En wa!llrom . . de reen s•i,nds enkete den- 
taUen il anen een au to? Niet alleen om 
zich krom te we,rken voor de afbet·alingen, 
maar ook omdat allerlei plaatsen waar we 
wezen moeten op kunstmatige manier uit 
elkaar gehaald werden. De winkel is niet 
mee,: om aar de i.s in 
Korbeek- riek i -r vlak- 
bij maar de. E n t.re 
we 1, verp• . eti;ek e af- 
standen l!n (me·t het au toot~ e 
dus). 

Terug naar onze wijk: 
Onze scellin~ is dat de invalsweg van 
ge-e'Q enke·a nu1' 'k an zijn voor de huidige 
bum:tbe,,.one'JiS·. l;)e vei;keersdrµ!çte zal er 
a-lleen maar erge>r cloo,t worä'en, cf.e· wi~ k 
wordt volkcffee,:i in twee geknipt, het uit 
ztoht wb~dt bedorven (niet alleen voor 
ons, maar ook voor de komenae generatie) 
door ae vegen ae hoogbouw (er komt nog 
minsten één goudsbloemhof bij in de Fon 
tein s t:raa-t) . 
De a Lgebeû e . le-elibaarheid gaat e-rop ach 
t:e\17uit .. , 

Zo dacht h,e,t voormal.1.11 aktiekgmitee er 
ook over. :J'ö·ch komt de weg er. 

~-_,.r..et komite.é Jreeft duidelijk gefaald. Som 
migen zeggen dat de aanpak verkeerd was, 
anderen dat de mensen te veel belang 
hechtten aan hun eigen hud-s -zende r het 
gemeenscháppe'lijk belang van 'het behoud 
van de bauri. t;e. z'ien. Nog anderen wn1- 
w•iA zen na·ar .de gelatenheid bij de mensen, 
het gevoe L van onmacht )!egeno,.,er de "g-ro~ 
ten" op het stadhuis of e Lde'ns , 
.En dat laatste ts belangrijk: het aktie 
komitee is i111111ers pas goed van de grond 
~ekomen to.en de beslissing in de gemeen 
teraad al gevallen was. 

"Elerst ~en de mensen he.~'!;. entoesiaet, 
maai• '/;aen ze saqen hoe sn9!l er> o.nteigend 
wet>d, zaktie. de moed hun in de· -sehoenen." 
( Een BUUR'JJBÉf/QNER) 

r 
moè·t éle b'e'1'0'1:ki>ng zo hng mo'gel.ij,k op 
voo1tha11il op <ie hoogte zijn• "1an 1rlannen,, 
initiatieven en mogeHjklieden. Want dàn 
(en al!leen ailn~ kan ze haar woordje mee. 
pra een. Bn Lnd.Lcn de overheid geen ern 
stig werk ma~t van die voorlitbtimg, kan 
HET DJiJl.EP~ mt as ch Ien e·en pootje heil 
pen. 0p 1-ange term:iJ n :IJs o'nze öedoel:l,11p; 
ev,en'i,7,e4 ni:l:et: d,n.fo,rma,t:1,e ge-v,;n o:11e-r wat 
de 0v-erhe'd,d wU doen, maar wè'l:: de be - 
vo!1king stimule,ren ZELF HM:R l!ROBLEMEN 
AAN 'J.1E l'AKKEN en ZElli' 'l'E BESLISSEN wat er 
met haa.i: sfiraat ~ hAar wijk gebe11rt. 
want dil't is to-çh de oasis van, ee n emsti 
ge yorm yan demokiratie, dach~en wij. 
En aaair kafl geen enkele vobn van :tnspi;-aal< 
d:Le, "men'' om; ,nu noes ta·11t een opil.ossj;np; 
voor z:tj.n, ,/}'loogstens een s-ttmuillans tott 
de volger(de ,stap. 

"II. II. II. kom naa11 buitP.n 
Il.ll,tI, koop ne ple~ker 
11,Dl.lI, doe·het zelf 
50 h hiei,, .§'0 h daar 
we hebben a1! J;2.li00'. fi,i, b-:Ld' eikaa1t." 

Zo ktonk één van de slogans van de 1onge 
ren van Boven-uo bij hun U,II-,LI.-optocht 
van zaterdag 12 november. Zij waren één vsn 
de vele groepen die deelnamen aan de aktie 
van het N«€,0.S. 

Het li. (l.0, s. ,, Nat.!,ona:aL Gentiî'111m vcoz On tw-lk 
keil,lJn·g,ssamen.we,r!Gin!l, :lis de oll\ganhat:tie d:l!e 

, ja•adi~ks -het i;nitia•td.ef neemt voor de n;. 
!II.II.-aktie • 
De loatste jai,en ligt de klemtoon niet zo 
zeer meer op de liefdadigheid ( I maal per 
jaar gel~ 'geven')maaT men w-il ook de bevol 
king informer~n ovei, de toestanden in de 
derde wereld•. 
Ze gaan u!Lt van de HlosoHe aat bet b,ete,r 
is de honge'rtgen een vislijn t_e: ·.ge.ven él·an 
~een v ts : een vislijn kan je s-teèêls gebrui 
ken, de vis eec je op en je s caat geen st·ap 
verder. De ui~~eg voor de afhjl!lkelijkheid 
van de derde wereld lLgt in de zelfont,wik 
keling, "Selfréliance" , eren systeem dat 
berust op autonemie, op eigen kracht en 
Lnz e t , In de -pralctijk woi:.,dt dit bereikt via 
de samenwerktnre in w{j k- en d'orpsgemeen 
schappen. 
De akcie werd dit jaar gevoerd onder het 
motto : "Ook deze handen willen werken". 
Hiermee wil men aantonen dat niet ~e ont 
wikkelingslanden de oorzaak zijn van de 
werkloosheid hier. De echte oorzaak van 
werklooshe'id is de uitbuiting van arme landen 
en zwakke bevo1kingsgroepen (ook b.ij on s) , 

• door. het kap1:tali:•s1Jle. 
Het Leuvens rr. II . lr. - komi t'ee, wa2t· J ede r+ 
een kon aan deelnemen koos dit Jaar het pro 
j ekt "Vluch t1>.lingen van Zimbabwe". Als re 
serveproj ekten werden Argentinië, Ethiopië 
en Viëtnam voorgesteld. 

Elf·Elf·Etf 
eé~ 

Zimb&öwe telt 011geveer 7 md.ljoen fnwone,rs, 
Daarvan zijn er ~50 000 blank, die onder 
le·lding van Ian Smith de zwa-rte bevc Ik Lng 
onderdrukken. De zwarten voeren er reeds 
jaren een harde bevrijdingsstrijd. Zij heb 
ben geleerd zich te organiseren om zo 
sterk te staan en langzaam maar zeker het 
bestuur van bqn land te verovefen. Door 
dez.e SJ,~rÏlj à i-s de z\',/:.a•rte bè;v:oB~:t,n:~ getlwon~ 
gen het land te ontv:J.uch ten·, omd•at zij an 
ders door tie s~oldaten van Lan Smi;oh. ges La 
gen en gedood worden. Ongeveer 80 000 
vluchtelingen verblijven in kampen in 
buurlanden Zaiöbia en Mozambique, waar ~ij 
zo goed als kan geholpen Wórden, 
In de kampen wo.1idt er les gegeven, ze kwe 
ken zelf ma~s en bonen, ze leren 4~ehzeln 
organ<J,seren;. ~o· seeunen ze' :110[.~e_d,f!g 011 
hun eigen kr•achten. Er :f,,9 e:eht:(ei: nog tl'e 
we:Lnig voedse I en daardoor wor,den de men 
sen ziek. Daai,om vragen de bevrijdingsbe 
wegingen voeding, kleding en ~ene~smiddelen 
voor de vlucli>t'elingen, Samen voor een be- 
drag van 500 00.0fr. - 
Om de mensen in de kampen beter ,te verzor 
g!!t;1 moet dr:l!ngenp ~en 1117:l:.jdende klin,fek" 
aangel<ocl\1: wor,4'.en. l!l!l:.t \<;ost I. !!.,00 .·000fll. 
Daarvan za~ de •Ben~Lsche regering 900.000 
betalen. De ovei,ige 300,000fr, hee>ft de 
bevolking van G11oot-Leuven reeds verza~ 
meld. 

Na de overwinning van de zwarte bP-Volking 
op de onderdrukRing va.n Smith zal deze rij 
depde ktin,iek ve11d~r in dienst staan van 
de gezondhe:f:.d,sz:ollg ia het bevrijde Zimbab- 
lie,. 

Naast het bt~ eenbtsen,gen van ge,1d werd d'oo•'t' 
:~et >Leuven>1 komLte.e. een :linspannilr,g gedaan om 
de bevolking te informeren over de poli 
tieke achtergrond van de ellende in de 
Derde Wereld. Meer speetaal werd de toe 
stand van de vluchteling uit Zimb~bwe be 
lil.ch-t. Ook d;, b.eteRents van, de öev,dj1ding_11- 
b.ewegfoge11 ZAim en 0ANl:l, tesl!men >liet p·a 
tp-iotnLsch front, wer,d du:l.deiLÎ.jlk g:emáàkf. 
De film "Rhode.s!Lë ten onrechte" we,rd op 
verschillend~ p1aat,s-en getoond; een infor 
matiestand stond opgesteld op de vr,tjd-agse 
marl<t. 

Vóor de konkrete ~tie spuk het koin11;e 
ve,r,s.chiil:lend·e g,11<:ieP,edngen aan, Jin Heve; lee 
wareo v.oota:b de j'on,ge,ren van de cfi<~t'"i be 
driJvtg, :Ln Kesse,A·Lo (Boven-Lohrat'en bet 
de k,athechi.st:-en en oud-kathech:ltsten en ee1: 
aer sporadisch enige. volwsssenen(Waar za 
ten jullie volwassenen?). De chiro van 
Tien,;e Poort en jeugd!:iuis De Zoefiki pakten 
uit met een stoet, Jogem verzorgae een l,n 
~qstand rond ont'<;'fkkelingssamenwetloing. 
Ghtr0 Don Bo.·scó prgani$eei,de• eén :linfrommlr 
ti,mam:Lddsg. In teaven zel'f lag riet :Lniti 
·at•ief bij individuele vrijwilld.ge,rs. 
Om de aktie af te ronden we,:d op zondagna 
middag, •in de vooi;zaal van het sr,adhuis, 
de mogelijkheid Reboden om de film en de 
informatiestand nog eens te bekijlee,n. Een 
spreker van Zi:mb.aowe gaf uitleg O'liei, zijn 
land; dan·é-el'l mqzciekgroepen zór;g!:lén voor 
d'e ontspnnnin,g· .•. 

Er werd ook een brief geschreven,naar een 
aantal bedrijven met de bede een stuk§e van 
hun w-inst: aan de bevrijdingsbeweg;i;I)gen te , 
schenken. Je lJe·e·t: nooit ... l 

M'omenteel ('15 oovembe-rJ 
Heverlee 80 :0.00 fr 
Kessel-Lo: I70,0ÖO "fr 

65.000 f:r 
4.00() fr 

van de stad 
50.00() fr 

'Leuven: 
Wilsele: 
Schenking 
Leuven: 

is de opbre"'gst; 

369 .000 h- 

De verwachting rond 400,000 fi,; 
alleszins vold meen groot deel van de 
Zimbabwe-proje ·e ~ealiseren . 

Belangrijk is nog dat het komité zi'n we~- 
king zal ver ten gedurend 
ganse j•a-a11. ncte 
zul!len gevol n d 
probtemsti[,ek , , , _ er • 
Gelntere.sseeid.en l<unnen voorlopig terecht 
bij Ml!vr. Dereycke_, schepen van On~•:l:kke 
lingssamenwerking,_ stadhuis Leuven. 

·························~·-········· tie begroting, 'J.97,7 va11 (;root-Leuven was 
n hed1>aa ván 80 .000 tt, voo'li 

;!,kkP. Hn, 11kil1t1g, A,m a11a ;u. ill:I. '.liit- 
ie werd . 0.000 fr. ge;s61\onk,en. 
vertelt er met de o,.._,ü!!ige 
.00 J;r. .gebeurt 1 · 

······························~······ De Il. U, U-ak ~ te: l1eef t we 1 ve·e 't geld opge- 
bracht (400, 0001. fr,). Maar t1a·Mom - ii!eyen 
n·d.e t me.ei: ~euv:e.11:se ,111en•sen ev.en, ld,1'11.\en ~p 
!\:.et ,stadhu~s <illl !î3' novembe~: e,r •Wl!_s c{aar 
.film, muzlel<i. dr,ank cm e,r waren, •botettham- 
men. Houden "-'tj heu dan toch maar hij het 
geld 11,1wen~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ONVEBGEET~IJRE 
· · ~DNA._ : T 

Dit: tit een b;oekA•e dat :l:n :tS.Q/3 
we ge• r de "Lêuvensche, Werk- 
ru. tij vense afdeling van° de 
"B. tb ft de tragische gebeur- 
te an 11 1902, toen in 1.euven 
6 . s t een vî~- de ~ele b.eto- 
g,l,ngen voor a stemr.eeht onde.s de ko- 
ge Ls van de •B acht dodelijk neervielen. 

y 

lij'l•"O v,-lll MCT 1,0C,U.L • ot ,11101.r.••A • 
riet ,01.c Vfl\~it,ur 11~" o~ oi. u~'U_u ,u1o1 '-""rtrc- .,,,,.&. rr. 01101:ri.-: 

f 

He ent.eb heeft onlangs bes·li,st 
e·e nkpta· , ,te bi'"eilge_n d.n de Tiense- 
st n de t1:aat, alwaar de ·s1acht- 
of, vieler,. Ireze trage reaktle - 75 
jaar na de feiten - he to · voor- 
de.el da,t net een scuk Leu e- 
seh,:l(edeni!.s :lm he:,:,irmei; ngt - 
schi'edenis die ~i<jke,r men pioe- 
d 

probei,en in de ze rubriek 
s leden te doen herleven, 
n oring. d•ie uilit- 

gene,raties 
g , s erva,:,ingen 
iözf~ten die t kunnen zijn. 

D'l.:t ,i,i't,îik:_e vecfi:e:den de,t anen 'ni.ell 8'1ti!J;ltd weè,r 
sp"d.eg~lcd in de b._çeveel:h~:!;d liter.at1iur die 
men e~ bijvoorBeeld in de Stedelijke Biblio 
theelt over vindts. Over d~ze "onvergeetlijke 
"B·loednaellt" is ~r hoegenaamq niets vocrnan 
deJl" liet Steclcel'.ij,k Arch~:i: ~on en s enk,el 
he,t officieel rappor.t van. h:et 'Kamer,debat 
tonen .•. Geluklvig bezorgde iemand ons het 
vergeelde boek,e van 1903. 

ijna onvoorstelb,,,aar dat 
ooit honderadu:Lzenden ers s eaakcen , 
b en . un riskeerden 

V . bolLene, een 
,1-s e rp l :ucl1'ting er- 

varen. 
Vanwaar die ve'.lfue.ten strija vanaf ae ze- 
veÎltiger jaren van vor:l!ge eeuw? 
ilo~eIIS A-rttket 2-5 van de g;l'ondwet;_v,an E83·1 
kwam ",A:J.fe mach1t u:l!-t h'et "'o•lk". Het "voiik" 
had a~n· oo~ het recht zijn verkozenen door 
geneime sc:elliming aan ue éluiden. Oin tot het 
volk 1te beho.~en volstoRd l\et een zeker be 
dreag, a'.!l[I bel!,\l,st:ing t.e bet..-a>Jren; de armoede 
was fehte1r zó (\emokrafillsch .gespreil.'4 d'at al 
bi.j aL een 30 •. 000 no t abeûen van het s•t;.em 
reeht genoten. 
Het zou tientallen jaren duren vooraleer 
de ,p11ole•tari:ë,rs dph en.tg,szi'n,s konderi or 
gan\l.•seren. [p iF885 werél ,de, ,B-d,g,~s•cfie We,rk 
il.iedenpartij Ol!gedcht (1,n '1942 he,rdoopt 
tot ~.s.P.) Haar eerste ja11en werden vol 
op getekend do~r de strljA voor de afschaf 
fing, (Van hel! eij.nski'esst:e~se•] en de i'Dst:el 
llrl.ng 'ITätl he,t all!gemeen s·t,;~,eëhtl, 
Nietftregenstaánde de staki-ngen in Wa'llon!lë 
we.tra lre-t weuvcorstel 'iin 1887 ve-r110.rpen. 
Een nieuwe poging in !89,3. Om er vaart ach 
t'el1 11e zetten 11,i!e.p de BWP de al11emene sta 
king utf.t" De borgeirt] >rli"!)O'S·t.eel'de met 11e 
preS'Sie. De b=ger i~ sJLo;eg hard toe : in 
Bo.1:gerhout vie).'en 5 dodéll.i in Leuven ,~er 
den .9 -weiikU:eden tot maanden gevangenis ver 
oorde.el!d en een ;!O-eat .a'!ibdders van "La 
Dyile" werden a.:fge'danktt, :~e gebir,u•:f:k,ll.e e'ch 
ter ook een l'isl!, Ze a·anva11rdde 11'.èt! ail.ge 
meen meervo1JdJ.g stemrecfLt, 

Elke ;15,;-j arige won nu s·teinmen, maar een 
2de, 3ile, of 4d'è s•t:.eni we11d ,ge.geven aan dl', 
kapitaalkrachtigen. De BWP hapte toe en 
besloot de staking af te gelasten. Soms 
tot groot ongenoegen van de afdelingén. 

Op 8 ag11il deden de socia.lfs,ten een wets 
voorstel tot afschaffing v.an •het meet\loudig 
stemrêèht. Schoorvoetend, toen reeds dui 
zenden Waalse mijnwerkers in staking waren, 
riep' de ]lWP op E4 apr1. 1' d.e ,algemene st.àkJng 
ui:c. 

E~n:e afkondiging 
0~. bevel \·:\11 ,l\!n. h_e(it' bul'g~lllf!f.lster :werd in dun ~~oom1ithhl~ 

do \Olge:alc arl·oud1gu1~ op du muren der si.id n~ngcp!akt: 
< ;\hmEnGRc1ms, 

Erus:tjgo en drceve gebeurtenissen hebben tien avond van 
gistoson.gokcim1crj{t. · 

J?o s_traton vru, Leuven zifil hohlÇ.~tl geweest. 
ne -~u~crwtttht, -'~Tir{~Sti!ld tnt de haudh1w1u11: der orde, hcëf: 

d?n PtJDbJkcn plicht ~had golnuik h~a -,,1'\lttl." h! maken, c,m 
met door den O\UOc.r te: werden overmand. 
Ha"îe houdfog is onlterisp~liJI: g.r.w.ccst oo icderecu kent hi\nr 

deze c,r (oe. 
. El~cc.n z~I ·oc,k de ~eröwó"llîug der sföclH.of(cr:t van de t,ateugo• 
hr,i beweenen on diep" nwtJoJijc\en _g(woehm vëor hco ilîo r.ij 
ochtcrlatcn. 
noor een \\";1.1\t meded~ogon 1";i!ltted3:ln open :1: ~e 

j1..1):l.~brij'ringdij'-t t-on \'OQntlci:.!c lmunc.i fa~1;fä:n.' 
l~ b~.vçcl.ze ~IC\ 01tti1l~Jre \'rij!(-:righP.i<-!mm. 

l\[P.1>SYH11{C>:•RS, 
11: hoop, in ûc diepe ontrocriu6 · dîc n-.ij lh!klciot. t1;!l hrl 

vcr1oton bloed hel 1..,,1.., nja lOII, • 
Uit h.::t diopSlr. des harten do.: ik ecnen oproep tot <Îl.m nt,!o 

on liet wch'èl'$l~1d. 
Mog,o:ttJio oprooi) üet<-r ~•mhoonl \•:or'J'é.n lln11 tJo ocrrtc. 

_ l\fog~_, in tcg~nwooráighf.'id dur i'<!•:(..,•Hsc g<'lwur.1:.r;-i~s•:m ,·;in 
1pst.orco, dQ ccllnoé:l aer \.}rdc on der ,vcttd!jkhtid i!l :~c.Jer\:~ns 
gOl\'Clctl lcrul;trodcn. 

Gêt!ann lelt Stn,i/;ui-:(', cftt, :9 .ifiril I9'1~~ 
J)b Hcri;,•lUl)l!1h:1' 

V•11rA1. Jlecos·r1m, » 

de Marse.nla•lise en, "A bas Sc:;hollaert''. Toen 
eeo deel !nanlfest.anten d,n çl:e B.11oeksttaat was 
gekomen :tn de nabij-held van SchoUaer"lis hu!ls, 
beval plots Loui~ Coen, offiè!ler van de bur 
gen,acht "Feu il volonte ! " 
Vier atbetde11s, van t7 tot 38 jaar, viele~ 
d·ood ne.e·r, tien tallen werden gekwe,tst. 

0ok an het tl'euyenise hadd'en de 
s t,r e.n enke1voudi:g s t:emrech t 
tot e gemaakt, In 4e maanden voor 
de ar emene staking h tings plaats 
in , Tienen, H,o Co11t.enbei,g 

5 april ging -eider,s van de 
wer n Delin d.n s ~- 's AVónds was 
er een massa.te betoging en geestdriftig be- 
sloten allen stak!?Il• Het metaal:be- 
dr-ij!,f "L' Ind en "La Dyle" lagen, plat 
de tlw-:1:swe,rk sclioen- en .klee,rmaker,s ' 
ga.ren sol:1:da kathoUeke Kame,:r:cvoorz:l!t- 
ter ,sch~'llaè . . c het veU!l.ger •hêt sta- 
ton via de go~derenuin verlaten ••. 
En zo zag men iede11ë a ieuw duizen- 
d'en aube·tder-s d.oor de trekl{eb en 
liet Y.e,rsil:ag van• he,t Kamei, e •at lfan1fo,r,en :van 
Prosper Van riat!gendonck, so.cialistisch volks 
vertegenwoordigei, voor l!.euven, De uitdagen- 
de ®J!.wezigl\e,1d van de acht kon de 
man!L\f'e~'tant!en n,i!e,t ver n ze warm te 
b.e~-t:'oe ten• Hun gu1hed: aar- bed,i,ogen 
wo:c;dén ••• 

Op 18 ·aprd!ll h,oo-i;de de men,igte van ian l!.an· 
,gendonek da-t h'et a•l)gemeen st'elllt;e'èht door de 
kame-r •rerworpen -was. Een woedende batogin,g 
trok door de stad onder rat zingen van ••. 

Ondertussen was een andere grç,ep becogers 
in de Tiensestraat gekomen. Ook hier -werd 
zonde,r de minste sommatie plots gevuu:t?d. 
De 17-Jj,a11±ge Piete,r Jensen d-ie op eei). l;!ómp 
zat om alles bet'ei:· <te. kunnen zien, w,ei,d door 
de kogels van de Mausergewex,en dodeli.fk ge 
trof fen, evenals d.e vaarcwei,ker Jan Ceustex,s. 
Bo,vendi;el). waren er Qog 5 gewonden. 

's Anderendaags ld:et •d.e burgemeester, Vital 
Decoste.r, volgende <1-fkondigh1g aanplakke11. 

<La te,r wer,den de "heelden" (van de bu'li\ge.r~ 
wacht)' in het bijzijn van Leopold I[ gi,de 
koi;eerd. De arbeiders kregen een j,aaf later 
niet het recht een herdenkingsplechtigheid 
ce liou~en .•••. 

Zo leert ook onz~ Leuvense geschiedenis dat 
er geen rechten ~ijn, of ze worden beRomen 
door ma-ssale, so,li_daire stri,j d. Goed· om 
aan ,te denken ,in deze t;,J,j d·. 

goed .ollil weten ! 

In de na~ionale begroting ~ordt een bàdrag 
van I-, 5 ,Jilj•oen ui~getrol<.ken '-"Oor de be 
st:i,ij ding van l\et, a•lkohclg-,1,i_~uik. 
Leuv.èn dóe-t hece,r,: vom:: T-91·8 .l!s 8•,5 Ml:L, 
JQEN v,oonien voor de bevondai:d.ng van het 
biervex,bruik( 5 miljoen voor eell hi2mnuseu:D 
en nog 's 3, 5 miljoen voor d" c>rganis.àtie 
van de b,.lce11fees1'efi). · 

,een àtgu\%1el'ilt i:s -eeri al\gul'ifleri:t . , . 

Sokelo,, De llt'or. (St. Loàe'lil-:lijk de R 
He1:berg stel,!;len, "7oor een WEL ae-t) en 
ho\l,den op de ·!C,e,s-se'lse Fiée ZIJNSBEURS te 
,we,rd afgewezen. ,Reden? ln .Säei'I.. tlit voor-stea! 
de gemet>ntcraad 1ezen ~e· ~e-t ve~slag van 
Pees~en zijn niet de · De K¾sselse geschikte nl a~n prebl:ema,ttek te d 11 .- aats cm - oen • , • 

- 



DLNSDAG 6 Dr.~El-!BER, 20 uur: m_eeting in 
Auditoi.-ium De Vnlk, 'l'tensestraat <.J:: 
"West-Duitsland: Ber1.1fsve1;bote el\ cer ro 
l1ist:imj actit',1 meu fil'm van G.Wall'vnf. Or 
ganisatie: Rovo1utionnire Arbej,de-rsl.iga. 

Q0ENSDAG 7 DECEMIIER, 20 UUR,: l(ersouwke, 
l:taamsest!l'aat ~ tegenover ll:al 'fon.): "Sl1zwe 
Bans,t fs <lood", ·zu!l:d-Afi;tkoan~ toneel o-Y,e,r 
~"arfüè'l.llr. 

WC!lEtiS!)A.G I4 DEGEMBER: id.em. 

Werkg-roe11 "F l'l Icm b egod t" van j'eugdh.wi.s 
,GraiRs stelt veor : 
DONDERDAG 8 DECEl{BER: "One fle.w over the 
c.!Îek_oo' s nest" van IHlos Forman (De Kring" 
àczeJ-l'iierrest1:aat in !<-es~el-.to.) 
DONDERDAG 23 l)EGEMBER: "The great dktator" 
van Charles Chaplin (De Vroerik, Jozef 
PierresJ:ra:it in Kessel··Lo) 
ZONDAG 8 JANUARI: "Far e4.cy'' van J.:,lfn Rus 
ton (De Vroenk) 

MAAMDAG ~2 DECEMBER: op1:oep tot ae ~sen 
-van Beve-r l ee: Algemene Vergndering v;m S.a~ 
meulevi.ngsopbou... lieverlee ~zaal Pavo, Van 
a.enben1pqaan) 

'ROENSDAG I4 DJ;;C~ER: EERcSTE OPEN VERGADE 
'RlING-'DlJl.'EP'MRD: ergens in Ekke,r-Ik, - 
B,lijde Tnkomat s t raut; IIS, Alle belang 
ste li~en~en, kor respond'enuen , kritikasters 
-zijn we.lkom!'!'I 11 

, N · ECEMB'ER (et<g çlr1,1), d:Le qag'!): 
is:J:ozen ,gaal: u:t:t van O~Ronde_, 

;:;; -=,.:.;,:,;.:;..::_;;.;,o.:,,;;;.:;e"""'Fil..,.,l;...m) 
. en de.bat in De Va:l!k, 'l:iens~- 

stl!'.aat t,J; 
2ï uur: benefiet.avond in Ailma 2, V-án Even 

straat m_etJ. ov a , Della Bos Lems 

I7 DROEMRER: 20 uur zaal foye,r Remy Wijg 
maal Leuven: Toneelkring,Kennls en K~nst: 
opvoer!lng van "MORGEN·ROOD·" 

7 JA.'IDARI: Open Jeugdparlement in de sport 
schuur te Wilsele met als tema's: 
~ gemee.ntelij1k: het kind in de straat (ver 
zorgd door Dienst Spe~lruimte) 

- na~ionaa~: jeugdwerkloosheid 
- internationaal: mu,ltina.tionäls en derde 

wereld 
örgan.i!satie: J-e11gdparlement Gróot-Leuven 

Gycl:us: SOCIALE HUI.S'lES:J'.'olNG EN GR0_ - 
DTNSDAG 2'0 llEG.E~ER: l'rof.B·ekaert " 
vao dre maatsqhappel:ijl<e fakitore.n die het 
1,i pollen" 
D• I•Z JlliNUAR]: llrt>f. Suetie 

an •&llondspel<ulat:!Je en, 
eden :v,oor een aoc !ta:a1l! 

d-e, gell\j?en,~e" 
DJ;NSD'.KG 3Jt JA:Nl:.(A:R;Ji: Je,f Van R.ause11 , 
v4nui'!. e11var!J1,ge:O in "Straél 11roor ,de . 
('fuJ;IJhout) over de mogelijkheden en 
delen van aktiegroepen. 
telkens te io uur Ln E!lckeit-&, Blij.de in 
komst straat tiI5. Organi~atd.e: Wei;kgtoep 
Gl'endbe leid. 

JWRSUS SOCIALE GENEESKUNn,I!: 
do.~ december: "ziek zijn, z~ch ziek voelen" 
30.8 december: "z.eLfimedikatrie en óvermed•i- 

. kut ie" 
do. I6 december: "de mondigheid van de pa- 

tient" 
te1kefiS te 20 uur in Elcker,-lk, Bltjde In 
Ju,111Ststraat 115. 150 fr voo11 de 3 avonden. 
Ol7g81Ji.sat1e: Werkgrnep Soc:ia1e Geneeskunde 
El.citer-Ik, 

meeder waair ,sp,e,len wii 

fiieet j,e wat j1e doet? Weet je waar je 
ll'aa,r toe moet? 
s,u~li,:' j,e evenemen1ten en akti'V1!Uiten 
.~ait stadsk1ian•t Het ,DijliJ:epa•a:i;d•, BLi'll- 

de Ipkomets,cra'at lll5, 3000 beuven, 
itefst voor half de0embe17f 

D~t is een iioht-op-de~hand progral'ima van 
de Diens n Sp~e Lru imèe voor jeugd èn volwas 
senen, voor '1erenigi.ngen en kl:lekj es aller 
hande. 

De Dienst SpeeLruimlle is een open wei,~groep 
die in eenvoud~ge taal de nieuwe. ideeen o 
ve~ speelruimne,verkeei;sarme straten,voon 
erven bij de leuvense bevolking wil lance-_ 
ren. ('met de stille hoop dat ei; bier en dàll'r 
toep nteuwe lnftiatleven '-'Ortel schieten) 

liet pi;ogramma'Moeder waai; spelen~!~' is 
opgebouwd rond een d.tamontage op dubbe I 
sche1'!11,een prfor:Ltc~nenspel,een informatte 
s,lèandfe en diskussie. 

Het programma is gratis. Wie moet je kon 
táktetren? 
Jeugdhulis Heiberg,Kapellekenin,teg 2,Kes.sel-lo 
tel.23.45.7,6 · 
Sokelo,Uiest&e sti:r.~o3 tel.22.Zo.14 Kessello 
lie-so;l>t!oenstr,ast 14 ,.fleyerl!ee 

.•.•• .w_e,rkt ro.nd gem_een,t:epol.Hiek en -probl.e, 
ma•U:ek en tracht bij h.eelwat mepsen ('10or 
ai jongei;en) interesse -op te wekken voor 
dft onderwer~. De groep gaat ,er ~an uit dat 
de gewone man of vrouw zelf kan en moet be 
slis"s,~n ove,i; de toekomst van de gemeente. 

He·t cweede sro'nd•11e:!Jzend ,prog,ramnia v-an Jeugd 
e~ Gemeent;e zai ti:rachten de gastgroepen te 
inte-re.sse,::.en vo01: <le genie en tebegr,q,t,i,ng 
door BOp-pen's,pel .en een dlapeeks en zaQ 
icic1itingen aanwi.j zen om aan die beg,rot:Lng 
iets te ve rande ren door een tentoonstelling 
over akt'ietecbnieken en een scelli.ngenspeU... 

Inli.chti.ngen: Heiberg,Kapellekensweg 2, 
3200 Kessel-lo cel.23.45.,6 

vrouwen buis 
Enkele -weken geleden is in Leuven ( Dago- 

• hertstraat 54, t e l , ; 23.96.92.) een vrou 
wenhuis, geopend. Het wil een informatie en 
koni:·aktrplaats ziji, voor vrouwen die met vra 
gen z Lt t-en over zichzelf en de onde'ten. 
Sajnen wi.Uen wij over onze sd tuotie p;;a-ten 
en samerr er iets aan veranderen. 
Fl_lke donderdag -v:an 1.4 to~ 24 uur Is iedere 
vrouw ve.Lkom. 

gr.ondbeleid 
Grond is een, sehaars goed, zeke-c :.n een 
stedelijke. omgeving zoals Groot-L••uven. 
Oeze kleine ruimte zou zo geordend moe 
ten zijn dat zij op de beste manier tege 
l!!Oet. komt ;.an de ver Lepgens van iedereen 
,om t_e wonen, te spelen, te wanaelen, •• , 
'Maar grond is ook het vol)rwerp van winst. 
bejag. De speKulanten jagen de pr1jze~ 
de hoogte in, de promotoren boUlilen de 
laatste vierkante meter vol rnet woonka 
ze rne-s , xodac eu geen ru•imte meer is 
voor kinderen, bejaarden en andere soci 
aal zwa1<ken, 

Van,uit het Inz Ich t dat een grond'Lge aan 
pak snaar en valt met een de.gelijk grond 
beleid, richt de "t.l'erkgroep grondbeleid" 
een infor.:ia~ieve cyclus 1.n rond dit cema 
op 20 december, en 17 en 31 januari te 
20 uur, Blijde Inkomst11tra,,t 115. Op dit 
adres kan men zich inschrijven, of doo-r 
so-ctlng van 150 fr op 007-0488559-46 met 
ve.ruielding "kur:sus grondbeleid''. 

l•e zeiden 'he t 
je het resulti,at :v,an d1ize ei'rste krar1t 

of v.alit metr J.OUW ME))EWERK:ING. :Vi,nd 

Kll0NNBME!s'l! 1 1 1 Ofi He;ve-c nQ.g 
ee11 s·t'eun:abon:n,('111i!nt 1 '11 1/\'lel g,•:l!.d 'is een !li!\11•.taheil. ,aan,- 

t·al '1:ihdzijden wan 8 to•t 10 bJ.a'èlzi~,,de- 'Vind jl!- <lat er 1,og ,,e1 t>:en 'boel!. 1)1ag- ,ve:r~ 

anderen. l<:o:n dan naar oni:e open verga cembe,r ~~ .. Le eld!!n in d'l,t b,lad~. ilJ(!)lJW M&-- 

'NLN& 1%N liET U[TZ[Cl!T V~N DE V01GENDE BEFALEN. En, a~ ben je ni_et he')_~mao,'I. t~"'I'è-- 

:den, .liEEN T.Oell. MAAR EEN ABONNEMENII'. Het be1'ane ,van egn stadskrant kun je ,ni'e,t on,t\cennen en ons 

v9oi;tbes taan hangt nu eenmaa'i van :i ou ·a"f, ,!lead1te en imvolp-rezen lr,z1ir (d~ c t.s p,111 str::,op ••• ) 

DO.E.t< NU ! ! ! WEND J'E REOl!~STREEKS TOT : BL I.IDE I:ll}:;0MS4'~TRAAT TIS T3: LEUVEN 01' STORT .:JOUW BEm!.AG 

OP BANKREKE~nNG Nl.l. OOT-05964O1-24 vt.n ,I\Z vzw. !IET l)i.:ruiPAl,FD MET VERMELO[NG: (S1I'EUN),\JIO?,.'NF, 
MENT. Ook meer dan 250 fr. ts welkom. Danke. 


